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1. Ferro no céreb
bro e dor de cabeça
O acú
úmulo de fe
erro em certas regiões ccerebrais é um
u achado que pode ajjudar a explicar a
razão
o pela qual 10 a 20% das pessoass com enxaq
queca passa
am a ter a forma crônica da
doença, com cris
ses praticam
mente diáriass. A última edição
e
do pe
eriódico brittânico Cepha
alalgia
public
cou uma pe
esquisa que confirma q
que pessoas que sofrem
m de enxaq ueca aprese
entam
depós
sitos de ferrro no tronco
o cerebral, m
mostrando ta
ambém que isso acontecce em núcle
eos da
base.. Em conjun
nto, todas es
ssas regiõess fazem partte de “circuittos” de mod
dulação da dor.
d
O
que c
chamou muito a atenção
o dos pesquiisadores foi o fato do depósito de fe
erro ter sido maior
em p
pessoas que
e sofriam de
e enxaqueca
a há mais tempo, o qu
ue sugeriu q
que, quanto mais
freqü
üentes as crises de enxa
aqueca, maio
ores os depó
ósitos de ferrro. Além de
estes depósittos de
ferro,, outras conseqüência
as das crisses repetitivas de en
nxaqueca sã
ão alteraçã
ão da
sensibilidade e mudanças
m
es
struturais do
o tronco cere
ebral, redução da substtância cinzen
nta de
algum
mas regiões cerebrais, lesões da su
ubstância bra
anca cerebra
al, além de aumento do
o risco
de de
errames. De
evido a isso, a Organizaçção Mundial de Saúde (OMS) reconh
hece essa doença
como
o um problem
ma de alta prioridade
p
qu
ue provoca incapacidade
i
e, em adição
o ao grande custo
à soc
ciedade, que
e vai muito além
a
das que
estões orgân
nicas acima discutidas, e
envolvendo sérios
preju
uízos de orde
em emociona
al, social e e
econômica.
Referrência do es
studo original: MC Kruiit, LJ Laune
er, J Overbo
osch, MA va
an Buchem & MD
Ferra
ari. Iron acc
cumulation in
i deep braiin nuclei in migraine: a population
n-based mag
gnetic
reson
nance imagin
ng study. Ce
ephalalgia 20
009 Mar;29(3):351-9.
Fonte
e: http://con
nsciencianod
diaadia.com//2009/02/07
7/
2. Ac
cupuntura pa
ara alívio da dor: verdad
de ou mentirra?
Pesqu
uisadores dinamarquese
es divulgaram
m o resultad
do de uma extensa
e
revissão dos trab
balhos
public
cados sobre
e acupunturra, muitos d
deles contra
aditórios. Pa
ara auxiliar na pesquis
sa, foi
usada
a a técnica de
d meta-aná
álise, e os pe
esquisadores
s levantaram
m o maior nú
úmero possív
vel de
traba
alhos publica
ados sobre o assunto. A pós a coleta
a dos trabalh
hos, estes fo
oram classificados
de acordo com a técnica de
d execução
o e, os res
sultados, com
mparados. C
Com relação aos
estud
dos sobre uso
u
da acup
puntura parra alívio da dor, foram
m identificad
dos 13 trab
balhos
difere
entes, envolvendo mais
s de três m
mil pacientes
s. Somente oito trabalh
hos puderam
m ser
avalia
ados, por ca
ausa de dife
erenças na seleção ou distribuição dos particip
pantes. Aind
da, os
autorres da revisã
ão considera
aram o fato de que nesttes trabalhos o pesquisa
ador sempre
e sabe
o que
e está acontecendo rea
almente, sen
ndo impossív
vel a realiza
ação dos ch
hamados “es
studos
duplo
os-cegos”.
Nos ttrabalhos, a diferença observada e
entre acupu
untura e placebo foi mu
uito pequena. De
qualq
quer forma, a pesquisa, publicada n
na edição de
e 7 de fevere
eiro da revissta British Medical
M
Journ
nal, tem como mérito
o tentar a
analisar cien
ntificamente
e os efeito
os dessa te
erapia
comp
plementar, já
j incorpora
ada à med
dicina ocidental, e que
e, por mai s que se tenha
pesqu
uisado, ainda não teve seus
s
mecanissmos desven
ndados.
Referrência do estudo
e
origin
nal: Madsen
n MV, Gøtz
zsche PC, Hróbjartsson
H
n A. Acupun
ncture
treatm
ment for paiin: systemattic review off randomised
d clinical tria
als with acup
puncture, pllacebo
acupu
uncture, and
d no acupunc
cture groupss. BMJ. 2009
9 Jan 27;338
8:a3115. Rev
view.
