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1. Ac
cupuntura pa
ara alívio de dores nas co
ostas
Um e
estudo public
cado na revista "Archive
es of Interna
al Medicine", realizado co
om 638 pacientes
a agulha tam
volun
ntários, suge
eriu que a ac
cupuntura re
ealizada com
m materiais diferentes
d
da
mbém
pode ser eficaz para tratam
mento da lom
mbalgia (dor nas costas
s). O métod
do utilizado pelos
autorres do traba
alho foi o mesmo usado
o para avalia
ar a eficácia
a de remédi os disponíve
eis na
forma
a de comprimidos, ou seja,
s
compa
aração de se
eu efeito com um place
ebo (comprimidos
inócu
uos, feitos de farinha ou
u açúcar). N
Nesse caso, considerand
c
o que na accupuntura é difícil
algué
ém fingir que
e está aplica
ando agulhass em um paciente sem que
q
ele percceba que não
o está
sendo
o espetado, os autores utilizaram
u
co
omo “placebo
o” um tipo diferente
d
de a
agulha.
Danie
el Cherkin e colaborado
ores, do Cen
ntro para Es
studos da Saúde,
S
em S
Seattle, nos EUA,
desen
nvolveram uma
u
técnica de acupunttura simulada usando um
m palito de dente no su
uporte
da agulha. Com
m essa “falsa agulha”, o acupuntu
urista pressionava o pa
alito gentilm
mente,
torce
endo-o para simular a agulha
a
de a
acupuntura, aplicando em
e pontos lo
onge das re
egiões
consideradas corrretas. Interessantemen
nte o palito
o de dentes
s teve a me
esma eficác
cia da
agulh
ha convencio
onal. Ainda,, os resulta dos mostrarram que, após oito sem
manas, 60%
% dos
pacie
entes subme
etidos à acupuntura rea l ou simulad
da apresentaram certa melhora, em
mbora
some
ente 39% tenham relatado progre
esso no alív
vio das dore
es nas costtas. Contudo, tal
melhora não foi relacionada à aplicação
o da acupun
ntura, mas, sim, a outrros fatores, como
fisiote
erapia ou trratamento medicamento
m
oso. Como conclusão,
c
os
o autores s ugerem que
e esse
méto
odo pode ser usado nos
s testes com
m acupuntura, já que se
e mostrou ttambém cap
paz de
produ
uzir efeitos benéficos
b
sobre os pacie
entes com lombalgia.
Referrência do estudo origina
al: Daniel C. Cherkin; Ka
aren J. Sherrman; Andre
ew L. Avins; Janet
H. Errro; Laura Ic
chikawa; William E. Bar low; Kristin Delaney; Re
ene Hawkess; Luisa Ham
milton;
Alice Pressman; Partap S. Khalsa; R
Richard A. Deyo. A Randomized
R
Trial Comp
paring
Acupuncture, Sim
mulated Acup
puncture, an
nd Usual Carre for Chronic Low Back
k Pain. Arch Intern
I
9):858-866.
Med. 2009;169(9
Fonte
e: http://ww
ww.consulfarma.com/dettalhes_noticiias.php?id=8
8533
2. Ex
xercícios aeró
óbicos podem
m ajudar con
ntra enxaqueca
Pesqu
uisadores de
esenvolveram
m um progra
ama de ativiidade física com
c
o objetiivo de melho
orar o
consu
umo de oxig
gênio e, por sua vez, al iviar as dore
es de cabeça relacionad
das aos exerrcícios
físico
os. A ocorrê
ência de ceffaléias duran
nte e após atividade in
ntensa é um
ma das prin
ncipais
reclamações de atletas,
a
e os
s autores do
o estudo acre
editam que a racionaliza
ação da ativ
vidade
física pode melho
orar a qualid
dade de vida geral.
