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1. Ho
ospital inglês
s utiliza botox para aliv
viar dor e es
spasmo muscular em crrianças vítim
mas de
derra
ames
O Centro de Saúde Gwent NHS
N
Trust, da
a Grã-Bretan
nha, vem re
elatando suce
esso na utiliização
de injeções de to
oxina botulín
nica – o pop ularmente conhecido
c
bo
otox - para a
alívio de sinttomas
dolorrosos e aum
mento da mobilidade
m
m
muscular em
m crianças que foram acometidas por
derra
ames. Uma das
d
conseqü
üências princcipais causadas pelo derrame é a p
paralisia muscular
de um dos lados do corpo e espasmo
os que provo
ocam dores intensas. A instituição
o vem
ma prolongad
da (durante
e até um ano) crianças que sofrera
am algum tipo de
tratando de form
derra
ame e os res
sultados têm
m-se mostrad
do muito pos
sitivos. Em entrevista
e
re
ealizada pela
a rede
BBC, um desses pacientes re
elatou que, a
apesar de se
er um tratam
mento invasiv
vo (submete
endo a
criança a várias picadas
p
de agulha
a
nos m
músculos da região torác
cica e també
ém das pernas), o
alívio
o da dor e o retorno da mobilidade m
muscular têm sido muito mais comp
pensadores que o
esperrado. Com base
b
nestes resultados, os profissio
onais que lid
dam com es ses casos tê
êm se
mostrado bastante animados
s e incentiva
ados a utiliza
ar esse méto
odo em outrros pacientes com
paralisia pós-acid
dente vascular cerebral.
Fonte
e: http://new
ws.bbc.co.uk
k/2/hi/uk_ne
ews/wales/5
5077224.stm
m
2. Gu
uia prático para
p
mulherres grávidas : tudo o que elas precisam saber p
para aliviar a dor
antes
s ou durante
e o trabalho de parto
Um g
guia informa
ativo foi elaborado pela
a jornalista científica
c
briitânica Heatther Welford
d para
instru
uir mulheres
s grávidas so
obre anestéssicos utilizad
dos para alív
vio da dor d urante o tra
abalho
de parto e também sobre métodos nã
ão-anestésic
cos utilizado
os para prev
venir dores mais
exace
erbadas pro
ovocadas pe
elas contraçções no parto. Além disso,
d
o gu ia informa quais
anesttésicos são utilizados
u
no
os hospitais em partos normais
n
e em
m procedime
entos de ces
sárea,
ou m
mesmo em casos
c
de parrtos realizad
dos dentro de
d casa sob
b tutoria de uma enferm
meiraparte
eira. Apresen
ntamos aqui a tradução desse guia,, lembrando,, entretanto , que os mé
étodos
para alívio da dor utilizados
s no Reino Unido podem variar em
m relação ao
os oferecido
os em
nosso
o país.
Fonte
e: http://ww
ww.bbc.co.uk
k/parenting/ having_a_ba
aby/birth_pa
ainrelief.shtm
ml
Ciênc
cia e Tecno
ologia
3. Ba
aixa concentrração de mo
orfina induz h
hipernocicep
pção térmica
a aguda
Evidê
ências experrimentais têm sugerido que a admiinistração de
e agonistas de receptorres µopióid
des pode induzir tanto analgesia co
omo hiperno
ocicepção. Tal
T efeito pa
aradoxal tem
m sido
demo
onstrado tan
nto em estud
dos clínicos ccomo laborattoriais, o que acirra o de
ebate sobre o real
papel do óxido nítrico,
n
uma vez que en quanto algu
uns grupos afirmam
a
ser hipernocice
eptivo,
outro
os defendem a opinião sobre seu pa pel analgésico. Em traba
alho recente
emente publicado,
pesqu
uisadores ita
alianos demo
onstram que
e a administtração sistêm
mica de baix
xas concentrrações
(1-10
0µg) de morfina, uma
a droga ag
gonista opió
óide não-se
eletiva, é ccapaz de in
nduzir
hiperrnocicepção térmica aguda em camu
undongos av
valiada em modelo
m
de pllaca quente. Além
disso
o, os autores
s sugerem qu
ue este efeitto é mediado pela ativaç
ção de recep
ptores µ-opióides,
com conseqüente
e ativação da
d fosfolipas e Cβ3 (PLCβ
β3), da proteína quinase
e Cγ (PKCγ)) e de
recep
ptores N-me
etil-D-asparttato (NMDA
A), que atiivaria a via de contrrole descen
ndente
facilittatória.
