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Recentes descobertas nas diversas linhas de pesquisa
p
so
obre as vias
s de nocicep
pção
Neste
e número 10
00, o DOL disponibiliza u
uma série de
e revisões qu
ue abordam as mais rec
centes
desco
obertas nas diversas linhas de pesq
quisa sobre as
a vias de nocicepção. C
Considerando que
a do
or é um sé
ério problem
ma de saúd e pública, o bom con
nhecimento dos mecanismos
envolvidos na su
ua etiologia é fundamenttal. Isso é comentado
c
no
n artigo “Siignaling Path
hways
in Se
ensitization:: Toward a Nociceptorr Cell Biolo
ogy”, que aborda
a
o co
onhecimento
o dos
proce
essos doloro
osos e os possíveis
p
tra
atamentos do
d ponto de
e vista celullar (conside
erando
altera
ações nos ne
eurônios sen
nsoriais com o sendo as responsáveis pela sensib
bilidade dolo
orosa)
e sis
stêmico (considerando a possibilid
dade de inttervenção nas
n
vias de
e transmissã
ão da
inform
mação dolorrosa). Continuando nessta linha, a revisão “No
ociceptors—N
Noxious Stim
mulus
Detec
ctors” sumariza o conhe
ecimento ace
erca dos neu
urônios afere
entes primárrios especializados
em d
detectar estímulos intens
sos, ou seja
a, os nocicep
ptores, class
sificando-os como “a primeira
linha de defesa de um organismo contra qualquer evento ambie
ental nociv
vo ou
poten
ncialmente nocivo”.
n
Alé
ém disso, a atividade elétrica
e
gera
ada pela esstimulação destes
d
neurô
ônios é dependente da ativação de
e determinados canais iônicos, que
e podem ser alvo
annels in Se
para tratamentos
s de diversos
s tipos de do
or, como com
mentado em “Painful Cha
ensory
Neuro
ons”. També
ém incluímo
os a revisão
o “Tetrodotox
xin — A briief history”, que discorrre um
pouco
o sobre o uso dessa substância em pesquis
sas e a con
ntribuição de
e estudos que
q
a
a importânccia de deterrminados tip
utiliza
aram para demonstrar
d
pos de cana
ais iônicos para
p
a
geraç
ção e condução da do
or. Neste ssentido, a produção de mediadorres inflamattórios,
direta
amente rela
acionada à indução de
e dor e hiperalgesia, influencia na excitabilidade
neuro
onal – conse
eqüência de
e alterações na dinâmic
ca e funcionamento de canais iônic
cos. O
artigo
o “Effect of cytokines
c
on
n neuronal ex
xcitability” mostra
m
as últimas desco bertas sobre
e essa
intera
ação citocina
as-canais iônicos. Acom
mpanhando o fato de que a produçã
ão de media
adores
inflam
matórios se relaciona ta
ambém com a resposta imune, Joachim Scholzz e Clifford Woolf,
W
na re
evisão “The neuropathic
c pain triad
d: neurons, immune cellls and glia””, relacionam
m seu
papel na dor de origem neu
uropática, in
ncluindo tam
mbém a partticipação da s células da
a glia,
uma linha de inv
vestigação qeu
q
tem sido
o bastante explorada
e
no
os estudos ssobre a dor.. Esse
tipo de dor, con
nsiderado um verdadei ro desafio na clínica, é o tema d
do texto “C
Central
mech
hanisms of experimental
e
l and chronicc neuropathic pain: Find
dings from fu
functional im
maging
studie
es”, uma in
nteressante revisão sobrre os mecan
nismos centtrais das do
ores neuropá
áticas.
Finalm
mente, as vias
v
centraiis de condu
ução da info
ormação do
olorosa e a possibilidad
de de
interv
venção nestte trajeto como modo
o terapêutic
co é debatiido na reviisão “Desce
ending
mono
oaminergic pain
p
modulattion - Bidirecctional contrrol and clinic
cal relevance
e”.
 Signaling
g Pathways in Sensitizattion: Toward
d a Nociceptor Cell Biollogy - Tim Hucho
H
and Jon D. Levine: Signaling p
pathways in
n sensitizatio
on: toward a nocicepto
or cell
H
T1, Le
evine JD. Ne
euron. 2007 Aug 2;55(3)
):365-76.
biology. Hucho
ors—Noxious
s Stimulus Detectors - Clifford J. Woolf and Qiufu Ma:
 Nocicepto
Nocicepto
ors--noxious
s stimulus detectors. Woolf CJ1, Ma Q. Ne
euron. 2007
7 Aug
2;55(3):3
353-64.
S
Neu rons - Yunjo
ong Lee, Cha
ang-Hun Lee
e, and Uhtae
ek Oh:
 Painful Channels in Sensory
Painful channels
c
in sensory
s
neu
urons. Lee Y1,
Y
Lee CH, Oh U. Moll Cells. 2005
5 Dec
31;20(3)):315-24.
oxin —A brie
ef history - By Toshio Narahashi:
N
Tetrodotoxin
T
n: a brief hiistory.
 Tetrodoto
Narahash
hi T. Proc Jpn
n Acad Ser B Phys Biol Sci.
S
2008;84
4(5):147-54..
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Effect of cytokines on neuronal e
excitability - Maria Schä
äfers and Lin
nda Sorkin: Effect
of cytokin
nes on neuro
onal excitab
bility. Schäfers M1, Sorkiin L.. Neurossci Lett. 200
08 Jun
6;437(3)):188-93. do
oi: 10.1016/jj.neulet.2008.03.052. Ep
pub 2008 Ma
ar 22.
The neurropathic paiin triad: ne
eurons, imm
mune cells and
a
glia - J oachim Sch
holz &
Clifford J Woolf: The
e neuropathic
ic pain triad:: neurons, im
mmune cellss and glia. Scholz
S
J1, Woolff CJ. Nat Neu
urosci. 2007
7 Nov;10(11)):1361-8.
Central mechanisms
m
of experim
mental and chronic
c
neuropathic paiin: Findings from
functiona
al imaging studies
s
- F. Seifert and
d C. Maihöffner: Centra
al mechanism
ms of
experime
ental and chrronic neurop
pathic pain: findings from
m functionall imaging studies.
Seifert F1, Maihöffner C. Ce
ell Mol Liffe Sci. 200
09 Feb;66((3):375-90. doi:
10.1007//s00018-008
8-8428-0.
Descending monoam
minergic pa in modulatiion - Bidire
ectional con
ntrol and clinical
c
relevance
e – E.E. Benarroch:: Descendiing monoam
minergic p
pain modullation:
bidirectio
onal control and clinica
al relevance
e. Benarroc
ch EE. Neurrology. 200
08 Jul
15;71(3)):217-21. do
oi: 10.1212/0
01.wnl.0000
0318225.511
122.63.