Algun
ns estudos mostram
m
que atividade física é um dos “gatilhos” das dorres de cabeç
ça em
pesso
oas com enx
xaqueca. Ass
sim, pacienttes com enxaqueca foram avaliadoss antes, dura
ante e
após o programa
a de exercícios proposto na bicicleta
a ergométrica, um exerccício que aum
menta
basta
ante o consu
umo de oxigênio. Os ressultados observados mostraram que
e não houve piora
da do
or em nenhu
um momento
o nestes paccientes utiliz
zando o prog
grama desen
nvolvido. De
e fato,
ocorrreu também
m redução considerável no número
o de ataques, no núme
ero de dias e da
intensidade da dor,
d
além da diminuiçã o da quantidade de medicamentoss utilizados pelos
pacie
entes.
Segundo os pesq
quisadores, pessoas com
m dores de cabeça
c
não são fisicame
ente ativas e têm
pouca
a resistência
a aeróbica, o que pode estar relacio
onada a maior incidênciia de dor du
urante
exerc
cícios. Em conclusão, o programa
a sugerido obteve bon
ns resultado
os em pacientes
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enxaq
quecosos, embora ainda
a deva ser ccomparado com
c
outras abordagens no que se refere
ao se
eu efeito sob
bre a incidência de cefalé
éias.
Referrência do es
studo original: Emma V
Varkey; Åsa Cider; Jane
e Carlsson; Mattias Lin
nde. A
Study
y to Evaluatte the Feasib
bility of an A
Aerobic Exe
ercise Progra
am in Patien
nts With Mig
graine.
Headache 2009;4
49:563-570
Fonte
e: EurekAlerrt. Public rele
ease, 26 de março de 20
009.
3. Mú
úsica ajuda na
n recuperaç
ção de pacie
entes e reduz
z uso de rem
médios para dor
Os d
dados prelim
minares obtidos em um
m estudo so
obre uso de música na
a recuperaçã
ão de
pacie
entes com problemas
p
ca
ardíacos são
o bastante interessante
es. O trabal ho, que serrá em
breve
e publicado no periódico "Arquivos Brasileiros de Cardiolo
ogia", foi rea
alizado dura
ante a
tese de Doutora
ado da musicoterapeuta
a Cláudia Regina
R
de Oliveira Zanin
ni, professo
ora da
Unive
ersidade Fed
deral de Goiá
ás, que avaliiou o uso da técnica em pacientes hiipertensos.
Zanin
ni observou 46 paciente
es durante ttrês meses. Metade deles participo
ou de sessõ
ões de
audiç
ção musical, composiçã
ão e impro
ovisação vocal, além de
d realizare
em exercício
os de
respiração e rela
axamento vo
oltados para a música durante
d
30 minutos
m
por semana. Ao
o final
do pe
eríodo, a pre
essão arteria
al média dessse grupo ha
avia caído dos valores d
de 150 milím
metros
de m
mercúrio (mm
mHg)/90 mm
mHg para 1
133/80 mmH
Hg. Já o gru
upo controle
e não apres
sentou
reduç
ção significativa.
Em o
outro estudo
o a cardiolog
gista pediátrrica Thamine
e Hatem, do
o Real Hosp
pital Portugu
uês de
Beneficência, em
m Recife, ve
erificou o e
efeito da música
m
na re
ecuperação mais rápida
a dos
pacie
entes, já que
e as reações provocadass no organism
mo pela música podem diminuir o uso
u de
sedattivos e remé
édios para a dor. Hate m publicou, em 2006, uma pesquiisa que avaliou a
reaçã
ão de 84 cria
anças com idade até 14
4 anos nas primeiras
p
24
4 horas pós--cirurgia cardíaca,
depois de uma se
essão de mú
úsica erudita . "Dava para
a ver que, se
e a criança e
estava angustiada
e cho
orosa, acalm
mava-se ao colocar o fo
one de ouvido; muitas crianças do
ormiam dura
ante o
proce
esso".
