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1. Hipnose para o tratamentto da dor – cientistas investem seus
s esforços p
para desvend
dar os
meca
anismos envo
olvidos ness
se efeito
A dim
minuição da dor por meiio de hipnosse é tema de
e vários estu
udos, sendo inclusive, apesar
a
de co
ontroversa, uma prátic
ca bastante utilizada por
p
alguns profissionais
p
s de saúde. Uma
técnic
ca conhecida como “an
nalgesia hipn
nótica focaliz
zada” produ
uz diminuiçã
ão da dor em
m um
local específico do
d corpo por meio de su gestão ao paciente.
p
Enttretanto, o q
que não se sabe
s
é
se es
ssa analgesia
a é limitada a uma deterrminada área, ou se ess
sa diminuição
o na sensibilidade
dolorrosa ocorre em outras áreas do corpo. Utiliz
zando estím
mulos elétriccos, os cien
ntistas
israelenses Yair Sharav e Michael
M
Tal estudaram esses efeitos, aplicand
do procedim
mentos
hipnó
óticos na mesma
m
área onde eram
m aplicados os choques
s, ou quand
do estimulação e
hipno
ose eram direcionadas a locais dife
erentes, tantto em pacie
entes que erram conside
erados
“altam
mente hipnotizáveis” quanto
q
em pacientes “fracamente
“
hipnotizáv
veis”. Os au
utores
concluíram que a analgesia
a hipnótica focalizada é muito maior na área
a para a qu
ual foi
direcionada, emb
bora possa haver dimin
nuição da do
or em áreas diferentes do corpo. Apesar
A
disso
o, “esta diminuição da dor pode esta
ar ocorrendo
o nas áreas distantes de
evido a um efeito
place
ebo”, dizem os autores do
d estudo. O
Os autores aiinda afirmam
m que, intere
essantemente, ao
contrrário da ana
algesia obtid
da por distrração da attenção, para
a que a an
nalgesia hipnótica
focaliizada funcione é necess
sária maior atenção parra a área do
o corpo para
a qual está sendo
direcionada, o que sugerre que me
ecanismos cerebrais diferentes
d
d
dos da hipnose
"conv
e efeito.
vencional" sã
ão responsáv
veis por esse
Autorres e proce
edência do estudo:
e
Yai r Sharav & Michael Ta
al - The He
ebrew Unive
ersityHada
assah, Jerusa
alem, Israel;;
Referrência: Focus
sed hypnotic
c analgesia: Local and re
emote effectts. Pain 124 (2006) 280–286.
2. In
ngestão de frutas cítricas podem
m diminuir risco de desenvolvim
mento de artrite
a
reum
matóide, inforrma site esp
pecífico sobre
e a doença
Dado
os recentes obtidos por um estudo mostraram que a ingestão de fruttas cítricas, como
laranja e tangeriina, pode ajudar a dimiinuir o risco de aparecim
mento de arrtrite reuma
atóide.
Apesa
ar dos resulttados aprese
entados aind
da serem pre
eliminares, e não totalm
mente conclusivos,
os ac
chados sugerem que os responsáve is por esse efeito seriam
m os antioxiidantes que essas
mulheres qu
frutas
s contém. Segundo
S
as evidências,
e
ue ingeriram
m quantidade
es inferiores
s a 40
micro
ogramas de
e beta-cripttoxantina, u
um compon
nente encontrado nass frutas cíttricas,
apres
sentaram maior
m
propen
nsão a dese
envolver arrtrite reumatóide que a
as mulheres
s que
consu
umiram quantidades ma
aiores de be
eta-criptoxantina. Essa informação foi anunciada no
site “learningabo
outarthritis.c
com”, que apresenta inúmeras
i
in
nformações sobre a do
oença,
inclus
sive com dad
dos e protoc
colos utilizad
dos para seu tratamento.
