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1. An
ntiinflamatórrio e laser
Um e
estudo realizado por pesquisadore s internacio
onais e bras
sileiros, pub
blicado na revista
médica The Lanc
cet, demonsttrou que a te
erapia com la
aser de baix
xa potência é altamente eficaz
no tratamento de
e dores cerv
vicais. A pessquisa é uma
a revisão sis
stemática e um procedim
mento
sistem
mático de re
evisão de arttigos (metan
nálise) de 16
6 ensaios con
ntrolados, re
ealizados com
m 820
pacie
entes. Os da
ados obtidos indicam qu
ue a terapia é eficaz para o tratam
mento de qua
alquer
dor d
decorrente de
e lesões musculares cau
usadas por trraumas.
Rodriigo Lopes Martins, do
o Departam
mento de Farmacologia
F
a do Instittuto de Ciê
ências
Biomédicas (ICB)) da Universidade de Sã o Paulo (USP), explica que,
q
embora existam cerrca de
o mil artigos sobre o ass
sunto, há dú
úvidas sobre
e o mecanism
mo de ação do laser de baixa
cinco
freqü
üência. No entanto,
e
o uso clínico ve
em sendo fe
eito na área de odontollogia, ortope
edia e
fisiote
erapia.
Os da
ados mostra
aram que a terapia redu
uziu a dor im
mediatamente após o trratamento da
d dor
cervic
cal aguda e em até 22 semanas de
epois do iníc
cio do tratam
mento em p
pacientes com
m dor
cervic
cal crônica.
Os es
studos por metanálise
m
comprovam
c
que a terap
pia funciona, descartand
do os que não
n
se
encaiixavam em padrões rigorosos.
r
E
Era preciso ter escolha
a aleatória de pacientes e
comp
paração com
m um grupo
o de placeb
bo para que
e cada estu
udo fosse co
onsiderado nesta
revisã
ão.
a dor ou efeitos
Segundo Rodrigo
o Lopes Ma
artins, o lasser é uma terapia que
e não causa
e
colate
erais, poden
ndo substituir tratamentto com drog
gas antiinfla
amatórias e,, se adotado
o pelo
SUS (Sistema Ún
nico de Saúd
de), promov
verá uma con
nsiderável economia com
m medicame
entos.
O pro
oblema é saber se o cus
sto com a te
erapia a laser é compatív
vel com o po
oder aquisitiivo do
brasileiro.
Fonte
e: http://ww
ww.agencia.fapesp.br/ma
ateria/11379
9/especiais/a
anti-inflamattorio-laser.h
htm
Referrência: Chow
w RT, Johnson MI, Lope
es-Martins RA,
R
Bjordal JM. Efficacy of low-levell laser
thera
apy in the managemen
nt of neck pain: a sy
ystematic re
eview and meta-analys
sis of
rando
omised place
ebo or active
e-treatment controlled trrials. Lancet. 2009 Nov 12.
2. Ac
cupuntura em
m gestantes
As do
ores lombare
es e pélvicas
s em gestan tes podem ser
s tratadas com uma té
écnica espec
cial de
acupu
untura, segu
undo pesquis
sa da Univerrsidade de Yale,
Y
nos Esttados Unidoss. Em estudo
o com
159 mulheres qu
ue estavam entre a 25
5ª e a 38ª semana de gestação, os pesquisa
adores
notarram que aqu
uelas que passaram uma
a semana co
om agulhas de
d pressão e
em três ponttos de
acupu
untura na orelha, eram mais prope
ensas a apre
esentar significativas red
duções nas dores
nas c
costas e na região pélviica do que a
aquelas que receberam "falsa acupu
untura". Seg
gundo
os es
specialistas, essas dores
s que as ge
estantes gerralmente soffrem podem
m evoluir parra dor
crônica. A acupuntura na ore
elha poderia
a oferecer um
ma forma nã
ão-farmacoló
ógica para ajudar
a
a aliv
viar as dores
s nessas mu
ulheres, sem
m muitos gas
stos. Porém, apesar doss bons resultados
da té
écnica, eles destacam a importânccia do desca
anso, dos analgésicos
a
e de comprressas
quentes e frias para
p
o contrrole da dor. Os pesquisadores prete
endem, ago ra, avaliar se
s um
tratamento mais extenso com
m a acupun tura pode te
er efeitos mais duradou ros, e deterrminar
as ca
aracterísticas
s das mulherres que resp
pondem melh
hor à terapia
a.
