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Resumos
s dos trabalhos aprese
entados no XXXVI Con
ngresso Bra
asileiro de
Farm
macologia e Terapêutiica Experim
mental (SBF
FTE) – Água
as de Lindó
óia – 17 a 20
2 de
outubro
o de 2004 – Parte I
1. Me
ecanismo da antinocicep
pção por agm
matina
Gado
otti e cols., da UFSC, confirmaram
m o efeito antinocicepttivo da agm
matina (polia
amina
derivada da L-arginina) em modelo de
e contorção por ácido acético em camundong
gos, e
sentaram ev
vidências de
e que o effeito depend
de de ativa
ação de pro
oteína Gi/o e de
apres
recep
ptores seroto
oninérgicos 5-HT
5
e
5-HT
T
e
imidazó
ólicos
I
(Res
sumo
6.003)
).
2
3
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2. An
ntinocicepção
o por flunarizina e dotar izina (bloque
eadores de canais
c
de cá lcio)
Rodriigues e cols., da UFSC, confirmaram
m o efeito antinociceptiv
a
vo da flunarrizina e dota
arizina
(anta
agonistas não-seletivos de
d canais de
e cálcio) em camundongos nos mod elos de conttorção
por á
ácido acético
o e de medida de temp
po de lambedura ou mordida
m
da p
pata após in
njeção
intrap
plantar de glutamato, capsaicina
a ou forma
alina. Os resultados in
ndicaram que
q
a
antinocicepção produzida
p
pe
elos antago
onistas no modelo
m
de contorção é dependente de
ativação de prote
eína Gi/o (Re
esumos 6.00
04 e 6.071).
3. Me
ecanismo da antinocicep
pção por ven eno de Crota
alus durissus
s terrificus
Pesqu
uisadores do
o Instituto Butantan
B
aprresentaram dados experimentais qu
ue demonstrram o
efeito
o antinocicep
ptivo da adm
ministração o
oral do vene
eno de Crota
alus durissuss terrificus na
n dor
produ
uzida em ratos por tumor pla
antar experrimental, efeito este bloqueado pela
administração in
ntraplantar de
d naloxone
e. Além diss
so, o tratam
mento crônicco com crottoxina
tamb
bém exibiu efeito antinociceptivo, porém resis
stente a naloxone, e i nibiu em 30% o
cresc
cimento do tumor
t
(Briga
atte e cols., resumo 6.0
007). O efeito antinocicceptivo do ve
eneno
foi co
onfirmado em
m modelo de
e dor neurop
pática induzida por ligadura do nervo
o ciático em ratos
(Gutierrez e cols
s., resumo 6.008).
6
Nestte caso, o estudo
e
apon
ntou para o envolvimen
nto de
recep
ptores kappa
a (k) e delta
a (d) opióide
es, ativação da via óxido
o nítrico-GM Pc e de cana
ais de
potás
ssio sensíveis ao ATP (K+ATP) no meccanismo de ação
a
antinoc
ciceptiva do v
veneno.
4. Go
oma guar e dor
d articular
Castrro e cols., da UFC, utiliz
zando mode lo de incapa
acitação articular, demo
onstraram o efeito
antinociceptivo de
d derivado da goma g uar adminis
strado como viscosuplem
mentação po
or via
intra articular em
m ratos subm
metidos à tra
ansecção cirú
úrgica do ligamento cruzzado anterio
or, um
mode
elo de osteoa
artrite experrimental (Re
esumo 6.016
6).
5. Re
eceptores para cininas e dor neuropá
ática
Quinttão e cols. (da
(
UFSC e da UNIFESP
P-EPM) demo
onstraram o envolvimen
nto de recep
ptores
B1 p
para cininas
s na dor neuropática produzida pela avulsão do ple
exo braquia
al em
camu
undongos (R
Resumo 6.0
022). Werne
er e cols., da UFSC e da UFPR, por outro lado,
demo
onstraram o envolvimento de rece
eptores B1 e B2 para cininas na dor neuropática
em ratos (Resumo 6.030
produ
uzida por ligadura de nervo espinal e
0).
6. Efe
eito analgésico de deriva
ados do trite
erpeno amirina
Miottto e cols., da UFSC, demonstraram
m o efeito an
ntinociceptivo de derivad
erpeno
dos do trite
amirina em modelo de contorção porr ácido acético em camundongos.. Sete derivados
testados exibiram
m tal efeito e estes se m
mostraram ser
s de 7 a 13 vezes ma is potentes que a
aspirina, utilizada
a como padrrão de comp aração (Resumo 6.034).
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7. No
ocicepção e receptores
r
prostanóides
p
Kassu
uya e cols., da UFSC, apresentaram
a
m estudo no
o qual avaliaram o efei to nociceptivo da
administração in
ntraplantar de
d prostagla
andina E2 em
e
camundo
ongos. Fora m mensurados o
temp
po de lambid
da da pata (dor esponttânea) e o limiar de re
esposta a esstímulo mec
cânico
(filam
mentos de vo
on Frey). O estudo conccluiu que a prostaglandi
p
na E2 é cap
paz de induz
zir dor
espon
ntânea, por ativação de receptores EP3, EP4 e PKA,
P
e alodin
nia mecânica
a, por ativaç
ção de
recep
ptores EP3, PKA
P
e PKC (R
Resumo 6.06
66).
8. Effeito antinoc
ciceptivo do sildenafil (p
princípio ativ
vo do medic
camento Via
agra e inibid
dor da
fosfod
diesterase-5
5)
Bezerrra e cols., da
d UFC, dem
monstraram q
que o sildenafil, inibidorr da fosfodiessterase-5, produz
p
antinocicepção em modelo de
d contorção
o por ácido acético
a
em camundongo
c
os por mecanismo
pendente da migração de
e neutrófiloss (Resumo 6.087).
6
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9. Efe
eito antinociceptivo de cascas
c
de uv
vas viníferas
Tano e cols., da UERJ, dem
monstraram q
que o extrato alcoólico de cascas de uvas vin
níferas
Vitis labrusca (que possui propriedade v
vasodilatado
ora dependente de óxido
o nítrico e EDHF)
E
induz
z efeito antin
nociceptivo em
e ratos, no
o teste da fo
ormalina, e em camundo
ongos, nos testes
t
de placa quente
e e de contorção abdom
minal induzida por ácid
do acético, sendo os efeitos
e
inalte
erados pelo pré-tratam
mento dos a
animais com
m ioimbina ou 7-nitro
oindazol (Re
esumo
6.089
9).
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