Na m
maioria dos
s estudos, as música
as utilizada
as têm ritm
mos consta
antes, harm
monias
conso
onantes e sã
ão mais calm
mas, caracterrísticas que ajudam o pa
aciente a rel axar. No entanto,
fatore
es culturais e o gosto pessoal
p
tamb
bém devem ser levados em conside
eração na ho
ora de
utiliza
ar a música como compo
onente na re
ecuperação do
d paciente.
Fonte
e: Folha de São
S
Paulo
http:///www1.folh
ha.uol.com.b
br/folha/equiilibrio/noticia
as/ult263u56
61812.shtm l
4. Estudo confirm
ma que falta de café pod e causar dor de cabeça
uisadores da
a Universida
ade de Verm
mont e Johns
s Hopkins re
ealizaram um
m estudo no
o qual
Pesqu
avalia
aram os efeitos da cafeína no céreb
bro humano
o em dois grrupos de volluntários, um
m que
receb
beu pílulas de
d cafeína, e outro tratad
do com placebo. Os resu
ultados indiccaram que o corte
no co
onsumo de cafeína pro
oduz mudan
nças na velo
ocidade do fluxo sangu
uíneo no cé
érebro
(avaliada por meio de ultra
asom) e na
a atividade elétrica cere
ebral (avalia
ada por me
eio de
eletro
oencefalogra
ama), resulta
ando em dorres de cabeç
ça - pelo aum
mento do flu
uxo sanguíne
eo – e
fadiga.
Segundo a pesquisadora Sta
acey Sigmon
n, o estudo indicou tam
mbém que n
não há bene
efícios
gerais proporcion
nados pelo consumo crrônico de ca
afeína, entre
etanto ainda
a são necessários
mais estudos parra avaliar os efeitos do cconsumo e da falta de ca
afé.
Fonte
e: The Unive
ersity of Verm
mont. Biosci ence and He
ealth, 01 de maio de 200
09.
http:///boasaude.uol.com.br/news/index..cfm?news_id=8099&mo
ode=brows
5. Estudo associa
a problemas com o sono
o e piora da dor
d
Estud
do publicado
o no periódic
co Journal off Clinical Sle
eep Medicine, mostrou q ue pacientes com
cânce
er que têm dificuldade
d
para
p
dormir ssentem mais
s dor do que aqueles que
e dormem bem.
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Foram
m avaliados mais de 11 mil pacien
ntes com câ
âncer com média
m
de id
dade de 61 anos,
sendo
o que mais
s da metad
de relatava problemas com o son
no. Uma da
as conseqüê
ências
relacionadas por esses pa
acientes era
a maior susceptibilidad
de à dor, fadiga e humor
h
depre
essivo. Esses
s pacientes foram comp
parados com aqueles que
e não tinham
m problemas
s para
dorm
mir. Os dados
s observado
os indicaram também qu
ue os pacien
ntes mais jo
ovens que ha
aviam
sido submetidos
s recentem
mente a trratamento quimioteráp
pico aprese
entavam maiores
distúrbios do sono, o que sugere
s
que os efeitos tóxicos da quimioterap
pia intensific
cam o
problema.
Os au
utores do es
studo analisa
aram a relaçção entre a dor nesses pacientes e os problem
mas de
sono causados pela alta intensidade da d
dor, e desco
obriram que,, além dos d
distúrbios do
o sono
poderem ser, de fato, a caus
sa da dor, o uso de tera
apias cognitivo-comporta
amentais me
elhora
no desses pa
acientes com
m câncer, red
duzindo a do
or e a fadiga..
o son
Referrência do es
studo origina
al: Stepansk
ki EJ; Walker MS; Schwartzberg LS ; Blakely LJ; Ong
JC; H
Houts AC. Th
he relation off trouble sle
eeping, depre
essed mood,, pain, and ffatigue in pa
atients
with cancer. J Clin Sleep Med
d 2009;5(2)::132-136.
