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1. O paciente pod
de alterar effeitos de ana
algésicos qua
ando sugestionado
Um e
estudo foi re
ealizado para
a investigar os mecanism
mos cerebrais da reposta
ta a opióides
s, pois
evidê
ências compo
ortamentais e auto-relattos sugerem
m que crenças e expectattivas de pacientes
podem modular os
o efeitos terapêuticos e adversos de qualquer medicamento
m
o.
A pes
squisa foi feiita com 22 voluntários
v
ssaudáveis (7 mulheres e 15 homens)) com idade entre
21 e 40 anos, se
em história de doenças neurológicas ou psiquiá
átricas e nen
nhum deles sofria
de do
or. Foi utiliza
ado Remifentanil (analgé
ésico opióide
e) por via inttravenosa.
Os p
pesquisadore
es britânicos
s e alemãess aplicaram calor nos pés dos pa
acientes, qu
ue em
seguiida tiveram de quantificar o grau de
e dor sentida
a em uma es
scala visual analógica qu
ue vai
de 0 a 100. O re
egistro da attividade cere
ebral na efic
cácia analgés
sica do opió
óide nos pacientes
foi ob
btido por res
ssonância ma
agnética fun
ncional.
Após a aplicação
o do calor, o nível mé
édio de dor sinalizado por eles foii de 66 ± 3. Os
pacie
entes estava
am conectad
dos a um diispositivo in
ntravenoso pelo
p
qual re
ecebiam dos
ses de
medicamentos (rremifentanil)) sem ser infformados.
Depo
ois de executar um co
ontrole inici al, desconh
hecido para os particip
pantes, a equipe
e
come
eçou a dar a droga para ver seus efe
eitos sem a expectativa de tratamen
nto pelo suje
eito. A
classificação da dor
d inicial mé
édia de 66 ccaiu para 55 ± 3.
Os v
voluntários foram,
f
então, informad
dos que a droga
d
iria começar
c
a sser administrada,
embo
ora nenhuma
a mudança foi
f feita e ele
es continuarram recebendo o opióide
e na mesma dose.
A mé
édia das classificações de
e dor caiu pa
ara 39 ± 3.
Os vo
oluntários fo
oram, então, levados a crer que a droga fora suspensa
s
e a
advertidos de
d um
possíível aumentto na dor. Novamente , a droga estava sendo administtrada da mesma
m
mane
eira, sem qu
ualquer alterração. A mé dia da inten
nsidade da dor aumento
ou para 64 ± 3. A
dor fo
oi equivalentte à obtida na
n ausência de qualquerr analgesia no
n início do e
experimento.
Os pesquisadores usaram im
magens do ccérebro para
a confirmar relatos doss participanttes no
o da dor. A ressonân
ncia nuclearr magnética
a mostrou que as re
edes do cé
érebro
alívio
respo
onderam a dor
d em diferentes graus , de acordo com as exp
pectativas do
os voluntário
os em
cada fase e com
mbinando os
o seus rela
atórios de dor.
d
O estu
udo foi publlicado na revista
espec
cializada Sciience Transllational Med
dicine, e dem
monstra a atuação
a
das expectativa
as nos
desfe
echos enconttrados em te
estes de perccepção dolorosa.
Referrência: Bingel U, Wanig
gasekera V, Wiech K, Ni
N Mhuirchea
artaigh R, Le
ee MC, Plon
ner M,
Trace
ey I. The efffect of treatm
ment expecttation on dru
ug efficacy: imaging the
e analgesic benefit
b
of the
e opioid rem
mifentanil. Sc
ci Transl Med
d. 2011 Feb 16;3(70):70
0ra14.
2. Do
or do parto: um fantasm
ma para muittas mulheres
s
Há m
muitos anos os antideprressivos têm
m sido estud
dados e usad
dos no luga
ar de analgé
ésicos,
sendo
o eficazes em
e
muitos casos,
c
princ ipalmente na
n dor neuro
opática. Um
ma das class
ses de
antidepressivos mais
m
usados para alívio d
da dor é a dos tricíclicos
s (ATC).
