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1. Ob
bserve as do
ores de cabeç
ça do seu fil ho
Em p
pesquisa recente desenv
volvida pela psicóloga Luciana Leonetti Correia,, na USP-Rib
beirão
Preto
o, crianças apresentam
a
reação de d
desconforto à intensidad
de de som, m
movimento e luz,
que p
podem se manifestar
m
no
os primeiross meses de vida, sendo um importa
ante indicad
dor de
dor d
de cabeça em
e
posterio
ores fases d
do desenvollvimento. A psicóloga a
apresentou estes
resulttados em sua tese de doutorad o defendida
a em març
ço, “...a ch
hance da criança
apres
sentar queix
xas de dor de
d cabeça é cerca de cin
nco vezes maior
m
nas fam
mílias cujas mães
tamb
bém apresentam essa do
or...”, expõe a pesquisad
dora, que também particcipa como trrainee
do grrupo canadense “Dor na saúde da Crriança”.
O es
studo foi realizado com
m um grupo
o de 75 crianças na fa
ase pré-esco
olar, com idades
variando entre trrês e cinco anos. Segun
ndo relato materno,
m
a queixa
q
sobre
e a dor de cabeça
preva
aleceu em 29%.
2
As mãe
es biológicass responderam a questiionários sob
bre indicadorres de
temp
peramento e comportam
mento da cri ança e queiixas de dor de cabeça p
por parte de
elas e
dos m
membros da família.
O ob
bjetivo foi in
nvestigar a relação enttre dor de cabeça, tem
mperamento e problemas de
comp
portamento em crianças
s com idade
e pré-escola
ar, que eram
m procedenttes da popu
ulação
geral, sem diagn
nóstico prévio de dor de
e cabeça. A amostra de crianças foii dividida em
m dois
grupo
os: um que apresentou
a
queixas
q
de d
dor de cabeç
ça e outro qu
ue não apressentou.
Os re
esultados para problema
as de compo
ortamento fo
orneceram in
ndicadores p
potenciais de
e risco
para psicopatolog
gia da crianç
ça. Do total d
das crianças
s pesquisada
as, a prevalê
ência para qu
ueixas
de do
or abdomina
al foi de 15%
%. O estudo
o também encontrou associação enttre as queix
xas de
dor a
abdominal e de cabeça. "Isso indica
a a importância de se atentar
a
para
a um conjun
nto de
indica
adores de dor.
d
Além disso, outros estudos na
a literatura que
q
investig
gam esta qu
uestão
têm proposto que
q
ambas as queixa
as podem fazer parte
e de uma única con
ndição
sintomatológica, que seria a migrânea-ab
bdominal", explica
e
Lucia
ana.
Referrências: Cria
ança com do
or de cabeça
a tem mais problemas de
d comporta
amento. Publicado
em 1
14/abril/201
10. Rosemeiire Soares Talamone, do Serviço de Comun
nicação Sociial da
Coord
denadoria do Campus de R
Ribeirão Preto - Ag
gência USP
P de Notícias.
http:///www.usp.b
br/agen/?p=
=21860 (ace
essado em 18
8/06/2010)
2. Ac
cademia Am
mericana de Neurologia é contra a recomenda
ação de estiimulação ne
ervosa
elétrica transcutâ
ânea
De ac
cordo com os
o autores de
d um traballho conjunto
o da Univers
sidade do Ka
ansas, em Kansas
K
City e do Toronto Western Hospital, em
m Ontário, Canadá, a estimulação
o nervosa ellétrica
trans
scutânea (T
TENS) não é recomen
ndada para
a o uso na dor lom
mbar crônica
a. Os
pesqu
uisadores fizeram uma revisão de
e literatura sistemática no Medline
e e na Biblioteca
Cochrrane até ab
bril de 2009,, procurando
o por trabalhos clínicos nos quais T
TENS foi utilizada
para tratar dor associada
a
a condições n
neurológicas
s. Nessa rev
visão, incluírram a dor lo
ombar
crônica e a poline
europatia diabética. As evidências sugerem
s
que
e a TENS nã
ão é recomen
ndada
para o tratamentto da dor lo
ombar crônicca devido à ausência de
e prova efica
az, mas pod
de ser
considerada para
a o tratamento da neurropatologia diabética do
olorosa. Em um editoria
al que
acom
mpanha o tra
abalho, Andreas Binder e Ralf Baron, da Univers
sidade de Ch
hristian-Albre
echtsUnive
ersität Kiel na
n Alemanha
a, enfatizara
am que a au
usência de evidência
e
nã
ão é evidênc
cia de
ausên
ncia e, na fa
alta de ensaios clínicos bem conduz
zidos, a conc
clusão aprop
priada seria que a
eficác
cia da TENS é indeterminada, e não negativa.