Fonte
e: http://g1..globo.com/N
Noticias/Cien
ncia/
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3. Im
mplante de microchip
m
no cérebro pod
de salvar que
em tem dor de cabeça c rônica?
Uma nova terapia
a que usa o implante de
e um pequen
no eletrodo para
p
manterr uma estimu
ulação
consttante do ne
ervo occipita
al, na parte de trás do pescoço, está
e
apresen
ntando resultados
basta
ante animad
dores para pacientes
p
qu
ue sofrem de
d dores de cabeça crô
ônicas. No estudo
e
mais recente, um
m dispositivo
o que tem o tamanho aproximado
a
de um palito
o de fósforo
o e foi
cham
mado de bion
n foi implantado em seiis pacientes. Esses pacientes apressentavam um
m tipo
de do
or de cabeça
a caracteriza
ada por dor ccrônica dura
ante 15 ou mais
m
dias po
or mês em apenas
um lado da cabeça. O disp
positivo foi m
mantido liga
ado, fazendo
o uma estim
mulação de baixa
intensidade no nervo,
n
duran
nte 4 mesess. Depois diisso, o dispositivo ficou
u desligado por 1
mês, e foi novam
mente ligado
o por mais 1 mês. Os pa
acientes não
o eram avisa
ados previam
mente
ao pe
eríodo em que o implante era deslig
gado, de mo
odo que esse tempo serrviu para ve
erificar
se ap
penas o implante sem a estimulação
o não teria um
u efeito do
o tipo placeb
bo. Cinco do
os seis
pacie
entes testados disseram
m que recom
mendariam o tratamento
o para outro
os pacientes
s com
hemicrania contínua. Quatro
o pacientes ttiveram melhora de 80 a 95% nas dores de ca
abeça.
Apenas um deles relatou piora da dor.. A implanta
ação do bion
n foi minim
mamente invasiva,
sendo
o realizada sob
s
anestesia local e nã
ão apresento
ou efeitos ad
dversos imp ortantes. Es
studos
com dispositivos semelhante
es também foram realiz
zados em pa
acientes com
m outros tip
pos de
dor d
de cabeça, incluindo enxaqueca,
e
e em caso
os de artritte, com ressultados tam
mbém
prom
missores (vejja em leiturra compleme
entar "B"). Caso os benefícios seja
am comprov
vados,
esse tipo de tera
apia poderá representar um grande avanço no tratamento de paciente
es que
sofrem com dore
es crônicas de
d cabeça e que não respondem ou
u não toleram
m os tratam
mentos
conve
encionais com fármacos.
Referrência do es
studo original: Burns B
B, Watkins L,
L Goadsby PJ. Treatme
ent of hemic
crania
contin
nua by occip
pital nerve stimulation w
with a bion device:
d
long-term follow--up of a cros
ssover
study
y. Lancet Neurol. 2008 Nov;7(11):10
N
001-12.
Referrência do arttigo de revis
são: Jasper JJF, Hayek SM. Implante
ed occipital n
nerve stimullators.
Pain Physician. 2008 Mar-Apr;11(2):187 -200.
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Mu
udanças cere
ebrais causadas pela dorr neuropática
Recen
nte estudo desenvolvido
d
o por fisiolog
gistas da No
orthwestern University FFeinberg Sch
hool of
Medic
cine, de Chicago, EUA, identificou m
mudanças morfológicas
m
e reorganiza
ação funcion
nal do
córte
ex pré-fronta
al medial em
m ratos sofre
endo de dores neuropáticas, induzid
das por injúria ou
ligadu
ura do nervo
o ciático.
A pe
esquisa foi motivada pela
p
depresssão e declíínio cognitiv
vo que freq
qüentemente
e são
obserrvados em conjunto
c
com
m quadros d
de dor crônic
ca em pacientes human
nos. Isso sug
gere o
envolvimento de áreas corticais com fu
unções cogniitivas no pro
ocessamento
o cerebral desses
d
quadros. Após o desenvolvim
mento da ne
europatia, os
s cérebros do
os animais fforam submetidos
à inv
vestigação eletrofisiológ
e
ica dos neu
urônios piram
midais das camadas 2//3 do córtex
x préfronta
al contralatteral media
al. Os auto
ores identifficaram modificações morfológicas
s em
dendritos basais e não apicaiis destes neu
urônios (alongamento e mais ramificcações), aum
mento
na de
ensidade esp
pinal destes dendritos e aumento nas correntes
s sinápticas com compo
onente
NMDA
A.