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Autorres e proced
dência do estudo:
e
Nico
oletta Galeottti (a), Georrge B. Stefa
ano (b), Massimo
Guarna (c), Enrrica Bianchi (d*), Carla
a Ghelardinii (a) – (a) Departmen
nt of Clinica
al and
Precliinical Pharm
macology, Un
niversity of F
Florence, Flo
orence, Italy
y; (b) Neuro
oscience Res
search
Instittute, State University
U
of
o New York,, NY, USA; (c) Departm
ment of Biom
medical Scie
ences,
Unive
ersity of Sien
na, Siena, Ittaly; (d) Dep
partment of Neuroscienc
ce, University
ty of Siena, Siena,
S
Italy;;
Nota da redação
o: Os dado
os apresenta
ados neste trabalho podem levarr à idéia de
e que
pacie
entes tratado
os em clínicas médicas com morfina deveriam desenvolve r hipernocicepção
e diminuiria sua concen
após a metaboliz
zação da mo
orfina, o que
ntração. Enttretanto, dev
ve ser
considerado que o modelo para avaliaçção da hipe
ernocicepção
o utilizado p
pelos autores é a
placa
a quente, qu
ue expõe a pata
p
do anim
mal à tempe
eratura de 55ºC, à qual os paciente
es não
serão
o expostos.
Referrência: Signa
aling pathwa
ay of morphiine induced acute therm
mal hyperalg
gesia in mice
e. Pain
(2006
6) article in press.
4. Pe
esquisadores americanos
s demonstram
m que a pro
oteína quinas
se Cdk5 partticipa diretam
mente
da no
ocicepção e da
d tolerância
a a opióides
A prroteína quinase depend
dente de ci clina-5 (Cdk5) é uma proteína q
que possui papel
importante no de
esenvolvime
ento do siste
ema nervoso de mamíferos. Recen
ntemente tam
mbém
foi demonstrada sua partic
cipação em processos como a migração neu
ural, liberaçã
ão de
neuro
otransmissorres, plasticid
dade neural,, memória, aprendizado
o e apoptose
e, estabelec
cendoa, as
ssim, como um regula
ador das fu
unções neurrais. Ainda, também ffoi relaciona
ada a
proce
essos neurod
degenerativo
os, em situa
ações nas qu
uais sua ativ
vidade se ap
presenta alte
erada.
Entre
etanto, apes
sar de possu
uir homolog
gia estrutura
al com outra
as quinasess dependentes de
ciclina, a Cdk5 aparentemen
a
nte não está
á envolvida no processo
o de ciclo ce
elular. Sua forma
mono
omérica é inativa
i
e re
equer a asssociação co
om as prote
eínas quinasses ativadas por
mitóg
geno (MAPK)) p35 ou p39
9 para se torrnar ativa.
Demo
onstrações recentes
r
têm
m indicado qu
ue a Cdk5 te
eria papel es
ssencial na ssinalização da
d dor
tanto
o no sistema
a nervoso periférico qua
anto central. O grupo de
d pesquisad
dores americanos
lidera
ados por Tejj Pareek mo
ostrou que, e
em camundongos com deleção do gene respon
nsável
pela transcrição da p35 (p35-/-), os qu
uais exibem significativa
a diminuição
o da atividade da
nto na latên
ncia de retirrada da pata
a em respos
sta à aplica
ação de estímulos
Cdk5, há aumen
térmiicos nocivo
os, quando comparado
os com os animais-co
ontrole. Porr outro lad
do, a
superrexpressão do
d gene para
a p35 (Tgp3 5) aumenta a latência de
d retirada d
da pata, suge
erindo
papel direto da Cdk5/p35
C
na sinalização da dor.
bém foi obse
ervada uma resposta nociceptiva alterada em ca
amundongos
s p35Além disso, tamb
/- e T
Tgp35 após exposição crônica à mo rfina. Os res
sultados mos
straram que
e os camundongos
Tgp35, cuja prod
dução de p35
5 está aume
entada, são mais suscep
ptíveis ao de
esenvolvimen
nto de
tolerâ
ância à morffina quando comparadoss aos animais com baixa produção d esta proteín
na.
