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1. Do
ores nas pern
nas
Segundo o reum
matologista Dr.
D Jose Kno
oplich, as pessoas
p
que têm sintom
mas de cans
saço e
dores
s nas pernas
s podem aprresentar pro
oblemas nas artérias e nervos
n
das p
pernas, problemas
na co
oluna lomba
ar, colestero
ol alto, diab
betes e pre
essão alta. Podem
P
apre
esentar, tam
mbém,
Doen
nça Arterial Periférica (DAP), que se caracterriza pelo esttreitamento e trombose das
artérias que irrig
gam os mem
mbros inferio
ores. A DAP tem predom
minância em idosos, atin
ngindo
cerca
a de 10% da
a população acima de 50
0 anos e tem
m como principal conseq
qüência a ne
ecrose
do membro afeta
ado.
Um e
estudo com 940 pacienttes feito porr cirurgiões vasculares
v
da
d Universid
dade de Toulouse,
Franç
ça, observou que 27,4
4% dos suje
eitos aprese
entavam cla
audicação in
ntermitente, 54%
ulceração ou gan
ngrena, 9,3%
% dor isquêm
mica de repo
ouso e 9,3% isquemia de
e um membrro.
Os p
pacientes com claudicaç
ção intermittente eram, em sua maioria, hom
mens jovens,, com
histórico de taba
agismo e/ou doença pulm
monar obstrrutiva crônic
ca, sendo qu
ue alguns tiv
veram
que fazer cirurg
gia para sup
perar a obsstrução da trombose e outros forram tratado
os por
angio
oplastia perc
cutânea (sten
nts). A taxa de mortalid
dade associada à claudiccação intermitente
foi de
e 5,7%; parra os sujeitos com dor issquêmica de
e repouso fo
oi de 23,1%;; para os su
ujeitos
com perda de tec
cido foi de 28,7%; e parra aqueles co
om isquemia
a aguda a tax
xa foi de 23%.
Referrência: Cambou JP, Aboy
yans V, Consstans J, Lacrroix P, Denta
ans C, Bura A. Characteristics
and Outcome off Patients Hospitalised
H
for Lower Extremity Peripheral
P
A
Artery Disea
ase in
Franc
ce: The Copa
art Registry. Eur J Vasc Endovasc Su
urg. 2010 Mar 18. [Epub
b ahead of print]
2. En
nsinando uma máquina a sentir dor
A res
ssonância magnética
m
fu
uncional, ju
untamente com
c
técnicas digitais d
de classificação e
regre
essão, pode discernir padrões
p
de ativação ce
erebral e distinguir no
ocicepção em
m um
indivííduo.
Sabe-se que a pe
ercepção da dor é basta nte subjetiva e as impre
essões dos p
pacientes alg
gumas
vezes
s são coloc
cadas em dúvida.
d
Pessquisadores da Stanforrd University
ty, na Califfórnia,
testaram um meio
m
de dete
erminar objjetivamente se um paciente está experimen
ntando
nocic
cepção através de análise de imagen
ns do funcion
namento cerrebral.
Neste
e estudo, os
s pesquisado
ores objetiva
aram determ
minar se os padrões de
e atividade neural
n
podem fornecer um
u biomarca
ador da pressença ou aus
sência de dor.
etodologia do
d estudo utilizou
u
deze
esseis indivííduos saudá
áveis. Cada um recebeu um
A me
estím
mulo nociceptivo quente por trinta se
egundos, ac
companhado por um perríodo de des
scanso
de qu
uarenta segu
undos. Então, cada um deles receb
beu um estím
mulo térmico
o não doloro
oso. O
mape
eamento dos
s estímulos foi
f feito com
m o auxílio de
e ressonância magnética
a funcional (RMF).
Os in
ndivíduos fo
oram dividid
dos em doiss grupos: de
d treiname
ento e de ttestes. Mapa
as da
ativid
dade cerebrral dos indivíduos do grupo de treinamento
t
foram ana
alisados por uma
“máq
quina de vettor de suporte”. Esta téccnica analisa
a os dados através
a
da cconstrução de
d um
hiperrplano ou co
onjunto de hiperplanos
h
e
em um espa
aço dimensio
onal de alta
a grandeza, ou de
dimensão infinita
a. Intuitivamente, uma b
boa separaçã
ão é alcançada pelo hipe
erplano que tem a
maior distância para a form
mação de p
pontos de dados
d
mais próxima de
e qualquer classe
c
(cham
mada marge
em funciona
al), pois em
m geral, quanto maior a margem d
de erro, pio
or é a
generalização do classificador.