3. We
ebsite mantiido por socie
edades amerricanas traz informações
s atualizadass sobre o alív
vio da
dor
O site
elief (algo co
e intitulado Making Sens
se of Pain Re
omo “dando sentido ao alívio da dor”) foi
criado
o em conjunto pelas sociedadess americana
as American
n Chronic P
Pain Associiation,
Amerrican Pain Foundation
F
e National Pain Found
dation, e, além de faze
er parte de uma
camp
panha educa
acional com o objetivo d
de esclarece
er informaçõ
ões sobre o alívio da do
or, as
quais
s muitas vezes são con
nfusas, apre
esenta links para outro
os sites sob re dor. A página
p
tamb
bém conta com
c
a colab
boração da Pfizer Inc., que, junto com as ou
utras associa
ações,
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prepa
ara as inform
mações de modo
m
a auxi liar as pesso
oas a comprreenderem a situação atual e
os prrocedimentos
s críticos env
volvidos no manejo da dor.
d
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Do
or pós-opera
atória pode ser
s resultado
o de ativação de células da glia pressentes na medula
m
espin
nal – astrócitos e micróg
glia espinaiss estariam envolvidos
e
na
n sensibiliza
ação induzid
da por
lesão
o nos tecidos
s periféricos
A parrticipação da
as células da
a glia nas a
alterações do
o limiar nociiceptivo apó
ós danos a nervos
n
perifé
éricos e infflamação têm sido est udada signiificativamente. A ativaçção da mic
cróglia
espin
nal e de astró
ócitos parece ocorrer de
e tal maneira
a que mudan
nças na ativ
vidade espon
ntânea
de n
neurônios sã
ão induzidas
s, contribui ndo para dores
d
com característiccas neuropá
áticas.
Considerando qu
ue a contrib
buição da g lia espinal para a hipe
ersensibilidad
de à estimu
ulação
mecâ
ânica após incisão na pata
p
ainda n
não havia sido estudada
a, o grupo d
de pesquisa
adores
lidera
ado por Hide
eaki Obata, do
d Japão, de
elineou seu trabalho
t
no sentido de v
verificar qual seria
a rele
evância da ativação
a
des
ssas células na hipernoc
cicepção mecânica apressentada por ratos
Sprag
gue-Dawley após submissão ao mo delo de incis
são na pata. Os animaiss foram avaliados
edida 1, 2, 3 e 5
pelo método de filamentos de
d von Frey
y e a ativaçã
ão dessas cé
élulas foi me
dias após a incisão na patta por meio
o de imuno
ohistoquímica
a. Os resulttados mostraram
e máxima, assim
ativação de astrócitos 24 ho
oras após a incisão, a qual atingiu
u intensidade
como
o a ativação
o da micrógllia, em 3 diias. Como controle,
c
os autores fize
eram compa
aração
com ratos que haviam sido
o tratados ccom o inibidor de mettabolismo de
e células da glia
fluoro
ocitrato, o qual produziu redução
o na hipern
nocicepção mecânica
m
de
e maneira dosedependente (adm
ministrado 24
2 horas ap
pós a incisão
o da pata). Com base nestes dado
os, os
autorres concluem
m que a les
são na pata leva à ativ
vação de células gliais espinais após 24
horas
s, o que co
ontribui parra a hiperno
ocicepção mecânica.
m
Além disso, sugerem qu
ue os
astró
ócitos espinais podem se
er um potenccial alvo parra drogas desenhadas pa
ara diminuir a dor
pós-o
operatória.
Autorres e proce
edência do estudo: Hid
deaki Obata
a (*), James C. Eisena
ach (†), He
esham
Hussa
ain (†), Tanishua By
ynum (†) a
and Michelle Vincler (†) – (*) Department of
Anestthesiology, Gunma Univ
versity Grad
duate Schooll of Medicine, Maebashii, Gunma, Japan;
J
(†) D
Department of
o Anesthesiiology and C
Center for the
e Study of Pharmacologi
P
gic Plasticity in the
Prese
ence of Pain,, Wake Fores
st University
y School of Medicine,
M
Win
nston-Salem
m, North Carrolina;
Referrência: Spinal Glial Activation Contr
tributes to Postoperative
P
e Mechanica
al Hypersens
sitivity
in the
e Rat. The Jo
ournal of Paiin, Vol 7, No
o 11 (Novem
mber), 2006: pp 816-822
2.