Os da
ados apresentados pelos autores de
estes estudo
os indicam um papel parra a Cdk5/p35 na
sinaliização nociceptiva no ne
eurônio aferrente primárrio, além de também su gerir participação
no de
esenvolvime
ento de tolerância aos o
opióides. Os
s autores sustentam ain
nda que o uso de
modu
uladores sele
etivos da Cd
dk5, sozinho s ou em com
mbinação com analgésiccos opióides,, pode
ser eficaz para o alívio da dor.
Autorres e proced
dência do es
studo: A) Te
ej K. Pareek (*), Jason Keller (†), S
Sashi Kesava
apany
(‡), H
Harish C. Pa
ant (‡), Mich
hael J. Iadarrola(†), Roscoe O. Brady (§), and A
Ashok B. Ku
ulkarni
(*) – (*) Functio
onal Genomic
cs Section, C
Craniofacial Developmen
ntal Biology a
and Regeneration
Branc
ch, and (†) Pain
P
and Ne
eurosensory Mechanisms
s Branch, Na
ational Instittute of Denta
al and
Craniiofacial Rese
earch, Nation
nal Institute
es of Health,, Bethesda; and (‡) Cy
ytoskeletal Protein
P
Regu
ulation Section, Laborattory of Neurrochemistry,, and (§) Development
D
tal and Mettabolic
Neuro
ology Branch
h, National Institute
I
of N
Neurological Disorders and Stroke, N
National Insttitutes
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of He
ealth, Bethes
sda; 2) Tej K.
K Pareek & A
Ashok B. Ku
ulkarni (*) - Functional G
Genomics Se
ection;
Craniiofacial Deve
elopmental Biology and
d Regeneratiion Branch; National In
nstitute of Dental
D
and C
Craniofacial Research;
R
National
N
Instiitutes of Hea
alth; Bethesd
da, Maryland
d USA.
Referrência: A) PA
AREEK TK ett al. Cyclin-d
dependent kinase
k
5 actiivity regulattes pain sign
naling.
PNAS
S. 17;103(3)):791-6, 2006; B) PARE
EEK TK AND
D KULKARNII AB. Cdk5:: a new play
yer in
pain s
signaling. Ce
ell Cycle. 5(6
6):585-8, 20
006.
5. Re
eceptores para neurope
eptídeo Y p eriféricos modulam
m
a ativação
a
de fibras sens
soriais
sensííveis à capsa
aicina
A cap
psaicina, priincípio respo
onsável pela
a sensação característica
c
a provocada
a pela pimen
nta, é
utiliza
ada como fe
erramenta pa
ara estudo d
dos mecanis
smos envolviidos na noci cepção perifférica.
Aliados a dados da
d literatura
a que demon
nstram que a liberação de
d neuropetíídeo Y é cap
paz de
modu
ular a nocic
cepção ao nível
n
da me
edula espina
al, pesquisa
adores testa
aram o efeito da
administração subcutânea
s
na pata de ratos de
d
um agonista de receptores para
neuro
opeptídeo Y tipo Y1 a 4 mm de distância do sítio de injeção
o da capsa
aicina.
Interessantemente, foi obserrvada reverssão da nocice
epção mecânica induzida
a pela capsa
aicina,
a qual foi confirrmada pelo bloqueio d
deste efeito pela admin
nistração de
e um antago
onista
seletiivo para re
eceptores NP
PY1. Além disso, uma vez que foi
f
observad
da diminuiçã
ão na
libera
ação local de peptídeo relacionado ao gene da
a calcitonina
a (CGRP), u m mediadorr próinflam
matório, indu
uzida pela capsaicina,
c
a
após adminis
stração do agonista
a
NPY
Y1, foi sugerida a
possíível participa
ação deste mediador
m
nesste efeito. Em
m conclusão, os resultad
dos indicam que a
capsa
aicina pode atuar por uma via d ependente de NPY1, a qual estarria relaciona
ada à
libera
ação de CGR
RP na periferia.
Autorres e proced
dência do estudo:
e
Gibb
bs JL, Flores
s CM, Hargrreaves KM - Departmen
nts of
Pharm
macology an
nd Endodon
ntics, The U
University of Texas Health Science
e Center at San
Anton
nio, San Anttonio, TX, US
SA;
Referrência: Atten
nuation of ca
apsaicin-evo
oked mechan
nical allodyniia by periph eral neurope
eptide
Y Y1 receptors. Pain
P
(2006) May
M
19.