Fonte
e: http://boa
asaude.uol.c
com.br
6. Aliimentação balanceada auxilia no com
mbate à dor crônica
De acordo com a nutricionis
sta Camila P
Próspera, do
o Instituto do Coração ((INCOR), em
m São
Paulo
o, pessoas que
q
sofrem com dores crônicas, como
c
pacien
ntes com fib
bromialgia (dores
(
musc
culares e arrticulares ge
eneralizadas)), por exem
mplo, podem
m ter seu q uadro amen
nizado
após adotarem uma alimentação ade
equada. Seg
gundo a profissional, o triptofano
o, um
aminoácido prese
ente em alguns alimento
os como carrnes magras, leite desna
atado e bana
ana, é
respo
onsável pela síntese de vários neuro
otransmissores associad
dos à sensibiilidade dolorrosa e
à sen
nsação de be
em-estar.
Outro
os alimentos
s, ricos em magnésio
m
(e spinafre, sojja, aveia e tomate),
t
ácid
do fólico (laranja,
maçã
ã e folhas ve
erdes), cálcio (leite, iog
gurte e queijos magros), selênio (ccastanhas, nozes,
n
atum
m e semente de girassol) e carboidrratos (presentes nas fru
utas, pães, b
batata e cerreais),
tamb
bém auxiliam
m no comba
ate à dor. C
Contudo, o efeito
e
desses
s nutrientess não é ime
ediato.
Tamb
bém vale a pena lembrar que a al imentação adequada
a
po
ode ser útil para comba
ater o
exces
sso de peso,, já que é ba
astante com um o pacien
nte engordarr pelo uso de
e remédios e falta
de atividade físiica devido à dor. Emb
bora se considere a im
mediata senssação de en
nergia
propo
orcionada pela
p
ingestão de açúca
ar, o pico nos
n
níveis de glicose no sangue leva,
poste
eriormente, à sensação de fadiga e “moleza””. Doenças que levam a dores crô
ônicas
podem ser pro
ovocadas por
p
distúrb
bios infeccio
osos, reum
matológicos, neurológic
cos e
uiátricos, sen
ndo diversas
s vezes trata
adas com me
edicamentos antidepresssivos associa
ados a
psiqu
analg
gésicos e atividades físicas, o qu
ue é eficien
nte para produzir alívio
o das dores por
prom
moverem o aumento do
d fluxo sa
anguíneo e relaxamentto dos mússculos. Assiim, a
alime
entação corrretamente balanceada
a pode se
er considerada uma aliada a esses
proce
edimentos, diminuindo a dor e
e, possivellmente, reduzindo a quantidade de
medicamentos ne
ecessária para induzir an
nalgesia.
Fonte
e: http://cienciaesaude.uol.com.br/u
ultnot/2009//06/06/ult44
477u1730.jh
htm
7. Orrtopedistas alertam:
a
reed
ducação posstural é fundamental parra prevenir d
dores no corpo
A mo
odernidade traz
t
como be
enefício a p raticidade que todos nó
ós experimen
ntamos em nosso
dia-a-dia. Entreta
anto, grande
e número de
e pessoas ap
presenta sinttomas como dores no co
orpo e
desco
onforto, o qu
ue, de acord
do com especcialistas, podem estar associadas ju
ustamente co
om os
hábittos moderno
os. Má posttura, grande
e peso carre
egado em mochilas,
m
ex
xcesso de tempo
t
senta
ado ou em pé,
p sedentarrismo, sobre
epeso e outrras posturas inadequada
as são algun
ns dos
hábittos mais com
mumente rela
atados por e
esses pacientes.
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Segundo o médico ortopedista Dr. Luiiz Gustavo Dal Oglio da
d Rocha, a dor gerada por
muda
anças na pos
stura, principalmente aq
quelas posturas “viciosas
s” durante a longa jorna
ada de
traba
alho, tem caráter
c
benigno, e a rrecuperação depende apenas
a
de repouso, us
so de
analg
gésicos e/ou antiinflamattórios.
