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1. Pa
acientes que
e sofreram apoplexias não devem
m interromp
per o tratam
mento com ácido
acetillsalicílico
A apo
oplexia é um
m tipo de afe
ecção hemorrrágica cereb
bral que pod
de vir acomp
panhada de perda
dos s
sentidos. Oc
corre geralm
mente em de
ecorrência de
d acidente vascular en
ncefálico (AV
VE). O
analg
gésico ácido acetilsalicílic
co (AAS), po
or possuir effeito anticoagulante, é o medicamen
nto de
maior uso na prrevenção das doenças ccardiovasculares e das apoplexias. Estudo feitto por
pesqu
uisadores da Universida
ade de Lau sanne mosttrou que 77
7% dos ata
aques apoplé
éxicos
ocorrrem nas prim
meiras oito semanas
s
apó
ós a interrup
pção do tratamento com
m este analgésico.
Segundo os auto
ores, este foi
f o primeiiro estudo retrospectivo
r
o sobre o rrisco potencial de
ataqu
ue isquêmico
o após interrrupção do tra
atamento co
om o AAS.
2. Paracetamol é o melhor re
emédio para artrite?
O ana
algésico para
acetamol seria o medica
amento de primeira esco
olha para o ttratamento da
d dor
crônica e da osteoartrite,
o
segundo estudo realizado na Austrália.
A
P
Pesquisadore
es da
Unive
ersidade de Queensland verificaram a eficácia do paracetam
mol no contro
ole da dor crônica
(dor por período igual ou superior a trêss meses) e no tratamen
nto da dor e
em pacientes
s com
osteo
oartrite (que
e relatavam dor por perríodo igual ou
o superior a 1 mês). Foram usados no
estud
do antiinflam
matórios não-esteroidais (ibuprofeno
o e paracetamol) e inibid
dores seletiv
vos da
enzim
ma ciclooxigenase 2 (COX-2). Os p
pacientes re
eceberam as
s seguintes opções: dro
oga x
place
ebo, droga x droga ou droga x com
mbinação de
e drogas. O estudo foi iniciado com
m 116
pacie
entes, os qua
ais deveriam
m “testar” ass opções rece
ebidas e info
ormar aos pe
esquisadores (por
telefo
one ou e-ma
ail) a sua prreferência. E
Este protoco
olo foi duplo
o-cego e serrviu também
m para
avalia
ar se os testtes de eficác
cia de droga s individuais
s (Individuallized Medica
ation Effectiv
veness
Tests
s – IMETs) são
s
úteis na escolha do
o medicamen
nto a ser utilizado para alívio da do
or em
casos
s crônicos. Dos 116 pa
acientes, ap
penas 71 co
ompletaram o estudo. 6
65% mudarram a
medicação, sendo que a alteração mais ccomum foi a adição de paracetamol
p
ou a substittuição
do ib
buprofeno ou
u do inibido
or seletivo d
da COX-2 po
or combinaç
ção contendo
o paracetam
mol. O
parac
cetamol foi tão ou ma
ais efetivo q
que o ibuprrofeno em 68%
6
dos ca
asos. Os au
utores
concluíram que o paracetam
mol é droga de escolha no tratame
ento de paciientes com dores
crônicas e que os
o testes de
e eficácia de
e drogas ind
dividualizado
os podem au
uxiliar na de
ecisão
clínica.
Autorres: Nikles CJ,
C Yelland M, Glasziou PP, Del Ma
ar C - Discip
pline of Gene
eral Practice
e, The
Unive
ersity of Que
eensland, He
erston, Quee
ensland, Australia;
Referrência: Do individualize
i
ed medicatio
on effectiven
ness tests (n-of-1
(
trialss) change clinical
c
decis
sions about which
w
drugs to use for o
osteoarthritis
s and chronic pain? Am J Ther. 2005
5 JanFeb;1
12(1):92-7.