Prrotocolo Ky
yoto da Sociedade Inte
ernacional para o Estu
udo da Dor – IASP – para
p
termino
ologia básic
ca de dor

Tradu
uzido do artigo “The Kyo
oto protocoll of IASP Bas
sic Pain Term
minology”, d
de John D. Loeser
L
(a,*) e Rolf-Dettlef Treede (b) – (a) D
Departmentt of Neurolo
ogical Surge
ery, Univers
sity of
Wash
hington, Sea
attle, USA; (b
b) Chair of N
Neurophysio
ology, Centerr for Biomed
dicine and Medical
M
Techn
nology Mann
nheim (CBTM
M) of the Un
niversity of Heidelberg, Germany. [Pain 137 (2008)
473–477].

1. In
ntrodução
Ao m
mesmo temp
po em que representan
ntes governa
amentais se
e encontrava
am em Balii para
discutir o clima do
d mundo e o Protocolo
o de Kyoto sobre
s
emissõ
ões de dióxiido de carbo
ono, o
elho da IASP (Associaçã
ão Internaci onal para o Estudo da Dor), em su
ua reunião anual,
a
conse
locad
da em Kyotto em nove
embro de 2
2007, aprov
vava a pub
blicação de modificaçõe
es na
“Term
minologia Bá
ásica de Dor da IASP” em
m seu websiite. Estas modificações fforam prepa
aradas
pela chamada Fo
orça-Tarefa em
e Taxonom
mia da IASP
P, e revisada
as por todo ccorpo editorrial de
seu jornal, o periódico Pain. O debate no
o conselho da
d IASP foi menos
m
exalttado que o debate
d
político sobre o clima em no
osso planeta
a, porém, da mesma fo
orma que su
ua antecesso
ora, a
termiinologia sob
bre dor idea
alizada em 2008 provavelmente provocará gra
randes discu
ussões
entre
e clínicos e pesquisadore
p
es. Nesta re
evisão traduzida, faremo
os uma brev
ve explicaçã
ão das
modificações na terminologia
t
a propostas.
Comentárrio Equipe DOL: Inclu
uímos també
ém algumas
s observaçõe
es e pequenas
modificaçõ
ões baseadas
s em discusssões de noss
sa equipe de
e editores, co
om o intuito
o de
adequarmo
os as propos
stas da IASP
P à experiên
ncia em pesquisa na áre
ea da DOR que
q
adquirimos
s ao longo do tempo. Desde início devemos, assim, sa
alientar que as
definições da IASP foram proposttas dentro da
d ótica clín
nica, sendo que os term
mos
apresentad
dos não são para serem usados dire
etamente em
m experimenttos animais.. As
observaçõe
es feitas pe
ela Equipe estão aberttas à discus
ssão por pe
esquisadores e
clínicos da área.
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2. Do
or
Entre
e as sugestões foi proposta uma mu
udança na de
efinição de “dor”,
“
de mo
odo a incluir a dor
crônica como um
ma doença em
m amplo sen
ntido. Apesarr do reconhe
ecimento da dor crônica como
doença ser um dos objetivos
s da IASP, o Comitê não considera is
sso como se
endo uma qu
uestão
de ta
axonomia. Após
A
grande discussão, foi concluído
o que a definição existe
ente de “dorr”8,9 é
basta
ante útil e apropriada (“Dor é um
ma experiência sensoria
al e emocio
onal desagra
adável
assoc
ciada a dano
o tecidual rea
al ou potenccial ou descriita em termo
os que sugerrem tal dano
o”).
Comentá
ário Equipe DOL: Nosso
o grupo tem
m discutido a seguinte de
efinição: “Do
or é
a percep
pção emociional desag
gradável e não desejável de u
uma sensação
nociceptiv
va”. Ainda, gostaríamos
g
s de enfatiza
ar que esta sensação no
ociceptiva po
ode
ter origem
m nos neurônios nocicep
ptivos periférricos ou centtrais.
ocicepção
3. No
O terrmo “nocicepção”, que é um termo
o fisiológico, tem sido usado por lo
ongo tempo
o para
descrrever o proc
cesso neurall de codifica
ação e proce
essamento de
d estímuloss nocivos, mesmo
m
não e
estando inte
egrado à Terrminologia B
Básica de Do
or da IASP. A versão de
e 2008 intro
oduziu
uma seqüência hierárquica de termoss fisiológicos
s. Esta cob
bre várias ccaracterística
as da
cepção (esttímulo nociv
vo, nocicep
ptor, neurô
ônio nocicep
ptivo, nociccepção, esttímulo
nocic
nocic
ceptivo, sen
nsibilização central e p
periférica). “Nocicepção
o” e “dor” não devem
m ser
confu
undidas, pois
s uma pode ocorrer sem
m a outra. Po
or exemplo, após aneste
esia local do nervo
mand
dibular para procedimen
ntos odontollógicos, há nocicepção
n
periférica
p
se
em dor, enquanto
em um paciente com dor talâ
âmica há dorr sem nocice
epção periférica.
Comentá
ário Equipe
e DOL: Nociicepção é um
ma sensação (como a v
visual auditiva,
gustativa, etc) e dorr é a percep
pção desta sensação. A nocicepção
o pode não ser
a se a aten
nção estiverr voltada para outro problema.
p
N
Na guerra, um
percebida
ferimento
o “doloroso” pode não ““doer”, já qu
ue a atenção
o (importan te compone
ente
da percep
pção) está vo
oltada para o inimigo.
os membros
s do corpo editorial
e
da revista Pain
n sugeriram que deveria
a haver disttinção
Muito
entre
e “nociceptorr” (o recepto
or sensorial ou o terminal nervoso) e “neurônio nociceptivo” (um
neurô
ônio inteiro incluindo seus
s
dendrittos e axôniio, e que pode
p
ser ta nto periféric
co ou
centrral). De acorrdo com esta
a definição, os nocicepto
ores corresp
pondem aos ramos perifféricos
dos n
neurônios no
ociceptivos periféricos
p
( seus ramos centrais são os termina
ais pré-sinápticos
na m
medula esp
pinal). Os nociceptoress transduze
em e codifficam estím
mulos nocivo
os e,
atualmente, temos um bom entendimen
nto acerca dos
d
mecanis
smos de tran
nsdução sen
nsorial
nos n
nociceptores2.
Comentá
ário Equipe
e DOL: Nestte ponto, há
á um dado de
d extrema importância
a: o
neurônio nociceptivo primário po
ode ser sens
sibilizado por mediadore
es inflamatórios
e ativado por estímulos nocicepttivos mecânicos ou quím
micos atuand
do em qualquer
de suas re
egiões.
speito dos neurônios
n
no
ociceptivos ccentrais, foi adicionada uma nota ssobre porqu
ue um
A res
neurô
ônio de amp
pla faixa dinâ
âmica (WDR,, de wide dy
ynamic range
e) é um neu rônio perten
ncente
ao sis
stema neuro
onal nociceptivo e porqu
ue um neurô
ônio de baixo limiar não
o é. Esta deffinição
segue
e a descriçã
ão anterior de
d Willis e o utros (ou se
eja13: neurôn
nios de amp
pla faixa dinâmica
decod
dificam muittas proprieda
ades de estím
mulo nociceptivo primárrio, apesar d
de seu limiarr estar
em uma faixa inó
ócua).
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Algun
ns tipos de dano
d
tecidual não são de
etectados po
or receptores
s sensoriais: esse fenôm
meno é
bem conhecido para
p
órgãos viscerais
v
sól idos, mas ta
ambém se aplica a dano
os à pele e te
ecidos
somá
áticos profun
ndos, por rad
diação ultrav
violeta ou raios-X.
Comentá
ário Equipe
e DOL: Com
mpreende-se
e, portanto, quem nem
m toda injú
úria
tecidual libera med
diadores no
ociceptivos ou que sensibilizam os neurôn
nios
nociceptiv
vos primários.
Dessa
a forma, é necessário um termo que descreva esse tipo de estímu
ulo nocivo que
q
é
detec
ctado por no
ociceptores. O termo “e
estímulo noc
ciceptivo”, usado
u
com e
esse propósito na
Term
minologia Bás
sica de Dor da
d IASP de 2
2008, foi “emprestado” de publicaçõ
ões de Cerve
ero3 e
4
Cerve
ero & Mers
skey , que o introduzziram para descrever o estímulo
o adequado para
nocic
cepção visce
eral. Na fisio
ologia senso
orial, um ev
vento no meio
m
se torn
na um “estímulo”
apena
as se intera
agir com um
m receptor sensorial. Uma
U
abordag
gem alterna
ativa seria definir
d
“estím
mulo nocivo”” como um tipo
t
de even
nto nocivo que é detecta
ado por noci ceptores. De
everia
ter-se
e que então
o distinguir entre
e
“eventto nocivo” e “estímulo nocivo”,
n
que
e é mais difícil de
aceita
ar do que a proposta atual.
a
O nov
vo termo “es
stímulo nociceptivo” dev
ve soar um tanto
estranho, mas considere a seguinte
s
listta de sistem
mas sensoria
ais e seu re spectivo esttímulo
adequado: sistema visual/e
estímulo vissual; sistem
ma auditório/
/estímulo a
auditório, sis
stema
gusta
atório/estímu
ulo
gusta
atório,
si stema