Referrências:
 http://ww
ww.medcentter.com/Med
dscape/conte
ent.aspx?id=
=26662
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Dubinsky
y RM, Miyas
saki J. Asse
essment: effficacy of trranscutaneou
us electric nerve
stimulatio
on in the treatment
t
o
of pain in neurologic
n
disorders (an
n evidence-based
review): report of the
e Therapeuttics and Tech
hnology Asse
essment Sub
bcommittee of the
American
n Academy of
o Neurology
y. Neurology
y. 2010 Jan 12;74(2):17
73-6. Comm
mented
in: * Neu
urology. 201
10 Jan 12;74
4(2):104-5 e Neurology. 2010 May 25;74(21):17489; authorr reply 1749.

3. Esclerose múlttipla parece estar relacio
onada com a enxaqueca em mulhere
es
A ceffaléia, que acomete
a
pelo
o menos um
ma em cinco mulheres no
os Estados U
Unidos no pe
eríodo
de um ano, foi objeto de um estudo apresentad
do no 62° encontro
e
an
nual da Ame
erican
Acade
emy of Neu
urology (AA
AN) em Toro
onto, Ontárrio, Canadá. Este estud
do sugere que
q
a
cefalé
éia é um sin
ntoma bastan
nte comum em paciente
es portadore
es de esclero
ose múltipla (EM),
porém
m não se sab
be qual even
nto precede o outro.
O es
studo consis
stiu no emprego de m
mais de 11
16 mil mulh
heres e de
estas, 375 foram
diagn
nosticadas com
c
EM durante o acom
mpanhamento de duraç
ção de apro
oximadamen
nte 16
anos.. Quase 8 mil delas (15%)
(
relat aram no in
nício da pes
squisa sofre
er de enxaq
queca,
diagn
nosticada por médico em
m 1989.
Fatorres relaciona
ados com po
ossíveis conffusões como
o idade, latitude da resiidência, níve
eis de
vitam
mina D, cons
sumo de ciga
arros, desce
endência esc
candinava foram ajustad
dos e chegou
u-se à
evidê
ência que rellaciona o his
stórico de en
nxaqueca com
m o aumento
o de incidên cia de EM.
Há m
muitos fatore
es que podem estar influ
uenciando nessa
n
possível relação e ntre enxaqu
ueca e
EM, tais como depressão e medicam
mentos como interferon
n, que pod
dem desenc
cadear
enxaq
queca como efeito adverso.
Médic
cos especialistas, contu
udo, argume
entam que é bastante improvável q
que a enxaqueca
seja ffator causad
dor de EM e, sim, a enxa
aqueca ser um possível sintoma
s
da E
EM.
O esttudo apenas
s aponta uma possível c orrelação en
ntre EM e en
nxaqueca, nã
ão sabendo se há
relaçã
ão direta e nem mesmo
o se um des encadeia o outro.
o
As am
mostras de p
pacientes co
om EM
no es
studo foram extremame
ente altas, q uando se trata de uma doença basstante rara, o que
levan
nta questiona
amentos de outros pesq uisadores.
Referrências: American Academy of Neu
urology (AAN
N) 62nd Ann
nual Meeting
g. Presented
d April
10-17
7, 2010.
http:///www.medcenter.com//Medscape/c ontent.aspx?bpid=102&
&id=26035
4. Tra
atamentos para
p
alívio da
a dor crônica
a
Centrros e progra
amas de rea
abilitação da
a dor variam
m amplamen
nte em fina
alidade e foc
co. As
oferta
as podem incluir uma série de au
ulas que du
uram alguns
s dias ou allgumas sem
manas.
Algun
ns programa
as são residenciais e outros diáriios. Um denominador comum enttre os
progrramas é a abordagem
m em equ
uipe, incluin
ndo médico
os, psicólog
gos, enferm
meiros,
fisiote
erapeutas e terapeutas
s ocupaciona
ais e, em muitos
m
caso
os, nutricion istas, assisttentes
sociais e padres
s. A equipe trabalha p
para desenv
volver um plano
p
individ
dualizado, com
c
a
intenção de soluc
cionar os prroblemas da dor crônica
a que acome
etem tanto o paciente quanto
os familiares.
