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1. O que é me
elhor: sentir uma dor imediatamente ou es
sperar para senti-la de
epois?
Amerricano mostrra que a maioria das pesssoas prefere
e evitar a ag
gonia da esp
pera
Você prefere ter mais dor agora ou meno
os dor depoiis? Se você for
f adepto d a segunda opção,
o
você é o que cie
entistas ame
ericanos cha
amam de “te
emeroso moderado” (do
o inglês mod
derate
dread
der), ou seja
a, você não fica muito a
ansioso frentte a uma situação desag
gradável me
ediata.
Agora
a, se você prefere
p
passa
ar pela situa
ação logo, se
em se imporrtar com o ffato dela serr mais
intensa neste momento
m
im
mediato, voccê é um “ttemeroso extremo” (ex
xtreme drea
ader),
erindo ter ma
ais dor agora
a para evitarr a agonia da espera.
prefe
Com base neste
es conceitos
s, Gregory B
Berns, pesq
quisador da Emory Univ
versity Scho
ool of
Medic
cine, em Atla
anta, EUA, avaliou
a
a ativ
vidade cereb
bral de 32 pacientes vol untários porr meio
de escaneamentto enquanto
o aplicava cchoques elé
étricos em seus
s
pés. A princípio, eram
aplica
ados 96 choques, que variavam em intensidade
e e no tempo
o de espera para aplicaç
ção. A
seguiir, foi dada aos pacienttes a opção de escolherr entre espe
erar pelo pró
róximo choque ou
receb
bê-lo imediattamente.
es, 28 por cento
84 por cento do
os pacientes
s preferiram receber logo os choqu
ues e, deste
afirm
maram teme
er tanto a espera q
que preferiram recebe
er choquess mais inttensos
simpllesmente pa
ara evitar a agonia
a
da esspera.
O escaneamento
o da atividad
de cerebral,, realizado por
p
meio da
a ressonânccia magnétic
ca por
imagem, mostrou
u que os parrticipantes q
que mais tem
miam os choques aprese
entavam ativ
vidade
signifficantemente
e aumentada
a nas regiõe
es cerebrais de processa
amento da d
dor, como a insula
poste
erior. Além disso,
d
estas regiões são
o relacionada
as à atenção
o, o que lev
vou o Dr. Be
erns a
concluir que distrair paciente
es antes de procedimen
ntos médicos
s pode auxilliar na dimin
nuição
dos temores apre
esentados.
Referrência: Greg
gory S. Berns, Jonathan Chappelow, Milos Cekic, Caroline FF. Zink, Giuseppe
Pagnoni, Megan E. Martin-S
Skurski. Neu
urobiologicall Substrates
s of Dread. SCIENCE 5 MAY
w
emag.org
2006 VOL 312 - www.science
2. Filhos de mães com dorres crônicass têm maiorr propensão a problema
as psicológiicos e
sociais
Os problemas pe
elos quais uma
u
mãe pa
assa não são
o normalmente suporta dos sem reflexos
sobre
de seus pró
e os filhos ou marido. Apesar do desejo dos
s pais de protegê-los
p
d
óprios
problemas, os membros
m
da família in
nevitavelmente acabam
m por comp
partilhá-los, e as
opensas a sofrer
s
as cconseqüência
as de
crianças normalmente são as pessoass mais pro
testemunhar o stress
s
e o so
ofrimento de
e uma mãe. Isso tem sido
s
mostrad
do pela literratura
cientíífica, que mostra
m
que a depressão materna e os
o conflitos do casamen
nto relaciona
am-se
de alg
guma maneira com o ris
sco de desen
nvolvimento de problemas de saúde
e psicológica como
depre
essão infanttil e ansiedade. Assim, os pesquisa
adores Subhadra Evans,, da Univers
sidade
Brune
el, no Reino