A téc
cnica criou uma
u
linha divisória entrre as duas condições (p
propriocepçã
ão e nocicep
pção).
etros para a análise dos mapas do g
Tais d
dados foram
m utilizados como
c
parâme
grupo de tes
stes.
A má
áquina de vetor de suporrte identifico
ou 83% dos estímulos do
olorosos e 90
0% dos estímulos
não d
dolorosos.
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Os pe
esquisadores também utilizaram
u
a mesma metodologia pa
ara testar re
egiões do cé
érebro
que p
poderiam ide
entificar inde
ependentem
mente os tipo
os de estímu
ulo. Apenas o córtex sen
nsorial
secun
ndário foi capaz
c
de faz
zê-lo com m
mais precisã
ão do que o acaso, en
nquanto o córtex
c
cingu
ulado anterior glandular, o córtex insular e o córtex se
ensorial prim
mário não foram
capaz
zes de realiz
zar a identific
cação indepe
endentemen
nte.
Fonte
e: http://ww
ww.medcente
er.com/Medsscape/conten
nt.aspx?bpid
d=102&id=2
25300
Referrência: Amerrican Academ
my of Pain M
Medicine (AA
APN) 26th Annual Meetin
ng: Abstractt 179.
Prese
ented Februa
ary 4, 2010.
3. Ro
oedores de la
aboratório metabolicame
m
ente mórbido
os
De a
acordo com
m o estudo, camund ongos e ratos
r
seden
ntários e a
acima do peso,
corre
espondentes à maioria da
as cobaias ccriadas hoje, seriam péssimos análog
gos do organismo
huma
ano normal, o que poderria atrapalha
ar testes de medicamenttos e terapia
as.
O ale
erta partiu de
d cientistas liderados p or Mark Matttson, do Instituto Nacio
onal de Pesq
quisas
sobre
e Envelhecimento (EUA
A). Muitos ratos e ca
amundongos
s usados e
em investig
gações
biomédicas são sedentários,
s
obesos, aprresentam inttolerância à glicose,
g
com
m uma tendência à
morte
e prematura
a, o que pod
de confundirr a interprettação dos da
ados e resulltados de es
studos
em s
seres human
nos. Aspecto
os fundamen
ntais da fisio
ologia celular, como a v
vulnerabilidade ao
estresse oxidativ
vo e a infllamação, de
entre outros, são asso
ociados a m
muitos proc
cessos
biológ
gicos afetad
dos pelo balanço energ
gético entre a ingestão
o de alimen
ntos e exerc
cícios.
Roedores sedentários que re
ecebem alim ento ad libtum podem ser
s modeloss razoáveis para
p
o
estud
do da obesiidade em humanos. En
ntretanto, os
o tratamenttos eficazess nestes mo
odelos
animais podem revelar-se
r
ineficazes ou apresentar efeitos
e
colaterais em sujjeitos ativos
s, com
peso normal.
A obe
esidade é um
m fator de risco
r
para u ma variedad
de de condiç
ções crônica
as como diab
betes,
hiperrtensão, cole
esterol alto,, acidente v
vascular cerrebral, doença cardíaca,, certos tipos de
cânce
er e artrite
e. Graus mais
m
elevad os de obesidade estã
ão associad os com elevada
morta
alidade, prin
ncipalmente por doença
as cardiovasc
culares, diab
betes e certtos cânceres
s. Não
podemos deixar de ressalta
ar aqui um fato que pode contras
star com ass declaraçõe
es dos
uisadores, pois
p
a prevallência de ob
besidade nos
s Estados Un
nidos continu
ua a ser ele
evada,
pesqu
superrior a 30% na
n maioria dos sexos e ffaixas etárias
s.
Referrências: Martin B, Ji S,
S Maudsley S, Mattson
n MP. "Control" labora
atory rodentts are
meta
abolically mo
orbid: why itt matters. P roc Natl Aca
ad Sci U S A.
A 2010 Apr 6;107(14):612733; K
Katherine M.. Flegal, Marrgaret D. Ca
arroll, Cynthia L. Ogden,, Lester R. C
Curtin. Preva
alence
and T
Trends in Ob
besity Among
g US Adults,, 1999-2008 JAMA. 2010
0; 303(3):23
35-241.