Cienttistas da Hollanda publicaram um esstudo prospe
ectivo que co
onsistiu na a
análise médica de
14.78
84 escoceses, participan
ntes da Pesq
quisa de Saú
úde Escocesa
a, sem histó
órico conheciido de
doenças cardiova
asculares (D
DCV). Cerca de 2% desttes pacientes utilizaram ATCs. Dura
ante o
estud
do (que duro
ou aproxima
adamente 8 anos), houv
ve 1434 eve
entos de DC
CV, 26,2% destes
d
fatais
s.
Os autores mosttraram que os paciente
es que utilizam ATC têm
m 35% maiss propensão
o para
DCVs
s que pacientes que não os utilizam..

1

www
w.dol.innf.br
Anterriormente, já havia estu
udo mostran
ndo que o uso
u
dos ATC
C aumentava
a o risco re
elativo
para infarto do miocárdio em aproxi madamente duas veze
es, se com
mparados com os
pacie
entes que nã
ão utilizavam
m antidepresssivos.
Como
o todo estu
udo, este ta
ambém tev e suas limiitações, os quais pode
em prejudic
car as
anális
ses: falta de informaçõ
ões sobre a adesão ao tratamento e sobre a dose ingerida do
medicamento. No
o entanto, a mensagem
m principal de
este estudo é que a classse médica avalie
cuida
ensos a do
adosamente o uso de antidepressiivos tricíclic
cos em pacientes prope
oenças
cardio
ovasculares,, bem como seus conheccidos efeitos
s colaterais.
Fonte
es:
http:///www.fpabramo.org.brr/galeria/gra videz-filhos--e-violencia-institucionall-no-parto
http:///www.fpa.o
org.br/sites/default/files//cap4a.pdf
3. Do
or crônica aflige mais as mulheres
A dorr é considera
ada crônica quando tem
m sua duraçã
ão prolongad
da por três m
meses ou mais. A
cronicidade desta
a dor está relacionada
r
à incapacida
ade do orga
anismo em ssanar a cau
usa da
mesm
ma, que pod
de estar vin
nculada, porr exemplo, à inflamaçã
ão das articculações, do
oenças
reum
máticas, cânc
cer, degenera
ações ou infflamações no
os órgãos intternos.
Estud
do recente fez um ma
apeamento da dor no estado de São Paulo. Participaram da
pesqu
uisa 2.446 paulistanos
p
com
c
mais de
e 18 anos. Eles
E
foram questionados
q
s e só encaixados
no pe
erfil de dor crônica
c
se re
elataram sofrrer de desco
onfortos, cho
oques e ponttadas por mais de
três meses. De
estes, 28% convivem com este incômodo, dos quais metade pratica
p
autom
medicação para
p
tentar solucionar o problema. As regiõ
ões mais attingidas pela dor
crônica, segundo
o os paciente
es, são as p
pernas (22%
% das queixa
as), costas ((21%) e a cabeça
(15%
%).
Aprox
ximadamentte 20% dos homens e 3
34% das mulheres estu
udados afirm
maram sentir dor.
Dentrre as profiss
sões, o índice desta do
or é maior entre
e
as don
nas de casa:: 33,3%, se
eguido
pelos
s aposentados (36%) e autônomoss (35,7%). Acredita-se que os índ
dices maiores de
obesiidade em mulheres, bem
m como os d
de fibromialgia, estejam
m relacionado
os com a ta
axa de
dor c
crônica ser maior
m
nas mu
ulheres.
Além disso, o estudo
e
tamb
bém verifico
ou que o baixo
b
grau de escolari dade pode estar
envolvido com aumento
a
da propensão à dor. A dor crônica foi
f verificada
a em 33,7%
% dos
analffabetos, ao passo que apenas 23
3,5% dos pacientes
p
co
om nível s uperior com
mpleto
apres
sentaram o problema. Os autore s atribuem esse índice à procurra de assisttência
espec
cializada pelos pacientes
s graduados .
