
 

 

  

  
1. Co
Marti
episó
os au
em s
náuse
opera
Gulde
relata
pacie
induz
Refer
  
2. At
Ellen 
estim
injeçã
e em
8646
camu
hiper
de SK
efeito
Refer
  
3. De
Nanc
super
fibrom
em d
outra
separ
em 8
sadio
VAS)
sistem
os r
comp
contr
nociv
Refer
  
4. An
K.R. 
(ETX)
de ca

Arq

ontrole de ná
n Mok e col

ódios de náu
utores, o us
sistema PCA
ea/vômitos 
atório. 
en Ugur e c
aram estudo
entes subme
zidos pelo us
rência: Abstr

ivação de re
 King e cols

mulação nerv
ão intraplan

m camundon
6). TENS d

undongos m
ralgesia em 
K&F 86466. 
o anti-hipera
rência: Abstr

eficiência do 
y Julien e co
rior em ág
mialgia (30)
duas sessões
a descenden
rados por int
8 segmentos
os a sessão 
 e desconfo
maticamente
resultados 
portamento d
role da dor e
vo. 
rência: Abstr

nalgesia por 
Gogas e co
), inibidor d
auda, pressã

quivo de e

Painé

áusea/vômit
ls., do Hosp

usea/vômito 
o epidural d

A (Patient-Co
induzidos pe

cols., da Fa
o indicativo 
tidos à cirur

so epidural d
racts - 10th 

eceptores a2A

s., das Unive
vosa transcu
tar de caolin
ngos norma
de alta (100
utantes do 
animais nor
 Os autores 
algésico do T
racts - 10th 

 sistema des
ols., da Univ
ua gelada 
, lombalgia 
s: uma asce
nte. Cada s
tervalo de re
s. Os autore
de imersão

orto que a i
e mais dor d
obtidos na
dos grupos d
em portador

racts - 10th 

Etosuximida
ls., da Roch
e canais de 

ão à pata) ou

edições: Ja

éis do 10º C

o causado p
pital Univers
em 80 partu

de soro fisio
ontrolled An
elo uso epid

culdade de 
de que o u

rgia urológic
de tramadol 
 World Cong

A adrenérgico
ersidades de
utânea (TENS
n/carragenin
is tratados 
0 Hz) ou d
que em an

rmais, no en
concluíram 

TENS. 
 World Cong

scendente de
versidade de
para avalia
(18) e volu
endente (im
sessão inclu
epouso de 5 
es observar
 descendent
mersão asce

do que os do
s duas se
devem deco
es de fibrom

 World Cong

a em modelo
he Bioscience
 cálcio do ti
u persistente

aneiro 200

Congresso d

elo uso epid
itário de Ta
urientes sele

ológico conte
nalgesia) red
dural de mor

Medicina da
uso profilátic
ca extensa, p
em sistema 
ress of Pain®

os por TENS
e Iowa e de 
S) no contro
na em camu
 com injeçã
de baixa (4
nimais norm
ntanto, não f
pelo envolvi

ress of Pain®

e controle da
e Quebec (C
ar a respos
ntários sadio

mersão do m
iu 8 períod
 min. O mem

ram que nos
te causou m
endente. Os
os demais gr
essões. Seg
orrer de falha
mialgia que n

ress of Pain®

o de dor neu
e, Palo Alto 
po T, em di
e neuropátic

www

03 - Ano 3 

da IASP - P

dural de opió
ipei (Taiwan
ecionadas pa
endo opióide
duziu signifi
rfina nas pri

a Universida
co de metoc
preveniu a o
 PCA. 
® - Painel: 6

S 
 Minnesota (
ole da hiper
ndongos “kn
ão intrateca
4 Hz) freqüê
ais. A eficá
foi alterada 
imento de re

® - Painel: 7

a dor em po
anadá), utili
sta à dor d
os (30). O t

membro desd
dos de 2 m
mbro superio
s portadores
menos dor (
s pacientes 
rupos e não 
gundo os 
a de ativaçã
não foi plena