3. Ho
omens e mu
ulheres respondem trata
amento inte
erdisciplinar para dor crô
ônica de ma
aneira
difere
ente
Freqü
üentemente mulheres se
e queixam de
e sentirem mais
m
dores que
q
os home
ens. Tal afirm
mativa
tem levado à sugestão
s
de
e que o gê
ênero pode influenciarr a resposta
a a tratam
mentos
farma
acológicos para
p
o alívio
o da dor. E
Em estudo realizado co
om 98 pacie
entes com dores
crônicas, pesquis
sadores ingleses avaliarram a dor e o desconforto antes, imediatame
ente e
três m
meses após o término do
d tratamen to interdisciplinar para dor. A análi se dos resultados
revelou que a in
ntervenção terapêutica
t
melhorou o quadro de dor destes pacientes, assim
como
o a realizaçã
ão de suas atividades d
de vida diárrias. Porém, três mesess após o fin
nal do
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tratamento, os homens
h
ainda mantinham
m a melhora
a apresentad
da enquanto
o que as mulheres
não m
mostraram diferenças
d
en
ntre as respo
ostas avaliad
das antes e após
a
o trata
amento, suge
erindo
que o gênero pod
de influencia
ar a resposta
a a tratamen
ntos para a dor.
d
Autorres: Edmund
d Keogh, La
ance M. McC
Cracken, Ch
hristopher Eccleston - P
Pain Manage
ement
Unit, Royal National Hospital for Rheuma
atic Disease and University of Bath, Bath, UK;
Referrência: Do men
m
and women differr in their re
esponse to interdisciplin
i
nary chronic
c pain
mana
agement? Pa
ain 114 (200
05) 37–46.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Re
eceptores para leucotrien
no B4 são ex
xpressos em
m neurônios do
d gânglio da
a raiz dorsal
Ando
oh e Kurais
shi detectara
am a expre
essão do RNAm
R
para receptores tipo BLT1 para
leuco
otrieno B4 (L
LTB4), mas não BLT2, e
em neurônio
os derivados do gânglio da raiz dors
sal de
camu
undongos. Além
A
disto, foi demonstrrado que o LTB4
L
é capa
az de promo
over aumentto nas
conce
entrações in
ntracelulares de cálcio, o que foi inibido por an
ntagonista d
destes receptores.
Tamb
bém foi obse
ervado que os
o neurônioss imunorreativos para o receptor tip
po BLT1, ou
u seja,
que e
expressavam
m este receptor, eram neurônios de
d pequeno diâmetro e positivos para
p
o
canall iônico TRPV
V1, sugerind
do que estess neurônios eram fibras
s nociceptiva
as, possivelm
mente
fibras
s C. Estes dados concorrdam com o utros estudo
os que mosttram que ass fibras perifféricas
da pe
ele de anima
ais também apresentam
a
imunorreatiividade para os receptorres tipo BLT1
1.
Autorres: Andoh T, Kurais
shi Y - De
epartment of Applied Pharmacollogy, Faculty of
Pharm
maceutical Sciences,
S
To
oyama Med ical and Pharmaceutica
al University
y, 2630 Sug
gitani,
Toyama 930-019
94, Japan;
Referrência: Exprression of BL
LT1 leukotrie
ene B4 recep
ptor on the dorsal root ganglion ne
eurons
in miice. Brain Re
es Mol Brain Res. 2005 J un 13;137(1
1-2):263-6.
Nota da redação
o: Muitos trrabalhos têm
m demonstrrado a partiicipação doss leucotrienos na
gênes
se da dor inflamatória
a. Neste se
entido, tem sido demo
onstrado qu e o LTB4 causa
hiperralgesia dependente da migração d
de neutrófilo
os, sugerindo
o um mecan
nismo indire
eto. O
prese
ente trabalho
o, no entantto, sugere q
que o LTB4 pode
p
ter efeito direto so
obre o nociceptor.
Dessa
a forma, nov
vos estudos devem ser cconduzidos para
p
esclarec
cer este fato
o.
5. Co
ontrole da do
or patológica
a pela produçção de IL-10
0 via vetor viral
v
A cittocina interleucina-10 (IL-10) é rreconhecida por possuir atividade
e antinocice
eptiva.