Fonte
e:
http:///www.elsev
vier.com.br/site/noticiass/Noticias-de
etalhe.aspx?noticiaId=59
9657&seg=2
2
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Referrência: Wang
g SM, Dezin
nno P, Lin EC
C, Lin H, Yue JJ, Berman MR, Brave
eman F, Kaiin ZN.
Auric
cular acupun
ncture as a treatment
t
fo
or pregnant women who have low b
back and pos
sterior
ynecol. 2009
pelvic
c pain: a pilo
ot study. Am
m J Obstet Gy
9 201(3):271.
3. En
nxaqueca, au
ura e Acidentte Vascular Encefálico
Durante crises de
e enxaqueca
a podem oco
orrer sintoma
as como sensibilidade à luz, visão tu
urva e
fadiga, que não devem ser confundidos
c
com “aura”. A aura carracteriza-se normalmentte por
fenôm
menos senso
oriais temporários que d uram de 15 a 30 minuto
os, compreen
ndendo distú
úrbios
visua
ais, tais como cegueira parcial,
p
visão
o de pontos luminosos semelhantes
s
s a “lanternin
nhas”,
vaga--lumes ou "flashes"
"
que brilham e piscam, po
odendo assu
umir formass em ziguezagues
estac
cionários ou mover-se ao longo do campo visua
al, começando no canto
o ou no centtro da
visão
o e depois se
e expandindo
o. Tais distúrrbios podem
m afetar um ou
o ambos oss olhos.
É sabido que a aura é acompanhada
a
a de estresse oxidativ
vo associad o à hipovo
olemia
stado de diminuição do
s
ento de cito
ocinas
disseminada (es
o volume sanguíneo),
com aume
circullantes e MM
MP-9, podendo deflagrrar uma dis
sfunção end
dotelial com
m remodelam
mento
vascu
ular, inflama
ação, hiperc
coagulação e prejuízo na reativida
ade vascula r, o que, com
c
o
temp
po, pode acarretar um Ac
cidente Vasccular Encefállico (AVE).
Uma revisão sis
stemática e metanálise , liderada por
p
Markus Schurks, o
objetivou associar
enxaq
queca com doenças cardiovascula
c
ares, incluin
ndo AVE, in
nfarto do m
miocárdio (IIM) e
tamb
bém morte devido a doen
nças cardiov
vasculares.
Os re
esultados do
o estudo apontam maio
or risco relativo de ocorrrência de A
AVE sistêmic
co em
pesso
oas que relataram enxaq
queca com a
aura em rela
ação àquelas
s com enxaq ueca sem au
ura (o
risco não se elev
vou nesses pacientes).
p
O
Os riscos tam
mbém se ele
evam com allguns fatores
s, tais
como
o gênero (se
exo feminino
o), tabagism
mo e, também
m, uso de contraceptivo
c
os orais con
ntendo
estro
ogênio.
No en
ntanto, não há motivos para desesp
pero. Alerta-s
se apenas para alguns ccuidados esp
peciais
aos p
pacientes qu
ue se enquad
dram nos fa tores de risc
co. Parar de
e fumar e ussar contraceptivos
sem estrogênio são precau
uções que p
podem ser tomadas pe
elas pessoass que sofre
em de
enxaq
queca com aura.
a
Qualq
quer dúvida consulte seu
u médico.
Fonte
e:
http:///www.medcenter.com//Medscape/c ontent.aspx?LangType=
=1046&banne
er=rc_pain&
&men
u_id=
=49&id=242
286
Referrência: Schü
ürks M, Ristt PM, Bigal ME, Buring
g JE, Lipton RB, Kurth T. Migraine
e and
cardio
ovascular diisease: systtematic reviiew and me
eta-analysis. BMJ. 2009 ;339:b3914. doi:
10.11
136/bmj.b39
914.
4. A tterapia magnética é efettiva na osteo
oartrite?
A artrite é uma doença
d
inflam
matória que acomete milhares
m
de pessoas em ttodo o mund
do e a
busca
a por novos analgésicos e terapias p
para sanar esse mal é crrescente.