Os prrogramas de
e reabilitação
o em dor fre qüentementte oferecem:
 Uma av
valiação com
mpleta: um
ma revisão de condiç
ções físicas e psicológicas,
medicam
mentos, situação do traba
alho e relaciionamentos são usados para desenv
volver
uma abordagem no manejo
m
da d or;
m
tos: muitos pacientes com
c
dores crônicas ac
cabam
 Administração dos medicament
usando opiáceos
o
que
e, a longo p razo, podem
m piorar a dor, diminuin
ndo a tolerân
ncia à
dor ou ca
ausar outros
s efeitos cola
aterais. Redu
uzir ou eliminar certos m
medicamento
os por
vezes é muito
m
benéfico;
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Fisioterap
pia: a piora do condicion
namento físico, incluindo o ganho d
de peso e a perda
de força e resistên
ncia, ocorre freqüentem
mente em pacientes ccom dor crônica,
tornando
a pode conttribuir
o as atividad
des diárias d
de difícil exe
ecução. O fisioterapeuta
com várias abordage
ens para co ntrolar a do
or melhorando a segura
ança, a posttura e
determinando formas
s de movime
entar o corpo
o com mais eficiência;
d estresse
e: métodos de relaxam
mento, como a medita
ação, podem
m ser
 Manejo do
ensinados. Outra opção
o
é o biofeedback
k, onde será exibido um instrum
mento
informatizado ao pacientes co
om uma resposta físic
ca ao estre
esse. Atravé
és do
feedback
k, os pacientes podem a prender a controlar melhor suas re
espostas físic
cas ao
estresse. Cuidados psicológicoss, gestão do estilo de
d vida, te
erapia de grupo,
g
orientaçã
ão familiar, acupuntura
a
o
ou hipnose podem
p
também ser ofere
ecidas.
Enquanto um pla
ano de reabilitação da d
dor não conseguir elimin
nar a dor, o cuidado de
e uma
equip
pe de especiialistas em tratamento
t
d
da dor pode
e ajudar os pacientes
p
a mudar sua forma
de viv
ver com a dor e, assim, levar uma v
vida mais gratificante.
Fonte
e: http://hea
althletter.ma
ayoclinic.com
m/
5. Ac
cupuntura aliivia mesmo a dor do parrto?
O uso
o da acupuntura nas esp
pecialidades médicas de obstetrícia e ginecologia
entado
a tem aume
grada
ativamente, principalme
ente para o ccontrole da dor. No entanto, acupu
untura parec
ce não
ajuda
ar significativ
vamente no alívio das d
dores do parrto, de acord
do com a ob
bservação de
e uma
nova meta-análise publicada no BJO
OG: An International Journal off Obstetrics
s and
Gyna
aecology.
O editor da revista lembra que em 200
04 três ensaios controlados e alea
atórios apontaram
eficác
cia da acupu
untura nesse
e tipo de do
or, o que foi contrariado
o por estudo
os mais rece
entes,
inclus
sive dois deles placebos controladoss e outros do
ois sham-con
ntrolados.
Para atualizar a análise,
a
foram avaliadoss 10 ensaios aleatórios controlados
c
e
envolvendo 2.038
mulheres recebe
endo somente acupuntu
ura em com
mparação à analgesia cconvencional para
alívio
o da dor do trabalho
t
de parto.
p
Desta
a vez, os pes
squisadores encontraram
m evidências
s escassas de que mulhe
eres submetidas à
acupu
untura tenha
am menos dor do parto do que aque
elas nos grupos controle
e.
Nessa
a revisão, a acupuntura não parece
eu ter qualqu
uer outra conseqüência materna, fetal ou
estarr associada a dano. No entanto, do
os dez trabalhos avaliados, seis era
am de acupu
untura
manu
ual e quatro de eletroacupuntura (E
EA), onde differenças imp
portantes fo ram encontrradas.
As pa
acientes dem
monstraram diminuição significante
e da dor durante o trattamento com
m EA,
comp
parado com falsa-EA, po
orém o efeitto não é durradouro, poiis em dois ttrabalhos a EA foi
eficaz
z nos primeiros trinta minutos.
