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1. A
Antagonism
mo do receptor tipo
o 2 para angiotensi
a
na como ttratamentto do
ataq
que agudo
o de gota
Indiv
víduos com
m artrite gotosa fr equenteme
ente experrimentam uma série
e de
como
orbidades onde
o
a hip
pertensão ttem sido uma das mais comunss, afetando
o 6080%
% dos pacie
entes com gota. Estu
udos clínico
os demonsttraram que
e medicame
entos
anti--hipertensiv
vos como in
nibidores d a enzima conversora
c
da angiote
ensina I (iEC
CA) e
bloqu
ueadores dos
d
recepto
ores AT1 (B
BRAT1) aum
mentam o risco de attaque agud
do de
gota. Os iECA
As podem modular o sistema renina-ang
giotensina, resultando na
ativa
ação do Rec
ceptor Tipo
o 2 da Angiiotensina III (RAT2), que
q
pode se
er o mecan
nismo
respo
onsável pe
elas respos
stas inflam atórias ind
duzidas pelo MSU. Re
ecentemente, a
exprressão de RAT2 no tecido sino
ovial de in
ndivíduos com
c
artrite
e reumatoiide e
osteo
oartrite foi confirmad
da, de mod
do que o antagonism
mo do RAT
T2 se apres
senta
como
o uma estrratégia terapêutica p romissora para pacie
entes com artrite, como a
gota. Assim, o objetivo de
este estudo
o é avaliar o potencial analgésico
o do antago
onista
de R
RAT2 em modelos de ataque
a
agu
udo de gota
a, incluindo
o aqueles p
precipitados
s pelo
uso de anti-h
hipertensivos. Todoss os grup
pos foram
m analisad os quanto
o ao
dese
envolvimentto de alodinia m
mecânica, hiperalges
sia térmicca, nocice
epção
espo
ontânea e edema
e
artic
cular antes,, e em diferrentes temp
pos após ass injeções IA.
I
Na d
dose testad
da, o trata
amento orral com PD
D123319 fo
oi ativo na
a prevençã
ão de
alodiinia mecân
nica (44%
% de prev
venção) e nocicepçã
ão espontâ
ânea (56%
% de
prevenção) de 1 a 6 h após estím
mulo. A injjeção IA de angioten
nsina II induziu
alodiinia mecânica e nocic
cepção espo
ontânea de
e 0,5 a 6 h após as in
njeções, e a dor
foi prevenida pelo tratamento IA
A com PD
D123319, de 4 a 6 h após as
administrações.
Referência: Vie
eira TN, Ferreira
F
J,, Silva CR
R. Angioten
nsin II Ty
ype 2 receptor
antagonism as treatment of acute g outy attack
k, including
g those pre
ecipitated by the
use of antihyp
pertensive drugs. 50
0th Brazilia
an Congre
ess of Pha
armacology and
Expe
erimental Therapeutics
s, Brazil, R ibeirão Preto, 25 a 28
8 de setemb
bro de 2018
8.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
nsitório Ankirina 1 desempe nha um papel
p
2. O Receptor de Potencial Tran
crítico em um
m modelo animal d
de dor de
evido a metástase de câncer
r em
cam
mundongos
s
Existte uma gra
ande neces
ssidade, nã
ão solucion
nada, para o tratame
ento da do
or do
cânc
cer e novos
s alvos e medicamen
ntos são necessários. O Recepttor de Pote
encial
Transitório ank
kirina 1 (TR
RPA1), é u m canal de
e cátions expresso
e
po
or nocicepttores,
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ativa
ado por su
ubstâncias oxidantes que inicia
am resposttas do tipo
o dolorosas
s em
modelos de do
or inflamattória e neu
uropática. O Receptor de Poten
ncial Trans
sitório
vanilloide 1 (TR
RPV1), qua
ando ativad
do, também
m está rela
acionado ao
o início da dor,
mas com uma forma de ativação
a
differente do TRPA1.