ollfatório/estím
mulo
olfa
atório,
sis
stema
nocic
ceptivo/estím
mulo nociceptivo.
C
Comentário
o Equipe DO
OL: Nesse ssentido tamb
bém deveria-se, então, haver distinção
e
entre “eventto nocivo” (o
ou “estímulo
o nocivo”), caracterizado
c
o por causarr uma lesão
o ou
iinjúria tecid
dual (incluin
ndo em neu
urônios nociceptivos primários, com
mo ocorre nas
n
neuropatias)), e “estím
mulo nocicep
ptivo”, o qual ativa os
o neurônio
os nociceptivos
p
primários ou
u centrais. Um
U “estímulo
vento que é detectado por
o nocivo” é o tipo de ev
n
nociceptores
s quando há estimulaçção por mediadores no
ociceptivos lliberados pe
elos
ttecidos injuriados (infla
amados). Já “estímulo nociceptivo”, agora intrroduzido, co
omo
o
observamos anteriormente causa um
ma sensação
o, da mesma
a maneira co
omo ocorre em
o
outros sistem
mas sensoria
ais.
O terrmo fisiológic
co “sensibiliz
zação” aplica
a-se tanto à redução no limiar quantto ao aumen
nto na
10,15
intensidade da resposta a estímulos ssupralimiare
es
. Desc
cargas espo
ontâneas tam
mbém
E
definiçã
ão também inclui aume
ento no tama
anho dos ca
ampos recep
ptivos,
podem ocorrer. Esta
assim
m como da responsivida
ade à estim
mulação normalmente sublimiar
s
(u ma conseqü
üência
lógica
a da reduç
ção do limiiar). Enqua nto a sens
sibilização periférica
p
po
ode ser de
efinida
simpllesmente co
omo responsividade au
umentada do
os nocicepto
ores à estim
mulação de seus
camp
pos receptiv
vos, a resp
ponsividade aumentada de neurôn
nios nocicep
ptivos centrrais à
estim
mulação de seus campos receptiivos não é suficientem
mente preccisa para definir
d
sensibilização central. Neurô
ônios nocicep
ptivos centrais manifesttarão sensib
bilização periférica
como
o uma resposta aume
entada a e
estímulos periféricos,
p
sem muda
ar suas pró
óprias
proprriedades de resposta. Assim,
A
a se nsibilização central é definida
d
com
mo responsiv
vidade
o sistema nervoso centrral à sua esstimulação normal
aume
entada de ne
eurônios noc
ciceptivos no
n
ou su
ublimiar.
C
Comentário
o Equipe DOL:
D
Freqüe
entemente a nocicepção
o aumentada
a pode ocorrrer
s
sem sensib
bilização do
os neurônio
os nociceptivos centra
ais. Esta cconsideração
o é
e
exemplificad
da pelo bloqu
ueio da senssibilização periférica, a qual
q
pode in
nibir totalme
ente
a sensibilização observada.
4. Hiiperalgesia e Alodinia
“Hipe
eralgesia” é um termo psicofísico
p
q ue agora é proposto co
omo um term
mo para des
signar
todas
s as condiç
ções de sen
nsibilidade d
dolorosa aum
mentada. Dessa
D
forma
a, a definiçã
ão de
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hiperralgesia está
á em parale
elo com aqu
uela do term
mo fisiológic
co “sensibilizzação”. “Alo
odinia”
passa
a a ser, enttão, um cas
so especial d
de hiperalge
esia. O term
mo “alodinia
a” foi inicialm
mente
introd
duzido para descrever o sinal clínico
o que agora chamamos “alodinia
“
táttil dinâmica”7, que
é mediada por attivação perifférica de rec eptores táte
eis que ganham acesso a
ao processam
mento
nocic
ceptivo centrral11. A nova definição de
e alodinia é próxima à sua
s
definição
o original e reflete
r
o fato
o de que na alodinia o estímulo e o ttipo de resposta diferem
m.
Comentá
ário Equipe
e DOL: Na alodinia dev
vem estar envolvidos
e
n
neurônios nãonociceptiv
vos mieliniza
ados além d
dos neurônios nociceptivos clássico
os. Isto porq
que
estímulos
s não-nociceptivos, com o o roçar de
e uma roupa sobre a p
pele, o vento
o, o
frio, etc, podem desencadear um a percepção
o dolorosa. Assim,
A
duran
nte a alodinia
a, a
intensidad
de ou qu
ualidade do
o estímulo provoca uma resp
posta dolorrosa
desproporcional ou in
nesperada.
or Neuropá
ática e Nociceptiva
5. Do
A de
efinição de dor neurop
pática criou um caloros
so debate na literatura
ra1,5,6. Uma nova
definição para do
or neuropática foi propo
osta por um grupo lidera
ado por Troe
els S. Jensen12. A
nova definição foi apoiada pelo comiitê administtrativo de NeuP-SIG e foi incluíd
da na
Term
minologia de Dor da IASP de 2008, sob recome
endação da Força-Tarefa
a em Taxon
nomia.
Dor neuropática
a implica patologia
p
do
o sistema somatosens
sorial, em seus elem
mentos
éricos (dor neuropática
n
periférica) o
ou no SNC (dor neuropática centra
al). Devido à falta
perifé
de um
ma ferramen
nta para diagnóstico esp
pecífica para
a dor neurop
pática um si stema gradu
ual de
classificação com
mo “definida””, “provável ” ou “possív
vel” dor neu
uropática foi proposto. O tipo
“poss
sível” pode apenas
a
ser considerado
c
como uma hipótese de trabalho. Oss tipos “prov
vável”
e “de
efinida” requerem evidên
ncias confirm
matórias de um
u exame neurológico.
Comentárrio Equipe DOL:
D
Isso e
envolve tamb
bém a definição de alod
dinia, que é um
sintoma ca
aracterístico das dores n europáticas..
“Dor nociceptiva
a” foi intro
oduzido com
mo o termo
o para deffinir de mo
odo geral a dor
norm
malmente ge
erada por injúria que ativa nociceptores em tecidos periféricos. “Dor
inflam
matória” (dor associad
da com infflamação attiva) encaix
xa-se na ccategoria de
e dor
nocic
ceptiva, apes
sar de ser reconhecido que o sistem
ma nocicepttivo pode se
er alterado na
n dor
inflam
matória crôn
nica14. “Dor disfuncional”
d
” (dor na ausência de um
ma lesão no sistema nerrvoso,
sem sinais sens
soriais negattivos, e na ausência de
d qualquer inflamação
o) é um conceito
intere
essante que acreditamos
s merecer m
maior conside
eração.
Comentá
ário Equipe
e DOL: Sim
m, pois pos
ssivelmente engloba aq
queles quad
dros
referidos como neuralgias. A ne
euralgia do trigêmeo é uma neuro
opatia ou uma
u
ática uma do
or nociceptiv
va ou neurálg
gica?
neuralgia? É a dor ciá
6. Pa
anorama
A IAS
SP fez imporrtantes progrressos desde
e sua fundaç
ção em 1973
3.
Comentá
ário Equipe DOL: Acred
ditamos que uma das sua maiores co
contribuições
s foi
estimularr a formação e a conso
olidação das várias soc
ciedades na
acionais de dor
funcionan
ndo em quas
se todas as p
partes de nosso mundo.
A deffinição de dor da IASP estabelecida
a em 1979 aponta
a
para a natureza subjetiva da
d dor
como
o uma perce
epção, e tem
m ajudado a estabelece
er a necessidade e o diireito do paciente
receb
ber tratamen
nto para qu
ualquer tipo de dor – com
c
ou sem
m dano tecid
dual. També
ém há
signifficante prog
gresso em nosso
n
entend
dimento sob
bre as base
es neurobioló
ógicas de muitas
m
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condiições doloro
osas e, para essa área d
de pesquisa, o termo nocicepção te
em sido cad
da vez
mais usado.
Comentá
ário Equipe
e DOL: Os p
pesquisadore
es que traba
alham com e
experimentação
animal tê
êm consciência de qu
ue seus tes
stes avaliam
m reflexos induzidos pelo
p
processo de nocicepção. Certam
mente não está
e
sendo avaliada a percepção que
q
traduz a nocicepção
o em dor. Para descrrever a sen
nsibilização dos neurôn
nios
primários periféricos,, nosso grup
po de pesqu
uisa tem esttimulado o u
uso dos term
mos
hipernocic
cepção infla
amatória ou
u hipernocic
cepção neurropática parra os mode
elos
experimentais comportamentaiss animais previamente
p
e definidos pelo estím
mulo
vo e as resp
postas a dro
ogas usadas
s em clínica para contrrole terapêutico
nociceptiv
específico
o para estes quadros.
Nós e
esperamos que
q
ter ambo
os os termoss na Terminologia de Do
or da IASP a
ajudará no diálogo
entre
e ambas as áreas
á
de pes
squisa, ou se
eja, aquela da
d nocicepção e aquela d
da dor.
nica e pesqu
Comentá
ário Equipe DOL: ou, e
em outras pa
alavras, entrre a área clín
uisa
animal, auxiliando a definir
d
com p
precisão os termos
t
adeq
quados a serrem usados.