o Unido, Edw
ward Shipto
on, da Unive
ersidade de Otago, na Nova Zelândia, e
Thom
mas Keenan,, do Niagara
a College, e m Ontário, estudaram os efeitos q
que a dor crrônica
mate
erna pode apresentar so
obre compo
ortamentos como
c
internalização, ex
xtroversão e seus
reflex
xos sociais e na saúde de seus filh
hos. Comparando a maneira de cu
uidar das crianças
apres
sentadas por mães com
m dores crôn
nicas e que não apresentavam dore
res, e observ
vando
seus filhos, os autores
a
do estudo verifficaram que
e as crianças filhas de mães com dores
crônicas tinham relação men
nos fraternall com os paiis, provavelm
mente por e
essas mães serem
s
mais bravas e me
enos pacienttes. Assim, o estudo sug
gere que um
ma educação problemátic
ca dos
filhos
s pode ser considerada
c
parte dos rriscos que a dor crônica
a materna a
apresenta pa
ara as
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crianças, do mes
smo modo que a depresssão. Consid
derando o im
mpacto que a dor crônica tem
sobre
e a sociedade em geral, representan
ndo um gran
nde problem
ma de saúde pública, o estudo
e
tem g
grande impo
ortância, já que as mãe
es que sofre
em dessas dores, em m
muitos casos,, têm,
além de lidar co
om o sintom
ma para real izarem seus
s afazeres diários, o de
esafio de cuidar e
educa
ar seus filho
os. Apesar das
d
estratég
gias utilizada
as pelos pais
s na educaçção de seus filhos
ser m
motivo de muitas discuss
sões, o fato que torna esse
e
estudo relevante é mostrar ma
ais um
fator externo – no caso a dor materrna – extre
emamente comum que pode influe
enciar
direta
amente a qu
ualidade e sa
aúde das cria
anças.
Referrência: The Relationship
R
Between M
Maternal Chro
onic Pain and
d Child Adju
ustment: The
e Role
of Parenting as a Mediator. The
T
Journal o
of Pain, Vol 7,
7 No 4 (Aprril), 2006: pp
p 236-243.
3. A Sociedade Americana
A
de
d Enfermag
gem no Manejo da Dor e a Socieda
ade Americana de
Dor d
divulgam con
nsenso sobre o uso de p
prescrições do
d tipo “com
mo necessári o” para o manejo
m
da do
or aguda
Presc
crições do tip
po “como ne
ecessário” sã
ão comuns na
n prática clínica nos EU
UA. Esta cate
egoria
de prrescrição permite o ajus
ste das dose
es de medica
amentos com
m base na re
esposta individual
ao trratamento proposto
p
pa
ara melhor adequação e, consequ
uentemente,, melhor efficácia
terap
pêutica. Com
m o objetiv
vo de direccionar a abordagem clínica
c
para
a adequação
o das
presc
crições com maior segurrança por pa
arte dos profissionais, além de avaliiar sua utiliz
zação,
a Soc
ciedade Ame
ericana de Enfermagem
E
no Manejo da Dor e a Sociedade A
Americana de
d Dor
propu
useram uma
a padronizaç
ção deste p rocedimento
o direcionada para clíniccos e institu
uições
envolvidas no controle da dor aguda.
Referrência: Gord
don, DB; Dahl, J; Phillip
ps, P; Frandsen, J; Cowley, C; Fostter, RL; Fine
e, PG;
Miask
kowski, C; Fishmen,
F
S; Finley, RS . The Use of
o “As-Neede
ed” Range O
Orders for Opioid
O
Analg
gesics in the Managem
ment of Acu te Pain: A Consensus Statement of the Ame
erican
Socie
ety for Pain Managemen
M
t Nursing an
nd the Amerrican Pain So
ociety. Pain M
Manag Nurs 5(2):
53-58
8, 2004.
