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1. Endotelina in
nduz hiperalgesia mecâ
ânica por ativação
a
de receptoress do tipo ET
E B e
incap
pacitação artticular por attivação de re
eceptores ET
TA
Cunh
ha, J.M. e cols.,
c
da FMRP/USP e d
da UFSC observaram que a injeçã o intraplanttar de
endottelinas induz
ziu hiperalge
esia mecânicca, a qual fo
oi totalmente
e abolida pello pré-tratam
mento
com antagonista seletivo pa
ara receptorres do tipo ET
E B , mas não
n
com anttagonista se
eletivo
para receptores do tipo ET
TA. A hipera
algesia induz
zida pela administração
o intraplanttar de
endottelina do tip
po 1 (ET-1) não
n
foi alterrada pelo tra
atamento com indometa cina (inibido
or não
seletiivo da cicloo
oxigenase), atenolol (b eta bloquea
ador) ou dex
xametasona (antiinflamatório
esterroidal). Os autores
a
conc
cluíram que as endotelinas induzem hiperalge
esia mecânic
ca via
ativação de rece
eptores do tipo
t
ETB utillizando mec
canismos ind
dependentess da liberação de
prosttaglandinas, aminas sim
mpatomiméti cas ou citoc
cinas. Os au
utores obserrvaram ainda que
as e
endotelinas parecem contribuir
c
p
para a hipe
eralgesia in
nduzida porr lipolissaca
arídeo
bacte
eriano, carra
agenina ou bradicinina.
b
Melo e cols. da UFSC, FCFRP-USP
F
e da Univers
sidade
de S
Sherbrooke observaram que a hip
peralgesia e a nocicepção induzid as por ET-1 em
ETA e não de
articu
ulações norm
mais de rato parecem de
epender da ativação de receptores E
e ETB,
difere
entemente ao observa
ado acima. Esses acha
ados, segun
ndo os auttores podem
m ser
relevantes à etiologia da dor associada à
às artrites.
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
os 17036 e 1
17038, pp 44
43
2. Participação de
e mastócitos
s da indução
o de hiperalg
gesia por end
dotelina
Frighetto, M. e co
ols., da UFSC
C investigara
am o envolv
vimento de mastócitos
m
na
a hiperalges
sia, na
nocic
cepção e no edema induzidos por endotelinas em patas de
d ratos. O bservaram que a
deple
eção do contteúdo granular de mastó
ócitos na pa
ata de ratos por adminisstração crônica do
comp
posto 48/80,, reduziu o tempo dispe
endido em lamber a pa
ata, a poten
ncialização da
d dor
a (edema). Dessa forma, os autore
causa
ada por caps
saicina e o peso
p
da pata
es concluíram
m que
os m
mastócitos pa
arecem ser fundamenta
ais na induçã
ão de hiperalgesia, noccicepção e edema
e
induz
zidos por ET--1.
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
o 17025, pp 335
3. Aç
ção analgésic
ca da Aniba canellila
Vário
os espécimes
s vegetais da
d flora Ama
azônica são largamente
e utilizados para tratam
mentos
medicinais. Denttre as divers
sas plantas m
medicinais a Aniba cane
ellila é muito
o conhecida como
estim
mulante do siistema diges
stivo e nervo
oso. Recente
e estudo de Fontes Jr., E
E. de A. e co
ols. da
UFPA
A mostrou qu
ue além das
s propriedad es acima cittadas, o óleo
o essencial d
da Aniba canellila
possu
ui atividade analgésica periférica, a
avaliada pela diminuiçã
ão do núme
ero de conto
orções
induz
zidas pela administraçã
a
ão i.p. de á
ácido acético
o em camundongos. E stas observ
vações
reforç
çam a neces
ssidade de uma
u
avaliaçã
ão sistemátic
ca das proprriedades me
edicinais da ampla
a
flora brasileira pa
ara a elabora
ação de nova
as fórmulas terapêuticas
s.