Alterrações na Taxonomia
T
(2008)
T
Termo
Dor

D
Definição
de 1994

Definiçã o de 2008

Observaçõess

“Uma
a experiência senso
orial

“Uma experiêência sensorial

O conceito de dor crônica
c
como uma ddoença ou disfunçã
ão em

e em
mocional desagradá
ável

e emocionall desagradável

sentido
s
estrito não req
quer mudanças na ddefinição de dor.

assocciada a dano tecidual

associada a dano tecidual

>>
> Comentário Equip
pe DOL: O conceito proposto por nós é que a

real ou
o potencial ou descrito

real ou potenncial ou descrita

dor
d
é “a percepção
o desagradável e não desejável de uma

em te
ermos que sugerem tal

em termos quue sugerem tal

sensação
s
nociceptiva
a”. O ponto fundamenntal que falta na deffinição

dano””.

dano”.

da
d IASP é a explicittação de que a dorr é uma percepção. “Em
psicologia
p
e ciências
s cognitivas, perceppção é definida com
mo um
processo
p
de aquisiçã
ão, interpretação, seeleção e organizaçã
ão da
in
nformação sensorial””. Na dor, a percepçção é fundamental para
p
a
in
nterpretação da sens
sação nociceptiva. É
É importante frisar qu
ue, na
grande
g

maioria

do
os

modelos

experrimentais,

quantifica
am-se

simplesmente
s
as respostas comportaamentais induzidas pela
nocicepção
n
causada por um determinaado estímulo nocice
eptivo.
Portanto,
P
simplesmen
nte se quantifica a noocicepção.
Estím
mulo

“Um estímulo que cau
usa

“Um evento qque causa dano

É considerado ser o denominador comum
m daqueles estímulo
os que

nocivvo

dano a tecidos normais”.

real ou

podem
p
causar dor. Porém,
P
há alguns tippos de dano tecidua
al que

pot
otencial a

um

tecido”.

não
n são detectados por
p receptores sensooriais, e, dessa forma
a, não
causam
c
dor (ver “estímulo nociceptivo”).
>>
> Comentário Equipe DOL: É um esstímulo que causa lesão
te
ecidual, podendo até
é danificar diretamennte neurônios nociceptivos
periféricos.
p
Dependendo dos mediadorees inflamatórios pod
de ou
não
n causar dor.