6. Canais de sódio TTX-r Nav 1.8 p
participam de
d alguns tipos
t
de do
or neuropáttica e
inflam
matória, mas
s não da dorr pós-operat ória
A utilização de oligodeoxinu
o
ucleotídeos ((ODN) antisenses em demonstraçõ
d
ões experimentais
tem c
crescido verttiginosamen
nte. A sua via
abilidade e a possibilidade de influe
enciar a exprressão
de re
eceptores e outras
o
prote
eínas mostro
ou a importâ
ância de certtas estrutura
as em fenôm
menos
como
o a nocicepção e hiperno
ocicepção. D
Desta forma,, Joshi e cols
s, pesquisad
dores americ
canos,
utiliza
ando esta tecnologia
t
para
p
bloquea
ar a expres
ssão dos canais de sód
dio tetrodoto
oxinaresisttentes (TTX--r) Nav 1.8,, observaram
m que estes
s canais possuem papel relevante na
n dor
inflam
matória indu
uzida por adjjuvante com
mpleto de Frreund (CFA) - avaliada p
por filamenttos de
von F
Frey -, na dor
d
aguda ca
ausada por estímulo no
ocivo mecânico – avaliad
da no método de
Randall & Selitto
o associado a um analge
esímetro Ugo
o Basile -, e na dor neu
uropática ind
duzida
pela ligadura do nervo ciático. Entretan
nto, os auto
ores não obs
servaram pa
articipação destes
d
canaiis na mediiação da dor
d
neuropá
ática induzid
da por quimioterapia com vincriistina,
administrada porr meio de bo
omba de inf usão implan
ntada na veia
a jugular, e nem na dor pósopera
atória causad
da por incisã
ão na pata p
posterior e ex
xposição mu
uscular.
Considerando qu
ue os bloque
eadores não seletivos de
e canais de sódio atualm
mente disponíveis
(anes
stésicos loca
ais, antiarrítmicos e an
nticonvulsiva
antes) têm uso clínico limitado na dor
neuro
opática deviido aos sérios efeitos ccolaterais ca
ardíacos e no
n SNC, essse estudo fo
ornece
dados que poderrão ser usad
dos no desen
nvolvimento de substâncias analgéssicas eficaze
es que
tenha
am como alvo
a
subtipo
os específico
os de canais de sódio e que po
ossuam um perfil
terap
pêutico seguro.
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Autorres e proced
dência do es
studo: S.K. JJoshi (a*), Joseph
J
P. Mikusa (a) Grricelda Hernandez
(a), S
Scott Baker (a), Char-Ch
hang Shieh ((a), Torben Neelands (a), Xu-Feng Z
Zhang (a), Wende
W
Nifora
atos (a), Karen Kage (a
a), Ping Han (a), Dougla
as Krafte (b)
), Connie Fa ltynek (a), James
J
P. S
Sullivan (a),, Michael F.
F Jarvis (a
a), Prisca Honore (a)
); (a) Abbo
ott Laborattories,
Neuro
oscience Res
search, Abbo
ott Park, USA
A; (b) Icage
en Inc., Rese
earch Trianglle Park, USA
A.
Referrência: Involvement of the TTX-ressistant sodiu
um channel Nav
N
1.8 in iinflammatorry and
neuro
opathic, but not post-operative, pain
n states. Paiin 123.1-2 (2
2006):75-82
2.
Re
evisões do Mês
M
7. Ex
xiste relação entre a dor e a coceira??
Revis
são recentemente publicada no p
periódico Nature Revie
ews – Neurroscience aborda
diverrsos aspecto
os da neurob
biologia da ccoceira, ou prurido. A sensação
s
de coceira é inibida
pela dor induzida
a pelo ato de
e coçar, ou sseja, as dua
as sensações
s pareceriam
m ser antagônicas.
No e
entanto, estu
udos vêm apontando
a
p
para várias semelhanças entre as vias destas duas
sensa
ações. Um exemplo é a sensibiliz ação periférrica induzida
a pelo fatorr de crescim
mento
neuro
onal (NGF), que parece
e ocorrer ta
anto na dor quanto na coceira. Ta mbém existte um
paralelo entre a dor crônica
a e o prurid o crônico, de
d forma qu
ue as drogass eficazes na
n dor
parec
cem também
m funcionar na coceira.. Esse é o caso de dro
ogas como a gabapentiina, a
prega
abalina e alguns antidepressivos, u
utilizados pa
ara o tratam
mento de do
ores neuropá
áticas,
que ttambém são
o capazes de diminuir o prurido. Porr outro lado, analgésicoss opióides ca
ausam
coceira. Portanto
o, é importante conhece
er a interrelação entre os
o sistemas de dor e co
oceira
para a obtenção de tratamen
ntos eficazess para ambos
s.