Acred
dita-se que dispositivos que estimu
ulam o corpo
o a liberar analgésicos
a
e
endógenos (como
(
as en
ndorfinas) possam
p
ajudar no contrrole da dor associada à artrite. Foii com base neste
princípio que surgiram diversos tipos d
de terapias, como a Te
erapia Magn
nética (TM), onde
brace
eletes libera
am correntes magnética
as. Diz-se que
q
a TM é bastante e
efetiva e se
egura,
embo
ora seja de alto
a
custo.
Um e
estudo publicado no Brritish Medica
al Journal em
e
2004, envolvendo 1
194 pessoas
s com
osteo
oartrite no jo
oelho e quad
dril, apontou
u que os pacientes que usaram
u
o bra
acelete magnético
por u
um período de
d 12 seman
nas tiveram efeito satisfatório na melhora
m
da d
dor em relaç
ção ao
grupo
o de pacienttes que usara
am bracelete
e sem efeito
o magnético.
Já em
m um estudo
o publicado neste
n
ano, c ientistas brittânicos avaliiaram a eficá
ácia dessa te
erapia
em 4
45 paciente
es por um período de 16 semana
as, onde o uso do po
opular dispo
ositivo

2

www
w.dol.innf.br
magn
nético é com
mparado ao uso
u
de um d
dispositivo desmagnetiza
ado e um brracelete de cobre.
c
O esttudo mostro
ou que não houve
h
melho
ora significattiva de nenh
hum dos gru
upos em rela
ação à
dor, rigidez e funções
f
físic
cas dos pa cientes de acordo com
m escalas W
WOMAC (WOMAC
Osteo
oarthritis Ind
dex), PRI (M
McGill Pain Q
Questionnairre-Pain Ratin
ng Index) e VAS (Pain Visual
Analo
ogue Scale).
Supõ
õe-se que o efeito analgésico relattado por qu
uem acredita
a e é adeptto à técnica
a seja
relacionado ao efeito placebo. Mas ainda
a faltam esttudos conclu
usivos para cconsenso so
obre a
eficác
cia deste tipo de terapia.
Fonte
e: http://ww
ww1.folha.uo
ol.com.br/fol ha/equilibrio
o/noticias/ult263u65071
14.shtml
Referrência: Harlo
ow T, Greaves C, White A, Brown L,
L Hart A, Ernst E. Rando
omised conttrolled
trial o
of magnetic bracelets fo
or relieving p
pain in osteo
oarthritis of the hip and
d knee. BMJ. 2004
Dec 1
18;329(7480
0):1450-4.
5. Do
or nos olhos – a síndrom
me do compu
utador
As lágrimas são o principal agente
a
de prroteção para
a os olhos. Elas
E
não só e
eliminam a poeira
p
dos o
olhos, mas, também, previnem
p
su
ua irritação, fornecem oxigênio
o
e n
nutrientes para
p
a
córne
ea, além de
d
ajudar a preveniir infecções
s oculares, removend
do e destrruindo
micro
oorganismos
s.
As lá
ágrimas são compostas de três ca
amadas distiintas, vitais para a saú
úde dos olh
hos. A
cama
ada exteriorr é formad
da por lipíd
dios, que formam
f
uma película oleosa contra a
evapo
oração, man
ntendo os olhos
o
umede
ecidos. A camada interm
mediária é ccomposta em
m sua
maior parte de água, que hidrata os olhos, além
m de alguns nutrientes e proteínas
s, que
ajuda
am a limitarr as infecçõe
es oculares. A camada in
nterior conté
ém muco, q ue permite que o
filme lacrimal se difunda, red
duzindo a ev
vaporação do
o olho.
Os m
monitores de computadorr são constittuídos de pix
xels, nos qua
ais o olho nã
ão consegue
e foco.
Pixel é a redução
o de Picture Element, ou
u seja, eleme
ento de imagem, sendo pix a abreviatura
em in
nglês para Picture.
P
Para manter a im
magem mais definida, o usuário de
e computado
or tem
que ““focar e reffocar”, o que gera tenssão nos mús
sculos do olho. Associa
ado a isso está
e
a
dimin
nuição de piscadas em frente
f
ao co
omputador, chegando
c
a ser quatro vezes meno
or que
em situações norrmais.
Quan
ndo se pren
nde a atenç
ção a algum
m objeto, co
omo, por exemplo, tellevisão, víde
eo do
comp
putador ou le
eitura, é normal haver d
diminuição do
d número de
d piscadas,, o que determina
uma maior evap
poração da lágrima com
m o conseqüente ressecamento da superfície ocular.
o
omas oculare
es como ard
dência, sensa
eia, lacrimeja
amento, visã
ão borrada, visão
Sinto
ação de are
dupla
a, dor ocularr e sensação de fadiga p odem ocorre
er.