Nociiceptor

“Um

receptor

cialmente
estím
mulos

preferen-

sensível
nocivos

ou

“Um receptorr que é capaz

Receptores
R
não-noc
ciceptivos (por exeemplo, receptores táteis,
t

a

de transduzirr e codificar um

re
eceptores para tem
mperaturas de méédia intensidade) podem
p

a

estímulo nocivvo”.

re
esponder

a

estím
mulos

nocivos

(m
mecânicos

ou

térm
micos,

estím
mulos que podem se

re
espectivamente), qu
uando estes estímuulos tiverem intens
sidade

forem

acima
a
de seus respe
ectivos limiares de ativação. Porém, ap
penas

tornar

nocivos

prolongados”.

se

nociceptores
n
são cap
pazes de codificar ppropriedades importtantes
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destes
d
estímulos (por exemplo, aguudeza de uma lâ
âmina,
in
ntensidade de calor em nível dolorosso). Isto indica que um
nociceptor
n
é uma terrminação nervosa peeriférica agindo com
mo um
re
eceptor sensorial, na
a qual a transdução em potenciais elétricos e
codificação
c
em séries
s de potenciais de açção acontecem.
>>
> Comentário Equ
uipe DOL: Consideeramos nociceptor como
sendo
s
estruturas na membrana dos

neurônios do sis
stema

nociceptivo
n
capazes
s de transduzir e

codificar um esttímulo

nociceptivo.
n
Os nociceptores não são uuma “terminação ne
ervosa
periférica”.
p
Como en
ntão explicar a “door talâmica” e a do
or por
compressão
c
dos nerv
vos pelas vértebras?? Os estímulos que ativam
a
os
o nociceptores dev
vem ser denominad
ados nociceptivos e não

nocivos
n
.
Neurrônio

[novo
o]

nocicceptivo

“Um neurônnio central ou

Neurônios
N
não-nocic
ceptivos (por exem
mplo, LT [low thres
shold]:

periférico cappaz de codificar

neurônios
n
de baixo limiar na medula esppinal) podem respon
nder a

estímulos noccivos”.

estímulos
e
nocivos, porque
p
estes estímuulos estão acima de
e seu
limar. Entretanto, apenas
a
neurônios

nociceptivos (HT [high

threshold
th
]: alto limiar; WDR: de ampla faixxa dinâmica) são capazes
de
d codificar proprie
edades importantess destes estímulos (por
exemplo,
e
intensidade com relação à dor, llocalização, etc).
>>
> Comentário Equ
uipe DOL: Há neuurônios nociceptivos
s que
apenas
a
podem ser ativados quando estãoo sensibilizados (“sle
eeping

nociceptors”
n
). Estes respondem a estímuulos de baixa intens
sidade
que
q anteriormente não eram efetivos.
Nociicepção

[novo
o]

“Relaciona-see
processos

neurais

codificação
processamennto

aos

Explicitamente,
E
a disttinção entre nocicepç
pção e dor deveria fa
acilitar

de

a comunicação nesttes termos. Dor é um fenômeno subjjetivo,

e

enquanto
e
a nocicep
pção é o objeto dda fisiologia sensorial. A

de

nocicepção
n
está no centro
c
de muitos esttados dolorosos, porém a

estímulos noccivos”.
Estím
mulo

[novo
o]

nocicceptivo

“Um

eventoo,

dor
d pode ocorrer sem
m nocicepção (periféririca) e vice-versa.

capaz

ou

Apesar
A
do dano real ou potencial ao teecido ser o denominador

capaz

de

comum
c
daqueles estíímulos que podem ca
causar dor, há alguns
s tipos

tecido,

de
d dano tecidual que não são dettectados por recep
ptores

transduzido e codificado por

sensoriais,
s
e, então, não causam dor. Portanto, nem todo
os os

nociceptores””.

estímulos
e

potencialmennte
danificar

um

nocivos

são

estímulos

aadequados

para

ativar

nociceptores.
n
Os esttímulos capazes dee ativar nociceptores são
chamados
c
“estímulos
s nociceptivos”, que são um tipo de esttímulo
nocivo.
n
Dor nociceptiva

[novo
o]

“Dor originadaa pela ativação

------

de nociceptorres”.

>>
> Comentário Equip
pe DOL: Basicamentte, durante a hiperalg
gesia,
a dor é evocada po
or um estímulo (quuímico ou mecânico
o) em
nociceptores
n

previa
amente

sensibilizaados

por

media
adores

in
nflamatórios. Também pode ocorrer de um determinado esttímulo
in
nflamatório produzir sensibilização concoomitante ao estímulo que
evoca
e

o

processo doloroso

(no

hoomem)

ou

a

res
sposta

comportamental
c
decla
arada (em animais). Na segunda fase do
o teste
de
d formalina em ratos há possivelmente sensibilização e ativ
vação
dos
d nociceptores periféricos ao mesmo teempo.
Dor

“Dor iniciada ou causa
ada

“Dor

como

Esta
E
definição revis
sada se encaixa ddentro da nosologia de

neurropática

por uma
u
lesão primária ou

conseqüênciaa direta de uma

origiinada

desordens
d
neurológic
cas. A referência aoo sistema somatosen
nsorial
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disfun
nção

no

sistema

nervo
oso”.

lesão ou doeença afetando o

fo
oi derivada de um
ma grande gama dde condições dolo
orosas

sistema somaatosensorial”.

neuropáticas
n
que varia desde neuropatiia dolorosa à dor central
c
pós-AVE
p
(acidente vascular encefálicco). Devido à faltta de
fe
erramenta diagnóstica específica paraa a dor neuropática
a, um
sistema
s
graduado para classificação daa dor neuropática como
“d
definida”, “provável” ou “possível” foi pro
roposto. O grau “pos
ssível”
pode
p
apenas ser considerado como uuma hipótese. Os graus
“p
provável”

e

“defin
nida”

requerem

eevidências

de

ex
xames

neurológicos
n
para confirmação. A definiçãão de 1994 é criticad
da por
ser
s bastante ampla. Especificamente, o termo “desordem” carece
c
de
d uma definição clara e o termo “sistem
ma nervoso” não refflete o
fa
ato de que a dor neuropática requerr algumas alteraçõe
es no
sistema
s
somatosens
sorial. Estes fatos foram comentados pela
Força
F
Tarefa de NeuP
PSIG.
>>
> Comentário Equipe DOL: Drogas que têm efeito somente sobre
a dor nociceptiva humana não devem
m modificar as resp
postas
nociceptivas
n
em mo
odelos experimentaiss animais de neuro
opatia
animal.
a
Dor

“Dor iniciada ou causa
ada

“Dor

neurropática

por uma
u
lesão primária ou

conseqüênciaa direta de uma

perifférica

disfun
nção

lesão ou doeença afetando o

no

sistema

nervo
oso periférico”.

origiinada

sistema

como

------

ssomatosensorial

periférico”.
Dor

“Dor iniciada ou causa
ada

“Dor

neurropática

por uma
u
lesão primária ou

conseqüênciaa direta de uma

central

disfun
nção

lesão ou doeença afetando o

na

espin
nal ou cérebro”.