5. An
nálise de pac
cientes com dores crôni cas devido a trauma de
e extremidad
des baixas sugere
s
que ffatores socio
oeconômicos podem facillitar o apare
ecimento da dor de longa
a duração
Apesa
ar da etiolog
gia da dor crônica após trauma aind
da não ser bem
b
compre
eendida, inúm
meros
estud
dos retrospe
ectivos mosttram que u ma significa
ante proporç
ção de paciientes com dores
crônicas possuem
m histórico de
d injúria tra
aumática. Uma análise por longo te
empo (7 ano
os) da
preva
alência e da ocorrência de fatore
es predispon
nentes à dor crônica foi realizada em
pacie
entes com trrauma severo de extrem
midades baixas por pesquisadores da
a Universida
ade de
Johns
s Hopkins, liderados por Renan Casstillo. A inte
ensidade de dor crônica foi avaliada
a pelo
Escala Graduada
a de Dor Crô
ônica (GCPS
S – Graded Chronic Paiin Scale), q ue mede ta
anto a
severridade da do
or quanto a sua interferrência nas atividades diá
árias do pacciente. Os au
utores
enfattizam que os
o pacientes que sofre
em de trau
umas severo
os das extrremidades baixas
b
afirm
mam ter dores crônicas em grau siignificativam
mente maior que a pop
pulação gera
al, em
níveis
s comparáv
veis aos pac
cientes com
m cefaléia as
ssociada a migrâneas e pacientes
s com
lombalgias. Intteressanteme
ente, algu ns fatores detectado
os parecem
m influenciar o
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apare
ecimento do
o quadro do
oloroso preccocemente, como meno
or nível de instrução e altos
níveis
s de consumo médio de álcool a
antes da ocorrência do trauma. Além disso, alta
intensidade de dor, distúrb
bios do son
no e de descanso, e altos
a
níveis de depress
são e
ansie
edade três meses
m
após o trauma ta
ambém pare
ecem ter inffluenciado a presença de
d dor
após sete anos. Mais ainda
a, foi verificcado que os
s pacientes tratados co
om medicam
mentos
narcó
óticos duran
nte os 3 prim
meiros mese
es após o trauma
t
tinha
am menoress níveis de dores
crônicas. O estu
udo em que
estão mostrra que, aparentemente,, fatores co
omo os avaliados
podem ter influência na co
ontinuidade da dor por longo tem
mpo após o trauma. Ainda,
A
pacie
entes que se enquadram
m nessas cate
egorias de riisco que procuram por ttratamento da
d dor
e/ou tratamento
o psicológico
o parecem ter diminuíd
das a proba
abilidade e a severidad
de da
ocorrrência de dorres crônicas.
Nota da redação
o: O que chama a ate
enção neste
e estudo é que este é um dos poucos
p
traba
alhos que av
valiam a inflluência de ffatores socia
ais e econôm
micos no dessenvolvimen
nto da
sensibilidade dolorosa de longa duraçção. Outros
s estudos do
d mesmo tipo devem
m ser
realiz
zados para confirmar o impacto de
esses fatore
es na diminuição do lim
miar de dorr pósopera
atório.
Autorres e proced
dência do es
studo: Rena n C. Castillo
o (a), Ellen J.
J MacKenzie
e (a), Steph
hen T.
Wege
ener (b), Mic
chael J. Bosse (c), The LEAP Study
y Group – (a) Bloomberg
g School of Public
Healtth, Johns Ho
opkins Unive
ersity, Baltim
more, MD, USA;
U
(b) Dep
partment of Physical Medicine
and Rehabilitatio
on, Johns Hopkins
H
Un iversity, Ba
altimore, MD
D, USA; (c)) Departme
ent of
Ortho
opaedic Surg
gery, Carolin
nas Medical C
Center, Charrlotte, NC, USA.
U
Referrência: Prev
valence of chronic paiin seven years
y
follow
wing limb th
threatening lower
extre
emity trauma
a. Pain 124 (2006)
(
321–
–329.
6. Produção de morfina
m
por células anim
mais – evidê
ência de vias
s biossintéticcas comuns entre
planttas e animais
s?
Desde a descobe
erta das sub
bstâncias en
ndógenas agonistas de receptores
r
o
opióides, com
mo as
endorfinas e ence
efalinas, esttabeleceu-se
e o conceito da importân
ncia fisiológicca dos recep
ptores
opióid
des. O que não se ima
aginava era que, além desses ago
onistas pepttídicos, as células
c
animais também
m pudessem produzir m
morfina, um alcalóide en
ncontrado p rincipalmentte em
algum
mas espécies de plantas
s. Neste sen
ntido, inúme
eros trabalho
os têm dete
ectado a pre
esença
desta
a molécula em vários tecidos
t
anim
mais, incluin
ndo o cérebro, as glând
dulas adrenais, o
possível produção
coraç
ção e também em uma forma
f
excrettada na urin
na, sugerindo
o, assim, a p
endógena de mo
orfina. Mais ainda, algu ns trabalhos
s têm procurado demon
nstrar quais rotas
bioqu
uímicas pode
eriam estar sendo ativa
adas na sínttese deste alcalóide
a
em
m células animais.
