
 

 

  

  
1. Efe
A dor
cânce
neste
Medic
acom
cânce
Pacie
rurais
cuida
uma 
autom
A ge
result
receb
basea
vanta
Refer
teleca
JAMA
  
2. An
A Sín
ou at
estru
Os p
const
exces
maio
Dado
dos p
que o
most
são a
pode
que 
espec
Médic
altern
recom
relax
É imp
são p
Fonte
http:/
  

 

Arqu

eito do tele-
r e a depres
er, ainda qu
e fato, os p
cine tentara

mpanhamento
er. 
entes deste 
s, foram es
ados usuais. 
equipe espe
matizado, em
estão centra
tou em me
beu os cuida
ada em tele
agens econô
rência: Kroe
are manage

A. 2010; 304

nalgésicos op
ndrome do I
té mesmo re
turais. 

pacientes qu
tante (às ve
ssiva, além 
r parte dess

os apresenta
pacientes pa
o uso deste
ram preocup
apropriados 
m piorar o q
mostram o 
cialmente qu
cos especial
nativas, até
menda-se p
antes muscu
portante res
prescritos ap
e: Digestive 
//www.med

uivo de edi

gerenciamen
ssão são do
ue frequente
pesquisadore
am determin
o automatiz

ensaio clíni
scolhidos: 2
 Os paciente
ecializada en
m casa, por 
alizada junt
lhora da do
ados usuais. 
efone e ate
micas e é re
nke K, Theo

ement on pa
4(2):163-71.

pióides pode
Intestino Irr
ecorrentes, d

ue contém 
zes alternad
de sensaçã
es pacientes

ados na “Dig
rticipantes d
 tipo de me
pação em re
 para este t
quadro, além

aumento p
uando se tra
istas lembra

é mesmo p
primeiramen
ulares. 
ssaltar que o
proximadame
 Disease We
center.com/

ições: Julh

Divul

nto de cuida
is dos sintom
emente pas
es do Rege
nar se o ma
zado, poderi

co aleatório
02 paciente

es do grupo t
fermeiro/mé
gravação de
tamente co

or e depress
 Os melhore

endimento m
elatado no Jo
obald D, Wu 
ain and depr
. 

m não ser u
itável (SII) 
desde que n

SII se que
da com perío
o de esvazi
s relata dor c
gestive Disea
do estudo fa
edicamento 
elação a esse
tipo de dor,

m do risco de
paradoxal da
ta de doses 
am que para
psicoterapia. 
te antiinfla

o estudo foi 
ente 80% do
ek (DDW) 20

/Medscape/c

ho de 2010

lgação Cien

ados em dor 
mas mais p
sem ignorad

enstrief Inst
anejo destes
ia melhorar

o, realizado 
es receberam
tele-interven
édico juntam
e voz interat
om acompa
são, com re
es resultado
mostra a via
ournal of Am
 J, Norton K,
ression in p

uma boa opç
é caracteriz
ão estejam 

eixam de in
odo de const
iamento inc
como o pior 
ase Week” e
azem o uso d
é comum n
es resultado
, visto que 

e dependênc
a dor em p
 maiores. 
a o tratame
 Já no qu

amatórios n

 feito nos Es
os narcóticos
010: Abstra
ontent.aspx

www

0 - Ano 10

ntífica

 e depressão
revalentes e
dos ou mes
titute and I
s sintomas 
r a depressã

em 16 cen
m a tele-in
nção receber
mente com a
iva ou Intern
nhamento 

esultados me
s dos pacien
abilidade de

merican Medi
, Morrison G
patients with

ão para Sínd
zada por sin
associados a

números inc
tipação), dis
ompleto apó
 dos incômo
este ano, ap
de opióides 
essa patolo
s, pois alega
atrapalham
ia dessas dr

pacientes co

nto da SII 
e tange o 

não-esteroida

stados Unido
s consumido
ct W1378. P
?bpid=102&

w.dol.in

0 - Número

o em pacient
e tratáveis e
smo sub-trat
Indiana Univ
por telefone
ão e dor em

tros de onc
tervenção e
ram a gestão
companham
net. 
automatizad
elhores do q
ntes que rec
esta abordag
ical Associati
, Carpenter 

h cancer: a 

drome do In
ais gastroin
a alterações 

cômodos, ta
tensão abdo
ós evacuaçã
dos. 