Os re
esultados mo
ostram evidências de qu
ue a dor neuropática lev
va à reorgan
nização do córtex
c
pré-frontal contrralateral med
dial e demo
onstram mud
danças morffológicas sin
ngulares causadas
pela dor em neu
urônios do sistema nerv
voso central.. Isso pode ajudar a ide
entificar as bases
celula
ares que levam à depres
ssão e declín
nio cognitivo
o induzidos pela
p
dor crôn
nica.
Autorres e proced
dência do esttudo: Alexia E. Metz (1); Hau-Jie Ya
au; Maria Virrginia Centen
no; A.
Vania
a Apkarian; and Marco Martina
M
(2) - Departmen
nt of Physiollogy, Northw
western Univ
versity
Feinb
berg School of
o Medicine, 303 East Ch
hicago Avenue, Chicago,, IL 60611;
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Referrência: Morp
phological and functiona
al reorganiz
zation of ratt medial pre
efrontal corttex in
neuro
opathic pain. PNAS February 17, 200
09 vol. 106 no. 7 2423-2428.
5. Ele
etroacupuntu
ura protege ratos da gasstrite induzid
da por AAS
Droga
as antiinflam
matórias não
o-esteroidaiss (AINEs) sã
ão amplamente utilizada
as para alíviio das
mais variadas co
ondições dolorosas. Um
m dos princip
pais mecanis
smos de açã
ão destas drogas
d
envolve a inibiçã
ão da enzima
a ciclooxigen
nase (COX) e conseqüente diminuiçção da sínte
ese de
um d
dos mais imp
portantes mediadores da
a resposta inflamatória, a prostagla
andina E2 (P
PGE2),
capaz
z de sensib
bilizar fibras
s nervosas nociceptiva
as, baixando
o o limiar de ativação
o dos
neurô
ônios respon
nsáveis pela transmissão
o da nocicepção.
erva-se freq
Como
o efeito colateral de se
eu uso obse
qüentemente
e o apareciimento de lesões
l
gástrricas, já que
e a PGE2 também
t
esttá envolvida
a na homeo
ostase do te
ecido gástrico. O
desco
onforto prov
vocado por estas lesões ccostuma serr um dos principais motiivos para tro
oca da
medicação utiliza
ada.
Na te
entativa de encontrar alternativas o
ou mesmo controlar
c
as lesões gásttricas provo
ocadas
por A
AINEs, um grupo de pesquisadore
p
es coreanos verificou que a eletro
oacupuntura pode
melhorar os esc
cores de ulc
ceração gásttrica provoc
cada por ác
cido acetilsa
alicílico (AAS
S) em
ratos
s, diminuindo
o também a acidez gásttrica e eleva
ando os níve
eis de óxido nítrico no tecido.
Nesse
e sentido, não
n
deve serr difícil testa
ar se a eletrroacupuntura
a realmente
e diminui a acidez
a
gástrrica, o que seria um achado interesssante, principalmente em
m relação a casos nos quais é
pacientes co
neces
ssária a prescrição de AINEs
A
para p
om histórico de problem
mas como ga
astrite
ou úlceras estom
macais.
Autorres e proced
dência do es
studo: Hye Suk Hwang, Kyung-Ju Han, Yeon H
Hee Ryu, Eu
un Jin
Yang, Yoo Sung Kim, Sang Yong Jeong
g, Young-Seo
op Lee, Mye
eong Soo Le
ee, Sun-Mi Choi
C
Depa
artment of Medical
M
Rese
earch, Korea
a Institute of Oriental Medicine, D
Daejeon 305
5-811,
South
h Korea; Sung Tae Koo - Division off Meridian an
nd Structura
al Medicine, S
School of Orriental
Medic
cine, Pusan National
N
Uniiversity, Pusa
san 609-735,, South Kore
ea;
Referrência:: Protective effec
cts of electrroacupunctu
ure on acety
ylsalicylic accid-induced acute
gastrritis in rats. World
W
J Gasttroenterol 20
009 February 28; 15(8):
: 973-977.