Traba
alho realizad
do por Millig
gan e cols. a
avaliou o effeito antinociceptivo da administraç
ção de
um v
vetor viral co
odificante de
e IL-10 em m
modelos animais. Foi de
etectada a p
produção de IL-10
sem alteração dos limiares basais de rresposta noc
ciceptiva e a diminuição
o da hiperalgesia
térmiica e mecân
nica em modelo de neu
uropatia. Os
s mesmos re
esultados fo
oram obtidos
s pela
administração da
a própria IL-10. Dessa forma, os autores
a
suge
erem o uso de vetores virais
codifiicantes de IL
L-10 como uma
u
possívell abordagem
m terapêutica
a para o conttrole da dor..
Autorres: Erin D. Milligan1, Stephen
S
J. L
Langer2, Ev
van M. Sloan
ne1, Lin He3
3, Julie Wie
eselerFrank
k1, Kevin O’Connor1,
O
David Marttin4, John R.
R Forsayeth3, Steven F. Maier1,, Kirk
Johns
son3, Raymo
ond A. Chav
vez3, Leslie A. Leinwand
d2 and Linda
a R. Watkinss1 - 1Department
of Ps
sychology & the Center for Neurosscience, Univ
versity of CO
O at Boulde
er, Boulder, USA;
2Dep
partment of Molecular, Cellular
C
& D
Developmenttal Biology, University o
of CO at Boulder,
Bould
der, USA; 3Avigen,
3
Alameda, USA;; 4Dept of Pharmacology, Amgen, Thousand Oaks,
USA;
Referrência: Conttrolling patho
ological pain
n by adenoviirally driven spinal produ
uction of the
e antiinflam
mmatory cyttokine, interlleukin-10. E
European Jou
urnal of Neuroscience, V
Vol. 21, pp. 2136–
2
2148, 2005.
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6. Ex
xpressão e distribuição dos receptore
es vanilóides
s 1 (TRPV1) no encéfalo adulto de ra
atos
Os re
eceptores vanilóides (TRPV1 ou VR1)) são ativado
os por vários
s estímulos nocivos, incluindo
mo o agonis
a cap
psaicina, ácid
dos e altas temperatura
as, além de ligantes end
dógenos, com
sta de
recep
ptores canab
binóides 1 (C
CB1) ananda
amida. A presença de TR
RPV1 foi desccrita em term
minais
dos n
nervos sensoriais envolvidos com a via nocice
eptiva e exis
stem evidên
ncias de que
e este
recep
ptor também
m seja expres
sso no encéffalo, embora
a pouco se saiba sobre ssua função. Tóth
T
e
cols.,, da Universiidade de Debrecen, Hun
ngria, em con
njunto com o Instituto N
Nacional de Saúde
S
dos E
Estados Unid
dos, utilizara
am dois anti corpos come
ercialmente disponíveis para investigar a
localização de TRPV1
T
no en
ncéfalo de ratos. Foi observada
o
sua
s
presença
a no hipoca
ampo,
córte
ex, cerebelo, bulbo olfativo, mesencéfalo
o e céreb
bro posteriior, e an
nálises
imunohistoquímic
cas demons
straram alta
a expressão
o nos corpo
os celularess e dendrito
os de
neurô
ônios no hip
pocampo e no
n córtex. A
Além disso, imunoeletrom
microscopia foi utilizada
a para
verificar sua loc
calização su
ubcelular. A marcação de TRPV1 foi detecta
ada nas sin
napses
cipalmente, mas não exclusivame
e
erminais pós
s-sinápticos)), nas bases dos
(princ
nte, nos te
astró
ócitos e nos pericitos. Em
m suma, a e
expressão do
o TRPV1 dem
monstra amp
pla distribuiç
ção no
encéffalo de rato
os, sendo en
ncontrado ta
anto em células da glia quanto em
m neurônios
s. Em
com múltip
adiçã
ão, sua loca
alização é consistente
c
plas funções
s dentro do
o SNC, incluindo
ativid
dade sobre a vasculariza
ação encefáliica.