Autorres e proce
edência: Akihiko Ikoma (*), Martin
n Steinhoff (‡), Sonja Ständer (§
§), Gil
Yosip
povitch (||) and
a
Martin Schmelz
S
(') – (*) Department of Dermatology,
D
,Kyoto Unive
ersity,
Shog
gin-Kawahara
a-cho 54, Sakyo-ku,,Kyoto 606
6-8507, Japan; (‡) Departmen
nt of
Derm
matology, IZ
ZKF Münster,, and Boltzm
mann Institu
ute for Imm
munobiology of the Skin
n; (§)
Depa
artment of Dermatology
D
y, University
ty Hospital, Von-Esmarrch-Str. 58, 48149 Münster,
Germ
many; (||) Departments
D
s of Derma
atology, Neurobiology and Anatom
my, Wake Forest
F
Unive
ersity School of Medicine
e, Winston-S
Salem, North
h Carolina 27
7157, USA; (') Department of
Ufer 1–3, 68135
Anaesthesiology, Mannheim,, University
y of Heidelb
berg, Theod
dor Kutzer U
6
heim, Germa
any.
Manh
Nota da redação
o: Esta revisão aborda
a diversos outros
o
aspec
ctos da cocceira. No re
esumo
coloc
camos apena
as um pouc
co do que e
existe em relação à do
or. Quem tiv
ver interess
se em
conhe
ecer mais sobre
s
a sen
nsação de ccoceira pode
e encontrar mais inform
mações no artigo
comp
pleto.
Referrência: The neurobiology
n
y of itch. Natture Reviews – Neurosciience. Jul 20
006 7:535-547.
8. Re
evisão abord
da as relações entre o ssistema canabinóide e os
o sistemas dopaminérg
gico e
opióid
de com base
e na dimeriza
ação de rece
eptores cana
abinóides
Os rreceptores canabinóides
c
s (CB) são
o os responsáveis pelas ações d
dos canabin
nóides
endógenos (com
mo a anandamida, po
or exemplo,, que pode
e induzir d
diferentes efeitos
e
dependendo do local de ação), e pela mediação dos efeitos dos canabin
nóides exóg
genos,
como
o o ∆9THC, que possui efeitos pssicoativos. Dados
D
da litteratura mo
ostram que estes
recep
ptores podem
m ser encontrados tanto
o no sistema
a nervoso ce
entral quantto periférico e são
do tip
po metabotrrópico, ou se
eja, estão accoplados à proteína
p
G. Além
A
disso, nos últimos anos,
tem sido demonstrado que os recep
ptores perte
encentes à superfamíliia de recep
ptores
acopllados à pro
oteína G se
e apresentam
m nos tecidos na form
ma de díme
eros, embo
ora as
implic
cações fisiológicas ou patológicas d
desta dimeriz
zação ainda não estejam
m completam
mente
elucid
dadas. No entanto, têm-se consid
derado que
e esta seja uma cond ição de extrema
importância para
a o processo de sinalizaçção dos rece
eptores. Na revisão apre
esentada po
or Ken
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Mack
kie, da Univ
versidade de
e Washingto
on, é abordada a homo
odimerização
o dos recep
ptores
canab
binóides e a sua hetero
odimerização
o com recepttores dopam
minérgicos ou
u com recep
ptores
opióid
des. Para o autor, o processo de dimerização
o pode explicar as relaçções enconttradas
entre
e o sistema canabinóide
e e os sistem
mas dopaminérgico e opióide.
o
Ape sar disso, muitas
m
mais estud
questtões ainda permanecem
m em pautta, sendo necessários
n
dos para elu
ucidar
totalm
mente estas relações.
Autorres e proced
dência: Ken MackieT - Departmentts of Anesth
hesiology an
nd Physiology and
Bioph
hysics, Box 356540,
3
University of W
Washington, Seattle,
S
USA;
Referrência: Cann
nabinoid rec
ceptor homo
o- and hete
erodimerizatiion. Life Sciiences 77 (2005)
1667–1673.
9. Re
evisões Comentadas: O Papel dos C
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 dorr, tanto do ponto
p
de vistta experimental quanto clínico. Nestte mês: Canais de
sódio
o: possível alvo terapêuttico para dorres de origem
m neuropátic
ca?
