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Bupivacaína e a descoberta das
anestesias locais
A bupivacaína é uma das anestesias locais mais fortes. Entretanto, antes dela
houveram muitas outras que carregam consigo uma grande história.

I

magine se você, em pleno domingo enquanto faz a janta, deixa escapulir a faca e
sofre um corte profundo. Você vai no hospital e não há anestesia ou algo para diminuir
a sua dor. Ou se você vai no dentista retirar
um dente e tem que sentir a dor durante todo
o processo. Bem doloroso, não?
Hoje em dia a ciência gerou artifícios para
que haja menor ou sequer nenhuma dor em
suturações, pontos e outras cirurgias menores como a extração de um dente. São elas as
anestesias locais. Elas foram muito importantes para a história humana pois com elas um
paciente de uma cirurgia menor nao teria que
sentir a dor ou simplesmente desmaiar com
uma anestesia maior.
Sabe-se que há milhares de anos atrás eram
realizadas cirurgias no Egito Antigo devido a
comprovação de instrumentos cirúrgicos expostos nos museus. Mas como a pessoa não
morria de dor? Os Egípcios deviam conhecer
técnicas. Existem relatos que comprovem que

na Grécia Antiga, Hipócrates utilizava um
tipo de esponja com substâncias retiradas de
plantas. Em outras partes do mundo, como na
China temos conhecimento de métodos utilizados até hoje como a acupuntura e outras
formas para tentar driblar a dor do paciente.
A primeira substância de anestesia local a
ser usada em larga escala é bem conhecida,
mas não é usada como anestésico mais por ser
proibida. É ela a cocaína, uma substância quimicamente viciante com propriedades psicotrópicas. A folha de coca é usada amplamente
há séculos pelos nativos dos andes para evitar
a fadiga, a fome e para elevar o ânimo. Entretanto, a substância só foi isolada em 1859 por
Albert Niemann e só foi introduzida na medicina por Carl Koller anos depois. Entretanto,
devido à alta taxa de mortes devido ao abuso da cocaína houve uma procura por outras
substâncias anestésicas que se encaixassem no
lugar da substância.
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A partir desse momento a pesquisa nesta área cresceu e várias outras substâncias foram sintetizadas.
Nesta procura foi descoberto que a cocaína é um éster derivado do ácido benzóico. Sabendo disso, os
cientistas em 1890 sintetizaram a benzocaína, outro
éster derivado do mesmo ácido, dentre outras substâncias menos usadas. Este éster foi usado bastante,
mas por ser tóxico ao ser humano foi substituído por
outra substância mais hidrossolúvel, a procaína, em
1905, derivada do ácido para-aminobenzóico.
Essa por sua vez durou bastante na medicina mas
em 1943 a atual mais usada substância para anestesia local, a lidocaína, foi sintetizada à partir do ácido
dietil-aminoacético, substituindo a procaína por não
ter reações alérgicas e iniciando a era dos anestésicos
locais tipo amina.
Basicamente uma substância anestésica comum
contém um grupo lipofílico, usualmente um radical
aromático como benzeno, e um grupo hidrofílico, ligados por uma cadeia de carbonos intermediária que usualmente contém uma ligação éster ou amida. O grupo lipofílico serve para entrar
na membrana da célula nervosa e o hidrofílico para interagir ionicamente com os receptores da
célula, incapacitando - os. O resultado é uma falta de reação dos nervos da área afetada.

MAS E COMO DE FATO ISSO MUDOU O MUNDO?
De acordo com a SPA (Sociedade Portuguesa de Anestesiologia), todas as cirurgias
gerais que conhecemos hoje em dia só tiveram o estímulo de serem realizadas a
partir do estudo da anestesiologia, e logo após outras especialidades puderam se
aprofundar.