4. Em
mbora os an
nticonvulsiva
antes sejam
m amplamente utilizados
s para alívio
o da dor crônica,
pouco
os trabalhos
s mostram su
ua efetividad
de no comba
ate à dor - é o que revel a um estudo
o feito
por p
pesquisadore
es ingleses
Uma revisão de estudos envolvendo o uso de anticonvulsivantes comume
ente usados
s para
tratar dores agudas, crônica
as ou oncoló
ógicas, realiz
zados no pe
eríodo de 19
966 até 199
99, foi
eses com o o
objetivo de avaliar a efe
etividade no
o manejo da dor e
feita por pesquisadores ingle
os effeitos advers
sos apresenttados por es sas drogas na
n prática clínica. Os esstudos obserrvados
mostraram boa eficácia
e
da carbamazepin
na (Tegretol) no tratamento da neu
uralgia trigem
minal,
e da gabapentina
a (Neurotin) para o trata
amento das neuralgias pós-herpética
p
a e diabética
a. Já a
fenito
oína (Epelin), apesar te
er efeito an algésico na neuropatia pós-herpét ica, não mo
ostrou
efeito
o em pacienttes com sínd
drome do inttestino irritá
ável. Além de
e nenhuma d
dessas drogas ter
provo
ocado efeito
os adversos
s significativ
vos, també
ém não foram observa
ados efeitos
s dos
antico
onvulsivante
es sobre a dor
d
aguda. A
Assim, os autores da re
evisão obserrvaram que,, para
cada tipo de sínd
drome doloro
osa, há um a
anticonvulsiv
vante mais adequado
a
e que, de cada três
e dores crônicas,
pacie
entes que to
omam carba
amazepina o
ou gabapenttina para tra
atamento de
dois podem esperar por bons resul tados. Entrretanto, apesar dessass drogas serem
s
amplamente utilizadas parra alívio da
a dor crônica, poucos
s estudos mostram grande
efetiv
vidade analg
gésica.
Referrência: Wifffen P, Collin
ns S, McQua
ay H, Carro
oll D, Jadad A, Moore A
A. Anticonvu
ulsant
drugs
s for acute and
a
chronic pain. Cochrrane Databas
se Syst Rev. 2005 Jul 2
20;(3):CD001133.
Revie
ew.
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Ciênc
cia e Tecno
ologia
5. Ciirurgia de reparo
r
de hérnia
h
inguiinal pode le
evar à dor durante attividade sex
xual e
subse
eqüente disffunção sexua
al
O reparo de hérnia inguina
al é um pro
ocedimento cirúrgico frreqüente e apresenta, como
problema mais comum,
c
a re
ecorrência d a hérnia. Na
as últimas décadas
d
tem
m-se demons
strado
que a dor crônica
a durante as atividades d
diárias é um
ma conseqüên
ncia adversa
a mais séria desse
tipo de interven
nção cirúrgic
ca, ocorren do em cerc
ca de 10% dos pacien
ntes. Um estudo
e
dinam
marquês rea
alizado em pacientes
p
su
ubmetidos à cirurgia para reparo d
da hérnia ing
guinal
com o objetivo de determinar a incidê
ência de dis
sfunção sexual relacion
nada à dor, e de
verificar o impac
cto da dor na função ssexual, conffirmou que a dor pode
e ocorrer du
urante
ativid
dades físicas
s na região onde
o
antes s e localizava a hérnia. Alguns pacien
ntes apresentaram
dor n
no pênis, esc
croto ou dor ejaculatóriia durante a atividade sexual.
s
As d isfunções se
exuais
relacionadas à do
or foram sig
gnificativame
ente mais fre
eqüentes entre os pacie
entes operad
dos de
hérnia recorrente
e e entre os
o pacientes que se queixavam tam
mbém de do
ores crônica
as em
outra
as regiões (c
cabeça, costtas, etc). Co
om base nos
s dados obse
ervados, os autores sug
gerem
que a associação
o de dor crôn
nica em outrras regiões após cirurgia
a para reparro da hérnia
a pode
ocorrrer devido a uma diminu
uição do lim iar de dor ou
o a fatores psicossociai s, e que as dores
nas rregiões ingu
uinal e genittal, resultan
ndo em disfu
unção sexua
al, podem se
er explicada
as por
lesão
o de nervos ou de vias deferentes,
d
u
uma vez que
e a lesão a essas estrutturas pode causar
c
neura
algia e dor ejaculatória.