Em casos como esses,
e
a prev
venção é a a
atitude mais correta, com
m um trabal ho de reeducação
postu
ural, sempre
e sendo con
nduzido por um profiss
sional, comp
pleta o Dr. Fernando Pessoa
P
Weiss
s. A correçã
ão dos hábittos posturaiss deve ser feita
f
observa
ando-se a e
ergonomia co
orreta
para as atividad
des de cada pessoa, co
om ajuste da
d posição e altura da cadeira utilizada
duran
nte muito te
empo, permittindo a man utenção dos
s joelhos dob
brados em ccerca de 90 graus,
g
prátic
ca regular de
d atividade física e con
ndicionamen
nto físico com o objetiv
vo de fortale
ecer a
musc
culatura, con
ntribuindo assim
a
para a manutenç
ção de uma postura co
orporal adeq
quada,
que, aos poucos se tornará uma
u
posição habitual para o paciente
e.
Fonte
e: Lide Multimídia - Asse
essoria de Im
mprensa. Pre
ess release. 03 e junho d
de 2009.
Link: http://boas
saude.uol.com.br/news/iindex.cfm?news_id=813
39
8. Do
or de cabeça nas alturas
Espec
cialistas do departame
ento de neu
urologia da Universidade de Leid
den, na Hollanda,
entre
evistaram 17
7 astronauta
as e descobrriram que 60
0% deles so
ofreram com
m dores de cabeça
quando estavam no espaço, deixando de
e sentir a dor quando rettornaram à T
Terra.
Os as
stronautas relataram
r
a dor como ssendo incapa
acitante, dizendo que tin
nham a sensação
de qu
ue “a cabeça iria explod
dir”, como rrelatado no estudo publicado na rev
vista Cephallalgia.
Ainda
a, os cientisttas classifica
aram a dor co
omo ocupac
cional para os astronauta
as.
os não esttavam
Tamb
bém foi verificado que
e mais de 75% dos 21 casos documentad
d
relacionados aos
s sintomas clássicos
c
com
mo enjôo, náusea,
n
vôm
mito e vertig
gem, comun
ns em
viage
ens espaciais
s e provocad
dos pela dessorientação causada pala ausência de gravidad
de. Os
pesqu
uisadores ac
creditam que
e há vários m
motivos para as viagens
s espaciais p
provocarem dores
de ca
abeça. O prin
ncipal seria a micro-grav
vidade, que causa a que
eda dos níve
eis de oxigên
nio no
sangu
ue, levando ao aumento
o da pressão intracranian
na.
De a
acordo com o estudo, o problema
a afetou várrias missões
s do progra
ama Apollo, e os
astro
onautas relataram dor durante
d
o la
ançamento, durante a estadia na Estação Es
spacial
Internacional, em
m atividade fora
f
da Estaçção e durantte o pouso.