T
Dev
vido a isso,, neste trabalho
é avaliado o po
ossível envo
olvimento d
do receptor TRPV1 ne
este modelo
o de dor devido
a me
etástase do
o câncer em
m camund ongos. Con
nsiderando que o TRP
PV1, atravé
és de
uma via independente do estressse oxidativ
vo, contrib
bui parciallmente pa
ara a
hiperrsensibilida
ade ao calo
or, a ativaçã
ão dependente de estresse oxid
dativo do TRPA1
T
do comportamento da tigmota
dese
empenha papel
p
na mediação
m
d
axia e alo
odinia
mecâ
ânica e ao frio
f
em um
m modelo de
e dor do câncer.
Referência: Pla
ante GE, VanItallie
V
T
TB. Metabo
olismo. Tra
ansient Recceptor Pote
ential
Anky
yrin 1 (TRPA1) plays a critical ro
ole in a mettastatic mo
ouse modell of cancer pain.
50th Brazilian Congress of Pharma
acology and
d Experime
ental Thera
apeutics, Brazil,
B
Ribeirão Preto, 25 a 28 de
e setembro de 2018.
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3. O envolvim
mento dos receptore
es P2X3 pe
eriféricos na dor mu
uscular ag
guda,
mas
s não na in
ndução e manutençã
m
ão da dor muscular crônica
A do
or muscula
ar é um prroblema re
ecorrente e com alto impacto ssocioeconômico.
Atualmente, sã
ão propostos algunss mecanism
mos que podem m odular as vias
nocic
ceptivas da
a dor muscu
ular aguda.. Dentre ele
es, a neuro
oplasticidad
de de recep
ptores
P2X3
3, portanto
o, o presente estudo tteve como objetivo in
nvestigar sse os recep
ptores
P2X3
3 também estão
e
envo
olvidos na in
ndução e manutenção
m
o da dor m
muscular crô
ônica.
Para avaliar o envolvimen
e
nto dos recceptores P2
2X3 na indu
ução e man
nutenção da dor
musc
cular crônica, o A317
7491, um antagonistta seletivo dos recep
ptores P2X3
3, foi
injetado antes da carragenina ou
u PGE2 em
m animais. O pré-trratamento com
A317
7491 (60μg
g / múscu
ulo) evitou o desenvolvimento de hiperallgesia mus
scular
mecâ
ânica aguda por até 6 horas e n
não reduziu
u a indução
o de hipera
algesia mus
scular
induz
zida pela in
njeção de PGE2.
P
O prresente trab
balho sugere que os rreceptores P2X3
exprressos no te
ecido musc
cular estão envolvidos na dor mu
uscular agu
uda, mas nã
ão na
induç
ção e manu
utenção da dor muscu
ular crônica
a.
Referência: Jorrge CO, Az
zambuja G
G, Gomes BB,
B
Oliveira-Fusaro M
MCG. Perip
pheral
P2X3
3 receptors
s are invo
olved in a
acute musc
cle pain but
b
not in induction and
main
ntenance off chronic muscle
m
pain . 50th Brazilian Cong
gress of Pha
armacology
y and
Expe
erimental Therapeutics
s, Brazil, R ibeirão Preto, 25 a 28
8 de setemb
bro de 2018
8.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
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8.
Avaliação da eletr
roacupuntu
ura e ex
xercícios físicos em
m modelo
o de
4. A
mon
noartrite em
e ratos
A os
steoartrite (OA) é um
m distúrbio
o que aco
omete as articulações
a
s móveis. Suas
princ
cipais características envolvem o estress
se celular e degrada
ação da matriz
m
extra
acelular, in
ncluindo a participaçã
ão de citocinas pró-in
nflamatóriass e ativaçã
ão da
imun
nidade inatta. Um dos
s principaiss eventos da
d doença é o apare
ecimento da
a dor
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crônica que le
eva a baix
xa qualidad
de de vida dos pac
cientes, alé
ém dos custos
finan
nceiros do tratamento
o da OA. A acupuntu
ura e a esttimulação e
elétrica nervosa
trans
scutânea (TENS) são
o recomend
dadas com
mo interven
nções não farmacológ
gicas.