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
o 17.010, pp
p. 125
4. Efe
eito analgésico da pento
oxifilina em m
modelos exp
perimentais
A pe
entoxifilina (PTX) é um
ma metilxa ntina inicialmente des
scrita como potente agente
a
hemo
orreológico (melhora
(
a elasticidade das hemácias) usado na
n terapia d
de várias do
oenças
xpressão de
vascu
ulares. A PT
TX é capaz de
d inibir a ex
e TNF-alfa, citocina
c
com
m papel central na
gênes
se da dor in
nflamatória. Benevides, V
V.M. e cols da UFCE e da
d FMRP/US P, investigaram o
possíível efeito analgésico
a
da
d PTX em modelos de
d hiperalge
esia por esstímulos quíímicos
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(conttorções abd
dominais ind
duzidas porr zymosan ou ácido acético em
m camundon
ngos),
hiperralgesia me
ecânica (Ra
andall-Selittto modificado; induzida por ca
arragenina, Cg),
incap
pacitação artticular (indu
uzida por zy
ymosan, em joelho de ratos)
r
e testte térmico (placa
quente). Os pesq
quisadores observaram q
que o pré-tratamento do
os animais ccom PTX bloq
queou
de fo
orma signific
cativa e dose
e-dependentte as contorrções abdom
minais, incap
pacitação artticular
assim
m como a hip
peralgesia mecânica.
m
No
o entanto, a PTX não foi capaz de m
modificar o tempo
t
de re
eação no tes
ste térmico. Esses dadoss indicam qu
ue a PTX possui efeito a
analgésico, o qual
espec
cula-se ocorrrer via inibiç
ção da geraçção de TNF-alfa, uma ve
ez que a PTX
X também in
nibe a
trans
scrição do ge
ene de TNF-a
alfa reduzind
do o acúmulo
o do seu RNAm.
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
o 17009, pp 125
5. Atividade antin
nociceptiva e anti-hipera
algésica da adenosina
a
Estud
dos recentes
s indicam qu
ue as purina s (adenosina e ATP) têm
m importantte participaç
ção na
trans
smissão dolo
orosa. Contudo, existem poucos dad
dos na literattura sobre o envolvimen
nto da
adeno
osina (AD) nesse proce
esso. Macha do, C. e co
ols., da UFSC
C e da UNIV
VALI avaliarram o
efeito
o da AD na dor induzid
da pela form
malina e ca
apsaicina (CAP) em cam
mundongos, e na
hiperralgesia mec
cânica (Randall-Selitto) causada pela
p
injeção intraplanta r de carrag
genina
(Cg),, bradicinina
a (BK), CAP e substânccia P (SP) em
e
ratos. A AD adminisstrada via i..p. foi
capaz
z de reduzir o tempo de lambida e/ou mordida (TLM) observado
o
ttanto na primeira
quanto na segun
nda fase da dor induzida
a pela forma
alina. A AD também foi capaz de in
nibir o
TLM da dor neurrogênica cau
usada pela C
CAP e reduz
zir a hiperalg
gesia mecân
nica causada
a pela
injeçã
ão intraplan
ntar de Cg, BK, SP ou C
CAP. Esses resultados mostram qu
ue a AD pro
omove
signifficante efeito
o antinociceptivo e anti--hiperalgésic
co, sendo effetiva tanto na dor de origem
o
neuro
ogênica qua
anto inflama
atória. O me
ecanismo de ação da AD parece estar, em parte,
relacionado com a inibição direta
d
ou ind
direta de me
ediadores pró
ó-inflamatórrios envolvid
dos na
gênes
se da hipera
algesia e da dor. Entreta
anto, os pro
otocolos expe
erimentais n
não permitem
m aos
autorres concluir se o meca
anismo de a
ação da AD
D é por inib
bição direta
a ou indireta
a dos
mediadores pró-iinflamatórios
s, pois a AD foi apenas administrada
a
a sistemicam
mente (i.p.).
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
o 17020, pp 334
6. Efe
eito gabaérg
gico sobre a hiperalgesia
a secundária
Tatsu
uo, M.A.R.F.. e cols., da
d UFMG esstudaram o efeito gaba
aérgico sobrre a hiperalgesia
secun
ndária (HS) em ratos. Os
O animais rreceberam fo
ormalina intraplantar e a HS foi avaliada
no te
este de retira
ada de caud
da. A gabape
entina, drog
ga gabamimé
ética usada na clínica médica
m
para tratamento
o da dor neuropática,
n
, administra
ada por via
a intraplanttar ou intratecal
apres
sentou efeitto anti-hiperalgésico, q
que foi bloq
queado pela
a bicuculina,, antagonista de
recep
ptores GABA
AA. A gabapentina admiinistrada na pata contralateral não
o bloqueou a HS,
exclu
uindo efeitos sistêmico
os. Os dad os indicam a participação de re
eceptores GABA
G
A
perifé
éricos locais e medulares na hiperalg
gesia secund
dária.