medula

origiinada

sistema

como

------

ssomatosensorial

central”.
Senssibilização

[novo
o]

“Aumento

na

A sensibilização inclui uma queda no llimiar e um aumen
nto na

responsividadde

de

re
esposta supralimiarr. Descargas espon
ontâneas e aumentto no

estimulação

ta
amanho do campo receptivo
r
também poodem ocorrer. Este é um

neurônios

à

normal ou reecrutamento de

te
ermo neurofisiológic
co que pode ser aapenas aplicado qu
uando

uma respostta a estímulos

ambos
a
estímulo e resposta do sistemaa neural sob estudo
o são

normalmente sublimiares”

conhecidos,
c
ou seja
a, controlando o esstimulo e mensuran
ndo o
evento
e
neural. Clinic
camente, a sensibiliização pode apena
as ser
in
nferida indiretamente
e a partir de fenômennos como hiperalges
sia ou
alodinia.
a

Senssibilização

[novo
o]

perifférica

“Aumento

na

------

responsividadde e redução
do limiar de nociceptores à
estimulação

de

seus

campos recepptivos”.
Senssibilização
Centtral

[novo
o]

“Aumento

na

Este
E
termo também inclui responsividaade aumentada dev
vido à

responsividadde

de

disfunção
d
de sistemas endógenos controla
ladores da dor.

neurônios noociceptivos do
sistema nervvoso central à
estimulação aaferente normal
ou sublimiar”..
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Alod
dinia

“Dor devido a um estímulo

“Dor em reesposta a um

Este
E
termo deve ap
penas ser usado qquando é sabido que
q
o

que

estímulo não--nociceptivo”.

estímulo
e
de teste não
o é capaz de ativar nnociceptores. Atualm
mente,

normalmente

não
n

provo
oca dor”.

alodinia
a
tátil dinâmic
ca a um estímulo taangencial - por exe
emplo,
escovação
e
na pele - é o único exemploo estabelecido. Pesq
quisas
fu
uturas podem aprese
entar evidências para
ra outros tipos de alo
odinia.
Todas
T
as vezes que não for claro se um
m estímulo-teste pode ou
não
n ativar nociceptore
es, hiperalgesia é o ttermo preferido.
>>
> Comentário Equip
pe DOL: A alodinia eenvolve uma mudança na
qualidade
q
da sensaç
ção, seja tátil, térmiica ou de qualquer outra
modalidade.
m
É por iss
so que a utilização ddo termo alodinia bas
seado
no
n uso do teste de
d von Frey é errrôneo, pois um método
m
comportamental
c
nocic
ceptivo não define uuma patologia. Quan
ndo se
quantifica
q
um modelo
o experimental de seensibilização neurop
pática,
deve-se
d
utilizar o term
mo “hipernocicepçãoo neuropática” ao inv
vés do
te
ermo clínico “alodinia
a”.

Hipe
eralgesia

“Aum
mento na resposta a um

“Aumento naa sensibilidade

Hiperalgesia
H
pode incluir tanto diminnuição no limiar quanto
q

estím
mulo que normalmente

dolorosa”.

aumento
a
na respostta supralimiar (ver também: sensibiliz
zação,

é dolo
oroso”.

ta
ambém caracterizada
a por mudanças limiiares e supralimiares
s). Em
muitos
m
casos pode se
er difícil saber se o eestímulo-teste é cap
paz de
ativar
a
nociceptores. Assim, é útil addotar um termo amplo
a
(h
hiperalgesia) para todos os tipos dee sensibilidade dollorosa
aumentada.
a
>>
> Comentário Equipe DOL: Em expperimentos com animais,
quando
q
se mede a in
ntensidade de sensibbilização induzida por um
estímulo
e
inflamatório
o, dever-se-ia utilizaar o termo “hiperalgesia
in
nflamatória”. Este termo deveria ser usaado quando se induz
z uma
sensibilização
s
com a

simples aplicaação de um med
diador

in
nflamatório, como as prostaglandinas.
Limia
ar de dor

“A me
enor experiência de dor

“A mínima iintensidade de

Um
U limiar é “a quanttidade mínima de allgum estímulo necessária

que

um

para
p
que algum pro
ocesso ocorra”. Deessa forma está se
empre

um

sujeito

po
ode

recon
nhecer”.

estímuulo

que

é

percebida com
mo dolorosa”.

re
elacionado ao estímulo, como especificaado na taxonomia original
(a
anterior à 1994) e na
a taxonomia revisadaa corrente.
>>
> Comentário Equ
uipe DOL: Em expperimentos com an
nimais
deveríamos
d
usar o termo “limiar de nociceepção”.

Níve
el

de

“O maior
m
nível de dor que
q

“A intensidadde máxima de

Um
U limiar é “a quanttidade mínima de allgum estímulo necessária

tolerrância à dor

um sujeito
s
está prepara
ado

um estímulo que evoca dor

para
p
que algum pro
ocesso ocorra”. Deessa forma está se
empre

para tolerar”.

e

re
elacionado ao estímulo, como especificaado na taxonomia original

que

um

sujeito

está

propenso a ttolerar em uma

(a
anterior à 1994) e na
a taxonomia revisadaa corrente.

determinada ssituação”.

Agra
adecimento
os
Os a
autores agra
adecem as informaçõess fornecidas
s pelos mem
mbros do co
orpo editoriial da
revistta Pain, e de
d muitos outros indivíd
duos interes
ssados em esclarecer
e
no
osso pensam
mento
cientíífico e clínic
co. Tais inforrmações aju
udaram a lapidar a Term
minologia de
e Dor da IASP de
2008. Somos particularmentte gratos aoss membros da Força-Ta
arefa em Tax
xonomia da IASP,
que iinclui: Flemming W. Ba
ach, Helmut Blumberg, Nikolai Bogduk, Michae
el Bond, Dav
vid B.
Boyd, Milton L. Cohen,
C
Robe
ert Dworkin,, Joel Green
nspan, Troels S. Jensen,, Steven A. King,
Martin Koltzenbu
urg, John Lo
oeser, Harold
d Merskey, Huib ten Napel, Jordi S
Serra, Rolf-Detlef
Treed
de, Alain Wo
oda.
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Carta do Leito
or – Comen
ntário abertto sobre o uso
u
de anim
mais em ex
xperimentaç
ção