4. Du
urma bem!
Um e
estudo realiz
zado na Alem
manha e pub
blicado na re
evista Pain, mostra
m
o imp
pacto da res
strição
do so
ono sobre a percepção da dor e do
o potencial evocado
e
porr laser (LEPss). A metodologia
experrimental con
nstitui-se de
e 10 volunttários saudá
áveis, com boa qualida de de sono
o, que
foram
m avaliados duas
d
vezes na parte da manhã, uma após o son
no habitual e uma vez após
a
a
restriição do sono
o parcial. Além disso, ffoi estudado
o o impacto da atenção
o centrada na
n dor
com LEPs, dirigin
ndo a atençã
ão para o esstímulo ou distraindo
d
de
ele (através de discriminação
de intensidade e aritmética mental).
m
Estíímulos laserr direcionado
os para o dorrso da mão foram
classificados com
mo 30% mais
s dolorosos d
depois da re
estrição de sono. A avali ação subjetiiva da
dor e os parâme
etros de processamento nociceptivo
o foram diferrencialmente
e modulados
s pela
restriição do sono
o.
Os pe
esquisadores
s sugerem que
q
a restriç ão do sono pode levar a uma reduçção da capac
cidade
de co
ontrole da do
or acompanh
hada de uma
a redução attencional.
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Referrência: Tiede W, Magerl W, Baum
mgärtner U, Durrer B, Ehlert U, T
Treede RD. Sleep
restriiction atten
nuates amp
plitudes and
d attentiona
al modulatiion of pain
n-related evoked
poten
ntials, but au
ugments paiin ratings in healthy volu
unteers. Pain
n. 2010 148((1):36-42.
5. Pra
aticar ioga reduz níveis de substânccia inflamatória
Inves
stigadores da
d Ohio Statte University
y, nos EUA,, evidenciara
am alguns d
dos benefícios da
prátic
ca de ioga
a. Neste es
studo, publ icado na revista
r
Psyc
chosomatic Medicine, foram
selecionadas 50 mulheres com idade média de 41 anos. Destas, 25 mulheres foram
classificadas com
mo iniciantes na prática d
de ioga e 25
5 como avan
nçadas e que
e nos últimos dois
anos faziam aula
as duas veze
es por sema na. Os pesq
quisadores re
ealizaram te
estes para simular
situaç
ções de estrresse e testes psicológiccos em três
s condições: exercícios cconvenciona
ais em
esteirra rolante (controle),
(
assistindo
a
fi lme (contro
ole) e na se
essão de iog
ga. Em todas as
condiições, amosttras de sang
gue foram rretiradas através de um cateter hep
parinizado, com
c
o
intuitto de deterrminar os níveis
n
de esstresse (cattecolaminas e cortisol) e interleuc
cina-6
(subs
stância associada a proc
cessos inflam
matórios). Os estudiosos
s verificaram
m que a prática de
ioga reduz os nív
veis da interrleucina-6, a
além de cons
statarem, também, que a vulnerabilidade
ao es
stresse é me
enor.
Referrência: Kieco
olt-Glaser JK
K, Christian L, Preston H, Houts CR,
C
Malarkey
y WB, Emerry CF,
Glase
er R. Stress, Inflammatio
on, and Yoga
a Practice Ps
sychosom Med. 2010, 72
2(2):113-12
21.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Bradicinina ind
duz nocicepç
ção aguda em
m ratos através da modu
ulação de ca
anais iônicos
s
A Bra
adicinina (BK
K) é um imp
portante med
diador inflam
matório que causa dor e
espontânea aguda
a
e hip
peralgesia attravés da attivação de d
dois tipos de receptores de memb rana acoplados a
prote
eína G, os receptores
s B1 e B2
2. Trabalhos da litera
atura demo nstraram que
q
a
administração de
e BK, através dos recepttores B2, ca
ausa hiperno
ocicepção me
ediada pela PKCε,
a qua
al induz a se
ensibilização do canal iôn
nico TRPV1. Uma vez qu
ue os mecan ismos pelos quais
a BK
K induz no
ocicepção es
spontânea aguda são pouco com
mpreendidoss, um grup
po de
pesqu
uisadores da
a China e do
o Reino Uni do estudou este efeito e publicou rrecentementte um
traba
alho no The
e Journal of
o Clinical IInvestigation. Neste estudo,
e
Liu e colabora
adores
obserrvaram que o efeito da BK na excittabilidade do
os nociceptorres do gâng lio da raiz dorsal,
d
agind
do através do receptor B2,
B são mediiados pela PLC (fosfolipa
ase C), libera
ação de cálcio dos
estoq
ques intracellulares a qual inibe cana
ais de potás
ssio do tipo M e por estiimular a abe
ertura
de ca
anais de clorro ativados por
p cálcio. Esstes dois efe
eitos contribu
uem para a d
despolarizaç
ção da
membrana do ne
eurônio aferrente primá rio. Além disso, foi obs
servado que
e a administtração
local de inibidore
es destes can
nais iônicos reduz o efeito nociceptiv
vo causado p
pela BK em ratos.