6. Pe
esquisa com antiretrovirrais traz nov
vas informaç
ções sobre o metabolism
mo da meta
adona,
medicamento utilizado para o tratamento
o da dor e da dependênc
cia de droga
as
Pesqu
uisadores am
mericanos descobriram
d
importante
es informaçõ
ões sobre o metabolism
mo da
metadona, droga
a narcótica do grupo do
os opióides,, utilizada principalment
p
te no tratam
mento
dos ttoxicodepend
dentes de heroína
h
e ou
utros opióides. Os dado
os publicado
os podem le
evar a
uma melhor ind
dicação méd
dica desta d
droga, que possui baix
xo índice te
erapêutico e cuja
utiliza
ação no trratamento da
d
dor do câncer ou
u do vício em opióid
des pode causar
c
superrdosagem e morte.
O uso
o da metadona no trata
amento da dor aumentou 1300% entre
e
1997 e 2006 nos EUA.
Este aumento tam
mbém elevou em 1800%
% o aparecim
mento de efe
eitos colatera
ais, e em mais de
400%
% o número de mortes entre
e
1999 e 2004.
Ao pe
esquisar inib
bidores de prrotease, com
mumente utilizados nos coquetéis an
ntiretrovirais
s para
pacie
entes com HIV, e a metadona, os a utores desta
a pesquisa se
s depararam
m com resultados
contrraditórios ao
o que se acrreditava sob re o metabo
olismo hepático da meta
adona. Motivados
pela possibilidade
e de empreg
go da metad
dona no con
ntrole farmac
cológico da dor em pacientes
o, os autores do
aidéticos ou mesmo em pa
acientes com
m problemas
s com drogas de abuso
traba
alho testaram
m a co-administração de
e nelfinavir, indinavir e ritonavir
r
com
m a metadon
na e o
efeito
o destes inibidores de protease na
a enzima P4
4503A, a qual se penssava ser a maior
respo
onsável pelo
o metabolism
mo da meta
adona. Estes
s antiretroviirais são ca pazes de in
nibir a
ativid
dade catalític
ca da P4503
3A, o que lev
varia ao aum
mento nas concentraçõe
c
es da metadona a
ser m
metabolizada
a. Ao invés disso,
d
a co-a
administraçã
ão de nelfina
avir diminuiu
u pela meta
ade os
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níveis
s encontrad
dos de meta
adona. A u tilização de
e ritonavir e indinavir não resulto
ou em
difere
enças nas co
oncentrações
s da droga. Os dados sã
ão interessantes, e pesq
quisas poste
eriores
deverrão ser rea
alizadas para identificarr as enzima
as que realmente estã
ão envolvida
as no
metabolismo da metadona.
m
Autorres e proced
dência do esttudo: Evan D
D. Kharasch (a,*); Alysa
aWalker (b);; Dale Whittington
(b); C
Christine Ho
offer (b); Pamela Sheffe
els Bedynek (b) – (a) De
epartment o
of Anesthesio
ology,
Molecular Biophysics,
and Departmentt of Biochem
mistry and M
B
Washington
W
University in St.
Louis
s, St. Louis
s, MO, 631
110, USA; (b) Departtment of An
nesthesiolog
gy, Universiity of
Wash
hington, Seattle, WA, 98
8195, USA;
Referrência: Meth
hadone meta
abolism and clearance arre induced by
b nelfinavir despite inhiibition
of cyttochrome P4
4503A (CYP3
3A) activity. Drug and Allcohol Depen
ndence xxx ((2009) xxx–
–xxx.
7. No
ovo efeito hiipernociceptivo para um
m conhecido mediador in
nflamatório: Fator de Ne
ecrose
Tumo
oral-α induz hipernocicep
pção térmica
a bilateral em
m camundon
ngos
O Fattor de Necro
ose Tumoral (TNF)-α é u
uma citocina
a que está en
nvolvida em diversos ev
ventos
inflam
matórios, inc
clusive como importantte mediador da hiperno
ocicepção, attivando dire
eta ou
indire
etamente os
s neurônios nociceptivo
os. Russell e cols., do King's Colllege London
n, em
Londres, Inglaterrra, demonsttraram recen
ntemente qu
ue o TNF-α induz hiperno
ocicepção té
érmica
bilate
eral em cam
mundongos e que este effeito é mediado por um tipo de rece
eptor vaniló
óide, o
TRPV
V1. Os pesqu
uisadores tam
mbém demo
onstraram o importante papel da intterleucina (IL
L)-1β,
da prroteína quinase C (PKC)) e das prosstaglandinas
s neste efeitto. Além dissso, foi obse
ervado
que o TNF-α ind
duz acúmulo
o de neutró
ófilos, que foi
f
reduzido
o pelo uso d
de fucoidina
a, um
inibid
dor da ade
esão leucociitária. Este trabalho foi
f
o prime
eiro a dem
monstrar o efeito
hiperrnociceptivo térmico bila
ateral do TN
NF-α. Contudo, mais es
studos são n
necessários neste
tipo d
de modelo experimental
e
l para enten
nder o mecanismo de do
oenças caraccterizadas po
or dor
siméttrica, como a artrite reu
umatóide, po
or exemplo, o que pode levar ao de senvolvimen
nto de
s alternativa
novas
as para seu tratamento.