pontam que 
para a dor d
gia. Especia
am que este
 a função i
ogas. Além 
m SII que 

podem ser t
tratamento

ais e, se 

os, onde, se
os em todo m
resented Ma

&id=27213&l

nf.br 

o 120 

tes com cânc
em pacientes
tados. Com
versity Scho
e, acoplado 
m pacientes

cologia urba
e 203 receb
o centralizad

mento de sint

do dos sint
que o grupo
ceberam a g
gem, com v

tion (JAMA). 
 J, Tu W. Eff
 randomized

testino Irritá
ntestinais crô
 bioquímicas

ais como di
ominal, flatu
ão. Além dis

 pelo menos
da SII, most
alistas no as
es analgésico
intestinal e 
disso, já há 
tomam opi

tentadas div
o medicame

a dor per

egundo pesq
mundo. 
ay 5, 2010. 
angtype=10

1 

cer 
s com 
 base 
ool of 
a um 

s com 

nos e 
beram 
da por 
tomas 

tomas 
o que 
gestão 
várias 
  
fect of 
d trial. 

ável 
ônicos 
s nem 

arréia 
lência 
sso, a 

s 18% 
trando 
ssunto 
os não 
ainda 

 casos 
óides, 

versas 
entoso 
rsistir, 

uisas, 

046  



 

 

3. Um
A cep
com 
cauda
foram
vacin
Desa
tecno
CD8+
antíg
espec
e um
imun
inativ
respo
eficie
conta
micro
efeito
Refer
http:/
de-in
Sulliv
Comp
influe
  
4. Ac
Uma 
tensio
que 6
com 4
"A ac
vão 
exper
viáve
esta 
dores
O tra
receb
simul
Eles d
Outro
subm
outro
Refer
Sun Y
Anest
  
5. Ce
Há di
certo

ma nova tecn
pa inativada
microagulha
al, como um

m detectados
na. 
fios com 5 
ologia induz
+, respostas
eno em cél
cíficas. Além
ma polarizaç
ização de re
vado atravé
osta humora
ente como a
a a comodi
oagulhas pod
o psicológico
rências: 

//www1.folh
njecao.shtml 
van SP, Kou
pans RW, S
enza vaccina

cupuntura su
 revisão de
onal e outra
62% dos pa
45% das pe
cupuntura es
desde melh
rimentam si
el do que out
análise refo
s crônicas. 
abalho publ
beram acupu
lada envolve
descobriram
os estudos tê

metidos à cir
os sintomas 
rência: 

Y, Gan TJ. A
th Analg. 20

efaléia intens
iversos estud

os tipos de le

nologia para
a do vírus d
as que foram

m veículo pa
s em amost

 × DL50 de
iu um amp

s no baço e 
ulas secreto

m disso, o us
ção Th2 fo
eferência. O

és da pele 
al e celular 
a imunização
idade da e
de ser uma 

o da antecipa

ha.uol.com.b
  
tsonanos DG
Skountzou I
ation. Nat Me

upera aspirin
 estudos q

as formas de
acientes rela
ssoas que fi
stá se tornan
horar a fert
gnificativam
tras opções"
rça que a a

icado na An
untura foram
endo agulhas

m ser necessá
êm mostrad
rurgia para 
da menopau

Acupuncture 
008 107(6):2

sa pode ser 
dos que rela
esão cerebra

 imunização
a gripe A/A
m aplicadas 
ra imunizaçã
tras coletada

emonstraram
lo espectro 
 nos linfono
oras no pul
o do patch d
rte quando 

Os resultados
usando mat
imune, capa
o intramuscu
ntrega e d
 novo e alta
ação da dor 

br/bbc/76888

G, Del Pilar 
I, Prausnitz 
ed. 2010 Jul 

na para dor d
ue envolveu

e dor de cab
taram alívio
zeram uso d
ndo uma opç
tilidade à re

mente menos
", afirma Dr.
cupuntura t

nesthesia an
m ajudados,
s inseridas e
ário, em méd
o que a acup
câncer de c

usa e, també

 for the man
2038-47. 