Fonte
e:
http:///delas.ig.co
om.br/saude
edamulher/d or+aflige+m
mais+mulherres+e+e+prroblema+parra+30
/n123
3765773052
22.html
4. Au
uto-hipnose para
p
a dor do parto
A hip
pnose vem sendo
s
utiliza
ada em várrios seguime
entos médicos como, po
or exemplo,, para
tratar doenças psíquicas
p
e emocionais
e
e
entre outras
s. Alguns es
studos tamb
bém têm sug
gerido
que a hipnose po
oderia ser utilizada com
mo adjuvante
e no tratame
ento da dor.. No Reino Unido,
U
onde o uso da hipnose já é muito
m
comum
m, com vário
os relatos de
e pacientes q
que passaram por
este procedimen
nto antes do
o parto, os resultados mostram que
q
ele apre
esenta um efeito
benéffico considerável, poden
ndo até redu
uzir complettamente o uso
u
de anesttésicos dura
ante o
parto
o. Baseado nisso,
n
o siste
ema de saúd
de público brritânico vem estudando a possibilida
ade de
impla
antar como obrigatoried
dade o uso do parto-hipnose. No momento,
m
e
eles aguarda
am os
resulttados de um
m estudo mu
ulticêntrico q
que vem sen
ndo realizado com 900 m
mães de primeira
viage
em. Em brev
ve, teremos os
o resultado
os deste estu
udo e voltare
emos a discu
utir esse tópico no
Dol, mas já fica neste boletiim mensal u
um importan
nte indício baseado no a
alerta “o paciente
pode alterar efeittos de analgésicos quand
do sugestion
nado”.
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Fonte
e:
http:///g1.globo.co
om/ciencia-e
e-saude/noticia/2011/02
2/sistema-de
e-saude-brita
anicoestud
da-uso-de-hiipnose-em-p
partos.html
5. Co
omo o relógio
o pode muda
ar sua dor: a ilusão da duração
d
e pe
ercepção da dor
Um g
grupo de pesquisadore
es da Franç a avaliou se
s perceber a duração de um esttímulo
dolorroso pode inffluenciar na intensidade
e da dor perc
cebida. Uma
a população de 36 volun
ntários
considerados sa
audáveis re
ecebeu um estímulo nocivo térmico em duas cond
dições
experrimentais. Em
E
uma con
ndição, o te
empo no re
elógio foi manipulado
m
d
de tal forma
a que
forne
eceu a ilusão
o de um estímulo doloro
oso mais lon
ngo e na seg
gunda condiição, um esttímulo
dolorroso mais curto.
Na ve
erdade, a duração e a intensidade dos estímulos aplicados foram igu ais em amb
bas as
condiições experimentais. No
o entanto, a intensidade da dor foi reduzida
r
qua
ando a percepção
de te
empo era ilusoriamente encurtada n
no relógio alterado. Este
e estudo sug
gere que perrceber
a durração de um estímulo no
ocivo pode in
nfluenciar na
a intensidade
e da dor.
Referrência: Flore
ence B. Pomares, Christtelle Creac’h, Isabelle Fa
aillenot, Phil ippe Converrs and
Rolan
nd Peyron. How a cloc
ck can chan
nge your pain?
p
The illusion of du
uration and
d pain
perce
eption. PAIN, 152, 1, 230-234
Ciênc
cia e Tecno
ologia
6. Adenilil ciclase 1: um potencial a
alvo farmacológico para tratar do
or inflamató
ória e
neuro
opática
O ma
aior desafio para desenv
volver uma droga analgésica de uso
o clínico é e
evitar seus efeitos
e
colate
erais em tec
cidos não-ne
euronais (ex.. fígado, sisttema cardiov
vascular, etcc). Devido a estas
comp
plicações, mu
uitas drogas clinicamentte eficazes fo
oram retiradas do merca
ado.
Um e
estudo publiicado por Wang
W
et al. n
na revista Science
S
Tran
nslational Me
edicine, chegou à
molécula inibitóriia NB001 (C12H20N6O) , relativame
ente seletiva para a isofo
orma 1 da adenilil
ciclas
se (AC1- estimulada po
or cálcio-calm
modulina), e ineficaz para outras iisoformas da AC.