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
o 17015, pp 126
7. M
Mecanismos da hipe
eralgesia e edema induzidos pelo vene
eno da aranha
Zanchet, E.M. e Cury, Y. do
o Instituto B
Butantan, SP
S avaliaram
m possível co
orrelação en
ntre a
hiperralgesia e a resposta inflamatória local (edema) induzid
das pelo ve
eneno da aranha
Phoneutria nigriv
venter (aranha armadeirra). A admin
nistração do veneno na região subplantar
da pa
ata reduziu o limiar no
ociceptivo m
mecânico (m
método de Randall
R
e Se
elitto) e pro
oduziu
edem
ma na patta avaliado
o por plettismografia. Os trata
amentos co
om antagonistas
serottoninérgicos ou histaminérgicos não afetaram a hiperalgesia
a mas reduziiram o edem
ma. Os
resulttados indica
am a particip
pação de me
ecanismos fisiopatológicos distintos na hiperalgesia e
edem
ma induzidos pelo veneno
o dessa aran
nha.
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
o 17004, pp 124
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8. No
ovos modelos para anális
se da dor orrofacial
Zamp
pronio, A. R.. e cols da UFPR
U
observa
aram que a injeção de formalina
f
no
o lábio superrior de
ratos
s induz comportamento de esfregaçção na regiã
ão injetada. Este compo
ortamento, assim
como
o a sacudida
a da pata observada
o
n
no modelo tradicional
t
de formalina
a, é caracterizado
pelas
s fases I (0- 3 min) e III (12- 30 miin). A injeçã
ão local de atenolol
a
ou d
dipirona redu
uziu a
fase II, no entanto, a indom
metacina nã
ão alterou a resposta quando admiinistrada loc
cal ou
sistem
micamente. Veiga, M.C.F.A. e cols. da UNICAM
MP-Piracicaba
a padronizarram outro modelo
m
comp
portamental para estudo
o da dor oro
ofacial utilizando o óleo de
d mostarda
a (OM) na ATM.
A
A
respo
osta caracte
erizou-se pe
elo ato de coçar a reg
gião e levantar rapidam
mente a ca
abeça,
quantificada por 45 minutos. Houve diiferenças es
statísticas do controle ttratado com
m óleo
mineral em relaç
ção aos grup
pos OM. O trratamento co
om analgésic
co de ação ccentral (tram
madol)
reduz
ziu o comp
portamento de maneira
a dose-depe
endente. As
ssim, o OM
M produz re
eações
comp
portamentais
s nociceptiva
as quantificá
áveis, que po
odem ser inibidas pelo trramadol.
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
os 17005 e 1
17.007, pp 124
1
9. Pla
asticidade do
o sistema no
ociceptivo hip
pocampal
A parrticipação do
o óxido nítric
co (NO) na a
antinocicepçã
ão é objeto de
d muitos esstudos. Há relatos
de qu
ue este gás tenha efeito nociceptiv
vo ou antino
ociceptivo de
ependendo d
dos modelos
s e/ou
doses
s utilizados. Neste traba
alho, Bérmud
dez, M. e colls das FORP e FMRP/USP
P observaram
m que
o NO
O também pa
articipa da plasticidade
p
produzida pelo estresse
e, modificand
do a sensibilidade
de L-NAME (inibidor
ao es
stímulo nocic
ceptivo. A microinjeção
m
d
(
da NO sintase) no hipocam
mpo de
ratos
s controle nã
ão altera o limiar
l
do an
nimal no teste de retirad
da de cauda
a, mas eleva
a este
limiarr em animais submetido
os a estímulo
os estressantes.
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
o 17.016, pp
p 333
10. N
NO pode diminuir a nocic
cepção induzzida por adm
ministração de
d formalina na ATM de ratos
As co
ondições dolo
orosas da AT
TM estão asssociadas a um
u nível elev
vado do NO no fluído sin
novial.