F

das sem que um uso alto de outros anestésicos fossem necessários. Ela além de anestésica também tem efeito analgésico em baixas
quantidades.
A bupivacaína, entretanto tem seus problemas: ela apresenta alto risco para pacientes
cardíacos por poder causar colapso cardiovascular e arritmia ventricular, prejudicando
o sistema cardiovascular. A utilização da bupivacaína tem a necessidade de ser extremamente cuidadosa, pois as moléculas dela tem
que ser arranjadas de um modo espelhado.

alaremos mais especificamente de uma
substância no momento. A sintetização
da bupivacaína (C18H28N2O), ou (RS)-1-butil-N-(2,6-dimetilfenil) Piperidin-2-carboxamida, foi uma revolução em questão de
tempo de efeito dos anestésicos gerais. Foi
introduzida na medicina em 1963, é cerca de
quatro vezes mais forte que o anestésico mais
comum, a lidocaína, e seu efeito dura cerca de
três vezes mais tempo. Uma vez sintetizada e
inserida na medicina, a bupivacaína permitiu
que cirurgias maiores locais fossem permiti5

Existem moléculas anestésicas, como a bupivacaína, que apresentam duas formas, uma
sendo espelhada da outra. Apresentando essa
característica, as duas formas devem ser sintetizadas separadamente e misturadas em
quantidades iguais, sendo a diferença dessa

proporção que causa a potência do anestésico.
Essa prática é chamada de estereoisomeria e
quando a proporção não for respeitada existem complicações de efeitos colaterais, sendo
o principal uma dor lancinante, além da falta
de efeito anestésico.

CURIOSIDADES QUÍMICAS
Anestésicos usualmente são acompanhados
de vasoconstritores. No caso da bupivacaína o
vaso constritor é o Hemitartarato de epinefrina, mais conhecido como adrenalina. A bupivacaína é também usada em gestantes por falta de evidências de danos a fetos. Anestésicos
locais geralmente são diluídos em soluções
aquosas razoavelmente ácidas, usualmente
com o ácido clorídrico (HCl), que também é
produzido no nosso corpo. A proporção de
HCl no Bupican, o remédio da bupivacaína,
é de 5%.

CAÇA PALAVRAS
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Sibutramina: na dieta vale tudo?

A

dimetil-1-[1-(4-clorofenil)
ciclobutil]-N,N,3-trimetilbutano-1-amina,
conhecida popularmente como Sibutramina, é um composto orgânico desenvolvido em 1980, com primeiro intuito de ser um
antidepressivo. A sibutramina é uma molécula muito usada em tratamentos para emagrecer nos dias de hoje, depois da descoberta
de que o uso do medicamento reduz o apetite.
Com isso, começou a ser comercializado com
o nome de Meridia, virando o conhecido Reductil apenas em 1999.
A Sibutramina ficou conhecida por atuar
diferentemente de outras moléculas capazes
de reduzir peso. Seu mecanismo de ação justifica a inclusão da sibutramina na categoria
dos medicamentos inibidores seletivos da recaptação da serotonina e norepinefrina.
Sendo atualmente tarja preto e vendido
apenas com a apresentação da conhecida receita azul, podemos encontrar no Brasil nas

dosagens de 10 mg ou 15 mg. Em outubro de
2011 a Anvisa publicou em seu Diário Oficial
novas regras para o emagrecedor: as prescrições deverão ser também acompanhadas de
um termo de responsabilidade entre o médico
e o paciente em três vias, sendo uma para ser
arquivada no prontuário do paciente, outra na
farmácia que dispensar e outra com o paciente. Devido ao aumento do risco de acidentes
cardiovasculares no Brasil, a EMEA (Agência
de Medicamentos Européia) recomendou a
suspensão da venda de Sibutramina.
Apesar disso, o medicamento continua a
ser vendido, porém com algumas orientações
da Anvisa sobre 37 notificações ocorridas em
2009 e a possibilidade de ocorrência de aumento de pressão arterial e arritmias cardíacas, que já constam como adversas na bula do
medicamento, além de diabetes mellitus tipo
2 - sobrepeso ou obesidade - outro fator de risco para problemas cardiovasculares.