Ainda
a, a acupunttura pode re
eduzir a neccessidade do
o emprego de
d outras forrmas de alív
vio da
dor, como a meperidina, ou
o outros m
métodos ana
algésicos e,, novamente
e, a evidên
ncia é
limita
ada em relaç
ção à acupun
ntura manua
al quando co
omparada à EA.
Há de se ter um
ma visão exttremamente cuidadosa antes de affirmar que a acupuntura não
possu
ui nenhum efeito na dor
d
do partto. Primeiro
o, os estudos são orig
ginários de cinco
difere
entes países
s e os métodos utilizado
os para realizar a acupuntura pode
em ser diferrentes
em c
cada um deles. Segund
do, por sere
em de centrros diferente
es, a escolh
ha dos pontos de
acupu
untura a serem utilizad
dos, os méto
odos de estimulação, as
s durações das sessões
s e os
temp
pos de tratam
mento também podem sser diferente
es. Terceiro, os tempos de treiname
ento e
de ex
xpertise dos praticantes somente fo
oram relatados em três estudos,
e
e e
esse fator é muito
importante em relação
r
à acupuntura m anual, pois a forma de estimulação
o da agulha pode
ser diferente.
Referrências:
 Lee H, Errnst E. Acup
puncture for labor pain managemen
m
t: A system
matic review. Am J
Obstet Gynecol. 2004
4 Nov;191(5
5):1573-9.
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Cho SH, Lee H, Erns
st E. Acupun
ncture for pain
p
relief in labour: a ssystematic review
r
and meta
a-analysis. BJOG.
B
2010 JJul;117(8):9
907-20.

6. Escala de dor para camundongos
A exp
pressão facia
al é amplam
mente utiliza da como me
edida de dorr em recém--nascidos, dada
d
a
dificu
uldade em avaliar a dorr por meio d
de anamnese
e. Outros an
nimais tamb
bém podem exibir
expre
essões de dor,
d
mas este fato nu
unca foi sistematicamente avaliado
o. Um grup
po de
pesqu
uisa resolveu explorar este fato
o e desenvolveu uma escala d
de caretas para
odificação de
camu
undongos (M
MGS), um sistema de co
d comportamento padrronizado com
m alta
precis
são e confia
abilidade para ensaios e
envolvendo estímulos nocivos de du
uração moderada
que são acompa
anhadas porr expressõe
es faciais de
e dor. Essa medida de
e dor espon
ntânea
ornecer insig
ghts sobre a experiênc
cia subjetiva
a de dor em
m camundo
ongos,
emitida pode fo
ampliando o repe
ertório de po
ossibilidadess para avalia
ação da nocicepção e hip
pernocicepçã
ão em
mode
elos comporttamentais de
e experimen
ntação anima
al.
Referrência: Langford DJ, Bailey AL, Chan
nda ML, Clarrke SE, Drum
mmond TE, Echols S, Gllick S,
Ingra
ao J, Klassen
n-Ross T, La
acroix-Fralish
h ML, Matsu
umiya L, Sorrge RE, Soto
ocinal SG, Tabaka
JM, W
Wong D, van den Maag
gdenberg AM
M, Ferrari MD,
M
Craig KD
D, Mogil JS.. Coding of facial
expre
essions of pa
ain in the lab
boratory mou
use. Nat Methods. 2010 Jun;7(6):44
47-9.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
7. Co
obiprostona protege
p
conttra lesões gá
ástricas indu
uzidas pelo uso
u de AINEss
e a cobipro
Um rrecente estu
udo, publica
ado na revissta Gastroenterology, divulgou
d
que
ostona
ajuda
a na preve
enção de lesões gasttrointestinais
s em pacientes que utilizam drogas
d
antiin
nflamatórias não-esteroidais (AINEss). Os AINEs
s estão entrre as drogass mais usadas no
mund
do e o seu uso
u
em longo
o prazo resu
ulta em injúrrias gastrointtestinais (GII). A cobipro
ostona
atua como um ativador de canais de cloro e possui potente
p
ativ
vidade no trato
gastrrointestinal. No estudo, os pesquisa
adores avalia
aram 124 pa
acientes adu
ultos que us
savam
AINEs para osteo
oartrite ou artrite
a
reum
matóide. Os pacientes
p
re
eceberam tra
atamento placebo
obiprostona 18mcg adm
ministrado um
ma vez, 36m
mcg (em dua
as vezes) ou
u 54mcg (em
m três
ou co
vezes
s). Todos os
s pacientes tomavam 4
400mg de naproxeno duas vezes p
por dia dura
ante o
estud
do de 12 sem
manas.