Fonte
e: http://cienciaesaude.uol.com.br/u
ultnot/bbc/2
2009/06/02/ult4432u223
35.jhtm
Ciênc
cia e Tecno
ologia
9. En
ncontrada no
ova molécula
a sinalizadora
a da dor neu
uropática
A dorr neuropática é uma con
ndição altam
mente debilita
ante que com
mumente occorre após a lesão
de um nervo, se
endo um re
eflexo aberra
ante da exc
citabilidade neuronal
n
do
o corno dors
sal da
medu
ula espinal. Esta neurotransmissão
o patologicam
mente altera
ada exige u
uma comuniicação
com a micróglia
a espinal, ativando-a
a
p
pela lesão do
d nervo. No
N entanto,, os mecanismos
envolvidos na ativação desta
a população do tecido nervoso
n
perm
manecem de
esconhecidos
s. Um
recen
nte trabalho
o publicado na revista Proceedings
s of the Na
ational Acad
demy of Sciiences
(PNAS) demonstrou que a micróglia
m
esp
pinal de cam
mundongos expressa
e
um
m receptor para
p
a
citociina interfero
on-γ (IFN-γR) e que a ativação deste
d
recepttor converte
e a micrógliia em
célula
as ativadas, produzindo alodinia de
e longa duração (a alodiinia tátil é u
uma característica
marc
cante dentro
o dos sintom
mas da dor neuropática
a). Inversam
mente, a de
eleção do IFN-γR
preju
afetar a mic
udica a ativação da micrróglia e dese
envolvimento
o da alodinia
a tátil, sem a
cróglia
no co
orno dorsal da medula contralateral
c
l basal, a do
or ou a sens
sibilidade. O IFN-γ-espin
nal foi
capaz
z de estimullar a micróglia, reguland
do positivam
mente a quin
nase Lyn-tiro
osina e o rec
ceptor
purin
nérgico P2X4
4, eventos cruciais para a gênese da
d dor neuro
opática. A lig
gação entre estes
eventtos e o receptor IFN-γ
I
micrroglial foi demonstrad
da, levand
do a alterrações
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comp
portamentais
s. Estes re
esultados ssugerem qu
ue IFN-γR é um ele
emento-chav
ve na
maqu
uinaria mole
ecular atravé
és do qual a micróglia espinal
e
se transforma em
m uma popu
ulação
celula
ar ativada, im
mpulsionand
do a dor neu
uropática.
A pe
erda do receptor para IFN-γ em animais geneticamente
e modificado
os não alterou a
sensibilidade dolorosa basa
al, sugerind
do que a interferência farmacológ
gica no rec
ceptor
migro
oglial de IFN
N-γ pode se
er uma nova
a abordagem
m para trata
ar dor neuro
opática fisio
ológica
sem a
afetar a dor aguda.
Autorres e proced
dência do estudo:
e
Mak oto Tsuda, Takahiro Ma
asuda, Junk
ko Kitano, Hiroshi
H
Shimoyama, Hidetoshi Tozaki-Saitoh, a
and Kazuhide
e Inoue - Department
D
of Molecula
ar and
Syste
em Pharmac
cology, Gradu
uate School of Pharmac
ceutical Scien
nces, Kyushu
u University
y, 3-11 Maiidashi, Higas
shi-ku, Fuku
uoka, Fukuok
ka 812-8582
2, Japan;
Referrência: IFN--gamma rec
ceptor signa
aling media
ates spinal microglia a
activation driving
d
neuro
opathic pain
n. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 May
M
12;106(19):8032-7
7. Epub 200
09 Apr
20.
10. N
Níveis elevados de trigllicérides esttão relaciona
ados ao des
senvolvimen
nto da neuro
opatia
diabé
ética
Estud
do publicado
o na revista Diabetes,, realizado por pesquis
sadores da Universidad
de de
Michigan e da Wayne
W
State
e University,, analisou dados
d
de 42
27 pacientess com neuro
opatia
diabé
ética - uma condição em
e
que nerrvos estão danificados
d
ou perdidoss, resultand
do em
dorm
mência, formigamento e dor, muitass vezes nas
s mãos, braç
ços, pernas e pés. A análise
revelou que, se um pacientte tem os n
níveis de triglicérides elevados, é ssignificativam
mente
mais propenso ao aparecime
ento ou agra
avamento da
a neuropatia. Outros fato
ores, como níveis
mais elevados de
d outras gorduras
g
no
o sangue ou
o de glicem
mia, por ex
xemplo, não
o são
signifficativos parra o desenvo
olvimento de
esta neuropatologia.