Outro
o fator que pode agravar o resseca
amento dos olhos está associado à umidade dor
d
ar
como
o, por exem
mplo, o ar condicionado . Nos casos
s mais graves, a Síndro
ome da Visão do
Comp
putador pod
de ter compllicações ass ociadas a fa
atores como
o o reumatissmo ou disfunção
horm
monal. O prroblema, qu
uando se a
agrava, pod
de levar ao
o desenvolv
vimento de uma
cerattoconjuntivite seca, uma
a úlcera ou a
até uma perffuração da có
órnea.
Fonte
es:
http:///www.brasilescola.com/saude/sind rome-visao--computadorr.htm
http:///publico.soblec.com.br//pub/publica
acoes/fd21e7
74610911e9
9abc346976ccc5d9bfb.pdff

Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. De
erivados do ácido
á
linoléic
co causam h
hipernocicepç
ção mecânica na medula
a
O Potencial Rece
eptor Transie
ente Vanillo
oid 1 (TRPV1
1) desempen
nha um pap
pel importan
nte na
hiperralgesia e alo
odinia, e se expressa ta
anto no siste
ema nervoso
o periférico q
quanto no central
(SNC
C). No entan
nto, poucos estudos ava
aliaram os mecanismos
m
pelos quais os canais TRPV1
T
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do CNS medeiam
m a hiperalg
gesia e alodiinia após les
são. A ativa
ação dos sisttemas da medula
m
espin
nal libera agonistas TR
RPV1 endóg enos que evocam
e
o desenvolvim
d
mento da alodinia
mecâ
ânica por ess
se receptor. Usando a m
medula espinal de ratos in
i vitro, a de
espolarização
o com
altas concentraçõ
ões de íons potássio pro
ovocou a liberação de metabólitos
m
o
oxidados do ácido
linolé
éico, como o ácido 9-hid
droxi-10,12--octadecadie
enóico (9-Ho
ode), um ago
onista poten
nte do
canall TRPV1, levando ao des
senvolvimentto da alodinia mecânica. Imagem de
e cálcio e es
studos
de eletrofisiologia
a posteriores
s demonstra
aram que a síntese
s
dos metabólitos do ácido linoléico
oxida
ado, incluind
do 9-Hode, 13-Hode, e 9 e 13-o
oxoode, com
mpreendem uma famíllia de
agonistas endógenos do can
nal TRPV1. Os estudos in vivo demonstraram
m que a apliicação
intrattecal destes
s metabólitos oxidado s do ácido
o linoléico rapidamente
e evoca alodinia
mecâ
ânica. Por fim, a neutra
alização intrratecal de 99 e 13-Hod
de por anticcorpos bloqu
ueia a
alodin
nia mecânic
ca induzida pelo adjuva nte de Freu
und completo, administrrado na patta dos
animais. Estes dados
d
revela
am coletivam
mente um mecanismo
m
pelo
p
qual lip
pídeos endógenos
ados ativam
m canais TRPV1 na me
edula, levando ao desenvolvimento
o da hiperalgesia
oxida
inflam
matória. Esttes resultad
dos podem explicar muitos
m
transtornos de dor de causas
c
desco
onhecidas e proporcio
onar uma abordagem para o desenvolvim
d
ento de drogas
d
analg
gésicas.
Referrência: Patw
wardhan AM, Scotland PE
E, Akopian AN, Hargreaves KM. Activ
vation of TRP
PV1 in
the spinal cord
d by oxidiized linoleicc acid me
etabolites contributes to inflamm
matory
hyperralgesia. Pro
oc Natl Acad Sci U S A. 2
2009 Nov 3;106(44):188
820-4.
7. Do
or física melh
hora a síndro
ome da dor complexa re
egional (CRPS)
Pacie
entes com CRPS que sen
ntem dor du
urante um agressivo pro
ograma de fiisioterapia muitas
m
vezes
s apresentam
m resultados
s muito mel hores do que uma abordagem maiss cautelosa e livre
de do
or. Na realid
dade, quase metade doss que recebe
eram o trata
amento dolorroso recuperaram
as funções físicas normais, enquanto
e
aq
queles que evitaram
e
fisio
oterapia dol orosa geralm
mente
tinham uma maio
or perda de função física
a.