Nos dias deNos
hoje…
dias de hoje…
A molécula faz parte das muitas vendidas
pela indústria farmacêutica como soluções
para emagrecer. E realmente é - ou pode ser
- mas a real importância, e o impacto que ela
trouxe à saúde, não foi pelo seu propósito inicial. Atualmente, podemos ver que esses remédios são muitos indicados em casos extremos, mas também nem todos os seus usuários
se aplicam a esse perfil.
A cultura da magreza e do corpo ideal faz
com que as pessoas fiquem cada vez mais
condicionadas a não estarem satisfeitas com
seus próprios corpos, fazendo tanto modificações estéticas de nível mais elevado, como
cirurgias, até uma enxurrada de dicas e livros
sobre dietas mirabolantes. Será que funcionam? Será que é fácil assim emagrecer?
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COMO A SIBUTRAMINA AGE NO CORPO?
Por ser uma amina (composto derivado da amônia), ela impede a recaptação de serotonina, norepinefrina e dopamina (neurotransmissores
responsáveis por maior parte das emoções). Resultando no aumento da saciedade, reduzindo,
dessa forma, a vontade de comer e ajudando na
prevenção da redução do gasto energético que
acompanha a perda de peso. Recomenda-se que
a administração do medicamento seja acompanhada de dieta e exercícios físicos.

QUAIS SÃO OS EFEITOS COLATERAIS?
O uso regular da sibutramina pode causar
insônia ou sonolência, prisão de ventre, náusea, boca seca, aumento da pressão arterial,
aumento da frequência cardíaca e dores de
cabeça. Curiosa sobre os efeitos, nossa equipe
conversou com duas pessoas que utilizaram
a substância e que nos contam sobre suas experiências: o estudante Pablo, de 19 anos, e a
professora de dança Beatriz, 52. O estudante
conta que tomou o remédio de forma regular
por pouco mais de um mês.
“Minha experiência com o remédio foi
ruim… Quando tomava regularmente não
podia atrasar ou perder o dia para tomar, se
não começava a me sentir mal de diversas
formas. No começo chegou a me dar um certo alívio e até chegou a ajudar, mas após um
tempo começou a fazer mais mal do que bem,
então parei de tomá-lo. Já utilizei algumas vezes, porém de forma fixa apenas em dois períodos, um sobre prescrição médica e outro sem
prescrição. Em ambos obtive a mesma experiência. [...] Tinham dias que eu me sentia mais
triste e abalado por não conseguir atingir resultados. Além do que já cheguei a passar mal
utilizando esse remédio, algumas vezes me
fazia sentir moleza e sono. Já cheguei a passar
mal, mas foi em um dia que misturei esse re-

médio com outros pois estava com uma virose
e acho que não era recomendável.”, relata ele.
Já Beatriz nos conta que usou o remédio duas
vezes em ocasiões diferentes. “A primeira vez
deu tudo certo, emagreci bastante e não senti muitos efeitos colaterais. Da segunda vez
não me senti bem, fiquei com alterações de
humor (um nervosismo constante), estressada, com muita insônia e tinha a sensação de
que meu metabolismo estava muito acelerado, tive medo de passar mal. A primeira vez
usei por aproximadamente um mês. A segunda vez usei por alguns dias e parei, pois me
senti muito mal. Os outros efeitos que senti
foram estresse, medo e angústia”, declara a
dançarina.
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CURIOSIDADES
Além da Sibutramina, existem outras moléculas que são usadas para
emagrecer, como a d-fenﬂuramina
e a d-anfetamina. As anfetaminas
são drogas sintéticas, fabricadas
em laboratório. Não são, portanto, produtos naturais. As mesmas,
diferente da Sibutramina, são drogas estimulantes da atividade do
sistema nervoso central, isto é, fazem o cérebro trabalhar mais depressa, deixando as pessoas mais
acesas, ligadas, com menos sono.
São conhecidas como bolinha por
pessoas que costumam fazer regimes de emagrecimento sem o
acompanhamento médico, ou por
estudantes que passam noites inteiras estudando e as usam para se
manterem acordados. Também é
chamada de rebite principalmente
entre os motoristas que precisam dirigir durante várias horas seguidas sem descanso, a fim
de cumprir prazos pré-determinados.
Duas anfetaminas conhecidas são a metanfetamina e metilenodióximetanfetamina
(MDMA), também conhecida pelo nome de Êxtase. Ambas são drogas usadas com fim recreativo. Já a fenﬂuramina age um inibidor de apetite e é usado para tratamento de curto
prazo da obesidade.
Apesar de não ter quaisquer sinais desses problemas no início, seu uso pode causar válvula cardíaca gravíssima e problemas pulmonares. Devido a estes efeitos colaterais graves,
a substância foi retirada do mercado em setembro de 1997.
O diagnóstico médico de diabetes passou
de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016 e o de
hipertensão de 22,5% em 2006 para 25,7%
em 2016, conforme a Vigitel. A prevalência
da obesidade no Brasil aumentou em 60%,
passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em
2016. O excesso de peso também subiu de
42,6% para 53,8% no período. Sendo assim,
a sociedade segue adoecendo, e é nosso dever, enquanto cidadãos e membros da classe
científica, ajudar o povo a enxergar um final
feliz.
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Morfina e a evolução da anestesia