Autorres: A. Tóth
h, J. Boczán,, N. Kedei, E. Lizanecz, Z. Bagi, Z.. Papp, I. Éd
des, L. Csiba and
P.M. Blumberg - Molecular Mechanisms
M
of Tumor Promotion
P
Se
ection, Labo
oratory of Ce
ellular
Carcinogenesis and
a
Tumor Promotion, National Cancer
C
Institute, Natio
onal Instituttes of
Healtth, Bethesda
a, USA; Division of Cliniical Physiolo
ogy, Institute
e of Cardiolo
ogy, Univers
sity of
Debre
ecen, Debre
ecen, Hungarry; Departm
ment of Neurology, Unive
ersity of Deb
brecen, Debrrecen,
Hung
gary;
Referrência: Expre
ression and distribution
d
o
of vanilloid receptor
r
1 (T
TRPV1) in th
he adult rat brain.
Molec
cular Brain Research.
R
13
35: 162-168 , 2005.
Nota da redação:: Os autores
s especificam
mente focaliz
zaram a localização dos receptores TRPV1
T
no en
ncéfalo, não
o comentand
do suas posssíveis funçõe
es relacionadas à recep
pção de estímulos
nociv
vos. Além dis
sso, os estud
dos somente
e se limitaram ao SNC, não
n
fazendo
o, com os me
esmos
antico
orpos, estud
dos periféricos (o que poderia de
esmistificar as “novas” localizações dos
TRPV
V1 no SNC).
Re
evisões do Mês
M
7. Do
or neuropátic
ca e microglia espinal: u
um grande problema em “pequenas”” células glia
ais
A dor neuropátic
ca acomete milhões de pessoas em
m todo mund
do e pode sser decorren
nte de
lesõe
es de nerv
vos em pac
cientes com
m patologia
as como a diabetes, a síndrom
me da
imunodeficiência adquirida (AIDS) e o câncer. Es
studos demo
onstraram q
que, após injúria
perifé
érica, as células gliais seriam ativad
das na medu
ula espinal. Evidências rrecentes apo
ontam
estas
s células com
mo intermed
diárias na pa
atogênese da dor crônic
ca. Assim, a compreens
são de
como
o estas células participam
m destes me
ecanismos pode
p
auxiliarr na definiçã
ão de diagnó
ósticos
e no estabelecimento de tratamentos pa ra a dor neu
uropática.
Autorres: Tsuda M,
M Inoue K, Salter MW. Division of Biosignaling
g, National I nstitute of Health
H
Scien
nces, Tokyo, Japan;
Referrência: Neurropathic pain
n and spinall microglia: a big proble
em from mo
olecules in "s
small"
glia. T
Trends Neurrosci. 2005 Feb;28(2):10
F
01-7.
8. Me
edicina altern
nativa para controle da dor pediátric
ca
Nos últimos tem
mpos, a utiliização de rrecursos tera
apêuticos alternativos p
para tratam
mentos
pediá
átricos tem aumentado, especialm
mente para controle da dor associiada a cond
dições
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crônicas como câ
âncer e artrrite reumató
óide. Entreta
anto, estudo
os que comp
provam a efficácia
desse
es procedimentos são aiinda controv
versos. A pre
esente revisão avalia, d e maneira crítica,
c
a efic
cácia de dife
erentes proc
cedimentos a
alternativos utilizados no
n controle d
da dor pediá
átrica.
Esta seção traz também os comentários
c
dos editores
s do DOL sobre o uso da
a acupuntura
a, das
cham
madas “artes
s criativas” (musicoterap
(
pia, terapia artística e dança), da homeopatia e da
hipno
ose na pedia
atria. A parttir do próxim
mo mês, o texto original desta Re
evisão Come
entada
poderá ser acessado em noss
sa seção “Arrtigos selecio
onados”.