Desta
a maneira, células
c
do co
oração, pulm
mão, rins, fíígado, entre outras não seriam afettadas,
pois a AC1 é expressa
e
principalmente
e em neurônios, reduzindo assim possíveis efeitos
e
colate
erais. A AC1 é acoplada ao recepttor NMDA (g
glutamato) e ativada de
e maneira cálcioc
dependente, elev
vando a con
ncentração d
de AMPc e contribuindo
c
para a plassticidade neu
uronal
relacionado com a dor crônica no corrno dorsal da
d medula espinhal e córtex cing
gulado
anterrior, possivelmente contribuindo parra dor neuropática.
Confirmando o exposto
e
acim
ma, estudos recentes mo
ostram que camundong
gos nocautes
s para
clase 1) apre
esentam blo
oqueio à sen
nsibilização de
d estímuloss mecânicos
s nãoAC1 (adenilil clic
nociv
vos em mod
delos de anim
mais de dorr inflamatóriia e neuropá
ática, sugerrindo ser um
m alvo
extre
emamente prromissor parra tratar taiss dores.
A con
ncentração de AMPc foi reduzida ssignificativam
mente pela administraçã
ão de NB00
01, de
mane
eira dose-de
ependente (9
96,9 ± 0,1%
% com 100 µM). Em ca
amundongoss nocaute AC
C1 ou
tratad
dos com NB
B001 adminis
strado por v
via oral ou in
ntraperitoneal, a dor crô
ônica (incluindo a
dor n
neuropática) é significatiivamente red
duzida, apre
esentando as
ssim efeito a
analgésico, mas
m o
comp
portamento perante
p
a do
or aguda perrmanece inalterado.
O estudo demon
nstra que a NB001 pod
de ser um modelo tera
apeuticamen
nte útil para
a uma
droga
a analgésica
a para dorr crônica, q
que benefic
ciará milhõe
es de pesssoas que sofrem
cotidianamente com
c
esse ma
al.
Referrência: Wang
g H, Xu H, Wu
W LJ, Kim SS, Chen T,
T Koga K, Descalzi G, G
Gong B, Vadakkan
KI, Z
Zhang X, Kaang BK, Zhu
uo M. Identtification of an
a adenylyl cyclase inhiibitor for tre
eating
neuro
opathic and inflammatorry pain. Sci T
Transl Med. 2011.
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7. Ác
cido úrico e a osteoartrite
e de joelho
O áciido úrico (A
AU) está norrmalmente p
presente nas
s células e é liberado m
mediante dano ou
morte
e celular. Ne
este contexto, ele é um dos principa
ais marcadores do proce
esso degene
erativo
celula
ar e ativadorr da resposta
a imune, com
m a consequ
uente liberaç
ção de citoci nas.
Recen
ntemente, fo
oi identificad
da uma forte
e correlação entre os nív
veis séricos e sinoviais de
d AU
com as citocinas liberadas na
a articulação
o e a progressão, severidade e inten
nsidade de dor
d na
osteo
oartrite (OA)) de joelho.
De 13
32 pacientes
s avaliados, 85,6% mosstraram índic
ces elevados
s de AU séri co, bem com
mo no
líquid
do sinovial. Apesar
A
das concentraçõe
c
es séricas se
erem maiore
es que as sin
noviais, amb
bos os
aume
entos se co
orrelacionam, inclusive com o aum
mento da co
oncentração de citocina
as. As
conce
entrações de
e AU no líqu
uido sinoviall correlacion
nam-se com a severidad
de da doenç
ça. Os
níveis
s de IL-18 correlaciona
am-se com a intensida
ade de dor e IL-18 ma
ais TNF-α com
c
o
surgimento de osteófitos,
o
formações
f
ó
ósseas ectóp
picas. Nenhum dos pa cientes avaliados
sentava gota
a como como
orbidade.
apres
O AU
U pode ser mais
m
um alia
ado no diag nóstico da OA,
O
especialmente no q
que diz respeito à
evolu
ução e seve
eridade da doença, po
ois é de fá
ácil dosagem
m e presen
nte em amo
ostras
corriq
queiramente
e analisadas.
Referrência: Anna
a E. Denoblea, Kim M . Huffmana,, Thomas V.
V Stablera, Susan J. Kellya,
K
Micha
ael S. Hersh
hfielda, Gary
y E. McDaniiela, R. Edw
ward Colema
anb, and Virrginia: B. Krrausa.