Nestte estudo, ratos Wista
ar machos foram div
vididos alea
atoriamente
e em 5 grupos,
uindo contrrole, salina
a, EX, EA e associa
ação (EX + EA). Pa
ara indução da
inclu
monoartrite foi realizado injeção
i
intrra-articularr do tornoze
elo esquerd
do de Adjuv
vante
Completo de Frreund (CFA
A) contendo
o 1 mg/mL.. A taxa de incidência e gravidad
de da
doen
nça foram avaliadas
a
através
a
da medida do
o edema da pata. Oss animais foram
f
subm
metidos aos
s testes noc
ciceptivos: paw-flick (hiperalges
(
ia térmica)), esimulaçã
ão ao
frio ((hiperalges
sia fria) e avaliação
a
d
da atividade motora, no dia 0 ((basal), 7 (após
(
injeç
ção de CFA
A e antes das sessõ
ões). Os re
esultados demonstram
d
m que apó
ós 10
sessõ
ões, o gru
upo EX ap
presentou bons resultados no controle d
da evoluçã
ão da
inflam
mação indu
uzida pela CFA quand
do compara
ado ao gru
upo EX + E
EA, reduzin
ndo o
edem
ma da pata. O grupo EX + EA alliviou a dorr inflamatória verificad
da pela alo
odinia
mecâ
ânica. O grupo
g
EA apresentou
u melhora da hipera
algesia ao calor apó
ós 10
sessõ
ões, quand
do comparrado aos demais grrupos. Tam
mbém houv
ve melhorra da
hiperralgesia ao
o frio quando comparrado ao grupo EX + EA após 1
10 sessões.. Não
houv
ve melhora
a significattiva nos p rotocolos terapêutico
t
os nos res ultados ap
pós 5
sessõ
ões, excetto na avaliação da atividade motora, onde
o
o grrupo EX + EA
apresentou maior atividad
de motora do que o grupo
g
que recebeu
r
o ttratamento
o com
EA. O presen
nte estudo demonstrra, pela primeira
p
vez,
v
a rel evância destes
trata
amentos (EX, EA e EX + E
EA), servin
ndo como alternativ
va para novos
n
trata
amentos. Estudos
E
adicionais esstão em desenvolvim
mento para aprofunda
ar os
meca
anismos en
nvolvidos na
a fisiopatol ogia da OA
A.
Referência: Rebelo IN, Martins
M
GA, Ferraz AG
G, Witz MI,, Souza AH
H. Evaluatio
on of
ure and physical ex
xercises in monoarthritis mode
el in rats. 50th
electtroacupuntu
Brazilian Congrress of Pharrmacology and Experiimental The
erapeutics, Brazil, Rib
beirão
Preto
o, 25 a 28 de
d setembrro de 2018 .
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5. O efeito antinocice
a
eptivo de composto
os semi-s
sintéticos derivados de
flore
es de Moriinga oleífe
era é med iado pelos
s receptor
res P2X7 e
em um mo
odelo
pré--clínico de dor na ar
rticulação temporom
mandibular de ratos
s
As d
desordens temporomandibularess causam dor, levan
ndo a umssa limitaçã
ão da
qualiidade de viida. No enttanto, os m
mecanismos
s relacionad
dos a esta condição clínica
c
não são comple
etamente elucidadas,
e
assim com
mo a escass
sez de um protocolo eficaz
e
e bem estabele
ecidas no trratamento dessas con
ndições. A Moringa
M
ole
eífera apres
senta
uma diversifica
ada aplicação terapêu
utica, incluiindo propriedades an
ntinociceptiv
vas e
anti--inflamatóriias. Assim,, o objetiv
vo foi avaliar a efeitto antinociiceptivo e antiinflam
matório, as
ssim como o envolvim
mento central e perifé
érico dos co
ompostos semis
sinté
éticos obtid
dos de um
m isotiocian
nato de be
enzila isola
ado de florres de Mo
oringa
oleífe
era na arrticulação temporoma
andibular (ATM) de ratos. Essses compostos
reduziram a re
esposta infflamatória pela diminuição da permeabilid
p
dade vascu
ular e
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pelos
s baixos níveis
n
prottéicos de IL-1β, IL-8, ICAM-1
1, CD55, P
P2X7 e NF-Қβ.
Colettivamente, os dados apresentad
dos demons
stram o efe
eito antinocciceptivo e antiinflam
matória, atuando
a
nos níveis periféricos e centrrais, repre
esentando uma
prom
missora es
stratégia terapêutica
a no tra
atamento da dor na articulação
temp
poromandib
bular.