e
Autorres e proced
dência: Eske
e Kvanner A
Aasvang (a); Bo Møhl (b
b); Morten B
Bay-Nielsen (c,d);
Henriik Kehlet (a
a,d) – (a) Section
S
of S
Surgical Path
hophysiology
y, The Julia
ane Marie Centre,
Rigsh
hospitalet, Copenhagen
C
, Denmark;; (b) Psych
hiatric Clinic, The Neurroscience Centre,
Denmark; (c) Departm
Rigsh
hospitalet, Copenhagen,
C
ment of Surgery, Copen
nhagen Univ
versity
Hospital Glostrup, Denmark
k; (d) Dani sh Hernia Database Collaboration
C
n, Departme
ent of
Surgiical Gastroen
nterology, H:S Hvidovre
e University Hospital,
H
Hvidovre, Denm
mark;
Referrência: Pain related sex
xual dysfuncction after inguinal
i
hern
niorrhaphy. Pain 122 (2006)
258–263.
6. Ex
xercícios físicos de baix
xa intensidad
de ajudam a aliviar a dor por ativ
vação do sis
stema
opióid
de endógeno
o
Pesqu
uisadores am
mericanos avaliaram
a
oss efeitos de
e exercícios físicos de b
baixa intens
sidade
sobre
e a dor mus
scular crônic
ca em ratos,, e sua possível relação
o com a ativ
vação do sis
stema
opióid
de endógeno
o. Os ratos foram
f
induzzidos à prátic
ca de exercícios de baix
xa intensidad
de por
cinco
o dias consec
cutivos após a indução d
da dor muscular crônica por injeção de solução salina
ácida
a no múscu
ulo gastrocn
nêmio, e a hiperalgesiia mecânica
a foi avalia da por me
eio de
filamentos de vo
on Frey. Em um experim
mento separrado, o anta
agonista opi óide naloxone ou
soluç
ção salina fo
oi administrrado sistem icamente antes de cad
da sessão d
de exercício
os. Os
resulttados observ
vados sugerrem que exe
ercícios físico
os de baixa intensidade podem conttribuir
para alívio da do
or muscular crônica e qu
ue o prováve
el mecanism
mo envolvido
o neste efeito
o seja
a ativ
vação do sisttema opióide
e endógeno..
Autorres e procedência: Marrie K. Hoege
er Bement, Kathleen A.
A Sluka - FFrom the Ph
hysical
Thera
apy Departm
ment, Integra
ative Neurosscience Rese
earch Centerr, College off Health Scie
ences,
Marquette Unive
ersity, Milwa
aukee, WI (Hoeger Be
ement) and the Physiccal Therapy
y and
Rehabilitation Sc
cience Gradu
uate Progra m, Neuroscience Gradu
uate Program
m, Pain Res
search
Progrram, College
e of Medicine
e, University of Iowa, Iow
wa City, IA (Sluka);
(
Nota da redação
o: O ponto importante d
deste trabalho é o ince
entivo à práttica de exerrcícios
físico
os, os quais podem
p
colab
borar de form
ma sinérgica com o trata
amento farm
macológico da
a dor.
Referrência: Low
w-intensity exercise re
everses chrronic musc
cle pain in
n the rat in a
nalox
xonedepende
ent manner. Arch Phys M
Med Rehabil 2005;86:17
736-40.
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7. Antagonistas de recepto
ores para e
endotelina podem
p
ser eficazes no
o tratamentto da
hiperrnocicepção térmica
t
caus
sada pela ne
euralgia trige
eminal
A neuralgia trige
eminal é um
ma dor de o
origem neuro
opática cara
acterizada po
or sintomatologia
lancin
nante severa
a na região do nervo trrigêmeo e pode
p
ser con
nsiderada um
m desafio pa
ara os
estud
diosos das dores da re
egião orofaccial, uma vez
v
que, até
é hoje, nen
nhum tratam
mento
médico-cirúrgico foi capaz de
d trazer al ívio perman
nente aos pacientes afe
etados. Utilizando
ratos
s submetidos
s ao modelo
o de dor neu
uropática trigeminal por constricção
o do nervo infraorbitá
ário (CNIO),, Chichorro e cols, da U niversidade Federal de Santa Catarrina, investig
garam
o efe
eito da indo
ometacina (droga
(
antii nflamatória não-esteroidal – AINE
Es), do cele
ecoxib
(AINE
Es inibidorr seletivo da enzim
ma ciclooxig
genase (CO
OX)-2), da
a dexametasona
(antiiinflamatório esteroidal)) e dos an
ntagonistas de receptores de end
dotelinas BQ
Q-123
(anta
agonista sele
etivo para re
eceptores ET
TA) e BQ-78
88 (antagon
nista seletivo
o para recep
ptores
ETB) na hipernoc
cicepção térm
mica/frio (ind
duzida por aplicação
a
de spray de tettrafluoretano
o). Ao
verificar que a cirurgia de CN
NIO promove
eu hipernocicepção térm
mica prolonga
ada, com du
uração
de atté 12 dias, e que esta foi inibida apenas por dexametasona e peloss antagonisttas de
recep
ptores de en
ndotelina, os
s autores do
o estudo su
ugerem que estes recep
ptores podem ser
alvos
s para novas terapias para o tratame
ento desta desordem.