A CR
RPS é uma doença
d
crôn
nica progresssiva caracte
erizada por dor, inchaço
o e alteraçõ
ões na
pele. A causa des
sta síndrome
e é desconhe
ecida.
Jan-W
Willem Ek, Jan C. van Gijn
G
e colega
as do Deparrtamento de
e Medicina d
de Reabilitaç
ção no
Hospital Bethesda, na Holanda, investig
garam 106 pacientes
p
que sofriam grraves deficiê
ências
T
I, e que não envollviam lesões
s do nervo (ao contrário
o do tipo II)). Eles
físicas de CRPS Tipo
desco
obriram que quase todos
t
os p
pacientes melhoraram
m
significativ
vamente qu
uando
subm
metidos a um
m programa de reabilitaçção que imp
plicasse na exposição
e
à dor. Na verrdade,
mais da metade dos pacienttes no estud o recuperou
u o movimen
nto físico com
mpleto e ne
enhum
dos p
pacientes apresentou efe
eitos adverso
os com esta abordagem mais agresssiva.
Embo
ora esta abordagem não
o reduzisse a quantidade
e de dor asso
ociada com a condição, houve
um a
aumento sig
gnificativo da
d mobilida de, função e qualidad
de de vida. Os tratam
mentos
tradic
cionais para
a essa doen
nça crônica tipicamente
e tentam miinimizar a d
dor, o que limita
signifficativamentte a fisiotera
apia e, gera
almente, leva
a a uma ma
aior deteriorração do me
embro
afetado.
CPRS
S pode variarr de rigidez articular e d
dor moderada nos braços
s ou pernas a uma paralisia e
m desta con
perda
a completa da
d função em casos ma
ais extremos
s. As pessoa
as que sofrem
ndição
geralmente têm um prognó
óstico reduzzido. Isso porque
p
a do
oença, muita
as vezes, le
eva a
muda
anças no pró
óprio cérebrro, fazendo com que o tratamento para o mem
mbro afetado
o seja
quase
e ineficaz. Portanto,
P
é quase imposssível reduzirr a dor da do
oença simple
esmente tentando
tratar o membro
o isoladamen
nte. O resu ltado é um círculo vicio
oso, onde a dor da con
ndição
limita
a a quantida
ade de terap
pia, que por sua vez pro
ovoca mais deterioração
d
no membro
o e no
céreb
bro, o que diificulta ainda
a mais qualq
quer recuperação.
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Referrência: Ek JW
W, van Gijn JC, Samwe
el H, van Egmond J, Klomp FP, van Dongen RT
T. Pain
expos
sure physica
al therapy may
m
be a saffe and effec
ctive treatme
ent for longsstanding com
mplex
regional pain syn
ndrome type 1: a case se
eries. Clin Re
ehabil. 2009
9.
8. Pe
ele de sapo e analgesia
A epiibatidina, um
m alcalóide isolado do v
veneno do sapo
s
Epiped
dobates trico
olor, possui efeito
analg
gésico 200 vezes
v
mais potente
p
que a morfina. Como
C
os me
ecanismos en
nvolvidos na
a ação
antinociceptiva da
d epibatidina não esttavam claro
os e, sabendo que a e
epibatidina induz
aume
ento da exprressão da he
emeoxigena se-1 (HO-1)) in vitro, pe
esquisadoress da Univers
sidade
de M
Madrid investtigaram se a epibatidin a induz antinocicepção via HO-1. O pré-tratam
mento
com epibatidina induziu antinocicepçã
ão na 1ª e 2ª fase do teste d
de formalina em
camu
undongos. Este
E
efeito foi
f
prevenid
do com a administraçã
a
o intraplanttar de SnPP
P, um
inibid
dor da ativid
dade da HO--1. Por outro
o lado, a ep
pibatidina nã
ão induziu a
antinocicepçã
ão em
animais deficienttes para o fa
ator nuclear eritróide-2 (Nrf2), fatorr de transcri ção relacion
nado à
produ
ução de HO--1. A análise com Westerrn Blot comp
provou que o tratamento
o com epiba
atidina
aume
enta a exprressão de HO-1
H
na patta e demonstrou a perrda deste effeito em an
nimais
nocau
utes para (N
Nrf2). Além disso, o efe
eito antinociiceptivo da epibatidina foi revertido
o com
MLA, antagonista
a seletivo do
os receptoress nicotínicos
s alfa-7. Aná
álises de cito
ometria de flluxo e
imunofluorescênc
cia mostrarram que a s células dos
d
animais
s tratados com epiba
atidina
expre
essam mais HO-1 comparadas com
m as células dos não tratados. Essta expressã
ão foi
reverrtida pelo pré-tratame
p
nto dos an
nimais com MLA. Esse
es achados sugerem que
q
a
epiba
atidina induz
z antinocicep
pção por me
eio da ativaç
ção dos receptores nicottínicos alfa-7
7, que
por sua vez induz
zem um aum
mento da exp
pressão de HO-1
H
via fato
or de transc rição Nrf2.