Com o intuito de investigar o envolvimen
nto do NO na
n nocicepção induzida p
por formalina
a 3%,
Veiga
a, M.C.F.A. e cols. da FO
OP, UNICAM P e da FMRP
P/USP admin
nistraram, allém da form
malina,
um in
nibidor da NOs (L-NMMA
A) ou salina na ATM de ratos.
r
Os res
sultados obtiidos sugerem
m que
o NO
O possui efeito
e
antinociceptivo, já que a inibição de sua sínttese aumen
nta o
o como resp
comp
portamento caracterizad
c
posta nociceptiva (o ato de coçar a região orofa
acial e
levan
ntar rapidam
mente a cabeça).
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
o 17.008, pp
p 124
11. A
Avaliação da atividade an
ntinociceptiv
va do ácido gentísico
g
em modelos de
e dor
Teixe
eira, C. e co
ols. da UNIS
SUL/RS avaliiaram a ativ
vidade antinociceptiva d
do ácido gen
ntísico
(AG) em diversos
s modelos de
e dor. Camu
undongos forram submetidos aos testtes algesimé
étricos
em q
que foram utilizadas
u
do
oses de AG de 10, 30 e 100mg/kg
g, i.p., 30 m
minutos anttes da
induç
ção álgica. Foram utiliz
zados mode los de hiperalegesia po
or estímuloss térmicos (placa
(
quente e retirad
da de cauda
a) e químiccos (ácido acético, formalina e ca
apsaicina). O AG
produ
uziu respostta analgésic
ca em todo
os os mode
elos testado
os. Visto qu
ue o AG produz
p
estim
mulação de canais de pottássio em mo
odelos de músculo
m
liso isolado, os a utores especulam
que e
este seja um
m possível me
ecanismo re
esponsável pela sua ação
o analgésica .
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
o 17001, pp 123
12. P
Participação da
d bradicinin
na na hipera
algesia persis
stente induzida por injeçções de LPS
A adm
ministração crônica de LPS
L
(lipopolisssacarídeo bacteriano)
b
induz hipera
algesia persis
stente
(HP) que parece ser depende
ente da libe ração de bra
adicinina (BK), citocinass, prostaglan
ndinas
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e aminas simpato
omiméticas. Funez, M.I.. e cols., da UFPR e da FMRP/USP u
utilizaram an
nimais
tratad
dos diariame
ente com LP
PS, durante 14 dias. No segundo dia
a após cessa
arem as inje
eções,
os an
nimais receb
beram dipiro
ona ou U504
488 (agonistta seletivo para
p
recepto
or k-opióide)), que
abolirram o estad
do de HP. A administraçã
ão de BK no
o terceiro dia após ter ssido abolida a HP,
reinsttalou o proc
cesso de HP, reforçando a hipótese de que a ins
stalação e m
manutenção da HP
induz
zida por LPS envolve a liberação de BK.
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
o 17012, pp 125
13. A
Atividade anttinociceptiva da dipirona
a em modelo
os de dor neu
uropática
va da dipiro
Beiritth, A. e cols., da UFSC analisaram
a
a atividade antinocicepti
a
ona (DIP) em
m dois
mode
elos de dor neuropática
n
: a lesão do nervo ciátic
co e a neuro
opatia diabéttica induzida
a pela
estreptozotocina (STZ). A hiperalgesia ffoi avaliada pelo métod
do Randall-S
Selitto (mecâ
ânica)
ou pe
elo método de
d Hargreaves (térmica)). A DIP adm
ministrada 2 vezes ao dia
a, durante 4 dias,
inibiu
u significativ
vamente a hiperalgesia térmica ca
ausada pela lesão do n
nervo ciático
o e a
hiperralgesia mec
cânica em animais
a
diab
béticos. Qua
ando administrada 30 m
minutos anttes, a
dipiro
ona inibiu so
omente a hiperalgesia m
mecânica ob
bservada em animais dia
abéticos porr STZ.
Esses
s resultados
s indicam qu
ue a DIP fo
oi efetiva em
m inibir a dor neuropáttica causada
a pela
consttrição do nerrvo ciático bem como a n
neuropatia diabética.
d
Fonte
e: Livro FESB
BE - Resumo
o 17024, pp 334
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