d
Autorres e proced
dência: Juliana Geremia
as Chichorro (a), Aleksander Robertto Zampronio (b),
Gloria
a Emilia Pettto Souza (c)), Giles Alex
xander Rae (a,*)
(
– (a) Department
D
of Pharmaco
ology,
Unive
ersidade Federal de Santa
S
Catariina, Florianópolis, SC, Brazil; (b)) Departme
ent of
Pharm
macology, Universidade
U
e Federal d
do Paraná, Curitiba, PR
R, Brazil; ((c) Laborato
ory of
Pharm
macology, Faculty
F
of Ph
harmaceutica
al Sciences, University of
o São Paulo
o, Ribeirão Preto,
SP, B
Brazil;
Nota da Redação
o: Clinicamente a neura
algia trigeminal não é re
esponsiva ao
o tratamento
o com
dexam
metasona. Uma
U
vez qu
ue esta drog
ga foi eficaz no modelo proposto pelos autorres, é
possíível que, nes
ste caso, ex
xista a particcipação de algum
a
componente infla
amatório, alé
ém do
neuro
opático, o qual deve ser levado em consideração no momento d
de avaliação
o dos
resulttados experiimentais.
Referrência: Orofa
facial cold hy
yperalgesia due to infra
aorbital nerv
ve constrictio
ion injury in
n rats:
Reversal by endo
othelin recep
ptor antagon
nists but no
ot non-steroiidal anti-infllammatory drugs.
d
Pain 123 (2006) 64–74;
8. Participação do
o sistema im
mune na noc icepção visceral: modula
ação por linffócitos T CD4
4+
Até p
pouco tempo
o atrás, con
nsiderava-se que os sisttemas imune e nervoso
o funcionava
am de
mane
eira indepen
ndente um do outro, m
mas evidências recente
es têm mosstrado que estes
versas ocasiões. Dessa forma, com
sistem
mas podem trabalhar ju
untos em div
m base no fa
ato de
que células imu
unes podem
m ser enco
ontradas no
o intestino, um estud
do realizado
o por
pesqu
uisadores ca
anadenses av
valiou a partticipação dos linfócitos na
n modulaçã
ão da dor vis
sceral.
Foi o
observado qu
ue, na ausê
ência de injú
úria, camundongos deficientes para
a linfócitos B e T
apres
sentavam maior
m
dor visceral. Corrroborando este resultad
do, a reposiição de célu
ulas T
CD4+
+, mas não
o células B,
B restabele ceu os limiares nocice
eptivos porr um mecanismo
dependente de opióide, ind
dicando que o sistema imune tem participaçã
ão importante no
proce
esso de nocic
cepção visce
eral.
Autorres e proce
edência: Verrma-Gandhu
u M, Bercik
k P, Motomu
ura Y, Verd
du EF, Khan
n WI,
Blenn
nerhassett PA,
P
Wang L,
L El-Sharka
awy RT, Co
ollins SM - Intestinal D
Disease Res
search
Progrramme, McM
Master Unive
ersity Deparrtment of Medicine,
M
Mc
cMaster Univ
versity, Ham
milton,
Ontarrio, Canada;;
Nota da redação: O artigo
o apresenta resultados interessanttes sugerind
do que linffócitos
entérricos regulam
m negativam
mente a senssação doloro
osa induzida, por exemp
plo, pelo aum
mento
de volume do conteúdo
c
inttestinal. Ain
nda, em conjunto com a literaturra, sugere que
q
o
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meca
anismo para
a esse fenôm
meno seja a liberação de opióides
s por linfócittos T CD4+
+. Um
contrrole interessante seria avaliar se o ttratamento com
c
naloxon
ne (antagoniista de recep
ptores
opióid
des) induziriia as mesma
as alteraçõess detectadas
s com a ausê
ência de linfó
ócitos.