Inaug
gurando um
ma nova sérrie de Revissões Comen
ntadas, vam
mos apresenttar a coleçã
ão de
revisõ
ões abordan
ndo o papel dos canais iônicos na dor
d publicada
a no periódi co The Jourrnal of
Pain. Nesta prim
meira matéria, o auto r discute os
o mecanism
mos de rem
modelamento
o das
carac
cterísticas ne
euronais que
e ocorrem p
para a manu
utenção da dor
d neuropá
ática e o pap
pel de
canaiis de sódio neste
n
fenôm
meno. O aum
mento da exc
citabilidade celular,
c
fenô
ômeno no qu
ual há
partic
cipação de canais de sódio, pode
e ser respo
onsável não somente p
pelo aumento na
trans
smissão dos impulsos ge
erados pela informação aferente, mas
m
também
m por mecanismos
de s
sensibilização
o ao nível espinal e supra-espin
nal. O uso periférico de bloquea
adores
espec
cíficos para canais de sódio
s
é apre
esentado como um poss
sível alvo te
erapêutico para
p
o
tratamento e pre
evenção de dores
d
neurop
páticas.
Autorres e proced
dência: Mars
shall Devor - Departme
ent of Cell & Animal Bio
ology, Institu
ute of
Life S
Sciences and
d Center forr Research o
on Pain, Heb
brew Univers
sity of Jerussalem, Jerus
salem,
Israe
el;
Referrência: Devo
or, M. Sodium
m Channels and Mechan
nisms of Neu
urophatic Pa
ain. The Jourrnal of
Pain, vol 7, No 1S
S (January),, Supplemen
nt 1, 2006: pp
p S3-S12.
Alertando
10. Aviso aos enfartados: sentir do
or ou morrrer? – uma
a nova pollêmica sobrre os
medicamentos in
nibidores da COX se apro
oxima
A polêmica gera
ada pelas crríticas às drrogas inibido
oras seletiva
as da enzim
ma ciclooxigenase
(COX
X)-2 e sua relação com
m o aumen
nto de risco
o de efeitos
s pró-tromb
bóticos discutidos
recen
ntemente (veja Baú do DOL, editorriais 11, 13, 21, 27 e 39 sobre o a
assunto) ago
ora se
esten
nde também
m aos inibid
dores não-sseletivos da COX, ou seja,
s
à gra
ande maioria
a dos
antiin
nflamatórios não-esteroidais (AINEss). Um rece
ente estudo dinamarqu ês, que me
ereceu
desta
aque no Edittorial da pre
estigiada rev
vista Circulation de junh
ho deste ano
o, demonstrra que
qualq
quer uso das
s drogas roffecoxib, cele
ecoxib, ibup
profeno, diclo
ofenaco, e o
outros AINEs, em
altas ou baixas doses,
d
dobra
a o risco de reincidência de enfarte e morte em
m pacientes que
q
já
sofreram enfarte do miocárdio. Mais aind
da, o problem
ma se agrav
va na popula
ação idosa, onde
o
é
alta a incidência
a de lombalgia e sensib
bilidade gas
strintestinal à aspirina. Entretanto,, para
estes
s pacientes, os AINEs costumam
c
se
er o único recurso
r
para
a o alívio da
a dor. O Ed
ditorial
ainda
a chama ate
enção para a necessida
ade de reav
valiação dos
s protocoloss de liberaçã
ão de
novos
s medicame
entos. Ao que tudo indica, uma
a nova pollêmica quan
nto ao uso
o dos
medicamentos in
nibidores não
o só da COX
X-2, mas ago
ora também da COX-1 sse aproxima. Veja
o Editorial da Cirrculation com
mpleto (artig
go original A),
A acesse o estudo citad
do (artigo orriginal
B) e a
acompanhe o assunto nas próximass edições do DOL.
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Fonte
e: versão on
nline dos arttigos: A) Jud
dith S. Hochman and Nirav R. Shah
h. What Price
e Pain
Relieff?, Circulatio
on Jun 19, 2006;
2
B) Gisslason et al, Risk of Dea
ath or Reinfa
arction Associated
With the Use of
o Selective
e Cyclooxyg
genase-2 In
nhibitors and
d Nonselecttive Nonste
eroidal
Antiin
nflammatory
y Drugs Afterr Acute Myoccardial Infarrction; e http
p://circ.ahaj ournals.org..
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