t
Autorres e proced
dência do estudo: Fiona
a A. Russell (a); Elizab
beth S. Fern
nandes (a); JeanPhilip
ppe Courade (b); Julie E. Keeble (a)); Susan D. Brain (a,*) – (a) Cardio
ovascular Div
vision,
Frank
klin-Wilkins Building, King’s
K
Colleg
ge London, Waterloo Campus,
C
15
50 Stamford
d St.,
Londo
on SE1 9NH
H, UK; (b) IPC 351, P
Pain Therap
peutic Area, Pfizer Glob
bal Research
h and
Deve
elopment, Ra
amsgate Roa
ad, Sandwich
h, Kent CT13
3 9NJ, UK;
Referrência: Tumour necrosis
s factor alph
ha mediates
s transient receptor pote
ential vanillo
oid 1depen
ndent bilate
eral thermal hyperalgesiia with distin
nct peripherral roles of iinterleukin-1
1beta,
prote
ein kinase C and cycloox
xygenase-2 ssignalling. Pa
ain, febr 200
09.
8. Ativação da glia em estruttura supraesspinal é esse
encial para o início da do
or neuropátic
ca
am considerradas apenas células de
e sustentaçã
ão dos
Até rrecentementte, as células da glia era
neurô
ônios. Atualmente, inúm
meros traballhos relatando o papel destas célullas na modu
ulação
da fu
unção neuro
onal tanto em condiçõ
ões fisiológic
cas quanto patológicass tem ajuda
ado a
superrar este conceito. Dados
s da literaturra demonstram que as células
c
da gliia encontrad
das no
sistem
ma nervoso
o central, principalmentte em níve
el espinal, quando
q
ativ
vadas, prom
movem
libera
ação de med
diadores infla
amatórios, o que sugere
e sua particip
pação releva
ante na facilitação
da do
or induzida por
p inflamaçã
ão, dano teccidual ou injú
úria neurona
al. Trabalho recente publicado
no p
periódico The Journal of
o Neuroscie
ence demon
nstrou que, além da attivação em nível
espin
nal, a ativaç
ção das células da glia na medula rostral-ventromedial (RV
RVM) desemp
penha
papel crucial no desenvolvim
mento da do
or neuropátiica após les
são de nervo
os periférico
os. Os
autorres do estudo observaram que a inje
eção intra-R
RVM de inibid
dores seletiv
vos da função
o glial
m os compo
inibem
ortamentos nociceptivos.
n
. A participação das célu
ulas da glia p
presentes no
o RVM
parec
ce dependerr da produçã
ão local de citocinas co
omo a interleucina (IL) -1β e o Fattor de
Necro
ose Tumoral (TNF)-α, que
q
seriam, então, resp
ponsáveis pelo aumento
o da transm
missão
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glutamatérgica e ativação de vias d
descendentes
s facilitatórias de dorr. Estes achados
corro
oboram a id
déia de que
e drogas q
que inibe a ativação da
d glia são
o promissora
as no
tratamento das dores
d
de orig
gem neuropá
ática.
Autorres e proced
dência do estudo:
e
Feng
g Wei, Wei Guo, Shipin
ng Zou, Ke Ren, and Ronald
R
Dubn
ner - Departm
ment of Neu
ural and Pain
n Sciences, Dental Scho
ool, Program
m in Neuroscience,
Unive
ersity of Marryland, Baltim
more, Maryla
and 21201;
Referrência: Suprraspinal gliall-neuronal in
nteractions contribute
c
to
o descending
g pain facilittation.
J Neu
urosci. 2008 Oct 15;28(4
42):10482-9
95.
9. Infflamação periglanglionar: um novo m
modelo para
a estudo da hérnia de dissco?