® - Painel: 7

ropática ou 
 (EUA), ava
ferentes mo
a (constrição

w.dol.in

 - Número

Parte 2

óides 
n), avaliaram
ara parto ce
e e droperido
cativamente
meiras 24 h

ade de Ege 
clopramida 
ocorrência de

620-P254 

(EUA), exam
algesia térm
nock-out” pa
l de antago
ência foi m
cia do TENS
pela admini

eceptores a2

766-P36 

rtadores de 
zaram a ime
de paciente
teste de ime
de os dedos

min de imer
or foi arbitra
s de lombal
em escala a
com fibrom
 se observou
autores, as
o do sistema
amente ativa

782-P52 

inflamatória
liaram efeito

odelos de do
o crônica de

nf.br 

o 30 

m a ocorrênc
esariana. Seg
ol (0,125 m

e a ocorrênc
h do período

 (Izmir, Tur
(10 mg, i.v
e náusea/vô

minaram o u
mica induzida
ara receptor
onista a2A (

menos efetiv
S em contro
istração intr
2A não espina

 fibromialgia
ersão do me

es portadore
ersão foi rea
s até o omb
rsão consec
ariamente di
lgia e volun
analógica vi
ialgia repor
u diferenças 
s diferença
a descenden
ado pelo est

a em ratos 
o da Etosux

or aguda (re
e nervo ciátic

1 

cia de 
gundo 

mg/ml) 
cia de 
o pós-

rquia), 
.) em 

ômitos 

uso da 
a pela 
es a2A 
(SK&F 
va em 
olar a 
atecal 
ais no 

 
embro 
es de 
lizado 
bro) e 
utivos 
vidido 

ntários 
sual - 
taram 
 entre 

as de 
nte de 
tímulo 

ximida 
tirada 
co) ou 



 

 

inflam
ratos
prom
lesão
hiper
a hip
segun
respe
aume
pata.
do tip
Refer
  
5. En
Yong
admi
estim
(20 m
estim
de n
antin
Refer
  
6. AZ
Johan
AZD 
por c
induz
comp
teste
Refer
  
7. Bo
Mingl
a adm
2ª fa
dorsa
por v
a exp
autor
perifé
sensi
Refer
  
8. Ox
A. Be
estud
com 
Não f
100%

matória (ind
s. Em doses 

moveu intens
o de nervo p
ralgesia e ed
eralgesia ind
nda fase da
ectivamente)
ento do limia
 Segundo o
po T na mod
rência: Abstr

nvolvimento 
-Yi Jiao e 
nistração i.

mulação da c
mg/kg) foi ne
mulação térm
naloxone (1 
ociceptivo d
rência: Abstr

ZD3582 redu
n Raud e co
3582, droga

carragenina 
zida por piró
posto (3 mcm
s. 
rência: Abstr

otox® por vi
lei Cui e cols
ministração 
ase (mas nã
al da medula
via intraplant
pressão de c
res, a admin
éricos indut
bilização cen
rência: Abstr

xcarbazepina
eydoun e J.
do duplo ceg
a carbamaz
foram encon

% dos pacie

duzida por f
que não pro

sa inibição d
eriférico (ID

dema induzid
duzida por a
 resposta n
). Finalment
ar de respos
s autores, o

dulação da do
racts - 10th 

de receptore
cols., da U
.p. de pro
cauda de rat
ecessária pa

mica. Estes e
 mg/Kg). S
e doses sub
racts - 10th 

uz dor, inflam
ols., da Astr
a doadora de
intraplantar 
ógeno exóg
mol/kg) foi b

racts - 10th 

a subcutâne
s., da Allerga
subcutânea 
o a 1ª fase)
a espinal pro
tar 1 dia dep
c-fos espinal
nistração lo
tores de se
ntral. 
racts - 10th 