Referrência: Egea
a J, Rosa AO,
A
Lorrio S, del Barrio L, Cuad
drado A, Ló
ópez MG. Haeme
H
oxyge
enase-1 ove
erexpression via nAChRss and the tra
anscription fa
actor Nrf2 ha
as antinocice
eptive
effectts in the form
malin test. Pain.
P
2009 14
46(1-2):75--83.
9. Efe
eito analgésico tópico do
o diclofenaco
o: antagonis
smo de recep
ptores NMDA
A
Apesa
ar de ser co
onsiderado um
u antiinflam
matório não--esteroidal e ter seu me
ecanismo de
e ação
dependente da inibição da ciclooxiigenase e conseqüentemente d
da produção de
prosttaglandinas, vários outtros mecani smos de ação tem sido proposto
os para o efeito
analg
gésico do dic
clofenaco. Em um traba
alho publicad
do recentem
mente, foi de
emonstrado que o
efeito
o do diclofen
naco tópico sobre
s
a dor m
musculoesqu
uelética pare
ece depende
er do antagonismo
comp
petitivo de receptores
r
NMDA
N
na pe
eriferia do sistema nerv
voso, visto q
que as desc
cargas
nervo
osas evocadas pelo NMDA foram re
evertidas pe
ela administração do dicclofenado. Outros
O
agonistas, como a serotonina
a e o AMPA,, não aprese
entaram redução com a administraç
ção de
dicloffenaco.
Esses
s resultados
s, embora preliminares,
p
, mostram mais uma vez que ou
utros mecanismos
podem estar as
ssociados aos
a
efeitos analgésicos
s do diclofe
enaco e po
odem explicar a
efetiv
vidade dessa
a droga.
Referrência: Dong
g XD, Svensson P, Cairn
ns BE. The analgesic
a
acttion of topica
cal diclofenac
c may
be mediated thro
ough periphe
eral NMDA re
eceptor anta
agonism. Pain. 2009 147
7(1-3):36-45
5.
10. D
Diclofenaco tópico:
t
opção
o segura e e
eficaz para o tratamento de dores
Dicloffenaco tópico tem sid
do emprega do para o controle de diversas dores, com
mo as
prove
enientes de osteoartrites
s e de lesõe s musculoes
squeléticas. Recentemen
nte, estudo clínico
c
public
cado na rev
vista Pain mostrou que os pacientes com osteo
oartrite sinto
omática prim
mária,
quando tratada com
c
diclofenado tópico e
em uma solu
ução contend
do di-metil-ssulfóxido (DM
MSO),
apres
sentavam menos
m
efeitos
s adversos e tinham um
ma melhora da dor e fu
unção compa
arável
com os paciente
es tratados com
c
diclofen
naco por via
a oral. A me
elhora da siintomatologia dos
pacie
entes tratados com dicllofenaco tóp
pico foi duradoura, não
o sendo atrribuída ao DMSO.
D
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Porta
anto, o trata
amento com
m diclofenaco
o tópico formulado com
m DMSO parrece ser bas
stante
viáve
el para o alív
vio dos sintomas associa dos com ostteoartrite.
Referrência: Simo
on LS, Griers
son LM, Nasseer Z, Book
kman AA, Ze
ev Shainhou se J. Efficac
cy and
safety
ty of topical diclofenac containing d
dimethyl sulfoxide (DMS
SO) comparred with tho
ose of
topica
al placebo, DMSO veh
hicle and o ral diclofenac for knee
e osteoarth
hritis. Pain. 2009
143(3
3):238-45.
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