Referrência: CD4+
+ T-cell mod
dulation of v
visceral nociiception in mice.
m
Gastro
oenterology. 2006
May;130(6):1721
1-8.
9. A tetrodotoxina, um po
oderoso ven
neno extraíd
do do peixe
e baiacú, i nibe eficazm
mente
difere
entes tipos de
d dor com menos
m
efeito
os adversos que a morfin
na
A tettrodotoxina (TTX),
(
dentrre os veneno
os conhecido
os, é o mais
s letal para o homem e pode
ser isolada de vários
v
tecidos (fígado, intestino, pele,
p
rins, sangue)
s
do peixe conh
hecido
popularmente como baiacú, da família Te
Tetraodontide
e. Sabe-se também que ela é um in
nibidor
seletiivo reversíve
el da conduttância dos ca
anais de sód
dio e, neste estudo, seu efeito foi te
estado
sistem
micamente em
e diferente
es modelos animais de dor, nos quais observo
ou-se redução de
mane
eira dose-de
ependente do
os comporta
amentos indicativos de dor em testtes de nocicepção
inflam
matória, visc
ceral e neurropática, sem
m causar effeitos advers
sos, ao conttrário da mo
orfina,
que iinduziu analgesia associada à seda ção dos animais. Portan
nto, a TTX é uma substtância
prom
missora para o tratamento dos differentes tipo
os de dor, embora ain
nda necessite de
avalia
ações mais rigorosas.
r
Autorres e proced
dência: J. Ma
arcil (1); J.--S. Walczak (2†); J. Guindon (2†); A. H. Ngoc (3‡);
S. Lu
u (4‡) and P.
P Beaulieu (1
( 2‡*) – (1
1)Departmen
nt of Anesthesiology, an
nd (2)Department
of Ph
harmacology
y, Faculty off Medicine, Université de
d Montreal,, Montreal, Quebec, Canada;
(3)Wex Pharmaceuticals Inc., Vancouverr, Canada; (4
4)Beijing Me
edical Univerrsity, China;
Referrência: Antiinociceptive effects of tetrodotoxin
n (TTX) in rodents. B
British Journ
nal of
Anaesthesia 96 (6): 761-768
8 (2006).
10. V
Vitamina E reduz a dor neuropáticca por dessensibilizar neurônios
n
esspinais: mais um
efeito
o promovido pelos antiox
xidantes
Estud
dos recente
es têm rela
acionado a presença de espécies reativas de oxigênio ao
desen
nvolvimento das dores neuropáticas
n
s, e trabalho
os mostrando o alívio da
a hipernocicepção
induz
zida em modelos experrimentais de
e neuropatia
a por antioxidantes e se
eqüestradorres de
ais livres su
radica
ugerem que
e tal relação
o pode ser relevante. Desta form
ma, pesquisa
adores
amerricanos avaliaram o efe
eito da vita
amina E, um
m conhecido
o antioxidan
nte, sobre a dor
neuro
opática, assiim como os mecanismoss envolvidos
s neste efeito
o. Após subm
meterem rattos ao
mode
elo de ligad
dura do nervo ciático, os autores avaliaram
m o limiar de nocicepç
ção à
estim
mulação mec
cânica por meio
m
de filam
mentos de von
v
Frey e verificaram
v
q
que a vitamina E,
administrada sisttemicamente
e ou por via
a intratecal, era capaz de
d diminuir o comportam
mento
nocic
ceptivo. A vittamina E também reduzziu as respo
ostas evocadas por estim
mulação mec
cânica
em n
neurônios do
o corno dors
sal da medu la, assim co
omo seus respectivos ca
ampos recep
ptivos,
sugerrindo a partticipação de
e mecanismo
os espinais neste efeito
o analgésico
o. Além diss
so, os
níveis
s de fosforrilação da subunidade
s
NR1 de re
eceptores N-metil-D-as
N
spartato (NM
MDA),
considerados parrticiparem do
d processo de sensibiliização centrral associado
o às neurop
patias,
tamb
bém mostraram-se dim
minuídos apó
ós a admin
nistração da vitamina E
E. Os resultados
sugerrem que a administra
ação de vittamina E re
eduz a dorr neuropáticca neste modelo
m
experrimental porr meio, pelo
o menos em parte, de dessensibiliz
d
ação dos ne
eurônios do corno
dorsa
al da medula
a.