A

Cirurgia de amputação da perna na França em 1800. Como o paciente estava consciente na hora sentindo dor precisou de mais de uma pessoa para segura-lo.

té meados de 1800 as cirurgias eram
horrivelmente dolorosas e arriscadas. Por causa da ausência da anestesia e de assepsia cerca de 80% dos pacientes
morriam durante qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Os cirurgiões da época normalmente eram frios e faziam as operações
nos pacientes não se preocupando com a dor
sentida no momento. Até o início do século
XIX já existiam em diversas regiões do mundo diferentes maneiras de se tentar aliviar o
excesso de dor nos pacientes durante esse tipo
de procedimento, como sujeitá-los a comas alcoólicos, usar técnicas de acupuntura, plantas
medicinais e até hipnose. Foi então que em
1805 uma potente molécula com alto poder
anestésico é descoberta mudando para sempre a história da medicina.
Na imagem ao lado é possível ver algumas
das ferramentas utilizadas pelos cirurgiões
de antigamente, certamente desconfortáveis
quando o paciente pode senti-las sem nada
para amenizar a dor.

A morfina é um potente anestésico descoberto na Alemanhaem 1805 pelo assistente de
farmácia Freidrich Sertüner. É, assim como
outras substâncias derivadas do ópio, um opióide alcalóide extraído da Papoula Dormideira (Papaver somniferum L.), uma planta utilizada desde o século IV A.C. pelo homem para
fins medicinais.
Seu nome foi dado por Sertüner para fazer
apologia ao deus grego Morpheus, deus dos
sonhos, por conta da sonolência que ela causava após ser ingerida.

Deus Morpheus da mitologia grega
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A

morfina foi amplamente usada, depois do invento da agulha hipodérmica, durante a
guerra civil americana (1861 a 1865)
como analgésico durante intervenções
cirúrgicas, deixando muitos soldados
dependentes dela. Porém durante essa
época perceberam que essa droga era
mais viciante do que o ópio, e começou
a haver o vício. Em 1914 foi estabelecida
uma lei nos Estados Unidos que tornou
ilegal o uso da morfina e outras drogas
como a heroína e cocaína. Atualmente,
a Lei Federal Americana libera a morfina somente para uso médico
A morfina tem sido muito empregada na medicina para o alívio de dor
crônica, como câncer e queimaduras, e
dor aguda, como dores relacionadas a
cirurgias, osso quebrado e ferimentos.
Segundo o relato de pacientes a dor
que numa escala de 0 a 10 atinge seu
máximo nível pode chegar a 0 com o
uso da morfina, muito mais eficiente
do que qualquer outra droga. Isso ocorre porque ela interfere na transmissão
dos sinais elétricos do sistema nervoso
que percebemos como dor. Mas como
qualquer outra droga ela possui efeitos
colaterais, como depressão pulmonar e
causa muita dependência física e psicológica se for mal administrado, causa
uma sensação de prazer.