a como alter
. D’Souza, d
go para aval
epina (500 
ntradas difer
entes report

formalina, c
moveram ef

de longa dur
D50 = 168 e 
dos por carra
adjuvante co
ociceptiva d
te, a ETX (1
sta dos anim
s resultados
or aguda e c
 World Cong

es opióides n
Universidade 
pofol (5 m
os necessár

ara aumenta
efeitos do p
Segundo os 
-hipnóticas d
 World Cong

mação e febr
raZeneca (S
e óxido nítri
 ou intrarticu
eno em rat
bastante sem

 World Cong

ea inibe a lib
an, Inc. (EU
 de Botox® 
) do aument
oduzido pela
pois da toxin
 foram inibid
cal prévia d
ensibilização

 World Cong

nativa para 
da Novartis 
iar a eficácia
mg/dia) no 
renças signif
aram alívio 

carragenina 
feitos advers
ração da alo
 143 mg/kg
agenina (ID

ompleto de F
dos animais 
100 mg/kg) 
mais nos tes
s apontam p
crônica. 
ress of Pain®

no efeito ant
 Soochow 

mg/kg) aum
rio para evoc
r significativ
ropofol fora
 autores, o
do propofol 
ress of Pain®

re em ratos 
Suécia), dem
ico com ação
ular, o edem
tos. Segund
melhante à d

ress of Pain®

eração de ne
A), apresen
 na pata tra
to da freqüê
a administra
na. O aumen
dos pela pré
de Botox® 
o periférica 

ress of Pain®

 o controle d
 Pharmaceu
a da Oxcarb
 controle da
ficativas ent
 da dor e 

www

ou adjuvan
sos cardiova
odinia mecâ
, respectivam
50 = 52 e 3
Freund (ID50
à formalina
 promoveu 
stes de retira
para importa

® - Painel: 8

tinociceptivo
(Suzhou, C

mentou sign
car vocalizaç
vamente o lim
m antagoniz
os resultado
envolvendo 
® - Painel: 8

monstraram 
o inibidora d

ma por carra
o os autore
do naproxen

® - Painel: 8

eutransmiss
taram estud
seira de rat
ência de dis
ção de form

nto da libera
évia administ
inibe a liber
 e, assim, 

® - Painel: 8

da neuralgia 
tica (New J
azepina (75
 neuralgia d
tre os dois t
50% ficaram

w.dol.in

te completo
sculares ou 
nica ou térm
mente). ETX
00 mg/kg, r
0 = 73 mg/k
 (ID50 = 3
discreto, po
ada de caud
nte papel de

813-P83 

o do propofo
hina), demo
nificativamen
ção enquant
miar para re
zados pela a
os apontam 
 modulação o
823-P93 

que a admi
da COX, red
agenina intra
es, a menor
no (1 mcmol/

827-P97 

ores po form
o em que de
os reduz sig
paros de ne

malina a 5% 
ção periféric
tração da to
ração de ne

impedem 

834-P104 

do trigêmeo
ersey, EUA)
0 mg/dia) c

do trigêmio 
tratamentos.
m livres da 

nf.br 

o de Freund
 locomotores
mica induzid
X também in
respectivame
kg) e a prim
63 e 292 m

orém signific
da e de pres
e canais de 

l em ratos 
onstraram q
nte o limia
to que maior
etirada de ca
administraçã
 para um 
opióide. 

inistração o
uz a dor ind
aplantar e a 
r dose efetiv
/kg) nos me

malina 
emonstraram

gnificativame
eurônios do 
 (50 ml) efe
ca de glutam
oxina. Segun
eurotransmis
a ocorrênc

o 
), desenvolv

comparativam
em 46 pacie
. Nos dois g
 dor. Os au

2 

d) em 
s, ETX 
da por 
nibiu a 
ente), 
eira e 

mg/kg, 
cativo, 
ssão à 
cálcio 

que a 
ar de 
r dose 
auda à 
ão i.p. 
efeito 

ral de 
duzida 
 febre 
va do 
esmos 

m que 
ente a 
corno 

etuada 
mato e 
ndo os 
ssores 
ia de 

veram 
mente 
entes. 
grupos 
utores 



 