Referência: Chaves HV, Parente AC
C, Val DR,, Paula IMB, Lopes F
FMLS, Assis EL,
Gom
mes FIF, Barrbosa FG, Almeida
A
DK
KC, Mafezoli J, Silva MR, Clementte-Napimog
ga JT,
Costa DVS, Brito GAC, Pinto
P
VPT, Cristino Filho G, Bez
zerra MM. P2X7 rece
eptors
mediate the an
ntinociceptiive effects of semisy
ynthetic com
mpounds o
obtained fro
om a
benz
zyl-isothiocy
yanate isolated from Moringa olleífera flowers in a prre-clinical model
m
of te
emporoman
ndibular joint pain in rats. 50th Brazilian Congress
C
o
of Pharmacology
and Experimen
ntal Therap
peutics, Bra
azil, Ribeirrão Preto, 25 a 28 d
de setembrro de
2018
8.
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6. A
Avaliação do
d efeito antinocice
eptivo da toxina TX
X3-3 isola
ada do ven
neno
da aranha Phoneutriia nigrive
enter no
o modelo de fibrromialgia em
cam
mundongos
s
A fib
bromialgia é definida como
c
uma síndrome musculoesq
quelética crrônica difus
sa de
caus
sa não-inflamatória qu
ue os exam es físicos in
ndicam a existência d e pontos de dor
distrribuídos ao longo do corpo.
fadiga diu
c
Os p
pacientes apresentam
a
urna e sono
o não
reparador, dentre outras manifestaçções clínica
as, como rigidez musccular e articular
matinal, parestesia sem padrão ne
europático caracterís
stico, boca seca, ton
ntura,
taquicardia, dores de cab
beça. O tra
atamento fa
armacológic
co consiste
e na induçã
ão de
sono
o de melho
or qualidad
de, bem co
omo controle dos sin
ntomas asssociados, como
deprressão e an
nsiedade. As
A toxinas purificadas
s de o vene
eno Phoneu
utria nigriventer
foram
m investiga
ados no trattamento de
e vários tipos de dor.
O ob
bjetivo da pesquisa foi adapta
ar o mode
elo de animal de fib
bromialgia para
camu
undongos, usando dos
ses decresccentes de reserpina,
r
a fim de tesstar o pape
el das
biogê
ênico das aminas
a
no cérebro,
c
av
valiando o efeito
e
antinociceptivo da toxina Tx3-3
T
isolada do vene
eno da ara
anha Phone
eutria nigriv
venter, bem
m como in
nvestigar a ação
farm
macológica da toxina Tx3-3 e
em modelo
os de dep
pressão e ansiedade
e em
camu
undongos em
e modelo de fibromi algia e inve
estigar o mecanismo
m
d
de ação do Tx33 atrravés a dos
sagem de neurotransm
n
missores no
o cérebro dos animais .
O m
modelo de fibromialgia
f
a foi obtido
o através da adminis
stração de uma rese
erpina
subc
cutânea de 0,25 mg / kg por trê
ês dias con
nsecutivos, uma vez q
que uma melhor
m
respo
osta aos estímulos
e
provocados
p
foi observ
vada nessa
a dose. No quarto dia, os
anim
mais desen
nvolveram nocicepção
o difusa e depressã
ão, recebe
endo difere
entes
trata
amentos. Os
O grupos foram
f
divid
didos e depois recebe
eram por v
via oral: sa
alina,
dulox
xetina, pregabalina e pramipexo
ol. Outros dois
d
grupos
s receberam
m via intrattecal:
PBS (tampão fosfato)
f
qu
ue era o v
veículo de diluição de
e toxina e o outro grupo
g
receb
beu a toxina Tx3-3. As aplicaçções da reserpina ind
duziram a diminuição
o dos
níveiis cerebrais dos neu
urotransmisssores sero
otonina, do
opamina e glutamato
o, de
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modo que a tox
xina Tx3-3 poderia rev
verter tais valores. A toxina Tx3 -3 proporcionou
um e
efeito antin
nociceptivo
o nesse mo
odelo de fiibromialgia no teste de hiperalgesia
térm
mica e alo
odinia me
ecânica. E
Essa toxina também
m demonsstrou atividade
antid
depressiva no teste do n
nado forç
çado, sem
m aprese
entar qua
alquer
comp
prometimento ou alte
eração mottora. Os medicamento
os duloxetiina, pregab
balina
eop
pramipexol produziram
m efeito anttinociceptiv
vo, a estímulos mecân
nico ou térm
mico.