Na 1
12ª semana
a, os pacien
ntes que re
eceberam cobiprostona
c
apresentarram uma menor
m
incidê
ência de lesõ
ões ulcerosas.
A incidência de erosões
e
gástricas, compa
arada ao gru
upo placebo,, foi significa
ativamente menor
m
a 36mcg. Além disso, o tempo para
a o desenvolvimento da lesão ulcero
osa ou
com cobiprostona
erosã
ão foi signifiicativamente
e tardio no grupo trata
ado com cob
biprostona. O
Os pacientes que
usara
am cobiprosttona também
m foram cap
pazes de utilizar o naprroxeno por u
um período maior
(por uma média de 71 dias no
n grupo de 54mcg e 49
9 dias no grupo placebo
o), e foram menos
m
susce
etíveis a sus
spender o tratamento p
por eventos adversos. Os
O pesquisa
adores concluíram
que a cobiprosttona foi be
em tolerada
a e potentte na preve
enção de iinjúrias do trato
gastrrointestinal associadas
a
às terapias de
e AINEs.
Fonte
es:
http:///www.medcenter.com//Medscape/c ontent.aspx?id=26458&
&langtype=1 046
http:///www.gastrrojournal.org
g/article/S00
016-5085(10
0)60289-2/a
abstract
http:///findarticles
s.com/p/artiicles/mi_m0 EIN/is_2007
7_Oct_15/ai_
_n21041402
2/
8. No
ovas evidênc
cias para os mecanismoss de ação da
a acupuntura
a
A acu
upuntura tem
m sido utiliza
ada por maiss de dois mil anos para diversos finss, inclusive para
p
o
tratamento da dor. Apesar desse lo ngo uso, os
o mecanism
mos envolv
vidos nos efeitos
e
produ
uzidos pela acupuntura ainda não foram totalmente elucidados. Pesq
quisadores deram
d
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um p
passo na dirreção de elu
ucidar essess mecanismo
os. Foi demonstrado qu
ue a liberação de
adeno
osina no sitio de inserçã
ão da agulha
a de acupunttura e sua ação em rece
eptores do tipo A1
é fundamental pa
ara o efeito analgésico.
a
Isso foi comprov
vado pelo fato de que em animaiis que não expressam o receptor A1 a
acupu
untura não produz efeittos analgésiccos. Os auto
ores demonstraram que
e a administtração
de ad
denosina nos
s pontos de acupuntura produz um efeito
e
analgé
ésico semelh
hante.
Esta contribuição
o para a eluc
cidação dos mecanismos
s pelos quais
s a acupuntu
ura promove
e seus
efeito
os abre nov
vas perspecttivas no con
ntrole da do
or, como po
or exemplo,, a administtração
perifé
érica pontual de adenosiina.
Referrência: Goldman N, Che
en M, Fujita T, Xu Q, Pe
eng W, Liu W,
W Jensen TK
K, Pei Y, Wa
ang F,
Han X, Chen JF,, Schnerman
nn J, Takano
o T, Bekar L, Tieu K, Nedergaard
N
M. Adenosin
ne A1
ptors mediatte local anti--nociceptive effects of acupuncture.
a
ay 30.
recep
Nat Neurossci. 2010 Ma
[Epub
b ahead of print]
p
9. Iniibidores de canais
c
de sódio e morfin
na
Um e
estudo recen
nte determin
nou o efeito
o antihiperalgésico do CNSB002, um
m bloqueado
or dos
canaiis de sódio sensíveis
s
a batraquiotoxi
b
ina (BTX), co
om propriedades antioxiidantes, que
e pode
ser a
administrado
o isoladame
ente ou em
m combinaç
ção com morfina em modelos de
e dor
inflam
matória e do
or neuropátic
ca em ratos.
Por m
meio de currvas de dos
se-resposta para a morfina e CNS
SB002 admin
nistrados po
or via
intrap
peritoneal is
soladamente e em comb
binações, foi verificado o efeito antih
hiperalgésico
o para
a retiirada da pata por calor nocivo
n
em do
ois modelos: a inflamaçã
ão induzida por carragen
nina e
neuro
opatia diab
bética indu
uzida por estreptozottocina (STZ
Z). O CN
NSB002 é uma
arilalquilpiperazin
na inibidora de canais d e sódio dependentes de
e voltagem ccapaz també
ém de
atuarr como um antioxidante,
a
, diminuindo
o a concentra
ação de espé
écies reativa
as de oxigênio. No
entan
nto, não enc
contramos da
ados de elettrofisiologia para esta no
ova ferramen
nta farmacológica
que d
demonstre especificidad
e
e entre as d
diferentes isoformas de canais de só
ódio depend
dentes
de vo
oltagem.