Um rrecente estu
udo publicado por Richa rd Kream e George Ste
efano aprese
entou um modelo
m
basea
ado em evid
dências expe
erimentais q
que poderia representar uma das rrotas bioquíímicas
envolvidas na sín
ntese deste alcalóide.
a
areça bem cclara a existê
ência da pro
odução endó
ógena de mo
orfina,
Nota da redação: Embora pa
ainda
a resta sabe
er se, como
o as endorffinas e ence
efalinas, a morfina
m
end
dógena apre
esenta
algum
ma importân
ncia fisiológic
ca, principalm
mente no qu
ue diz respeito ao sistem
ma nociceptiv
vo.
Autorres e proced
dência do estudo: Richa
ard M. Krea
am & George B. Stefan
no - Neurosc
cience
Resea
arch Institutte, State Un
niversity of N
New York att Old Westbu
ury, NY, U.S
S.A & Deparrtment
of Bio
ochemistry, SUNY Downstate Medica
al Center, Brrooklyn, NY, U.S.A.
Referrência: De novo biosynth
hesis of morrphine in animal cells: An
n evidence-b
based modell. Med
Sci M
Monit, 2006; 12(10): RA2
207-219.
7. Allívio na pon
nta agulha para dor crrônica no pescoço: ass
sociação de acupuntura
a com
tratamento de ro
otina aumentta chance de
e bons resulttados
A acu
upuntura é uma prática
a milenar ch
hinesa na qu
ual agulhas são utilizada
as para estimular
ponto
os energétic
cos no corpo
o e, com issso, restaura
ar o equilíbrio corporal e curar as mais

3

www
w.dol.innf.br
variadas doenças
s. Esta prática acaba de
e ganhar um
m estudo aleatório, realizzado em div
versos
centrros de pesq
quisa diferen
ntes, com p
pacientes co
om dores crrônicas no p
pescoço. Mé
édicos
alemã
ães, procurrando obterr evidênciass práticas de resultad
dos obtidos com o us
so de
acupu
untura na clínica médica
a, observara m mais de 14.000
1
sujeitos com dorres crônicas nessa
área e constatarram que aqu
ueles subme
etidos a sess
sões de acupuntura (15
5 sessões) aliadas
ao ttratamento comum nos
n
hospita
ais e clínicas aprese
entavam m
melhora na
a dor
signifficativamentte maior que
e os paciente
es submetido
os apenas ao tratamentto convencional. A
dor c
cervical foi avaliada
a
por diversas esscalas que avaliam a qualidade de v
vida, a percepção
da do
or e outros fatores. Como conclusã
ão, os autorres afirmam
m que a acu puntura dev
ve ser
considerada uma
a opção relev
vante a ser u
utilizada com
mo adjuvante no tratame
ento de pacientes
com dores crônic
cas no pescoço.
Autorres e proced
dência do es
studo: Claud
dia M. Witt (a), Susanne Jena (a), Benno Brinkhaus
(a), B
Bodo Liecke
er (b), Karl Wegscheide r (c), Stefan N. Willich (a) – (a) IInstitute of Social
Medic
cine, Epidem
miology, and
d Health Eco
onomics, Ch
harite´ Unive
ersity Medica
cal Center, Berlin,
B
Germ
many; (b) Te
echniker Kra
ankenkasse, Hamburg, Germany; (c)
( Institute of Statistic
cs and
Econo
ometrics, Un
niversity of Hamburg,
H
Ha
amburg, Gerrmany;
Referrência: Acup
puncture forr patients witth chronic ne
eck pain. Pain 125 (2006
6) 98–106.