Esses
s exames cllínicos são rotineiros
r
- triglicérides
s são medid
dos como pa
arte da rotina de
ensaiios com sangue - e pod
dem servir p
para prever danos
d
nervo
osos, definin
ndo a necess
sidade
de ba
aixar os índiices lipídicos
s em pacienttes diabético
os com neurropatia, agin
ndo como medida
m
profilática contra
a o agravam
mento pato lógico, em conjunto co
om o contrrole glicêmic
co da
etes.
diabe
Médic
cos e pacie
entes podem
m tomar m
medidas pró
ó-ativas, e as pessoass podem re
eduzir
triglic
cérides sang
guíneos com as mesmas medidas qu
ue reduzem os níveis de
e colesterol lesivo,
evitando gordura
as na dieta e praticand
do exercício
os regularme
ente. A neu
uropatia diabética
6 por cento
o dos 23 m
milhões de pessoas quem
m têm diab
betes nos Es
stados
afeta cerca de 60
Unido
os. É uma co
omplicação em
e ambos oss tipo 1 e 2 de diabetes..
Até o momento faltava
f
aos médicos
m
uma
a forma eficaz de prediz
zer quais paccientes diabéticos
possu
uíam maior risco de des
senvolver ne
europatias. Na
N maioria das
d vezes a ccondição se torna
evide
ente apenas quando o da
ano irrevers ível já ocorrreu aos nervos. A neurop
patia é a principal
causa
a de internações hospita
alares relacio
onadas à dia
abetes e de amputaçõess não-secund
dárias
a trau
umas.
Triglicérides são um tipo de lipídio, ou d
de gordura, que o corpo produz a partir de ca
alorias
que n
não necessitta imediatam
mente. São armazenado
os em célula
as de gordu ra até que sejam
s
neces
ssários para fornecer energia. Quan do estão em
m quantidade
e superior à que normalm
mente
circulla no sangue
e, o paciente
e está em m
maior risco de
d desenvolv
ver doenças cardiovascu
ulares.
Triglicérides elev
vados são uma
u
das ca
aracterísticas mais com
muns dos diistúrbios lip
pídicos
encon
ntrados em pacientes co
om diabetes tipo 2, a forrma mais comum de dia betes.
A doe
ença cardiov
vascular é a principal ccausa do exc
cesso de mo
ortalidade e ntre os pacientes
com diabetes. O trabalho ta
ambém reve
elou que a presença
p
de neuropatia é um importante
preditor destas mortes.
m
Os achados
a
do presente esttudo reforça
am os laços entre as do
oenças
cardio
ovasculares e neuropatia periférica em paciente
es com diabe
etes.
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Os in
nvestigadore
es também examinaram
e
m os dados de
d um ensa
aio clínico an
nterior, com
m uma
droga
a que se mo
ostrou promiissora em alliviar a neurropatia. Eles analisaram os dados de 427
partic
cipantes que tinham neuropatia
n
d
diabética le
eve a mode
erada, no i nício do an
no de
tratamento. Entrre outros fa
atores, a de
ensidade de fibras mieliinizadas foi avaliada em
m um
nervo
o periférico na perna (nervo sural) dos participantes, ao lo
ongo do ano.. O declínio nesta
densiidade pode ser
s considera
ado um exce
elente indica
ador de piora
a do quadro neuropático
o.
Ainda
a, de acordo
o com os au
utores do esstudo, os nív
veis elevado
os de triglicé
érides podem ser
corre
elacionados com
c
a perda
a de fibras n
nervosas ind
dependentem
mente da du
uração da do
oença,
idade
e, controle da diabetes ou
o outras varriáveis.
Autorres e proced
dência do esttudo: Timoth
hy D. Wiggin
n (1*), Kelli A. Sullivan (1*), Rodica
a PopBusui (2), Antoniino Amato (4
4), Anders A
A. F. Sima (3
3), Eva L. Fe
eldman (1) – (1) Univers
sity of
eurology; (2
(2) Universitty of Michig
gan Departm
ment of Internal
Michiigan Departtment of Ne
Medic
cine, Divisio
on of Metabo
olism, Endoccrinology an
nd Diabetes;
; (3) Wayne
e State Univ
versity
Depa
artments of Pathology
P
an
nd Neurology
y; (4) Sigma
a-Tau Researrch;
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