Os valores de ED50 para a morfina, q uando administrado em
m combinaçã
ão com CNS
SB002
g/kg) foi infe
erior a dose máxima nã o-sedativa. A antinocice
epção da mo
orfina (3,2m
mg/kg)
(5mg
foi au
umentada pe
ela administtração conco
omitante com
m CNSB002 de 28,0 e 3
31,7% para 114,6
e 56,,9% de reve
ersão da hip
peralgesia in
nflamatória e neuropátic
ca respectiv
vamente. O efeito
antihiperalgésico máximo de
e doses não
o-sedantes da morfina pode ser ssignificativam
mente
entada quando a droga é usada em combinação com CNSB0
002.
aume
Referrência: Kolos
sov A, Good
dchild CS, Co
ooke I. Stud
dies of synergy between
n morphine and a
novell sodium ch
hannel block
ker, CNSB00
02, in rat models
m
of inflammatory and neurop
pathic
pain. Pain Med. 2010
2
Jan;11(1):106-18.
10. C
Canabinóides
s modulam a dor na ane mia falciform
me
A ane
emia falciforrme é uma doença
d
here ditária causada por uma
a mutação d
de ponto (GA
AG ->
GTG: Glu6Val) no
n gene da
a globina be
eta da hem
moglobina, originando
o
u
uma hemoglobina
anorm
mal, denominada hemoglobina S (H
HbS), ao inv
vés da hemoglobina no rmal denom
minada
hemo
oglobina A (H
HbA). A doença falciform
me caracteriz
za-se por nu
umerosas co
omplicações, entre
elas, dor intensa. Um recentte trabalho p
publicado na revista Bloo
od avaliou a
algumas resp
postas
comp
portamentais
s à dor, alte
erações neurroquímicas e os efeitos analgésicoss da morfina
a e de
canab
binóides em camundong
gos transgên
nicos que ex
xpressam Hb
bS. Os cienttistas observ
varam
hiperralgesia cuttânea e músculo-esqu elética em camundongos Berkley
y homozigo
oto e
hemizigoto (BERK
K e hBERK1, respectivam
mente), pois
s o limiar e a latência de
e retirada de
e pata
(para
a o estímulo térmico e mecânico,
m
re
espectivame
ente) e a forrça de agarrre foram me
enores
nesse
es camundo
ongos quand
do comparad
dos com os camundong
gos controless que expre
essam
HbA (HbA-BERK)). Nervos pe
eriféricos e vasos sangu
uíneos apresentaram-se
e estruturalm
mente
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altera
ados em BERK e hBE
ERK1, com expressão diminuída de
d receptorres opioides
s µ e
aume
entadas ao peptídeo relacionado
r
ao gene da
d calcitonina e a su
ubstância P. Eles
obserrvaram, aind
da, aumento
o na fosforil ação da pro
oteína quinase ativada p
por mitógeno p38
(MAP
PK p38), STA
AT-3 e MAPK
K/ERK, acom
mpanhada pe
elo aumento da COX-2, IL-6 e recep
ptores
Toll-llike 4 (TLR
R4) na med
dula espina l de hBERK1. Essas mudanças neuroquímic
cas e
estruturais, periféricas e na medula e
espinal, pod
dem contrib
buir para a hiperalgesia em
camu
undongos qu
ue expressam
m HbS. O g
grupo mostro
ou que os camundongo
c
os que expre
essam
HbS exibem resp
postas comp
portamentaiss à dor cara
acterísticas às observad
das em pacientes
com anemia falc
em ativaçõe
ciforme e as mudanças neuroquímic
cas apresenttadas sugere
es dos
nocic
ceptores e gliais.
g
Em BE
ERK e hBER
RK1, a hiperralgesia foi atenuada
a
po
or morfina e pelo
agonista de receptores ca
anabinóides,, CP 55,94
40. Este estudo
e
dem
monstrou qu
ue os
binóides aplicados localmente e a
administrado
os sistemicamente pode
em ser benéficos
canab
para tratar a dor em indivídu
uos portadorres da anemiia falciforme.
K
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