um indicativ
acionam de a
al. Dados de

o da gripe 
ichi/2/68 (H
 como patc
ão. Anticorp
as duas e q

m proteção 
 de respost
odos de dre
mão e na i
de microagu
 comparado
s demonstra
trizes metá
az de confer
ular, que é 

do potencial
amente efica
da agulha in

87-cientistas

Martin M, L
 MR. Disso
 18. 

de cabeça 
u quase 4.0
eça crônica,

o da dor de 
de medicame
ção favoráve
edução da 
s efeitos cola
. Tong Joo G
ambém é u

nd Analgesi
, em compa
em pontos fa
dia, 5 ou 6 v
puntura ajud
cabeça e pe
ém, reduzir a

nagement of

vo de lesão 
alguma form
e um estudo

www

H3N2) foi re
ches em cam
pos com ativ
uatro seman

 completa. 
tas imunes, 
nagem linfá
indução de 
lhas mostro
o a um de
am que a e
licas de mi
rir proteção 
 a rota norm
 de auto-a

az método d
ntramuscular

s-criam-vaci

Lee JW, Zarn
olving polym

000 pacient
, realizado p
cabeça com

entos. 
el para uma 
dor pós-ope
aterais e po
Gan, que lide
ma forma b

ia, afirma q
aração com 
alsos. 
visitas para s
da a aliviar a
escoço. Pode
a náusea ind

f chronic hea

ma dores de 
 conduzido 

w.dol.in

vestida em 
mundongos, 
vidade subst
nas após um

A vacinação
 incluindo li
tica, uma a
células B d
u um efeito 

esafio intram
ntrega do v
croagulhas 
 contra o ví
mal de vacin
administraçã
de imunizaçã
r. 

na-adesivo-

nitsyn V, Ch
mer microne

es com enx
ela Duke Un

m acupuntura

 variedade d
eratória, po
de ser econo
erou o estud
em sucedida

que 53% do
45% que re

se obter o al
a dor em pac
e aliviar as 
duzida por qu

adache: a sy

cabeça de ti
por pesquisa

nf.br 

metal e ma
 na derme d
tancial de in
ma única do

o por esta 
infócitos CD

alta frequênc
de memória 
 dose-depen
muscular (I
vírus da infl
induz uma 

írus de form
nação. Tend

ão, a vacina
ão, sem o te

-para-evitar-

hoi SO, Murt
eedle patche

xaqueca, ce
niversity, mo
a em compa

de propósitos
orque as pe
omicamente

do. Ele afirm
a para o alív

os pacientes
ecebem a te

lívio da dor. 
cientes que 
ondas de ca
uimioterapia

ystematic re

ipos variado
adores do In

2 

atrizes 
dorsal 
ibição 

ose da 

 nova 
D4+ e 
cia do 
 vírus 

ndente 
M), a 
uenza 
 forte 

ma tão 
do em 
a por 
emido 

-dor-

thy N, 
es for 

efaléia 
ostrou 
aração 

s, que 
essoas 
e mais 

ma que 
vio de 

s que 
erapia 

 

foram 
alor e 
a. 

eview. 

s com 
nstitut 



 

 

Natio
está f
A sub
aglom
quan
Um s
inten
indiví
tinha
enxaq
sinto
magn
calcu
Atrav
corre
ressa
deses
esse 
profu
encef
Estud
estud
popu
com 
estud
Fonte
Amer
13, 2
http:/
  