Papoula Dormideira de uma plantação em Portugal
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EFEITOS
Efeitos clinicamente úteis:
• Analgesia central com
supressão da dor.
• Sedação na anestesia.
• Alivia dores extremas.

Efeitos a curto prazo:
•
•
•
•
•

Sonolência
Respiração reduzida
Prisão de ventre
Inconsciência
Náusea

Efeito a longo prazo:
• Dependência física/psicológica se usada de forma indevida.

CURIOSIDADES
No século XIX começaram pesquisas por uma
nova droga que deveria ter os efeitos anestésicos da morfina, mas que não causasse uma
dependência tão intensa. A partir disso surgiram a heroína e a metadona. Mas a heroína,
desenvolvida em 1874 pelo químico inglês Alder Wright, tinha efeitos ainda mais pesados
do que a morfina e logo causou uma séria dependência em seus usuários. Já a metadona,
criada em 1937 durante a Alemanha nazista,
tem um efeito que dura mais do que a morfina, mas não causa prazer.
A principal diferença da morfina para as
drogas alucinógenas, como heroína, crack,
maconha, lsd, é que não altera a consciência
do usuário, mas mesmo assim necessita de
bastante cautela em sua administração para
evitar dependência.
Segundo o “Journal of Pain Research” o
Brasil é um dos países que menos receita a
morfina e outros opióides no mundo. De acordo com Gomes do Amaral, um especialista
na área, países menos desenvolvidos tende a
usar menos opióides devido a um número inferior de receitas e também devido ao sistema
de saúde menos acessível em relação a países
desenvolvidos.
A Coca-Cola foi pensada pelo farmacêutico John S Pemberton, com o objetivo de curar
o vício de morfina que se instalara na Guerra
Civil Americana. john estava viciado em morfina, devido a má utilização durante a guerra,
e buscava algo que reduzisse a dependência

em morfina e tivesse efeitos similares de alívio e bem estar. Em 1869, o farmacêutico inventou a “French Wine Coca” que continha
álcool e cocaína.
A estrutura química da morfina foi elucidada em 1923 por Robert Robinson e colaboradores. Sua síntese foi descrita em 1952, cento e
quarenta e oito anos após seu isolamento por
Séquin.

Alder Wright, criador da heroína e um frasco da época em
que não se conheciam os graves efeitos da droga.
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PERIGOS E DEPENDÊNCIA
Apesar de ser considerada um forte anestésico, a morﬁna provoca tolerancia, fenômeno
que se dá pela necessidade de utilizar doses
cada vez maiores para se obter o mesmo “barato”. A tolerância pode provocar dependência física, responsável pelas severas crises
de abstinência. Tendo em mente os perigos
de seu uso, a OMS (Organização Mundial da
Saúde) recomenda seu uso somente em casos
muito especíﬁcos.
Depoimento de um ex-usuário de uma substância com características similares à morﬁna:

Informações nerds

“Um ‘amigo’ meu me ofereceu oxicodona. Co-

mecei com tabletes de 40 mg, então, dois meses
depois passei para 60 mg. Neste ponto eu estava
realmente dependente e comecei a mastigá-los
para ter efeito mais rápido e não ﬁcar enjoado.
Tinha que tomar um ao levantar de manhã, senão ﬁcava doente. Tinha que tomar outro antes
do meio-dia. Então mais uns dois de tarde e no
começo da noite. Eu sabia que tinha ﬁcado dependente porque eu precisava deles para o corpo
poder funcionar. Eu me sentia muito mal sem
eles. Não ﬁcava só mal ﬁsicamente, além disso,
sem eles eu não conseguia lidar com as pessoas
ou com a vida. Então cheguei às 80 mg e o meu
mundo desabou. Comecei a roubar de todos que
conhecia para conseguir uma dose...

