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10 anos de DOL
D
Mani Indiana Fu
unez *
Paulo Gustavo
G
Ba
arboni Danttas Nascime
ento **
Durante 10
1 anos, a pós centena
as de alerttas e quase
e cem edito
oriais,
troux
xemos a você
v
leitor os princip
pais aconte
ecimentos da
d
década na pesquisa e
desen
nvolvimento da medicin
na e demais ciências da
a saúde no que
q
tange a mais antig
ga das
maze
elas do home
em, a dor.
Uma déca
ada de trab alho on line
e. Este é o marco com
memorativo deste
editorial. Desde já,
j agradecemos a sua ccompanhia e, sobretudo,, a possibilid
dade que voc
cê nos
propo
orciona ao receber
r
o nosso boletim
m de poderrmos divulga
ar os avançços e desafios no
contrrole e entend
dimento da dor.
d
A nossa se
eção de alerrtas sempre procurou divulgar pequ enas resenh
has de
artigo
os relevante
es e atuais, de maneira a fornecer um panoram
ma da pesqu
uisa científic
ca, na
forma
a de nossos
s alertas de
e ciência e tecnologia e,
e também, atingir o p
público leigo
o com
nosso
os alertas de divulgação
o científica, divulgando curiosidades, novas terrapias e cuidados
no ge
erenciamentto de patolog
gias dolorossas. O forma
ato conciso e direto destta parte de nosso
boletim mensal não dá muita margem
m para exp
pressarmos a opinião dos profissionais
envolvidos no de
esenvolvimen
nto e editora
ação do DOL
L, embora o crivo crítico
o muitas vez
zes se
fez necessário e, vez por outtra, uma peq
quena nota do editor se
e faça apareccer, muitas vezes
fruto dos debates
osas.
s e discussõe
es de nossass reuniões se
emanais, às vezes caloro
ensamento crítico
O verdade
eiro espaço p
para disseminação das opiniões
o
e pe
em n
nosso boletim sempre foi o Editorrial, uma prreocupação constante d
da pauta, com
c
a
obrigação premente de traze
er a vocês le
eitores os as
ssuntos mais
s polêmicos e importanttes do
cenárrio mundial da ciência, desenvolvi mento farm
macêutico e terapias no
o que conce
erne o
estud
do e terapêu
utica da dor. No quadro a
abaixo, pode
emos observ
var a riqueza
a de assunto
os que
passa
aram por nosso boletim ao longo de sta primeira
a década do século XXI.

Gráfico 1: Assuntos trattados em edittoriais do DOL
L no período de 2000-2010

Em um es
sforço retrosspectivo, verrificamos qu
ue ao longo da década temos
t
uma grande diversidade de assuntos l igados à do
or. Pode-se perceber ce
erta predileção a
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divulg
gação dos diferentes tipos de dor qu
ue existem, assim como a discussão
o de novos alvos e
droga
as para a terrapêutica da
a dor, visto q
que ainda es
stamos longe
e de uma sittuação ideal,, onde
o enttendimento das origens fisiopatológ icas das con
ndições dolo
orosas aguda
as e crônicas seja
satisffatório, assim como o repertório d
de ferramen
ntas farmaco
ológicas sej a suficiente
e para
atend
der ao conttrole ideal de todos o s pacientes
s acometidos de dores que neces
ssitem
interv
venções medicamentosa
as. Dentre e
estes dois tópicos,
t
podemos citar, por exemplo, os
editoriais dedicad
dos ao entendimento da
a fibromialgia e das dores trigemin
nais, a neuro
opatia
diabé
ética, a dor do câncer, a dor da A
AIDS, a dorr neonatal e até mesmo
o a influênc
cia do
orgas
smo na dor de
d cabeça. Temos,
T
tamb
bém, os dive
ersos alvos explorados
e
p
para a intervenção
e con
ntrole da do
or, como o uso da terrapia de imu
unobiológico
os, receptore
es de adenosina,
recep
ptores vanilóides, canais iônicos e até mesm
mo discussõ
ões mais po
olêmicas como o
editorial "Homeopatia versus
s Alopatia: d iluindo opiniiões".
Temos ainda, e de maneira quase
q
equittativa, edito
oriais explo
orando
diverrsos aspectos dos tratam
mentos da do
or, como a acupuntura,
a
a fitoterapia
a, a fisiotera
apia e
a esttimulação elé
étrica, dentrre outras, e diversos as
spectos que dizem respe
eito à atuaç
ção da
indús
stria farmac
cêutica no panorama
p
d
do tratamen
nto da dor, com polêm
micas como a da
talido
omida e da dipirona, as
ssim como o mau uso da
d medicina
a baseada e m evidência
as e a
presc
crição de me
edicamentos
s direcionad a por brindes entre outras artiman
nhas da ind
dústria
em busca do lucro. A polêmica do
os medicam
mentos espe
ecíficos para
a a inibiçã
ão da
cicloo
oxigenase-2 também pa
articipa destte bloco, ma
as que devido a sua diimensão me
ereceu
aqui um destaque, com vário
os editoriais tratando os diversos asp
pectos deste
e grave incid
dente.
Outras po
olêmicas tam
mbém apare
eceram por aqui, como
o por exemp
plo, a
utiliza
ação medicin
nal da canna
abis e dos op
pióides, assiim como a experimentaç
e
ção animal para
p
o
desen
nvolvimento científico e de novoss medicamentos para a dor, assim
m como div
versos
aspec
ctos dos me
ecanismos associados
a
a gênese da
a dor crônica
a, inflamató
ória, neurogênica,
partic
cipação de células
c
gliais,, dentre outrros.
Temos alg
guns editorriais sobre a formação de profiss ionais da saúde,
s
muita
as vezes des
spreparados para lidar ccom a dor do
os pacientes aos seus cu
uidados e tam
mbém
várias discussões
s sobre as definições e n
nomenclaturras da IASP (Internation
nal Associatio
on for
Study of Pain
n).
the S
Toda esta miríade de opiniões e discussões
d
sã
ão, algumas vezes, de autoria
de im
mportantes figuras do ce
enário nacion
nal e mundia
al, como o Prof.
P
Dr. Sérrgio H. Ferre
eira, o
Prof. Dr. Wiliam Alves do Prrado, o Dr. Maruãn Om
mais, o Prof. Dr. José Ge
eraldo Spec
ciali, o
Prof. Dr. Alexand
dre Magno da
d N. Marinh
ho, o Prof. Dr. Marco Antônio
A
More
eira Rodrigu
ues da
Silva,, a Profa. Dra.
D
Janetti Nogueira
N
de Francischi e o Prof. Drr. João Batissta Calixto. Todos
eles nos deram a honra de compartilha
ar seus conhecimentos e opiniões neste esforrço de
difusã
ão científica que é o pro
ojeto DOL.
E que venham mais 10 anos!! Parabéns a todos que se esforçarram e
contrribuíram com
m esta inicia
ativa pionei ra de divulg
gação do co
onhecimento
o sobre a dor no
mund
do digital!

* Pro
ofessora Adjjunta na áre
ea de Enferm
magem e Fa
armacologia da Faculdad
de de Ceilân
ndia Unive
ersidade de Brasília
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