Uric acid is a danger
d
signa
al of increa
asing risk fo
or osteoarth
hritis throug
gh inflamma
asome
activa
ation. PNAS 2011; 108(5):2088-93..
8. To
oxina botulínica pode aliv
viar dores ossteoarticularres
Artritte reumatóid
de e osteoarttrite são as doenças articulares mais comuns no
o mundo e as
a que
mais causam perda funciona
al e dor. De
e 22 a 28% dos adultos
s nos EUA ssão portadorres de
artritte reumatóid
de (AR) e na Europa, 1
19% das pessoas tem dor
d
articularr persistente
e, dos
quais
s 8% são dev
vido a AR e AO.
Ainda
a não são bem
b
conhecidos os meccanismos que contribuem para a g ênese dessa
a dor,
mas sabe-se que
e as fibras presentes n
na articulaçã
ão são Aδ, Aβ
A e fibras C. Vários fa
atores
ular, citocina
as e substâncias endóg
genas contriibuem
exterrnos, produttos de degrradação celu
para a sensibiliza
ação dessas fibras, levan
ndo a uma dor crônica.
xina botulín
nica, produzida pelo Cllostridium botulinum,
b
tem sido ussada clinicam
mente
A tox
devid
do as suas propriedades
p
s de paralis ia muscular, para tratamento cosm
mético anti rugas,
r
distonia cervical e blefaro
oespasmo. Mais recen
ntemente, foi
f
descrita
a uma ativ
vidade
antinociceptiva in
ndependente
e eficaz em a
alguns tipos de dor.
Sabe-se que a to
oxina, em in
njeções intra
adérmicas, consegue inib
bir o edema de pata ind
duzido
por fo
ormalina, be
em como a liberação teccidual de glu
utamato e a transmissão
o nervosa es
spinal.
Tamb
bém inibe a liberação do
o peptídeo P e de citociinas e outros mediadore
es inflamató
órios a
nível periférico, além
a
de redu
uzir a dor ne
europática diiabética.
Na re
esolução da dor osteoarrticular, espe
ecialmente na
n refratária
a, a injeção intra articular da
toxina mostra-se
e eficaz na re
edução da d or e no aum
mento da fun
nção motora em 9 mulhe
eres e
2 hom
mens com id
dades entre 42 e 82 ano
os. O alívio da
d dor durou de 3 a 10 m
meses e se iniciou
após duas seman
nas da administração da
a toxina. A ação
a
antinoc
ciceptiva foi ainda maiorr após
reinje
eções de toxina. Nesses estudos, nenhum dos
s pacientes apresentou qualquer reação
r
adverrsa.
Mas o
os dados ain
nda são conttroversos e a
alguns autores discordam da eficác ia da toxina, bem
como
o suspeitam da seguranç
ça de seu usso a nível ma
ais sistêmico
o.
Apesa
ar de já esta
ar liberada pelo
p
FDA pa ra uso em enxaqueca,
e
a toxina bottulínica ainda
a está
em ffase de testtes para us
so em doress osteoarticulares. Os dados ainda
a são recen
ntes e
carec
cem de maiores investtigações. Ma
as por ora, pode-se dizer que, e m relação à dor
osteo
oarticular, a toxina botulínica pode sser uma nova
a opção de tratamento
t
e
em pouco tempo.
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Referrência: Jasvinder A. Sin
ngh, MD, MP
PH Minneapolis VA Med
dical Center,, Botulinum toxin
thera
apy for ostteoarticular pain: an e
evidencebase
ed review Rheumatolo
ogy (111R),, One
Veterran’s Drive, Minneapolis Ther Adv M usculoskelett Dis. 2011 February
F
6.