Fórmula: C17H19NO3.
IUPAC: (5α,6α)-7,8-didehydro- 4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6-diol.
Na molécula de MORFINA, salienta-se:
Policiclo com 5 anéis, sendo um aromático
e dois heterocíclicos. Os anéis são chamados de:
• Benzeno;
• Ciclohexano;
• Ciclohexeno;
• Piperidina;
• Tetrahidrofurano.
Também apresenta duas hidroxilas: uma
fenólica e uma alcoólica.
Possui massa molar 285,4 g/mol.
Tempo de meia-vida: 2-3 horas.
Aspecto: sólido branco, cristalino.
Ponto de fusão: 255ºC.

”

— Charleen
O desenvolvimento de tolerância a opióides
é um processo muito rápido, fazendo com que
o usuário sempre aumentar a dosagem para
se obter resultados similares aos anteriores,
podendo ocorrer síndromes de abstinência
após poucos dias de uso constante.
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A Progesterona

progesterona é um hormônio esteroide produzido nas células do corpo
lúteo ovariano da mulher. Está intimamente relacionado à menstruação e à gravidez, visto que os níveis do mesmo no sangue se elevam durante o período de ovulação
e diminuem quando o óvulo não é fecundado.
Essa alteração nos níveis de produção de
progesterona se deve ao fato de que sua função é preparar o corpo da mulher para uma
possível gravidez, ou seja, estimular tanto a
produção de leite quanto a membrana mucosa do útero. O trabalho feito pela progesterona no organismo feminino é tão importante
que, na década de 60, foi criada a “progesterona sintética”, que nada mais é do que um
hormônio produzido pelo homem que imita
a ação dessa molécula no corpo. Em conjunto
com o outro principal hormônio feminino, o
estrogênio, ela constitui a base da maioria das
chamadas “pílulas anticoncepcionais”.
Estes hormônios, quando ingeridos continuamente, agem no corpo de modo que a
glândula pituitária, glândula responsável
pela produção de hormônios, seja suprimida
ocasionando em uma interrupção do processo
chamado ovulação, a liberação de óvulos no
ovário. A progesterona age, também, mudando a estrutura do endométrio, o revestimento
interno uterino, além de impedir o esperma
de alcançar o óvulo, impossibilitando, assim,
uma possível gestação.
Não há dúvidas sobre a relevância em escala global da criação e difusão da pílula como
método contraceptivo. Clinicamente falando,
esta apresenta vários benefícios como regulação do ciclo menstrual, redução da acne e da
chamada síndrome do ovário policístico, assim como as tão odiadas cólicas menstruais.
Além disso, por diminuir a quantidade de
sangue liberado na menstruação, o seu uso diminui o risco de anemia por perda de sangue.
Também pode reduzir as chances de câncer
de endométrio e de ovário.

Os benefícios médicos não são novidade, mas o que não se fala muito sobre são as
mudanças históricas, culturais e econômicas
ocasionadas pelo surgimento da pílula. Esta
pode ser considerada responsável por uma
revolução sexual e pela emancipação feminina, no que diz respeito ao poder de escolha. A
ideia da existência de um método contraceptivo hormonal causou controvérsia entre as
feministas. Muitas duvidavam da segurança
da mesma, e muitas estavam simplesmente
gratas pelo fato de ,agora, as mulheres terem
controle de sua própria fertilidade.
Com o tempo, a composição da pílula foi
adaptando-se às necessidades e dificuldades
enfrentada por suas clientes, e, hoje em dia,
temos acesso à “minipílula”, que não contém
o estrogênio sintético, responsável por grande
parte dos efeitos colaterais provocados, mas
apenas a progesterona.
57 anos depois da aprovação deste método contraceptivo, estima-se que 100 milhões
de mulheres façam uso do mesmo. Tendo isto
em vista, é possível notar a importância dos
estudos sobre o esteroide progesterona e seus
impactos na vida diária de grande parte das
mulheres ao redor de todo o mundo.

Quimicamente falando...