Autorres: Jennie C. I. Tsao e Lonnie K . Zeltzer - Pediatric Pa
ain Program,, Departmen
nts of
Pedia
atrics, Anestthesiology, Psychiatry
P
a
and Biobehavioral Scien
nces, David Geffen School of
Medic
cine at UCLA
A, Los Angele
es, CA, USA;;
Referrência: Com
mplementary
y and Altern
native Mediicine Approa
aches for P
Pediatric Pa
ain: A
Revie
ew of the Sta
ate-of-the-sc
cience. Adva
ance Access Publication, 2 (2), 149- 159, 2005.
8A. A acu
upuntura é eficaz
e
para trratamento da dor crônica em criança
as?
médico conv
Alternativ
vas para o tratamento
t
vencional tê
êm sido utiliizadas em todo o
mundo na
n busca da melhoria d
da qualidade
e de vida de
e pacientes que sofrem
m com
dores crô
ônicas, partic
cularmente ccrianças. Div
versos estudos já comprrovaram a efficácia
da acupu
untura no tra
atamento de
e diferentes tipos de do
ores, quer ssejam crônic
cas ou
agudas, na populaç
ção adulta. Todavia, em
e
crianças, existem p
poucos trab
balhos
publicado
os dando res
spaldo expe rimental a este
e
tipo de terapia. Re
evisando o uso
u
de
diferentes tipos de terapias altternativas para
p
alívio da
d dor em crianças, Tsao e
Zeltzer (2
2005) reunirram uma sé
érie de questtões que valem a pena serem discu
utidas.
Uma pos
ssível razão para o po
ouco númerro de trabalhos publica
ados pode ser a
aceitabilid
dade do tratamento pelas crian
nças. Afinal, nesta tra
radicional té
écnica
empregad
da pela me
edicina chine
esa, o trata
amento é fe
eito atravéss da inserçã
ão de
agulhas em
e diferente
es pontos do
o corpo. Outtra limitação
o encontrada
a na literaturra é a
idade dos pacientes,, que são, e
em sua maioria, adolescentes e, e mbora entre
e eles
aproxima
adamente 70
0% relate m
melhora do quadro doloro
oso (em cassos de migrâ
ânea e
distrofia simpática reflexa), não
o há registro da porcen
ntagem de pacientes que se
recusaram
m a receberr o tratamen
nto. Colabora
ando para a utilização d
da acupuntura em
crianças, Pintov e co
ols. (1997) ((*) demonsttraram que crianças que
e receberam
m este
tipo de terapia
t
tiverram redução
o na freqüên
ncia e severridade de m
migrâneas qu
uando
comparad
das com o grupo
g
contro
ole, no qual a agulha fo
oi inserida a
apenas no ex
xtrato
córneo da
d pele. Esttas evidência
as sugerem
m que a acu
upuntura po
ode ser eficaz no
tratamento de dores
s crônicas e
em crianças.. Contudo, é necessária
a a realização de
estudos mais contrrolados e representativos da po
opulação em
m questão para
comprova
ar a efetivida
ade desta té
écnica.
(*) Acess
se o artigo original “Accupuncture and the Op
pioid System
m: Implicatio
ons in
Managem
ment of Migra
aine” (Pintov
v S, Lahat E, Alstein M, Vogel Z, Ba rg J. Acupun
ncture
and the opioid systtem: Implica
ations in management
m
of migraine
e. Pediatr Neurol
N
7:129-133).
1997; 17
8B. Artes
s criativas co
omo terapia complemen
ntar e alternativa para t ratamento da
d dor
pediátrica
a
Neste tóp
pico da revis
são os autore
es fazem um
ma análise crrítica dos tra
abalhos realizados
e os res
sultados obttidos com te
erapias alte
ernativas qu
ue focalizava
am as cham
madas
“artes crriativas” (mu
usicoterapia,, terapia arrtística e da
ança). Foram
m selecionados e
o dos resultados
analisado
os 11 estud
dos nos qua
ais a maiorria envolvia a avaliação
proporcio
onados por musicoterap
pia para o tratamento da dor agu
uda induzida por
procedim
mentos da rotina hospita
alar. Entretan
nto, há um déficit de esstudos abord
dando
este tipo de abordag
gem no trata
amento da dor
d crônica pediátrica.
p
U
Um dado tam
mbém
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observado foi que não
n
há conssenso se a musicoterap
pia pode serr eficaz e se sua
eficácia se
s dá devido à música pe
er se ou à diistração indu
uzida pelo so
om.