  
6. Av
febris
Profis
vacin
imun
convu
reduç
foi av
parac
226 c
vacin
com 
(PHiD
Os au
admi
com 
Refer
Lomm

onal de la Sa
fortemente 
bstância bra
meração de 
do fixada, se
segundo est
sa parece e
íduos mais 
m cefaléia 
queca prov
mas de aura
nética (MRI)
lar o volume

vés de mod
elação entre 
altar que, po
spero, pois n
tipo de lesã

unda na subs
fálico. 
diosos també
dos com a p
lações juven
alto nível de

do.  
es: 

rican Academ
2010. 2.  
//www.med

valiação da 
s às vacinas 
ssionais da 
nação infanti
ização, drog
ulsão febril. 
ção na form
valiar a res
cetamol prof
crianças rec

nação e o ou
as vacinas 

D-CV), hepat
utores obser
nistrações p
a vacina tam
rência: Prym
mel P, Kali

anté et de la 
relacionada 
anca é a pa
feixes de ax
endo então r
udo, de neu

estar intensa
idosos. A p
intensa, se

ável. Entre
a. Todos os 
) cerebral e 
e de lesões i
delos de re
 a ocorrênci

or enquanto, 
não se sabe 
ão pode acar
stância bran

ém entende
população m
nis. Além dis
e lesão na su

my of Neuro

center.com/

administraçã
 
saúde reco
il. Embora a
gas antitérm
 No entanto,
ação de ant
posta febril 
filático. Os 
ebeu três d
utro grupo c
 deca-valen
tite B, difter
rvaram que 
profiláticas d
mbém foi red
mula R, Sie
iskova E, B

 Recherchéé
com lesões 
rte mais int
xônios envol
responsável 
uro-imagem,
amente relac
população e
endo 116 p
 aqueles c
participante
 os pesquisa
ntensas na s
egressão lo
a da cefaléi
 tais estudos
 qual é a int
rretar, visto 
ca com qual

em de forma
mais idosa, v
sso, o estudo
ubstância br

ology 62nd 

/Medscape/c

Ciênc

ão profilática

mendam co
a febre faça

micas profilá
, um import
icorpos para
 e a imunog
pesquisador
oses profilát
com 233 cri
nte pneumoc
ia, tétano, p
as reações 

de paracetam
duzida e isso
egrist CA, C
Borys D, S

é Medical de 
profundas n
terna do enc
lvidos por m
 pela comun
, também a
cionado a le
estudada co
pacientes os
com enxaqu
s foram sub
adores utiliz
substância b
ogística mu
a e a existê
s têm pouca
terferência d
 que não há
quer tipo de

a bastante c
visto que a 
o contou com
ranca, o que

 Annual Mee

ontent.aspx

cia e Tecno

a do parace

om frequênc
a parte de u
ticas são re
ante artigo 
a vários antí
genicidade d
res avaliaram
ticas de par
anças não r
cócica/Haem

pólio e rotaví
febris dimin
mol, porém 
o pode comp
Chlibek R, Z
Schuerman 

www

 Paris indica
a substância
céfalo, assim

mielina, que 
nicação cereb
aponta que o
esões profun
nsistiu em 
s que pree
ueca, 17 pa
bmetidos ao 
zaram um s
branca, assim
ltinomial, o
ência de lesõ
a relevância 
de medicame
 nenhum es

e dano por d

crítica a ausê
maioria dos
m um espaço
e pode ter pr

eting: Abstra

?bpid=102&

ologia 

etamol na re

cia o uso p
um processo
ecomendada
publicado na
ígenos das v
das vacinas 
m 459 crian
racetamol na
recebeu o pa
mophilus inf
írus. 
uíram no gr
 a formação

prometer a e
Zemlickova 
L. Effect o

w.dol.in

m que a enx
a branca. 
m denomina
leva a uma 
bral. 
o histórico d
das na subs
163 pacient

enchiam os 
acientes (1
procediment

software já 
m como sua 
os autores 
ões. No enta
clínica e nen
entos nessa 
studo relacio
emência ou 