Deste
e modo, os resultados deste
d
trabal ho contribuííram para uma melhor compreensã
ão dos
eventtos molecula
ares da noc
cicepção agu
uda induzida
a pela BK e sugerem a
alvos para novas
droga
as utilizadas no tratamento da dor in
nflamatória.
Referrência: Liu B, Linley JE, Du X, Z
Zhang X, Ooi
O
L, Zhang
g H, Gamp
per N. The acute
nocic
ceptive signa
als induced by
b bradykiniin in rat sen
nsory neuron
ns are media
iated by inhiibition
of M--type K+ ch
hannels and activation o
of Ca2+-acttivated Cl- channels.
c
J C
Clin Invest. 2010
Apr;1
120(4):1240
0-52. doi: 10
0.1172/JCI41
1084. Epub 2010 Mar 24
4.
Este alerta foi elaborado a partir
p
de um
ma colaboraç
ção do Prof. Fernando d e Queiróz Cunha,
C
docen
nte do Depto
o. de Farmac
cologia da F MRP-USP.
7. Estimulação ellétrica medu
ular e dor vissceral
É sab
bido que dorr é a sensaçã
ão mais dessagradável que um ser pode
p
sentir. Há diversos
s tipos
de dores e algu
uns desses tipos são de difícil manejo
m
(porr exemplo: neuropatias
s, dor
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abdominal viscerral). Felizme
ente, pesqu isadores do mundo inte
eiro têm se
e mobilizado
o para
encon
ntrar tratam
mentos para tais
t
anomali as não-responsivas a terapias conve
encionais.
Um m
método que ultimamente
e tem sido b
bastante estu
udado é a Estimulação d
da Medula Espinal
(SCS, do inglês Spinal Cord
d Stimulation
n), que cons
siste em estimular parttes específic
cas da
medu
ula espinal via
v eletrodos implantadoss no espaço epidural da medula.
Os prrimeiros exp
perimentos realizados ne
essa área foram comand
dados por Sh
healey em 1967 e
poste
eriormente por
p Cook em 1976, onde
e era feita a implantação
o de eletrodo
os de estimu
ulação
medu
ular em pac
cientes com vasculopattias periféric
cas incapacitantes. Foi verificado algum
a
contrrole da dor e melhora na
as úlceras isq
quêmicas.
Experimentos pu
ublicados no 26º enconttro anual da
a American Academy off Pain Medic
cine e
coma
andados porr pesquisado
ores da Clev
veland Clinic
c, em Ohio, mostram q
que a SCS leva a
bons resultados no alívio da dor vissceral em pacientes com
c
pancre
eatite crônic
ca. O
experrimento foi composto
c
po
or 30 pacienttes que cons
secutivamen
nte precisava
am de tratam
mento
para alívio da do
or. Estes fora
am divididoss em grupos
s em que um
m deles rece bia a estimu
ulação
SCS nas extremid
dades das derivações em
m T5, outro grupo em T6
6 e outro em
m T4.
Foi o
observado qu
ue, dentre os
o grupos, h
houve reduç
ção drástica no uso de opióides a longo
prazo
o, de modo que o escorre médio da
a escala visu
ual analógica
a de dor, qu
ue era de 8,
8 caiu
para 3,7.
Os re
esultados do experimentto foram basstante satisfa
atórios, o qu
ue teoricame
ente estimularia o
intenso estudo nesse
n
método, já que é uma alte
ernativa parra quem so
ofre de estímulos
dolorrosos e não consegue
c
me
elhorar com tratamentos convencion
nais.