8C. Uso da
d homeopattia para o trratamento da
a dor infantil
Poucos estudos co
ontrolados fforam realizados para
a investigarr a eficácia da
homeopa
atia para o tratamento
t
d
da dor infan
ntil. Jacobs e cols. realizzaram um estudo
e
com 75 crianças
c
com
m faixa etári a entre 18 meses e 6 anos
a
de idad
de. Nesse es
studo,
patia (indiv
avaliou-se o efeito da homeop
vidualizada) para o tra
atamento da
a dor
associada
a à otite méd
dia aguda. M
Metade das crianças
c
rece
ebeu tratame
ento homeopático
individualizado e, a outra
o
metad
de, placebo. O tratamen
nto homeopá
ático não inibiu a
dor de ouvido nas crianças
c
trattadas com homeopatia
h
quando com
mparadas co
om as
crianças do grupo controle
c
nass 48 horas após o trattamento, em
mbora tenha
a sido
observada melhora na graduaçã
ão de sinto
omas (relata
ados diariam
mente pelos pais)
como feb
bre, dor, irrritabilidade, apetite, son
no e nível de
d energia nas crianças que
a graduaçção de sinttomas
receberam
m o tratam
mento hom
meopático. Entretanto,
E
relatados
s não permitiu especificcar qual dos
s sintomas seria relacio
onado à dor. Em
suma, es
sses dados não
n
avaliaram
m de maneira clara a eficácia da ho
omeopatia para
p
o
tratamento da dorr infantil. O
Os autores ainda res
ssaltam qu e o tratam
mento
homeopá
ático é ind
dividualizado
o e que resulta na prescrição
o de diferrentes
medicamentos, o torna ainda ma
ais difícil o delineamento
d
o de protoco
olos para o estudo
e
da real efficácia da ho
omeopatia no
o tratamento
o da dor ou de outros si nais e sintom
mas.
(*) Acess
se aqui o arttigo "Homeo
opathic treattment of acu
ute otitis me
edia in childrren: a
prelimina
ary randomiz
zed placebo--controlled trial",
t
que aborda
a
o asssunto de ma
aneira
original (Jacobs
(
J, Springer DA, Crothers D.
D Homeopatthic treatme
ent of acute otitis
media in children: a preliminary
y randomize
ed placebo-c
controlled tri
rial. Pediatr Infect
Dis J. 200
01 Feb;20(2):177-83).
8D. Hipno
ose para tratamento da dor pediátrica – uma altternativa nã o invasiva
Desde os
s anos 80, numerosos
n
e
estudos inve
estigaram a aplicação d
da hipnose para
p
o
tratamento da dor em crianças. Tal abordag
gem tem mo
ostrado posssuir maior chance
de sucess
so quando comparada
c
a outros proc
cedimentos de medicina
a alternativa, uma
vez que as
a crianças parecem se r mais susce
eptíveis à hiipnose que o
os adultos. Existe
entos podem
na literattura atual uma
u
falta d e consenso sobre quaiis procedime
m ser
descritos como “hipnose”. Essa
a inconsistên
ncia se refle
ete na varie
edade de te
ermos
usados (h
hipnoterapia, imaginação
o guiada) pa
ara descreve
er técnicas d
de hipnose. A falta
de consenso se aplic
ca também a
aos resultad
dos dos estudos e à posssível eficáciia dos
procedim
mentos. Apes
sar disso, a hipnose tem
m sido considerada efica
az no contro
ole de
pelo men
nos algumas modalidade
es de dor pe
ediátrica. Lam
mbert (1996
6) (*) realizo
ou um
estudo co
om 52 crian
nças, dividid
das em grup
po tratado (uma sessão
o de hipnose
e uma
semana antes
a
da cirurgia) e gru
upo controle. O grupo trratado apressentou meno
or dor
pós-opera
atória e menor períod