 

concl
altern
Refer
  
9. Ga
D. D
eficác
duran
em 9
enxaq
interr
citado
Refer
  
10. Z
Zonis
facilit
Unive
Zonis
etiolo
obtev
apres
ao ca
estud
porta
Refer
  
11. R
M.K. 
expre
detec
Trata
Sinal
neurô
de n
recep
presi
perife
libera
Refer
  
12. E
Obara
realiz
neuro
endo
teste 
de vo
neuro
Refer

uem que a 
nativa para o
rência: Abstr

abapentina n
Dolezil e col
cia da gaba
nte 6-12 me
92,8% dos 
queca com 
rompido em
o tratamento
rência: Abstr

Zonisamida n
samida é um
tando a neur
ersidade de 
samida (100
ogias. Os au
ve melhora 
sentaram efe
alor, sudores
do, conduzid
adores de do
rência: Abstr

Receptores p
 Schafer e co
essão de IL
ctaram ness
amento dos a
ização pós-h
ônios, enqua
eurônios, p

ptores para c
nápticos pa
eria e no gâ
ação de neur
rência: Abstr

Efeitos perifé
a e cols., 
zado em rat
opática). De
morfina-1 (1
 de retirada 
on Frey. Os 
opática. 
rência: Abstr

Oxcarbazepi
o manejo de
racts - 10th 

na profilaxia 
s., do Hosp
apentina (60
eses em 49 
 portadores
aura. Efeito

m apenas um
o. 
racts - 10th 

no tratament
m novo antic
rotransmissã
 Wisconsin 
0 a 400 mg/
tores observ
 da dor e 
eitos advers
se, redução 
do M. Royal
or neuropátic
racts - 10th 

pré-sináptico
ols., da Univ
L-1b e TNFa
se tecido a 
animais com
hibridização 
anto marcaç
principalment
capsaicina t
ra citocinas 
nglio da raiz
ropeptídeos 
racts - 10th 

éricos de opió
do Biologica
tos submeti
emonstraram
10 e 50 mg)
 de pata e n
 resultados 

racts - 10th 

ina é eficaz 
esse tipo de 
 World Cong

 da enxaque
pital Univers
00 –1800 m
pacientes (4
 de enxaqu

os adversos 
m caso. Os 

 World Cong

to da dor ne
convulsivante
ão dopaminé
(EUA), apre

/dia) em pac
varam melh
 um caso 
os variados,
do paladar. 
, da Univers
ca não respo
 World Cong

s IL-1 e TNF
versidade Ph
a e seus re
presença de

m LPS induziu
in situ para 

ção de recep
te naqueles
ipo VR1. Os
 em neurôn
z dorsal dura
durante a in
 World Cong

óides no con
al Research
dos à ligad

m que a inj
) produziram
no teste de s
apontam pa

 World Cong

 no controle 
dor. 
ress of Pain®

eca 
sitário de O
mg/dia) com
42 sem aura
ueca sem 
 ocorreram 
autores con

ress of Pain®

europática 
e capaz de b
érgica e sero
esentaram e
cientes port
ora da dor e
em que o

, incluindo to
 Resultados 
sidade de O
onsivos à gab
ress of Pain®

Fa e sinalizaç
hilipps (Marb
eceptores e
e receptore
u baixos níve
 receptores T
ptores IL-1 t
s em se ob
s resultados 
ios aferente
ante dor infl
nflamação ne
ress of Pain®

ntrole da dor
h Center (S
ura do nerv
jeção intrap

m aumento d
sensibilidade
ara efeito pe

ress of Pain®

www

 da neuralgi

® - Painel: 9

Ostrava (Re
mo tratamen
a e 7 com a
aura e em 
em 11 paci
ncluem pela

® - Painel: 9

bloquear can
otoninérgica
estudo em 
tadores de d
em 7 pacien
ocorreu pior
ontura, cans
 animadores