Referrência: Amerrican Academ
my of Pain M
Medicine (AA
APM) 26th Annual Meetin
ing: Abstractt 143.
Prese
ented Februa
ary 4, 2010.
8. Efe
eitos antinoc
ciceptivos da
a inibição esp
pinal da ciclo
ooxigenase durante
d
a in
nflamação
As ciiclooxigenases 1 e 2 são expressa
as na medu
ula espinal e um de se
eus produtos é a
ação centra
prosttaglandina E2
E (PGE2), que contri bui para a geração de sensibiliza
al por
inflam
mação perifé
érica. A inibição da COX espinal é co
onsiderada um
u importan
nte mecanism
mo de
tratamento da do
or hiperalgés
sica.
ntemente, a COX-2 mostrou- se também
m envolvid
da no m
metabolismo dos
Recen
endocanabinóides. A inibição da COX espinal produz analges
sia, não só pela inibiçã
ão da
se de PGE2, mas também pela inibiçção da degra
adação endo
ocanabinóide
e.
síntes
No presente estu
udo, o regis
stro da ativid
dade de neu
urônios da medula
m
espiinal ativados
s pela
mação da articulação
a
do
d joelho fo
oi utilizado para demonstrar este envolvimen
nto. A
inflam
libera
ação espinal de PGE2 e 2-Araquid
donoilglicerol (2-AG) foi medida in
n vivo. Inibidores
seletiivos para COX-1, COX--2 e não-se letivos aten
nuaram a ge
eração de h
hiperexcitabilidade
espin
nal quando aplicado
a
antes e durant e o desenvo
olvimento da
a inflamação
o, mas, quando a
inflam
mação e a hiiperexcitabilidade espina
al foram esta
abelecidas, apenas
a
inibid
dores seletiv
vos da
COX--2 reverteram
m a hiperexc
citabilidade e
espinal.
A hip
perexcitabilid
dade espinal por inibido
ores COX-2 foi impedid
da ou parcia
almente revertida
pela A
AM-251, um
m antagonista
a (sic) do re ceptor canabinóide-1.
Paralelo a isso, existem con
ntrovérsias. Existe um mecanismo
m
que pode le
evar a um estado
e
ativo na ausência
a de ligante, por exemp
plo, o recepttor CB1 exib
be um alto n
nível de ativ
vidade
consttitutiva e, po
ortanto, pode
e espontâne
eamente, ado
otar um esta
ado ativo con
nformaciona
al.
O Rim
monabant é um precurso
or de seu an álogo AM-25
51 com relattos de se com
mportar com
mo um
agonista inverso,, e não como
o um antago
onista, sendo provável sua
s
ligação p
preferencialm
mente
para o estado ina
ativo do rece
eptor CB1.
Outro
os estudos mostram
m
a produção
p
de algumas va
ariedades de metabólitoss de 2-AG in
n vitro
com a indução das isoformas de COX, ssendo uma delas
d
um éstter glicerol-p
prostaglandina E2
(PGE2-G) pró-no
ociceptivo. A PGE2-G seria um pró-farmaco
p
da COX-2 ao converrter o
endocanabinóide 2-AG in vivo
v
em um
m composto pró-nocicep
ptivo. Vale destacar que os
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inibid
dores da CO
OX reduzem
m níveis de PGE2 endó
ógeno e PG
GE2-G, indiccando que esses
produ
utos sejam da COX-2, mas a sua
a inibição não causa acúmulo de 2-AG. O 2--AG é
substtrato de outrras enzimas,, como a mo
onoacilglicero
ol lipase.
Em n
níveis fisiológ
gicos, além da conversã
ão de 2-AG, a COX-2 participaria d
de um mecanismo
de re
egulação do
os efeitos da
a ativação de receptorres canabinó
óides, pois a PGE2-G não
n
é
ligantte de receptores canabin
nóides.
Referrências: Tellleria-Diaz A, Schmidt M
M, Kreusch S, Neubert AK, Schach
he F, Vazqu
uez E,
Vanegas H, Scha
aible HG, Ebersberger A. Spinal antinociceptiv
ve effects o
of cyclooxygenase
inhibiition during inflammatio
on: Involvem
ment of pro
ostaglandins and endoca
annabinoids. Pain
2010 48(1):26-3
35; Hu SS, Bradshaw HB, Chen JS, Tan B, Walker
W
JM. Prostagland
din E2
glyce
erol ester, an endoge
enous COX--2 metabollite of 2-arachidonoylg
glycerol, in
nduces
hyperralgesia and
d modulates NFkappaB a
activity. Br J Pharmacol. 2008 153(7 ):1538-49.