9. An
nalgesia por acupuntura:: consensos e controvérs
sias
Um ttotal de 3.97
75 artigos de
e pesquisa ffoi publicado
o no campo da acupuntu
ura no perío
odo de
1991 a 2009, sendo que 164
47 (41%) fo
ocaram o tem
ma dor e an
nalgesia. A a
acupuntura é uma
prátic
ca antiga, mas a sua metodo logia está sempre mudando,
m
a
acompanhando o
desen
nvolvimento da ciência e da tecnolo gia. No Cong
gresso Mund
dial de Dor d
de 2010, realizado
em M
Montreal, no Canadá, a acupuntura
a
ffoi destaque em inúmera
as apresenta
ações, també
ém se
desta
acando na sessão
s
plen
nária. O neu
urocientista Ji-Sheng Han,
H
diretorr do Instituto de
Neuro
ociência da Universidade
e de Pequim
m e fundadorr da Associaç
ção Chinesa para o Estu
udo da
Dor, com extens
sa experiência em pesqu
uisa sobre acupuntura, apresentou alguns ponttos de
enso e outro
os que ainda apresentam
m controvérsias.
conse
Ponto
os de Consen
nso:
 A acupu
untura, elettroacupunturra (EA) e estimulação elétrica transcutâne
ea de
acuponto
o (TEAS) pod
dem ser con
nsideradas como técnica
as de estimu
ulação contín
nua, e
ntituladas técnicas relacionadas
podem ser coletiv
vamente in
r
à acupu
untura
(acupunc
cture-related
d technique - ART). Esse
E
termo proposto ttambém inc
clui a
estimulaç
ção nervosa por corrente
e elétrica tra
anscutânea (TENS);
(
esse clínico e científico p
pelas ART oc
correu na última década
a, em compa
aração
 Um intere
às três últimas
ú
déca
adas do sécu
ulo anterior, mostrando
o um aumen
nto crescentte nas
publicaçõ
ões científica
as relacionad
das à acupun
ntura;
t
sido o mais estud
dado e tam
mbém a con
ndição mais
s bem
 O manejjo da dor tem
documen
ntada através
s do tratame
ento com AR
RT;
ontrole da dor cirúrgica,, a administração pré-op
peratória e p
pós-operatória de
 Para o co
ART, pod
de melhorar a dor pós-op
peratória, as
ssim como as náuseas e os vômitos;;
dor crônica, ART reduz a dor, em comparação aos
 Na maioria das condições de d
s;
controles
essões de ART
A
(1 a 2 vezes por semana, durante vária
as semanas
s) são
 Várias se
suficiente
es para o tra
atamento da dor crônica, a fim de se
e obter um e
efeito cumula
ativo
ado de doença de h
hipersensibiliidade,
 Para os indivíduos sensíveis e em esta
tratamen
ntos mais fracos
f
e es parsos de ART podem
m produzir melhores efeitos
e
terapêuticos, em com
mparação co m tratamenttos mais forttes e mais frrequentes;
mediação do efeito
 Receptores opióides centrais de vários tiposs são importtantes na m
analgésic
co induzido pela
p
ART em
m diferentes frequências;
f
pectativa, podem
entes psicoló
ógicos, tais como o co
ondicionamento e a exp
p
 Compone
desempe
enhar um papel importan
nte na ART, induzindo an
nalgesia;
e ART induzindo analg
gesia sugere um
 Caracteríística de frrequência esspecífica de
compone
ente fisiológiico independ
dente do ps
sicológico, uma
u
vez que
e o paciente não
está em condições de caracterrizar qual frequência
f
produziria
p
u
um melhor efeito
terapêutico;
ntura tem efeitos
e
analg
gésicos loca
ais e distanttes e pode ser mediada por
 A acupun
diferentes mecanismos;
a
tanto
t
clínicoss como básiicos, são necessários pa
ara melhor definir
d
 Estudos adicionais,
as condiç
ções ótimas de ART, a fim de max
ximizar o co
omponente fisiológico para
p
o
custo de gerenciamento efetivo d
da dor.