ência de ma
 estudos foi
o amostral p
rejudicado a 

act S07.002

&id=26664 

esposta imu

rofilático do
o inflamatóri
s para prev
a revista Lan
vacinas. O o
 em criança
ças saudáve
as primeiras
aracetamol 
luenza/prote

rupo de crian
o dos antico
ficácia da im
H, Vackova

of prophyla

nf.br 

xaqueca com

da devido à
 coloração b

de dor de c
stância bran
tes (20,9%
critérios p

4,6%) rela
to de resson
padronizado
 localização.
verificaram 

anto, vale a
nhum motivo
 lesão, nem 
onando essa 
 acidente va

aiores e me
i concentrad
pequeno no 
 confiabilida

2. Presented

ne e nas re

o paracetam
io normal a
venir febre a
ncet alerta p

objetivo do e
as que receb
eis. Um gru
s 24 horas a
após a vaci
eína D-conju

nças que re
orpos preten
munização. 
a M, Smeta
actic parace

3 

m aura 

à uma 
branca 

abeça 
nca de 
) que 
ara a 
taram 
nância 
o para 
 

 uma 
 pena 
o para 
o que 
 lesão 
scular 

lhores 
da em 
grupo 

ade do 

d April 

eações 

mol na 
pós a 
alta e 
para a 
estudo 
beram 
po de 

após a 
nação 
ugada 

cebeu 
ndidos 

ana J, 
etamol 



 

 

admin
two o
  
7. Su
manu
O su
entre
mam
Cav3.

endó
subm
admi
rever
hiper
admi
de do
Admi
cálcio
injúri
ativa
dor n
terap
Refer
Kawa
involv
  
8. Es
nocic
Um r
elétri
nocic
princ
derm
há re
realiz
crem
nocic
medi
press
um p
contr
nocic
Refer
Adelt
Jul;1
  
9. No
A go
conce
articu
inten

inistration at
open-label, r

ulfeto de hidr
utenção da d
lfeto de hid

e elas, a cist
íferos. Pesq
.2 tipo-T, co
geno deriva

metidos a um
nistrações i
rsível da 
ralgesia/alod
nistração int
or neuropátic
nistração in

o tipo-T, rev
ia do nervo
dos/sensibil

neuropática. 
pêuticos para
rência: Mae
abata ª Hyp
vement of C

stimulação e
ceptores Aδ 
recente trab
ca intra-epi

ceptores. As
ipalmente, n

me. As fibras 
elatos de su
zaram dois e
e de caps

ceptores sen
adas por es
são para bloq
prejuízo das 
ribuem para
ceptores Aδ p
rência: Otsu
ta fiber func
1(7):621-7. 

ovo anticorpo
ota é uma 
entrações p
ulações, culm
sa. Os trata

t time of vac
randomised 

rogênio endó
dor neuropát
drogênio (H2

tationina γ-li
uisadores ja
nduzindo à 
ado da enz

m modelo de
.p. de dl-pr

enzima 
dinia neurop
traplantar d
ca. 
traplantar o

verteu a hipe
 espinal os 
izados por s
 Eles sugere
a o desenvol
eda Y, Aoki
peralgesia in
Cav3.2 T-type

elétrica intr

balho public
dérmica (IE
s terminaçõ
na epiderme
 Aδ conduze
ua participaç
experimento
saicina aplic
nsíveis a cap
sta populaçã
quear o nerv
 fibras afere
a as respo
podem ser a
uru N, Inui 
ction with lid
 Epub 2010.

o monoclona
doença me
lasmáticas 
minando no 
mentos mai

ccination on 
controlled tr

ógeno sensib
tica 
2S) derivado
ase (CSE) é

aponeses mo
facilitação d
zima CSE 

e dor neurop
ropargilglicin
CSE, resp
pática. O e
e NaHS, um

ou aplicação 
eralgesia nes
 canais de 
ulfeto de hid

em que Cav3

vimento de 
 Y, Sekigu
duced by sp

e calcium cha

ra-epidérmic

cado na rev
ES) como um
ões nervosa
e e as fibras
em os estímu
ção na infla
os com hum
cado à pa
psaicina e, d
o de fibras 
vo radial sup
ntes Aβ, Aδ 

ostas eliciad
ativados sele
K, Yamashir
docaine usin
 

al contra IL-
etabólica e 
de ácido ú
 aparecimen
s indicados 

 febrile react
rials.Lancet. 