8. A
Agonistas de
e receptore
es serotonin
nérgicos podem ser eficazes no alívio de dores
neuro
opáticas associadas ao nervo
n
trigêm
meo
Um d
dos grandes
s desafios pa
ara os terap
peutas de dores orofaciais é o trattamento de dores
com característic
cas neuropá
áticas. A co
ompressão da
d raiz nerv
vosa trigem
minal por ev
ventos
vascu
ulares é uma das causa
as observada
as nestas pa
atologias, e o controle d
da sintomatologia
dolorrosa ainda é feito por procedimento
p
os do tipo “tentativa
“
e erro”. Atuallmente, trab
balhos
têm m
mostrado a inibição da vasodilataçã
ão e conseqüente inflam
mação próxim
ma à raiz ne
ervosa
por u
uso de ago
onistas de receptores
r
sserotoninérg
gicos, os qu
uais também
m se mostraram
efetiv
vos em ate
enuar a alodinia mecâ
ânica induz
zida em ratos submettidos ao modelo
m
experrimental de neuralgia trrigeminal. Ne
esse sentido
o, Kanai e co
ols., pesquissadores da Escola
E
de Medicina da Universidade
U
e de Kitasatto, no Japão
o, examinara
am a efetivi dade do ago
onista
espec
cífico de re
eceptores serotoninérgi
s
icos 1A/1B//1D sumatrriptan no a
alívio da do
or de
pacie
entes com neuralgia trigeminal. O
Os paciente
es avaliados
s (n=15) ssofriam de dores
episó
ódicas diagno
osticadas como neuragia
a trigeminal de causa idiopática com
m duração de
e pelo
meno
os 1 mês. Além de receb
berem no priimeiro dia o medicamento (3mg) po
or via subcuttânea,
os pa
acientes tom
maram sumattriptan por v
via oral durante uma sem
mana (50mg
g, 2 vezes ao
o dia).
A ava
aliação da do
or, feita pela
a escala visu
ual analógica
a, mostrou significante
s
d
diminuição da
d dor
após administraç
ção de sumatriptan por v
via subcutân
nea. Além diisso, tanto a
após uma se
emana
de trratamento como
c
uma semana
s
apó
ós interrupç
ção do uso, os pacienttes apresenttavam
melhora no qua
adro de dorr. Embora a
alguns dos pacientes tenham aprresentado efeitos
e
erais indesejjáveis após tomarem a medicação, os quais desapareceram
m após suspensão
colate
da droga, os au
utores afirmam que o ttratamento com o sum
matriptan po
or via subcu
utânea
or via oral é bastante effetivo na pro
odução de a
analgesia ime
ediata
seguiido por administração po
e mediata em pacientes com neuralgia trrigeminal.
dência do estudo: Kana
ai A, Suzukii A, Osawa S, Hoka S. - Departme
ent of
Autorres e proced
Anestthesiology, Kitasato
K
University Scho
ool of Medicin
ne, Japan;
Referrência: Sum
matriptan allleviates pain
n in patientts with trigeminal neura
algia. Clin J Pain.
2006 Oct;22(8):6
677-80.
9. A contribuição
o da cadeia transportado
t
ora de elétro
ons mitocond
drial para a d
dor neuropá
ática é
dependente de ATP
A
Durante muito te
empo atribuiu-se ao nuccleotídeo AT
TP uma única função: a de ser a “m
moeda
energ
gética” dos seres vivos, não sendo
o creditada a ele a pos
ssível particiipação em outros
o
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sistem
mas. As últimas década
as de pesquiisa demonsttraram que essa
e
molécu
ula está envolvida
em d
diversas red
des de sinalização ce lular em vários
v
tecido
os, tanto e
em condiçõe
es de
norm
malidade quanto em quad
dros patológ
gicos. Um rec
cente estudo
o dos pesquiisadores Eliz
zabeth
Josep
ph e Jon Lev
vine, da Univ
versidade da Califórnia (EUA), demonstrou que o tratamento
o com
inibid
dores de qua
alquer complexo da cade
eia transporrtadora de elétrons é ca paz de redu
uzir de
mane
eira significa
ativa a dor neuropática
n
em modelos
s de terapia HIV/AIDS, quimioterap
pia do
cânce
er e diabete
es. Além dis
sso, o trata mento com inibidores competitivos
c
s de mecanismos
dependentes de ATP
A
também
m foi capaz d
de atenuar a neuropatia nos mesmoss modelos citados
acima
a. Dessa forma,
f
os autores co ncluem que
e existe uma contrib uição da cadeia
c
trans
sportadora de elétrons mitocondrial
m
para a dor neuropática,
n
sendo esta A
ATP-depend
dente.