Referência: Souza AH , Pedron
P
C , Gomez MV.
M
Evaluattion of the antinocice
eptive
effec
ct of TX3-3 toxin isolated from
m spider poison. 50
0th Brazilia
an Congres
ss of
Pharrmacology and Experiimental Th
herapeutics,, Brazil, Ribeirão Pre
eto, 25 a 28
2 de
setem
mbro de 20
018.
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7. A
Ativação do
d PPAR-gama mo
odula a diminuição
d
o da exprressão gê
ênica
indu
uzida pela cisplatina
a em um modelo de Neuropa
atia Perifé
érica Indu
uzida
por Quimioterrapia
A ne
eurotoxicidade induziida por drrogas quim
mioterápicas
s que afettam o Sis
stema
Nerv
voso Perifé
érico (SNP
P) é deno
ominada Neuropatia
N
Periférica
a Induzida por
Quim
mioterapia (NPIQ).
(
Estte efeito ad
dverso é um
m dos mais comuns no
o tratamento do
cânc
cer pelo us
so de deriv
vados de p latina (porr exemplo, cisplatina e oxaliplattina),
agen
ntes dirigid
dos aos microtúbuloss (por exemplo paclittaxel e alccalóides vinka),
a (bortezo mib) e age
inibid
dores do proteassom
p
ente antian
ngiogénico (talidomida). A
NPIQ
Q é caractterizada pe
ela disfunçção dos ne
eurônios se
ensoriais p
periféricos e se
manifesta como
o perda sen
nsitiva, parrestesia, dis
sestesia, dormência, fformigamento e
dor n
neuropática
a. Atualmen
nte, existem
m muitos mecanismos
m
s propostoss para expliicar o
estab
belecimento da NPIQ,, tais como
o alterações nos gâng
glios da rai z dorsal (D
DRG),
ativa
ação da microglial
m
e liberação de citocin
nas pró-infflamatóriass. Logo, muitas
m
estra
atégias esttão em desenvolvim
d
mento para
a prevenirr e/ou rev
verter a CIPN,
C
inclu
uindo a ne
europroteçã
ão. Uma p
possível estratégia po
oderia ser a ativaçã
ão do
Rece
eptor Ativado por Proliferação de Peroxis
ssomo gam
mma (PPAR
Rγ). A ativ
vação
desse receptor nuclear já foi demonsstrada como neuropro
otetora em muitas doe
enças
neurrodegenerativas, incluindo a doe nça de Alzh
heimer. Na NPIQ, a attivação do PPAR
pode
e ser neuro
oprotetora,, reduzindo
o a expres
ssão de citocinas, um
ma vez que
e sua
respo
osta anti-iinflamatória
a está be
em estabelecida. A rosiglitazo
ona preven
niu a
na express
dimin
nuição indu
uzida pela cisplatina n
são de outrras isoform
mas de PPAR em
cultu
uras de neu
urônios periiféricos de camungond
dos.
Referência: Oliv
veira HR, Duarte
D
DB. PPAR gam
mma activation modula
ates decrea
ase in
gene
e expressio
on induced
d by cispllatin in a Chemothe
erapy Indu
uced Perip
pheral
Neurropathy model
m
in vitro.