A progesterona é um hormônio sexual feminino da classe dos esteroides. Esses compostos
são lipídios que apresentam em comum uma
estrutura básica de um hidrocarboneto com 17
átomos de carbono, formando quatro ciclos.
18

A testosterona, principal hormônio sexual masculino, é um esteroide assim como o estradiol, principal hormônio sexual feminino que é liberado pela placenta no caso de gravidez ou pelas glândulas suprarrenais e também pelos ovários. O estradiol é um tipo de estrogênio que está envolvido na menstruação. Durante ela haverá a formação do ovócito e
a produção dos hormônios ovarianos estrógeno, que atua no surgimento de caracteres sexuais secundários, e progesterona, ambos preparam o útero para uma possível gravidez.

A progesterona apresenta os seguintes dados:
Fórmula mínima: C21H30O2
Fórmula molecular: C21H30O2
Composição centesimal: Massa Molecular =
314
Massa total de carbono = 252
Massa total de hidrogênio = 30
Massa total de oxigênio = 32
Carbono = 80,25% Hidrogênio = 9,55% Oxigênio = 10,2%
Composição centesimal C-80,25% H-9,55%
O-10,2%

Você sabia?

1.

Conforme a mulher envelhece, diminui os níveis
de progesterona e estrogênio, gerando em processo gradativo a menopausa. Quando esses níveis diminuem, não afetam somente no ciclo menstrual mas
também contribuem para o envelhecimento, já que
menos colágeno significa menos elasticidade na pele,
contribuindo para o enrugamento desta. Baixos níveis
de progesterona também diminuem a capacidade do
corpo de criar novas células ósseas o que aumenta um
risco na mulher de desenvolver a osteoporose.
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2.

Médicos pesquisadores estão
trabalhando para substituir a
progesterona em homens e mulheres a fim de reduzir a probabilidade
de contrair alguns tipos de cânceres
Progesterona é um termo geral
utilizado para uma substância.
O termo “progestina” é muitas
vezes utilizado para se referir à
progesterona produzida em laboratórios para o uso em contraceptivos
orais e terapêuticos de substituição
hormonal.
A progesterona também melhora o sono, funciona como antidepressivo e acaba com a sensação
de fadiga.Sua falta causa sensação
de inchaço físico, cistos na mama,
alterações de humor como irritabilidade e nervosismo.

3.
4.

6.

É essencial porque age em todo o estado físico e
emocional da mulher ao passo de auxiliar na preparação do útero e das glândulas mamárias durante a
gestação. Ela fornece alívio para os sintomas de calores e suores, por isso quando muitas mulheres estão na
menopausa e têm baixa produção desse hormônio, elas
sentem muito calor e produzem suor numa quantidade
acima do normal.

5.

7.

A produção diária de progesterona numa mulher é de 4 mg na fase
folicular e de 30 mg na fase luteínica. É
uma diferença relevante a ponto de permitir o uso dos níveis de progesterona na
segunda metade do ciclo como evidência
de ovulação.
Insuficiência Luteínica: É quando
a mulher gera um teor inferior a 5
ng/ml a cada ciclo entre o 21º e 23º dia.
Associando-se assim, distúrbios menstruais (hemorragia funcional uterina), infertilidade (abortamentos em repetições)
devido ao baixo teor de progesterona no
ciclo menstrual.

8.

9.

Depressão pós parto: Muitas mulheres sofrem
dessa doença, onde a suspensão momentânea
da produção de progesterona gera mudanças no
comportamento da mulheres, semelhantes às da
TPM. Nesse caso a terapia a base de progesterona
para balancear a quantidade de hormônio no corpo
feminino é muito eficaz, trazendo de volta o ânimo
e melhorando a depressão pós parto.
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Clonazepam
Classiﬁcado como: Benzodiazepínico
Clássico.
Meia-vida de eliminação: 33 a 40 horas.
Massa Molar: 315,715g/mol
Nome IUPAC: 5-(2-clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona
Possuem estrutura molecular simples.
Um dos primeiros a ser sintestizados
em laboratório.

O

O QUE É?