Nota da redação
o: Sem dúv
vida o ATP medeia div
versos proce
essos de sin
nalização ce
elular,
incluiindo situações patológic
cas. Contudo
o, tendo em vista que o neurônio ne
europático é uma
célula
a cujo reque
erimento energético esttá grandeme
ente aumenttado em rela
ação ao neu
urônio
em s
seu estado normal,
n
os resultados
r
d
descritos pod
dem estar re
elacionados à diminuiçã
ão em
sua a
atividade me
etabólica pela indisponib
bilidade de ATP,
A
atenuan
ndo, desta m
maneira, o quadro
neuro
opático.
Autorres e procedência do estudo:
e
Eliza
abeth K. Jo
oseph & Jon D. Levine - Departme
ent of
Medic
cine, Divisio
on of Neurroscience a
and Biochem
mical Scienc
ces Program
m, Universiity of
Califo
ornia at San Francisco, San
S
Franciscco, USA.;
Referrência: Mito
ochondrial electron
e
tran
nsport in models
m
of ne
europathic a
and inflamm
matory
pain. Pain. 121(1
1-2), p.105-1
114, 2006.
Re
evisões do Mês
M
10. Revisão ab
borda possív
veis estraté
égias analgésicas além
m da inibiçção das enzimas
cicloo
oxigenases
Em u
uma revisão
o recente pu
ublicada no periódico Trends
T
in Pharmacologiccal Sciences, dois
farma
acologistas europeus discutem
d
esstratégias analgésicas hierarquicam
mente abaix
xo da
inibiç
ção das enziimas cicloox
xigenases (C
COX), abordando os efe
eitos obtidoss por ativação de
três s
sintases e quatro
q
recep
ptores especcíficos de prostaglandina
as. Uma inte
eressante re
evisão
dos fenótipos nociceptivos de camund
dongos gene
eticamente modificadoss é apresen
ntada,
assim
m como os principais
p
mecanismos n
neuronais en
nvolvidos na
a dor inflam atória. Apes
sar de
deixa
ar de lado vários outros alvos hiera
arquicamente
e ativados após
a
as COX
X, como os canais
c
de po
otássio, por exemplo, e os opióides periféricos, os autores sugerem
s
alvo
os farmacoló
ógicos
intere
essantes parra obtenção da analgesia
a.
Autorres e proce
edência do estudo:
e
Han
nns Ulrich Zeilhofer
Z
(1) and Kay Brune (2) – (1)
Instittute of Ph
harmacology
y and Toxiicology, Un
niversity off Zurich, a
and Institutte of
Pharm
maceutical Sciences,
S
Zu
urich, Switzzerland – (2
2) Institute of Experime
ental and Clinical
C
Pharm
macology an
nd Toxicology
y, University
y of Erlangen
n-Nurnberg, Germany;
Referrência: Analgesic strategies beyon
nd the inhiibition of cyclooxygena
ases. TREND
DS in
Pharm
macological Sciences Vol.27 No.9.
11. P
Pesquisadore
es americanos revisam o uso de Dexmedetomidina na pre
evenção de dores
pós-a
anestesia
Um a
artigo recenttemente pub
blicado revissa a importâ
ância do uso
o da Dexme
edetomidina como
cuida
ado adiciona
al na prev
venção de dores pós--anestesia refratárias aos tratam
mentos
conve
encionais. O uso dess
se medicam
mento na analgesia
a
e sedação p
profunda ga
anhou
popularidade dev
vido à sua marcante e
eficácia e segurança em relação a outros ag
gentes
conhe
ecidos utiliza
ados para es
sse fim, com
mo, por exem
mplo, os opió
óides e os b
benzodiazepíínicos.
Entre
etanto, emb
bora seus benefícios co
omo terapia paliativa estejam
e
sen
ndo evidenciados,
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ainda
a são necess
sários mais estudos parra determinar seu meca
anismo de a
ação. Além disso,
seu u
uso parece ser
s complicado pelo seu alto potenc
cial de intera
agir com outtras drogas e sua
capac
cidade pronu
unciada de in
nduzir efeito
os colaterais.
Autorres e proced
dência do es
studo: Jacksson KC, Woh
hlt P, Fine PG
G - Universiity of Utah Health
H
Scien
nces Center, USA;
Referrência: Dexm
medetomidin
ne: a novel analgesic with
w
palliativ
ve medicine potential. J Pain
Pallia
at Care Pharm
macother. 2006;20(2):2
23-7.
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