Ponto
os controverrsos:
 Os merid
dianos têm uma base esttrutural original independente do sisstema nervoso;
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Seleções dos acupontos devem
m ser adapta
adas a cada
a paciente p
para conseg
guir o
melhor efeito terap
pêutico, ao invés de utilizar acupontos pre
edeterminad
dos e
prescriçõ
ões padroniza
adas para ca
ada doença;
ão de uma agulha em qu
ualquer parte
e do corpo pode
p
produz ir o mesmo efeito
 A inserçã
terapêutico;
os da acup untura pode
e ser explic
cada por efe
feito placebo
o, um
 A maioria dos efeito
entendim
mento que po
ode levar à negligência da otimização do modo
o e de parâm
metros
mais prec
cisos de estimulação;
om mais freq
quência em ensaios clíniicos futuros;;
 EA ou TEAS devem ser usados co
ve ser utilizado no pré--operatório na maioria dos
d
procedim
mentos cirúrgicos
 TEAS dev
para a re
edução de cu
usto efetivid ade da dor pós-operató
p
ria, bem com
mo das náus
seas e
vômitos.
Hoje a ciência tem
t
maior compreensã
ão de como a acupuntura atua no
o corpo hum
mano,
deixa
ando de hab
bitar o cam
mpo empírico
o e se tornando um método
m
terap
pêutico eficaz no
tratamento da do
or.
Referrência: Han JS. Acupunc
cture analge
esia: areas of
o consensus
s and contro versy. Pain. 2011
Mar;1
152(3 Suppl):S41-8.
10. O caso da acupuntura pa
ara dor lomb ar crônica
Este recente edittorial da rev
vista Spine é de autoria do mesmo pesquisadorr que participa do
estud
do do placeb
bo declarado
o para sínd rome do inttestino irritá
ável, em no ssa edição de nº
127, de fevereiro de 2011 – “Efeito pla
acebo pode funcionar mesmo
m
quan
ndo informado ao
pacie
ente”. Ele se
egue, també
ém, o mesm
mo tema de
e nosso editorial da ed
dição nº 12
24, de
novembro de 201
10 – “A acup
puntura para
a dor lombarr e as terapias alternativ
vas: mais eficazes
que o efeito place
ebo?”.
O auttor começa estabelecend
e
do que eficá cia significa superioridad
de sobre os controles placebo
em ensaios clínic
cos controlad
dos aleatório
os e a efetiviidade implica
a em maior ou igual ben
nefício
clínico quando co
omparado a um tratam
mento já esttabelecido e comenta so
obre dois en
nsaios
recen
ntes de acup
puntura para
a dor lomba
ar crônica, notáveis por seu tamanh
ho, rigor e design
d
inova
adores de pe
esquisa, que incluíram h
hipóteses de eficácia e efetividade, i ncluindo o estudo
e
alemã
ão que já referenciam
mos no nossso editorial passado e um norte
e-americano
o que
repro
oduziu os achados,
a
mostrando qu
ue a acupu
untura e a acupuntura
a placebo foram
estatística e clin
nicamente su
uperiores ao
os cuidados que incluírram fisiotera
apia, exercíc
cios e
nflamatórios não-esteroidais. Estas e
evidências le
evaram dive
ersos órgãoss, como o Ge
erman
antiin
Federral Committtee of Physiicians and H
Health Insurrers, o Natio
onal Institutte for Health
h and
Clinic
cal Excellenc
ce (NICE) na
n Inglaterra
a e o Amerrican College of Physici
cians nos Es
stados
Unido
os a aprova
arem e oferrecerem a a
acupuntura como uma terapia pa
ara a dor lo
ombar
crônica.
O au
utor, então,, concluiu que
q
estas ttrês diretriz
zes de políttica parecem
m indicar que
q
a
efetiv
vidade da intervenção para a dor lo
ombar crônic
ca (especialm
mente no co
ontexto da re
elação
custo
o-efetividade
e) tem prioridade sobre a eficácia. No
N entendimento do auttor, a comun
nidade
médica, no ambiente atual de consciên
ncia dos custos para a dor lombar crônica, colloca a
efetiv
vidade acima
a da eficácia
a, representtando uma mudança
m
na qual os órg
gãos regulattórios,
os órrgãos de seg
guros e o "c
cuidado de ssaúde centra
ado no pacie
ente" começa
aram a supe
erar a
"med
dicina basead
da em evidências" para d
determinar a legitimidad
de de uma in
ntervenção.
Referrência: Li A, Kaptchuk TJ. The casse of acupuncture for chronic
c
low back pain: when
effica
acy and comp
parative effe
ectiveness co
onflict. Spine (Phila Pa 1976).
1
2011 36(3):181-2.
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