Oklahoma (E
bapentina. 
® - Painéis:

ção imuno-n
burgo, Alema
m gânglios 
s IL-1 tipo 
eis de mRNA
TNFa tipo I f
tipo I foi res
bservou coe
indicam pap

es primários
amatória ou
eurogênica. 
® - Painel: 1

r neuropática
Szeged, Hun
vo ciático (
plantar de m
dose-depend
e à estimula
eriférico dos

® - Painel: 1

w.dol.in

a do trigêm

931-P201 

pública Che
nto profilátic
ura). O trat
 85,7% do
entes, mas 

a eficácia da

932-P202 

nais de cálci
. J. Kunz e M
que avaliara

dor neuropát
ntes, um cas
ra da dor. 
aço, constip
s foram obti
EUA), avalian

 933-P203 e

nociceptiva 
anha), estud
 da raiz do
I e recepto

A para recep
foi encontrad
strita a pequ
xistência de
péis específic
; imunonoci

u neuropática

1090-P6 

a 
ngria), apre
modelo exp
morfina (100
ente do limi
ção mecânic
s opióides no

1138-P54 

nf.br 

io, represen

eca), avaliar
co de enxa
tamento foi 
os portadore
 o tratamen
a gabapenti

o do tipo T 
M.-M. Mirosla
am a eficác
tica de difer
so em que n
 Cinco pac
pação, intole
dos em um 
ndo 11 pac

e 934-P204 

daram em ra
orsal. Os au
ores TNFa t
ptores TNFa t
da na maior
uenas popul
e substância
cos de recep
icepção dire
a e modulaç

esentaram e
perimental d
0 e 200 m
iar nocicepti
ca com filam
o controle d

3 

tando 

ram a 
queca 
eficaz 
es de 
nto foi 
na no 

e agir 
av, da 
cia da 
rentes 
não se 
ientes 
rância 
 outro 
ientes 

atos a 
utores 
tipo I. 
tipo I. 
ia dos 
lações 
a P e 
ptores 
eta na 
ção da 

estudo 
de dor 
g) ou 
ivo no 

mentos 
da dor 



 

 

  
13. N
L. Fa
comp
resist
tamb
analg
induz
nervo
duraç
sódio
contr
Refer
  
14. D
R.M.A
dulox
tardia
atenu
estud
nocic
ação 
cauda
hiper
dose-
conju
produ
Refer
  
15. E
J.-X. 
Itália
de óx
reduz
isquê
Refer
  
16. U
G.P. 
os ef
porta
eficaz
estre
infusã
Refer
 

NW-1029, no
aravelli e co
posto NW-10
tentes (TTX

bém, por O
gésica da me
zida por adju
o ciático. Os
ção do NW-
o TTXr na fis
role desse tip
rência: Abstr

Duloxetine, n
A. Simmons
xetine, inibid
a da respost
uou de mod
dada por C.
cepção. Os re
 antinocicep
a, mas foi 
ralgesia mec
-dependente
unto, os dad
uto, porém, 
rência: Abstr

Efeito anti-hi
 Hao e cols.

a), avaliaram
xido nítrico 
zir de modo
êmica da me
rência: Abstr

Uso intraveno
Dureja e col
feitos da in

adores de do
z no control
lado por inj
ão intraveno
rência: Abstr

ovo antihiper
ols., da New
029 tem aç

Xr) em gâng
O. Veneroni 
esma quando
uvante comp
s autores dem
-1029 nos d
siopatologia 
po de dor. 
racts - 10th 

nova alternat
s e cols. da 
dor potente 
ta de ratos à
do dose-dep
K. Jones e 
esultados ob
tiva no test
eficaz e de