v
50th
h Brazilian
n Congress of Pha rmacology and
Expe
erimental Therapeutics
s, Brazil, R ibeirão Preto, 25 a 28
8 de setemb
bro de 2018
8.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
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8. Investigação do envolvim
mento do sistema endocan
nabinoide
e na
antinocicepçã
ão induzida
a por estim
mulação elétrica
e
nervosa tran
nscutânea
a
Este estudo teve com
mo objetiv
vo investtigar a participação
p
o do sis
stema
endo
ocanabinoid
de na antiinocicepção
o induzida pela estimulação e
elétrica nervosa
trans
scutânea (T
TENS) em níveis perifférico e central. A alo
odinia mec ânica e o efeito
e
antin
nociceptivo da TENS foram
f
med
didos pelo teste
t
de fila
amento de
e von Frey. Para
inves
stigar o envolvimentto do siste
ema endoc
canabinoide
e, o AM25
51, agonistta do
recep
ptor canab
binoide tipo
o 1 (CB1)), e o MAFP, inibidor da FAAH
H, uma en
nzima
meta
abolizadora
a de end
docanabino ides, fora
am administrados. Os resulttados
demo
onstraram que a TEN
NS de baixa
a e alta fre
equência re
eduziu signiificativamente a
alodiinia mecânica e este efeito
e
foi re
evertido pelo AM251 e potencialiizado pelo MAFP
de baixa e alta
nos níveis periférico e ce
entral. Além
m disso, a aplicação de TENS d
frequ
uência aum
mentou os níveis
n
de A
AEA e a exp
pressão do receptor ccanabinoide
e CB1
na pata, no corrno dorsal da
d medula espinhal e na substân
ncia cinzentta periaque
edutal
dorso
olateral.
Referência: Malta IHS, Oliveria HU, Santos RS
S, Pinho JP
P, Almeida AFS, Sorg
gi CA,
Peti APF, Faccio
oli LH, Ferrreira E, Sou
uza GG. Inv
vestigation of the invo
olvement of
o the
endo
ocannabinoid system in
i the transscutaneous
s nervous electric stim
mulation-ind
duced
antin
nociception. 50th Brrazilian Co
ongress of Pharmac
cology and
d Experim
mental
Therrapeutics, Brazil,
B
Ribeiirão Preto, 25 a 28 de
e setembro de 2018.
Alertta submetid
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12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
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9. Dieta deficiiente em zinco
z
aum
menta a do
or nocicept
tiva, no en
ntanto red
duz a
dor inflamatória
As influências nutricionais na e
epigenética podem desempenh
har um papel
determinante no
n aparecim
mento e p
progressão da dor ne
europática. O zinco é um
micro
onutriente essencial para a h
homeostasia
a do siste
ema nervosso, memória e
proce
essos de aprendizagem, e outtros processos como
o a dor e também como
mediador da pla
asticidade sináptica.
s
O trrabalho de
e Lima e colaborado
ores investtiga os efe
eitos do d
desequilíbrio da
homeostase do zinco sobre
s
o d esenvolvim
mento da dor. O d
desequilíbrio
o da
homeostase do
o zinco foi induzido ssubmetendo camundo
ongos com 3 semana
as de
idade
e a diferentes dietas: Grupo com
m restrição
o a Zinco, e dois grupo
o com cons
sumo
de ziinco 20 e 30mg/Kg,
3
re
espectivam
mente.
Uma vez por semana,
s
du
urante 1 m
mês, a alod
dinia mecânica foi me
edida usan
ndo o
méto
odo de Vo
on Frey. Na 3º sema
ana, foram
m realizado
os ensaios plantares para
alodiinia a frio,, alodinia por calor, nocicepção
o induzida por forma
alina e alo
odinia
mecâ
ânica induz
zida por carragenina. No final, amostras
a
de
e plasma e gânglio da
a raiz
dorsa
al foram re
emovidas pa
ara quantifficação de citocinas
c
e análise de Western blot.
Duas
s semanas
s após o início da intervençã
ão na dietta, alodinia
a mecânica foi
detectada no grupo
g
Zn (-), sendo g
gradualmente aumentada até a 3ª seman
na. O
grup
po Zn (-) também apresentou
a
alodinia ao
a frio e ao calor. A sensibilidade
nocic
ceptiva é significativa
s
mente aum
mentada qu
uando comparada ao grupo controle.
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No teste da forrmalina foi detectada uma sensiibilidade au
umentada n
no grupo Zn
Z (-)
na ffase 1 (fase neurogê
ênica), no entanto, surpreendentemente
e uma resposta
reduzida na fas
se 2 (dor inflamatória
i
a). A mesm
ma redução
o de hiperssensibilidad
de foi
obse
ervada após
s a injeção intraplanta
ar de carrag
genina.
Outrro dado inte
eressante mostra
m
que o TNF plas
smático foi reduzido n
no grupo Zn (-).