9. Re
eceptor P2X envolvido no
o mecanismo
o antinociceptivo da elettroacupunturra
O AT
TP extracelullar facilita a transmissã
ão da dor em
m locais perriféricos e d
de medula espinal
atrav
vés dos rece
eptores P2X e o subtipo
o P2X3 é um
m candidato importante para mediar este
efeito
o.
Este estudo utiliz
zou ratos Sp
prague-Dawle
ey (SD) para
a desenvolve
er modelo d e dor neuropática
tratáv
vel por ele
etroacupuntu
ura (EA), té
écnica utiliz
zada clinicam
mente para
a controlar dores
crônicas. O nível de proteína do recepttor P2X3 e a expressão no mesenccéfalo (substtância
cinza periaquedutal, PAG) foi avaliad
do por Wes
stern blottin
ng e imun
nohistoquímic
ca. A
expre
essão do re
eceptor P2X
X3 foi regula
ada na PAG
G lateral (lP
PAG) quand
do ocorreu a dor
neuro
opática e os
s resultados
s mostraram
m que o limiar da dor diminui com
m a EA. Múltiplos
tratamentos EA geraram au
umento do limiar da dor e aumen
nto da imun
norreatividad
de de
recep
neuropáticos
ptores P2X3
3 na lPAG em ratos n
s. A inibiçã
ão por oligo
odeoxinucleo
otídeo
antise
ense da exp
pressão do re
eceptor P2X3
3 diminuiu significativam
s
mente o efeitto antinocice
eptivo
do trratamento EA.
E
Em conc
clusão, os re
eceptores P2X3 da lPAG
G estão env
volvidos no efeito
antinociceptivo supra-espinal do tratame
ento com EA.
Referrência: Xiao Z, Ou S, He
e WJ, Zhao Y
YD, Liu XH, Ruan
R
HZ. Ro
ole of midbra
ain periaqued
ductal
gray P2X3 receptors in electtroacupunctu
ure-mediated endogenous pain mod
dulatory sys
stems.
Brain
n Res. 2010 Mar 17. [Epu
ub ahead of print]
10. M
Mais um med
diador da dor articular na
a osteoartritte
A ostteoatrite é uma
u
doença degenerativ
va das articu
ulações que atinge em torno de 50
0% da
população com mais
m
de 65 anos de ida
ade. Esta do
oença é cara
acterizada po
or degradação da
so, dor articular e rigide
ez. Um estu
udo recentem
mente publiccado no perriódico
cartilagem e oss
Pain demonstrou
u em um modelo
m
de ossteoartrite murina
m
que os níveis d
de RNAm do
o NGF
estav
vam aumenttados nas arrticulações d
dos animais 3 dias e 16
6 semanas a
após a cirurg
gia. O
NGF é um fator de crescimento, manute
enção e sobrevivência de
d neurônioss que exerce
e seus
efeito
os por atuarr nos recepttores TrKA e p75, os qu
uais estão expressos em
m alguns tip
pos de
neurô
ônios nociceptivos. Nestte estudo, oss autores ob
bservaram que o tratam
mento dos an
nimais
com o receptor solúvel do NG
GF, o TrKAd5
5, foi capaz de inibir a dor nas fasess pós-operattória e
osteo
oartrite (16 semanas ap
pós a cirurg ia). Além disso, foi dem
monstrado q
que o NGF possui
p
meca
anismos disttintos na gê
ênese da do r articular neste
n
modelo, sendo qu
ue na fase aguda
a
(pós--operatória) o aumento na expressã
ão de NGF foi
f relacionado a uma m
maior liberaç
ção de
TNF-α
α e presença de neuttrófilos, o q
que não foii observado em uma fase mais tardia
(oste
eoartrite). As
ssim, este trrabalho mos tra um impo
ortante pape
el do NGF co
omo um med
diador
da do
or osteoartríítica tanto em uma fase
e aguda com
mo em uma fase crônica
a podendo se
er um
alvo ffarmacológic
co para o de
esenvolvimen
nto de droga
as analgésica
as.
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