Clonazepam é um remédio que pertence à classe dos benzodiazepínicos,
medicamentos que causam inibição
leve do sistema nervoso, com consequente
ação anticonvulsivante, sedativa leve, relaxante muscular e tranquilizante. É indicado
em casos de distúrbios epiléticos, transtornos
como de ansiedade, humor, bipolaridade, depressão e algumas síndromes.
O remédio tem sua prescrição restrita (tarja
preta), devido a possível causa de dependência, que é comparado com outras substancias
que causam dependência e abstinência como
cocaína, tendo-se transformado, em países
onde há um uso generalizado, num problema
de saúde pública.
Algumas celebridades tiveram sua morte
envolvidas com coquetéis de drogas contendo “benzos”, como por exemplo: Elvis Presley (diazepam, codeína, morfina e petidina), o
cantor Michael Jackson (propofol, diazepam,
lorazepam e midazolam), o ator Heath Ledger
que fez o papel de “coringa” do filme Batman
(oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam e doxilamina).
Assim como todo remédio, o Clonazepam
tem contraindicações, não deve ser tomado
em casos de alergia aos benzodiazepínicos ou

qualquer componente da formula, pacientes
com doenças graves nos pulmões e fígado, ou
glaucoma agudo de ângulo fechado, pois pode-se acabar gerando resultados negativos.

ORIGEM
O clonazepam foi um dos primeiros Benzodiazepinos (BZDs) sintetizados em laboratório, durante a década de 60, integrando a
chamada “revolução dos Benzodiazepinos”.
Tal denominação refere-se aos grandes avanços obtidos no tratamento de transtornos de
ansiedade a partir do desenvolvimento desse
novo grupo de fármacos.

O químico Leo
Sternbach é considerado um
dos maiores inventores do
século XX
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COMO AGE NO ORGANISMO
Sendo um tipo de ansiolítico benzoadiazepínico (substância que diminui a ansiedade) o Clonazepam, na psiquiatria, é indicado para casos
de trantornos de ansiedade e insônia e também
muito empregado como anticonvulsivante.
O Clonazepam atua por meio do seu efeito no
receptor de ácido gama-aminobutírico (GABA)
, abundante em todo o sistema nervoso central
(SNC). O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do SNC do mamíferos, logo ao
fazer efeito o Clonazepam potencializa a ação
do GABA no cérebro e assim exerce suas propriedades farmacológicas: ansiolítica, hipnóti-

ca, anticonvulsivante e relaxamento muscular.
A eliminação do Clonazepam no organismo
ocorre por biotransformação, com a eliminação subsequente de metabolites na urina e bile.
A biotransformação ocorre, principalmente
pela redução do grupo 7-nitro para o derivado 4-amino. Os principais metabolites são o
7-amino-clonazepam e o produto pode ser acetilado para formar 7-acetamido-clonazepam ou
glucuronizado. O 7-acetamido-clonazepam e o
7-amino-clonazepam podem ser adicionalmente oxidados e conjugados.

ALERTA
Levando em conta que o Clonazepam causa depressão do sistema nervoso central, durante o
tratamento o paciente deve tomar cuidado ao
realizar tarefas perigosas que exijam agilidade
mental, como operar máquinas ou dirigir veículos. O uso de outras substancias que também
deprimem o sistema nervoso centrar, como álcool e outras drogas também deve, ser evitados.
Por trazer uma sensação de alivio, paz, felicidade e relaxamento o Clonazepam tem sido
bastante utilizado de forma indiscriminada por
toda uma geração, mas poucos sabem os seus
efeitos a longo prazo, já que existe um risco significativo de dependência e os prejuízos acontecem de forma lenta.

O QUE NOS TROUXE DE BOM?

Propaganda de um remédio antidepressivo.

Por ser um remédio que trata a ansiedade, crises
epiléticas, e distúrbios psicológicos o Clonazepam, ao longo do tempo, vem ajudando pessoas com tais problemas a superar, ou conviver
com obstáculos da vida.
Apesar dos benefícios, temos que tomar cuidado com a automedicação não só do Clonazepam, mas de todos os remédios de tarja preta, que podem causar dependência e sequelas,
como lentidão e falhas no sistema nervoso.
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