A análise da ex
xpressão de
e ATF-3 e G
GFAP no DR
RG mostrarram um aum
mento no ATF-3
A
e red
dução da expressão
e
de GFAP, corroboran
ndo a hipóttese de atiivação neu
uronal
aumentada, ma
as redução da ativaçã
ão imune. Também,
T
DRG
D
SOD-1
1, um marc
cador
de e
estresse oxidativo, a expressão
e
foi aumenttada em an
nimais sub metidos à dieta
de Zn (-).
O es
studo conclui que a dieta com rrestrição de
e zinco alte
era a sensi bilidade ba
asal à
dor em camun
ndongos. A redução do consumo de Zinco parece
e interferirr nos
circu
uitos de dor,
d
reduz
zindo a d
dor inflama
atória, porém aume
entando a dor
nocic
ceptiva. Co
onsequente
emente, o desequilíb
brio de zin
nco poderia
a ser um fator
predisponente para
p
o dese
envolvimen
nto da dor nocepitiva.
n
R, Miranda ALP.
Referência: Lim
ma CKF, Silva RV, Silv
va VDCS, Oliveira
O
JT, Lima LMTR
Zinc deficient diet increa
ases nocice
eptive pain; however, it reduce
es inflammatory
pain. 50th Bra
azilian Con
ngress of P
Pharmacolo
ogy and Ex
xperimenta
al Therapeutics,
Brazil, Ribeirão Preto, 25 a 28 de settembro de 2018.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
10. Análise de
d vocaliz
zação ultrra-sônica para o estudo
e
do
o compon
nente
afetivo da dorr orofacial aguda e d
do contágio emocional da dorr em ratos
s
Cons
siderando as
a características ún
nicas da do
or craniofa
acial, é neccessário propor
novo
os métodos
s para aum
mentar o a
aspecto translacional na pesquissa básica sobre
s
dor. Neste senttido, as voc
calizações u
ultrassônica
as (USVs) têm
t
sido re
elacionadas
s com
o estado emoc
cional e pod
deriam ind
dicar o com
mponente afetivo da d
dor. Estudo
os da
emis
ssão de USVs em rato
os submeti dos ao teste da form
malina na pa
ata demonstrou
um a
aumento da emissão de USVs, q
que foi inib
bida com o tratamentto com morfina.
Além
m disso, há
á evidência
as crescenttes de que os USVs podem pro
ovocar con
ntágio
emoc
cional, uma forma de empatia que pode
e modificar a percepçção da dor. No
entanto, a influência de mudançass no contex
xto social na emissã
ão de USVs em
modelos de dorr ainda não
o foi investi gada. Assim
m, o objetivo deste esstudo foi av
valiar
se a emissão de
d USVs representa um parâm
metro para o estudo do compon
nente
afetiv
vo da dor,, bem com
mo se a in
nteração so
ocial modula a emisssão de USV
Vs. A
modulação das USVs foi
f
avaliad a através da avaliação do comportam
mento
nocic
ceptivo ind
duzido por formalina em um rato
r
na prresença de
e outro ratto da
mesm
ma caixa, na presen
nça de um rato de caixa
c
difere
ente ou da
a mesma caixa
e grooming
sepa
arados por uma barre
eira visual. Os picos do
d comportamento de
g e a
emis
ssão de UV
VSs evocadas pela forrmalina red
duzidos pela morfina,, sugerindo
o que
eles representa
am diferentes medida
as de dor orofacial. Além
A
disso
o, a emissã
ão de
USVs
s induzida por forma
alina é susscetível à modulação
o social, in
ndicando que
q
a
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análiise desse parâmetro
p
pode contrribuir para explorar a dimensão
o afetiva da
a dor
orofa
acial.
Referência: Barrroso AR, Araya
A
EI, C
Chichorro JG
G. Ultrasonic vocalizattion analys
sis for
the study of the affective compo
onent of acute
a
orofa
acial pain and emottional
conta
agion of pain in rats. 50th
h Brazilian
n Congress
s of Pharrmacology and
Expe
erimental Therapeutics
s, Brazil, R ibeirão Preto, 25 a 28
8 de setemb
bro de 2018
8.
Alertta submetid
do em 04/1
12/2018 e a
aceito em 04/12/2018
0
8.
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