Dor O
On Line: Prroteste!!! Te
exto defend
de a experiimentação animal
Sra. Fabíola,
Acred
dita-se, atua
almente, haver clara di stinção entrre paradigma e dogma.. Paradigmas que
são c
criados para serem mod
dificados e d
dogmas elab
borados para
a não serem
m questionad
dos. A
Ciênc
cia sempre defendeu
d
es
star fundam entada sobrre paradigmas que, de acordo com
m seus
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próprrios avanços
s, tenderiam
m a mudar seus própriios paradigm
mas. Caractterizam, ass
sim, a
evolu
ução da Ciên
ncia.
Ques
stiona a senh
hora acerca do modelo a
animal na Ciência. Acom
mpanha-se no
o mundo intteiro a
discussão acerca
a da ética e da validade
e científica em
e se utiliza
ar da experiimentação animal
a
um p
parâmetro no
o desenvolvimento de m
medicamento
os e demais substânciass correlacion
nadas.
Pesqu
uisas, considerações de
e médicos, psicólogos, enfermeiros
s e demais profissionais que
dizem
m o modelo animal ser um fracasso
o, um atraso
o científico são simples mente ignorrados.
Por q
quê?
Como
o um dos vá
ários exemp
plos a serem
m citados, te
em-se o cas
so da penici lina. Seus efeitos
e
terap
pêuticos fora
am descoberrtos sem a utilização do modelo animal por v
volta de 192
28. Na
época
a, a Comuniidade Científfica, crente da necessidade de utiliz
zação do mo
odelo animal nãohuma
ano, realizou
u diversos te
estes de exp
perimentação
o animal. To
odos fracassa
aram. A pen
nicilina
foi lib
berada para uso somentte em 1941. A experime
entação anim
mal na utiliza
ação da pen
nicilina
repre
esenta um attraso de 13 anos.
Há ou
utro dado cu
urioso, dos cerca
c
de 20.0
000 a 30.000 medicame
entos e prod utos vendido
os em
farmá
ácias que es
stão à venda
a no mercad
do, a Organização Mundial de Saúde
e apontou apenas
250 c
como sendo
o necessários
s para progrramas de sa
aúde human
na. Isso sign
nifica apenas
s 1%.
Em rrelatórios anteriores, a FDA
F
nos Esttados Unidos
s também re
egistra a libe
eração de apenas
1% d
dos fármaco
os a serem comercializa
ados. Onde está validad
de científica
a na produção de
fárma
acos?
O que
e mais pergu
untar diante de cientista
as que trocarram paradigmas por dog
gmas?
Att. P
Pedro Teixeirra
Resp
posta Equip
pe DOL
Caro Sr. Pedro Te
eixeira,
Desde já agradec
cemos sua carta
c
e partiicipação nesta importante discussão
o. Acreditam
mos no
direitto de impren
nsa livre e ap
proveitamos para publica
ar nesta ediç
ção sua cartta, expondo nosso
posic
cionamento a respeito da experime
entação animal, foco de
d nosso Ed
ditorial da edição
e
passa
ada.
Nossa
a posição a favor do uso de anim
mais em ex
xperimentação merece uma obserrvação
extre
emamente relevante: ta
al prática de
eve, sem sombra de dúvida,
d
obed
decer, semp
pre, a
critérrios éticos, priorizando
p
o bem-estar animal, e evitar
e
ao máximo seu so
ofrimento, mesmo
m
em á
áreas de pe
esquisa com
mo a dor. A
Ainda, é imp
portante me
encionar qu
ue existem dados
mostrando que o uso dos animais
a
em experimenttação foi res
sponsável, d
de modo dirreto e
indire
eto, pelo co
onhecimento
o científico que levou ao aumentto médio d
de 23,5 ano
os na
expec
ctativa de vida da população no sécculo XX. Com
mo já citado
o no Editoria
al, os benefíícios e
avanç
ços que os pesquisador
p
es consegui ram tendo como
c
mapa o modelo an
nimal de div
versas
doenças gerou, entre outro
os benefícioss, significatiivo crescime
ento no dessenvolvimen
nto de
medicamentos contra a AIDS, pos sibilitou a produção de antibió
óticos, fárm
macos
antipsicóticos, medicamento
m
os contra a artrite, câ
âncer, diabe
etes, doençça de Alzhe
eimer,
valvo
opatias – doe
enças de válvulas cardía
acas –, esqu
uizofrenia, he
epatite, fibro
ose cística, lesões
l
de m
medula e cé
érebro e hip
pertensão a rterial. Além
m disso, a experimenta
ação animal tem
contrribuído de maneira significativa
s
para o desenvolvim
d
ento e ap
primoramentto de
proce
edimentos cirúrgicos, quimioterápico
os e vacinas.
Embo
ora o preço destes
d
beneffícios pareça
a ser alto quando se refe
ere ao uso d
dos animais, ainda
deve ser considerado que em
m grande pa rte dos caso
os (senão tod
dos) não exiistem alternativas
confiá
áveis que po
ossibilitem acuidade noss resultados. Talvez a discussão fossse melhor diirigida
se, de fato, fosse
em considerradas as ma
aneiras de lidar com os animais. Issso, sim, dev
ve ser
alvo de campan
que a fisca
nhas calorosas, para q
alização aco
onteça e se
ejam respeitados
requisitos mínimo
os que, gara
antimos, mellhorarão inclusive o níve
el das pesqu isas.
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Contu
udo, o que vemos
v
é uma
a série de op
piniões de pessoas que criticam o u so de anima
ais em
laborratórios pela
a possibilidad
de de haverr maus trato
os na prática
a. Fica a pe
ergunta: serrá que
estas
s pessoas nã
ão se benefic
ciaram em n
nenhum mom
mento da vid
da das desco
obertas realiizadas
por m
meio de expe
erimentação
o animal? Ain
nda, é neces
ssário levanttarmos um p
ponto importtante:
qual seria a alte
ernativa parra testar efe
eitos analgésicos, antiin
nflamatórios e ansiolític
cos de
algun
ns medicame
entos? Se muitos dos efe
feitos só pod
dem ser avaliados na prá
ática, como testálos in
n vitro? Com
m humanos? Não existe essa possib
bilidade, certto? Neste po
onto todos devem
d
conco
ordar, não?
Enten
ndemos, Sr Pedro, que seu dilema
a faça parte do pensam
mento human
no desde a idade
média e aconselh
hamos a leittura de algu
uns artigos disponíveis
d
nos
n
links aba
aixo, pois en
ntre o
debatte popular que
q
vemos na mídia, a
aquele que mostra prottestos e ato
os de vanda
alismo
(como o que rec
centemente aconteceu na USP em
m São Paulo,, nas reporttagens [Vân
ndalos
invad
dem laborató
ório da USP e destroem aparelhos] e [Newslettter SBFTE]) sendo praticados
por p
pessoas que
e parecem não entenderr a grandios
sidade do assunto, e a real necess
sidade
imposta pela Ciê
ência séria e bem rea lizada, aque
ela que de fato utiliza as metodologias
corre
etamente sempre com respeito,
r