cânica induz
e a hiperal
os apontam
 parece ser b
racts - 10th 

peralgésico 
., do Institu

m o efeito do 
(NO), em m

o dose-depen
edula espinal
racts - 10th 

oso do bretíl
s., do All Ind

nfusão intrav
or complexa
e da dor em
jeção local 
osa de guane
racts - 10th 

ralgésico? 
wron Pharma
ão preferen
glios da rai

e cols., d
o administra
pleto de Fre
monstraram
dois modelo
da dor neuro

 World Cong

tiva para o t
 Eli Lilly and
e seletivo d

à formalina. 
pendente a 
 cols., do m
btidos mostr
te da placa 
e modo dos
zida por inje
gesia induz
 para fraca 
bastante efic
 World Cong

de um novo
to Karolinsk
 NCX 8001, 

modelos de d
ndente a hi
 ou à ligadu
 World Cong

lio no contro
dia Institute
venosa de 
a regional d
m 20 de 23 (
de bupivaca
etidina foi ef
 World Cong

aceuticals (G
cial contra 
iz dorsal de
o mesmo 

ada por via o
und e na do
 efeito antih
s experimen
opática, o n

ress of Pain®

tratamento d
d Co. (India
a recaptaçã
A administra
 resposta t
mesmo labo
raram que o 
quente e nã
se-dependen
eção intrapla
zida por inj
atividade do
caz em mode
ress of Pain®

o liberador de
ka (Suécia) 
 derivado da
dor neuropá
peralgesia p
ra do nervo 
ress of Pain®

ole da dor co
e of Medical S
Bretílio com
o tipo I res
(86.8%) pac
aina foi efic
ficaz em ape
ress of Pain®

www

Gerenzano, 
a produção 
e ratos. A 
laboratório, 
oral em ratos
or neuropátic
hiperalgésico
ntais. Dada 
ovo compos

® - Painéis:

da dor persis
anapolis, EU
o de seroton
ação oral ou
ardia à form
ratório, em 
 duloxetine, 
ão teve efei
nte no test
antar de cap
jeção intrap
o duloxetine 
elos de dor p
® - Painéis:

e óxido nítric
e do Institu
 gabapentin
tica em rato
produzida em
 ciático. 
® - Painel: 1

omplexa regi
Sciences (Ne
m outros tra
strita ao me
cientes. Bloq
az em 15 d

enas 3 de 20
® - Painel: 1

w.dol.in

Itália), dem
 de corrente
mesma dro
que avalia

s nos modelo
ca induzida 
o de rápida i
 a importân
to tem pote

 1153-P69 e

stente 
A), estudara
nina e norad
 intraperiton
malina. A m
 outros mod
 em camund
to no mode
e da conto
psaicina e re
plantar de 
 em modelos
persistente. 
 1156-P72 e

co 
uto de Pesqu
a com propr
os. O compo
m ratos sub

1158-P74 

onal do tipo
ew Delhi, Índ
atamentos e
mbro super
queio interm
de 21 pacien
0 pacientes. 
1213-P129 

nf.br 

monstraram 
es de sódio

oga foi estu
aram a ativ
os de dor ar
por constriç
nstalação e 

ncia de cana
ncial aplicaç

e 1166-P82 

ram os efeit
drenalina, na
neal de dulox
mesma drog
delos anima

dongos, teve
elo de retira
rção, preve

reverteu de 
carragenina
s de dor fás
 
e 1157-P73 

uisa Nicox (
riedade liber
osto foi efica
bmetidos à i

o I 
dia), compa
em 64 pac
rior. O Bretí
mitente do g
ntes, enqua

4 

que o 
 TTX-

udada, 
vidade 
rtrítica 
ção do 
 longa 
ais de 
ção no 

tos do 
a fase 
xetine 
ga foi 
ais de 
e fraca 
da de 

eniu a 
modo 

a. Em 
ica. O 

Milão, 
radora 
az em 
njúria 

raram 
ientes 
ílio foi 
ânglio 

anto a 