biliza canais

o da l-ciste
é considerad
ostraram qu
da nocicepçã
possui part

pática (corte 
na (PPG) e 
pectivamente
efeito anti-h
m doador de 

 tópica de m
sses animais
cálcio Cav3

drogênio end
3.2 e a enzim
 drogas para
chi F, Mats
pinal and p
annels. Pain

ca de baixa 

vista Journal
m método a
as livres no
s não-nocice
ulos nocicep
mação dura

manos. No p
nturrilha p
deste modo
aferentes. N
perficial com
 e C e, assim
das pela IE
etivamente u
ro K, Miyaza
ng intraepide

1β reduz got
inflamatória
rico, levand
nto de uma 
são os antiin

www

tions and an
 2009 17; 37

 de cálcio Ca

ína e sintet
o um gasotr
e o H2S ativ
o somática 
ticipação na
 do nervo L5
β-cianoalan

e. Esses 
hiperalgésico
 H2S, em an

mibefradil, u
s operados. 
.2 tipo-T, n
dógeno e co

ma cistationin
a o tratamen
sunami M, 
eripheral hy
. 2009 Mar;

 intensidade

l of Pain pr
alternativo p
ociceptivas 
ptivas termi
tivos mais r

ante o estad
rimeiro expe
ara induzir
, testar se 
No segundo 

m a finalidade
m, determin
ES. Os aut
usando a IES
aki T, Takes
ermal electri

ta em pacien
a, caracteriz
do à sua de
 resposta in
nflamatórios

w.dol.in

ntibody respo
74(9698):13

av3.2 tipo-T 

tizado por a
ransmissor n
va/sensibiliza
e visceral. A
a dor inflam
5 espinhal d
ina, inibidor
inibidores 

o do PPG f
nimais subm

um bloquead
 O grupo con
os neurônio
ntribui para 
na γ-liase po
to da dor ne
Takahashi 

ydrogen sulf
142(1-2):12

e pode ativ

ropõe o uso
para ativar 
C e Aδ e
nam mais p
apidamente 

do crônico. O
erimento, el
 desnervaç
as respostas
experimento
e de induzir 
nar a popula
tores evide
S de baixa in
shima Y, Ka
ical stimulat

ntes refratár
zada por um
eposição e 
nflamatória a
s não-estero

nf.br 

onses in chil
339-50. 

e contribui p

algumas enz
na bioquímic
a canais de 
Além disso, 
matória. An

direito) receb
res irrevers

suprimiram
foi revertido

metidos ao m

dor dos cana
ncluiu que a
os sensitivos
 a manutenç
oderiam ser 
europática.  
T, Nishikaw

fide: evidenc
27-32. Epub 

var seletivam

o da estimu
seletivamen

estão localiz
profundamen
 que as fibra
Os pesquisa
les utilizaram
ção seletiva
s para a IE
o, aplicaram
 temporariam
ção de fibra

enciaram qu
ntensidade. 
akigi R. Asse
tion. J Pain. 

rios 
ma elevação
cristalização

articular com
oidais e colch

4 

ldren: 

para a 

zimas, 
ca dos 
cálcio 
o H2S 
nimais 
beram 
ível e 
m a 
o por 

modelo 

ais de 
após a 
s, são 
ção da 
 alvos 

wa H, 
ce for 
 2009 

mente 

ulação 
nte os 
zadas, 
nte na 
as C e 
adores 
m um 
a dos 
S são 

m uma 
mente 
as que 
ue os 

essing 
 2010 

o nas 
o nas 
m dor 
hicina. 