A dorr provocada pela hérnia de disco inttervertebral é de difícil tratamento, sendo de grande
incidê
ência e, gera
almente, bas
stante intenssa. Contudo, uma das limitações pa
ara o estudo deste
tipo d
de dor é a dificuldade dos modelo
os experimen
ntais mimetizarem este
es quadros. Neste
sentid
do, o grupo de pesquisa
adores lidera
ado por Cliffford Woolf desenvolveu
d
um novo modelo
m
de in
nflamação perigangliona
p
ar que apre
esenta cara
acterísticas sintomáticass (dor irrad
diada)
seme
elhantes às causadas pela hérnia de disco. Resumidam
mente, foi o
observado que
q
a
expos
sição do nervo perifférico lomb
bar L4 a um estímulo inflama
atório levou ao
desen
nvolvimento de sensibilidade dolorrosa capaz de ser dete
ectada na p
pata dos animais,
porém
m sem sinal algum de inflamação dos tecidos periféricos. Além disto
o, o aparecim
mento
deste
e estado dolloroso foi as
ssociado à iindução da expressão de
d citocinas pró-nocicep
ptivas,
bem como da en
nzima ciclooxigenase (C
COX)-2 no gânglio da ra
aiz dorsal. D
De acordo co
om os
autorres do estud
do, este aum
mento na ex
xpressão da COX-2 parece desempe
enhar uma função
importante na gê
ênese da hiperalgesia n
neste modello experimental, uma v
vez que inibidores
seletiivos desta enzima reduz
ziram o proccesso doloroso. Os dados apresenta dos mostram
m que
este modelo pod
de ser uma ferramenta importante
e para a carracterização dos mecanismos
envolvidos na do
or observada
a durante a hérnia de diisco interverrtebral, pode
endo, ainda, levar
ao de
esenvolvimento de novas drogas parra seu tratam
mento.
Autorres e proced
dência do es
studo: Fumiimasa Amay
ya (a,b,1); Tarek
T
A. Sa mad (a,*,1)); Lee
Barre
ett (a); Daniel C. Broom (a); Clifford
d J. Woolf (a
a) – (a) Neural Plasticity
y Research Group,
G
Depa
artment of Anesthesia
A
and
a
Critical Care, Massa
achusetts General
G
Hosp
pital and Ha
arvard
Medic
cal School, USA; (b) Department
D
of Anesthe
esiology, Kyo
oto Prefectu
ural Univers
sity of
Medic
cine, Japan;
Referrência: Perig
ganglionic in
nflammation
n elicits a diistally radiating pain hy
ypersensitiviity by
prom
moting COX-2
2 induction in
n the dorsal root ganglio
on. Pain. 200
09 Mar;142((1-2):59-67..
Alertando
10. Q
Quando a arrrogância vira
a estupidez
Prota
agonista de um dos cas
sos que pod em pertence
er ao rol do
os mais marrcantes de fraude
f
acadê
êmica, o Dr.. Scott S. Re
euben foi acu
usado de fab
bricar dados sobre sua p
pesquisa porr mais
de 10
0 anos, de acordo
a
com matéria
m
pub licada recen
ntemente nos
s jornais do mundo inte
eiro. O
anesttesiologista de Springfield, Massacchusetts, no
os EUA, trab
balhava no Baystate Medical
M
Cente
er, onde re
ealizava suas pesquisa
as. “O fato
o macula os
o esforços da comun
nidade
acadê
êmica, levan
ntando dúviidas sobre a veracidade dos traba
alhos publica
ados em revistas
espec
cializadas, o que é pés
ssimo para a Ciência como
c
um to
odo”, disse um porta-voz do
hospiital onde o Dr. Reuben trabalhava. O mais interessante é que o méd ico / pesquiisador
come
eteu um “errro primário” em seus attos, levando à descobertta de sua prrática: ao mostrar
dados realizados
s em humanos, foi lev
vantada a questão
q
de que ele nã o havia rec
cebido
perm
missão para realizar tais
s estudos, o que cham
mou a atenç
ção do siste
ema de saúd
de do
hospiital. “O que se pode con
ncluir a parttir disso é qu
ue a arrogân
ncia passou por cima do
o bom
senso
o, já que provavelmentte o Dr. Re
euben achou
u que poderria conduzir sua pesquisa da
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forma
a que bem entendesse”
e
”, opinou um
m dos entrev
vistados sobre o caso. V
Veja mais so
obre o
fato n
nos links aba
aixo.
 http://ww
ww1.folha.uo
ol.com.br/fo
olha/ciencia/ult306u5348
860.shtml
ww.nytimes.com/2009/0
03/11/health
h/research/1
11pain.html??scp=1&sq=scien
 http://ww
tific fraud
d Reuben&stt=cse
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