Autorres e proced
dência: Hee
e Kee Kim, Jae Hyo Kim, Xiu Gao, Jun-Li Zho
ou, Inhyung
g Lee,
Kyungsoon Chung, Jin Mo Ch
hung* - Dep
partment of Neuroscience and Cell B
Biology, Univ
versity
of Texas Medical Branch, Galveston, USA
A;
Referrência: Anallgesic effectt of vitamin E is media
ated by redu
ucing centra
al sensitizatiion in
neuro
opathic pain. Pain 122 (2
2006) 53–62
2.
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11. H
Hipnose para
a tratamento
o de dores ccrônicas funciona e pode ser até m
mesmo mais eficaz
que ttratamentos convenciona
ais como me
edicação ou fisioterapia
Terap
pias alternattivas para dor têm sido motivo de diversas discussões cien
ntíficas e téc
cnicas
polêm
micas são frreqüentemen
nte desafiad
das por cien
ntistas com o intuito de
e demonstra
ar sua
real e
eficácia. Uma revisão rea
alizada por p
pesquisadore
es da Escola
a de Medicina
a da Univers
sidade
de W
Washington, EUA, abord
dou a hipno
oterapia parra tratamento da dor ccrônica avaliando
retrospectivamen
nte estudos clínicos con
ntrolados. Ap
pesar de haver diferençças entre os tipos
erapias hipn
nóticas utiliz
zadas nos v ários estudo
os, e entre as populaçções de pacientes
de te
estud
dadas, foi ob
bservado que
e o tratamen
nto analgésiico por meio
o de hipnoterrapia resulto
ou em
signifficante redução na perc
cepção da do
or crônica, que
q
se mantteve por até
é vários mes
ses, o
que não foi obs
servado nos
s pacientes--controle. Além disso, alguns estu
udos chegam
m até
mo a sugerir que a ana
algesia por h
hipnose pod
de ser mais efetiva em comparação
o com
mesm
tratamentos com
mo medicação ou fisiotterapia. Os autores co
oncluem que
e, de fato, mais
pesqu
uisas são ne
ecessárias pa
ara determin
nar a eficácia
a da terapia por hipnose
e sobre diferrentes
tipos de dor crô
ônica e suge
erem que a utilização de protocolos padronizzados facilita
aria a
comp
paração entrre os resulta
ados. Uma v
vez que as pesquisas nesta
n
área ccontinuam, assim
como
o o uso des
ste tipo de terapia vêm
m crescendo
o na prática clínica, a ccompreensão dos
meca
anismos env
volvidos e a real eficácia
a da hipnos
se no tratam
mento da do
or pode conttribuir
para a redução do sofrimento de m
muitos pacie
entes que apresentam
a
sintomas pouco
respo
onsivos às te
erapias convencionais.
Autorres e proced
dência: Mark
k Jensen (1 ,2) and Dav
vid R. Patterson (1) – ((1)Departme
ent of
Rehabilitation Me
edicine, Univ
versity of W ashington, School
S
of Me
edicine, Sea
attle, Washin
ngton;
(2)Un
niversity of Washington Multidiscipl inary Pain Center,
C
University of Wa
ashington Medical
Cente
er, Seattle, Washington;
W
;
Referrência: Hypn
notic Treatm
ment of Chron
nic Pain. Jou
urnal of Beha
avioral Mediicine, Vol. 29
9, No.
1, February 2006
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