sejja com anim
mais, seja com materia l coletado, existe
uma grande distâ
ância.
Agrad
decemos novamente
n
a sua pa
articipação e gostaría
amos que outros le
eitores
manifestassem sua opinião, afinal de co ntas, o deba
ate saudável também é um dos objetivos
da Ciência bem feita e séria.
Atenc
ciosamente,
Equip
pe DOL
Artig
gos complementares
Com base na discussão acima, dispon
nibilizamos artigos
a
publicados em primeira mã
ão na
revistta Ciência & Cultura que
e discutem a complexa questão
q
da experimenta
e
ação animal. Estes
artigo
os, organiza
ados pela pe
esquisadora Regina Markus, contemplam dive
ersos aspectos da
questtão, incluind
do a sua contextualizaçã
ão histórica, a importânc
cia da experrimentação animal
a
para o avanço do
d conhecim
mento, a su
ua legitimida
ade e, evide
entemente, a questão ética.
c
atu
ual, a temáttica é perme
eada por um
m aspecto prrático, refere
ente à
Considerando o contexto
questtão da legislação pertinente, que v
vem sendo discutida
d
e construída
c
a o longo dos
s anos
pela comunidade
e científica brasileira,
b
m
mas que pre
ecisa urgentemente de uma definiç
ção. É
fato que temas que envolvem tantos a
aspectos e tantas visõe
es distintas precisam de
d um
amplo debate, em
mbasado po
or princípios éticos precisos e pela constante
c
bu
usca de amp
pliar o
conhe
ecimento cie
entífico da humanidade. Acreditamo
os que estes artigos conttribuem de forma
satisffatória para esse debate
e fundamenttal. (texto adaptado do Editorial da revista Ciên
ncia &
Cultu
ura, escrito por
p Marcelo Knobel,
K
Abri l 2008).
 Legal, le
egítimo e ético: avanç
ços da ciência - busca do conhec
cimento. A Profa.
Dra. Regina P. Marku
us apresenta
a uma visão
o complemen
ntar sobre a importância
a e os
cuidados necessários
s para a uttilização de animais em
m experimen
ntação: MAR
RKUS,
Regina P..
P Legal, legítimo e éttico: avanço
os da ciência
a - busca d
do conhecim
mento.
Cienc. Cu
ult. [online]. 2008, vol.6
60, n.2, pp. 24-25.
2
ISSN
N 2317-6660 .
mento hum
mano da exp
perimentaç
ção animal.. Neste artig
go, o Profess
sor do
 Entendim
Departam
mento de Farmacologia do Instituto
o de Ciências
s Biomédicass da USP Wothan
W
Tavares de Lima, além de come
entar as div
vergências entre
e
gruposs que consid
deram
relevante
e o uso de animais
a
e aq
queles que se
s contrapõe
em à sua uttilização, tam
mbém
salienta a inegável melhoria
m
da q
qualidade de
e vida geral com os bene
efícios produ
uzidos
por experimentos realizados com
m animais: LIMA,
L
Wotha
an Tavares d
de. Entendim
mento
humano da experime
entação anim
mal. Cienc. Cult.
C
[online
e]. 2008, vo
ol.60, n.2, pp
p. 2627. ISSN
N 2317-6660.
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Conserv
vação, ética
a e legisla
ação brasiileira: uma
a proposta
a integrada
a em
defesa dos
d
animais não hum
manos. Eleo
onora Trajano e Luis FFábio Silveirra, do
Instituto de Biociências da USP, procuram ordenar
o
a forrma de se re
eferir aos an
nimais
e focaliz
zam os conceitos envo
olvidos no estudo
e
do Reino Anim
malia. Os au
utores
comentam
m conceitos de conserv
vação e pres
servação den
ntro da legisslação brasileira e
dão desta
aque à necessidade de u
uma profund
da mudança na cultura d
da relação co
om os
animais, de maneira
a racional, ccoerente e desvinculada
d
a de visões antropocênttricas:
Conserva
ação, ética e legislação brasileira: uma propos
sta integrad
da em defes
sa dos
animais não human
nos. Trajano
o, Eleonora; Silveira, Luis Fábio. C
Ciênc. cult. (São
Paulo); 60(2):
6
27-33
3, abr.-jun. 2
2008.
Métodos
s alternativ
vos à utiliza
ação de aniimais em pesquisa cie
entífica: mito ou
realidad
de? O texto de Marcelo M
Morales relaciona algum
mas das princcipais alternativas
à utilizaç
ção de mam
míferos em p
pesquisas cie
entíficas e como
c
elas p uderam e podem
p
contribuir para o av
vanço científfico: MORAL
LES, Marcelo
o M.. Métod
dos alternatiivos à
utilização
o de animais
s em pesquissa científica:: mito ou rea
alidade? Cien
nc. Cult. [on
nline].
2008, vol.60, n.2, pp
p. 33-36. ISS
SN 2317-666
60.
Comissã
ão de ética
a animal. C
Consideraçõe
es sobre a ética
é
da pessquisa com e em
animais são
s
feitas neste texto d
de William Saad
S
Hossne
e, que se re
efere ao tem
ma de
modo ab
brangente, não
n
se restrringindo ape
enas à ques
stão do uso dos animais em
pesquisa: HOSSNE, William Saa
ad. Comissão de ética animal.
a
Cien
nc. Cult. [on
nline].
2008, vol.60, n.2, pp
p. 37-40. ISS
SN 2317-666
60.
Animais transgênicos: nova fronteira do saber. Lygia da V
Veiga Pereirra, do
Instituto de Biociências da USP, relata os be
enefícios biotecnológicoss e diretos do
d uso
de anima
ais transgênicos na agri cultura, na medicina e na indústria
a: PEREIRA, Lygia
da Veiga.. Animais tra
ansgênicos: nova fronte
eira do saberr. Cienc. Cullt. [online]. 2008,
vol.60, n.2, pp. 40-42. ISSN 231
17-6660.
Legaliza
ação do uso
o de animaiis de labora
atório: presente, pass
sado e futu
uro. O
pesquisad
dor Renato Sérgio Balã o Cordeiro expõe uma visão histórrica em rela
ação à
legislação
o do uso de animais de laboratório,, evidenciand
do os proble
emas ocasionados
pela inex
xistência de uma lei fed
deral que re
egulamente a pesquisa com anima
ais no
Brasil: CORDEIRO,
C
Renato Sé
érgio Balão.. Legalizaçã
ão do uso de animais de
laboratórrio: presente
e, passado e futuro. Cie
enc. Cult. [on
nline]. 2008
8, vol.60, n.2
2, pp.
42-44. IS
SSN 2317-66
660.
Ciência em animais de labora
atório. Neste artigo, os autores ab
bordam a Ciência
C
dos anim
mais de laborratório, ou sseja, a impo
ortância do estudo
e
do prróprio anima
al que
será utiliz
zado na pesquisa e com
mo este deve ser criado e manipulado
o, com ênfas
se em
seu bem--estar: FRAJJBLAT, Marce
el; AMARAL, Vera L. Lângaro and R
RIVERA, Ekaterina
A.B.. Ciência em anim
mais de labo
oratório. Cie
enc. Cult. [online]. 2008
8, vol.60, n.2
2, pp.
44-46. IS
SSN 2317-66
660.

Artigo
os complementares (Fon
nte: Ciência & Cultura. v.60
v
n.2 São
o Paulo 2008
8)
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