do hospitala
ar pós-cirúrgico, apesa
ar dos níve
eis de
ansiedade
e não terem
m diferido. H uth e cols., (2004) (**), conduzira
am um estud
do em
73 crianç
ças e observaram que o grupo prreviamente submetido
s
à hipnose re
elatou
menos do
or e ansieda
ade que o g
grupo contro
ole. Esses ac
chados indiccam a eficác
cia da
hipnose para
p
aliviar a dor pediá
átrica pós-operatória. Holden
H
e colss., (1999) (***),
(
revisaram
m 11 estudo
os avaliando
o a eficácia da hipnose
e para o co
ontrole da dor
d
de
cabeça re
ecorrente em
m crianças. Em dois de
estes estudo
os a hipnosse foi superiior ao
placebo enquanto que,
q
em ou
utros dois trabalhos
t
av
valiados, fo ram enconttradas
diferença
as significativ
vas entre oss grupos hip
pnose / conttrole. Larsso
on e cols., (1990)
(****), e Olness e co
ols., (1987) (*****), re
ealizaram esttudos indepe
endentes, du
uploscegos, randomizados
s e devidame
ente controla
ados, compa
arando a eficcácia da hipn
nose à
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farmacote
erapia no co
ontrole da d
dor de cabeç
ça recorrente
e em criança
ças. Os resultados
mostraram que a hipnose
h
red
duziu significativamente
e a freqüên
ncia, mas não
n
a
intensidade, da dor. Os autores da revisão sugerem, portanto,
p
que
e há substa
anciais
evidência
as para class
sificar a hipn
nose como um
m procedime
ento eficaz p
para o contro
ole da
dor de ca
abeça pediátrica.
Acesse aq
qui os artigo
os citados no
o texto:
(*) Lamb
bert SA. The effects of h
hypnosis/guid
ded imagery
y on the posstoperative course
c
of childre
en. J Dev Beh
hav Pediatr 1996;17:307–10;
(**) Huth
h MM, Broom
me ME, Goo
od M. Image
ery reduces children’s
c
po
ostoperative pain.
Pain 2004
4;110:439–4
48;
(***) Ho
olden EW, Deichmann
D
MM, Levy JD.
J
Empirica
ally supporte
ted treatmen
nts in
pediatric psychology: recurrent pediatric he
eadache. J Pediatr
P
Psycchol 1999;24:91–
109;
L
B, Melin
M
L, Do berl A. Rec
current tensiion headach
he in adoles
scents
(****) Larsson
treated with
w
self-help relaxation
n training and
a
a musc
cle relaxantt drug. Headache
1990;30::665–71;
(*****) Olness K, MacDonald JT, Uden DL. Compa
arison of sself-hypnosis
s and
propranolol in the tre
eatment of ju
uvenile class
sic migraine. Pediatrics 1
1987; 79:59
93–7.
Artig
gos Selecion
nados
9. An
nálise de resposta individ
dual para do
or: uma esca
ala para todo
os?
Os re
esultados de
e tratamento
os clínicos ba
aseiam-se na
n resposta média
m
de um
m grande nú
úmero
de pa
acientes. Es
stes resultad
dos, no enta
anto, não lev
vam em con
nta variaçõe
es individuais que
poderiam influenciar na perc
cepção da do
or como sexo, etnicidade
e, humor e ffatores gené
éticos.
Estes
em para a variação
s mesmos fa
atores també
ém contribue
v
de resposta ao
os analgésico
os. Os
autorres deste tra
abalho propõem uma a nálise de re
esposta indiv
vidual que p
poderia ser usada
nos ttratamentos clínicos parra detectar melhor ativiidade analgé
ésica entre os grupos e subgrupo
os de pacien
ntes, e identtificar mecan
nismos que contribuem para as varriações individuais
da re
esposta à dor.
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