 

 

No en
indica
pacie
impo
desen
avalia
obser
na do
Além
Dessa
trata
Obse
introd
dessa
era d
Refer
Sallst
gouty
  
10. T
A te
efetiv
psorí
dessa
de al
infecc
corre
neutr
susce
pelo 
que 
result
moni
secun
Refer
Neutr
(Hobo
 

ntanto, algu
ações ao uso
entes. A IL-
rtante funçã
nvolveram u
aram sua e
rvado que os
or mesmo q
 disso, o C
a forma, os 
mento da go
rvação: Com
duzidos na f
as drogas es
dos imunobio
rência: So A
tig P, Schles
y arthritis. A

Terapia anti-T
erapia imun
vamente em
ase artropá
as doenças, 
guns efeitos
ciosas oport

elação entre 
ropenia nes
eptibilidade à
menos um 
6% desses
tados indica
torados em
ndárias asso
rência: Hast
ropenia in p
oken). 2010

ns pacientes
o desta med
-1β é uma
ão na fisiop
um novo ant
eficácia em 
s pacientes t
uando comp

Canakinumab
 autores sug
ota em pacie
mo podemo
farmacoterap
sta caindo, t
ológicos? 

, De Meulem
singer N. Ca

Arthritis Rheu

TNF aument
nobiológica, 

m várias doe
tica e espo
 o tratament
s adversos, e
tunistas, com
 o tratamen
sses pacien
às doenças 
episódio ag
s pacientes
am que os 
m relação a
ociadas. 
tings R, Di
patients rec

0 Jun;62(6):

s se apresen
dicação. Nov
 importante
patologia da
ticorpo mono
pacientes c

tratados com
parados com
b reduziu o
gerem que e
entes de difíc
s ver no ed
pêutica de d
ornando os 

meester M, P
anakinumab 
um. 2010 Ju

ta risco de n
principalm

nças inflama
ndilite anqu
to com os an
entre eles o 
mo tuberculo
nto com as 
ntes, o qu
infecciosas. 
udo de neut
 apresenta
pacientes s
ao aparecim

ng T, Butt 
ceiving anti-
764-9. 

ntam refratá
vas terapias 
e citocina p
a gota. Nes
oclonal hum
com gota d
m Canakinum
m um grupo 
os riscos de
este anticor
cil tratament
ditorial dess
diversas doen
tratamentos

Pikhlak A, Yü
 for the trea
n 8. 

eutropenia 
ente com 
atórias e au

uilosante. Ap
nticorpos co
 principal é 
ose. Um tra
 terapias an
ue poderia 
 Foi verificad
tropenia dep
ram infecçõ

sob tratame
mento de 

 S, Gadsby
-tumor necr

www

ários a esses
necessitam 
pró-inflamat
sse sentido,
anizado con

de difícil tra
mab obtivera
de paciente
 ataques re
po poderia 
to. 

se mês, os 
nças e o ma
s mais acess

cel AE, Rich
atment of ac

drogas an
uto-imunes, 
pesar de te
ontra TNF te
o aumento n

abalho retros
nti-TNF e u
 explicar 
do que 18%
pois do trata
ões secund
nto com a 
neutropenia

y K, Zhang 
rosis factor 

w.dol.in

s tratamento
ser desenvo

tória que d
, pesquisado
tra a IL-1β 

atamento. N
am uma mel
s que receb
ecorrentes n
ser uma nov

imunobiológ
ais interessan
síveis. Estare

ard D, Murp
cute flares in

nti-TNF, tem
incluindo ar
rem revoluc
m resultado 
na susceptib
spectivo exa
m possível 
em parte 
 dos pacient
amento com
arias à ne
terapia ant

a e às po

W, Moots 
 therapy. A

nf.br 

os ou tem co
olvidas para 
desempenha 
ores da No
(Canakinum

Nesse estud
hora conside

beram cortic
nesses pacie
va ferramen

gicos estão 
nte é que o 
emos entran

hy V, Arulm
n difficult-to

m sido uti
rtrite reuma
cionado a te
 no aparecim

bilidade à do
aminou a po
aparecimen
o aument

tes apresent
m anti-TNF, 
eutropenia. 
ti-TNF devem
ossíveis infe

RJ, Deighto
Arthritis Care

5 

ontra-
 estes 
 uma 

ovartis 
mab) e 

o, foi 
erável 
óides. 
entes. 
nta no 

sendo 
 preço 
ndo na 

ani U, 
o-treat 

lizada 
atóide, 
erapia 
mento 
oenças 
ossível 
nto de 
o na 
taram 
sendo 
Estes 

m ser 
ecções 

on C. 
e Res 


