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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 II
1. Re
eceptores P2X e dor infla
amatória da ATM
Oliveira e cols., da
d UNICAMP
P e FMRP-US
SP, demonsttraram que o bloqueio d
de receptore
es P2X
da arrticulação te
emporomand
dibular (ATM
M) de ratos diminui sign
nificativamen
nte a hiperalgesia
inflam
matória induzida pela ad
dministração intrarticularr de carragenina (Resum
mo 6.094).
2. Efe
eito hipernoc
ciceptivo da injeção intra
adérmica de
e morfina
Alves
s e cols., da FMRP-USP, demonstrarram que a in
njeção intradérmica de morfina em ratos
mais a estímulos
induz
z efeito hipe
ernociceptivo
o, o qual fo
oi avaliado pela respos
sta dos anim
mecâ
ânicos. Tal efeito
e
foi inibido pela co
o-administra
ação de morrfina com n aloxone (Re
esumo
6.105
5).
3. An
ntinocicepção
o induzida po
or cloreto de
e zinco ou ác
cido ascórbic
co
Rosa e cols., da UFSC, demo
onstraram qu
ue a administração intra
aperitoneal o
ou intraplanttar de
cloretto de zinco
o, modulador da exci tabilidade neuronal
n
qu
ue está pre
esente em altas
conce
entrações no
o sistema nervoso
n
centtral, reduz o tempo de lambedura//mordida da
a pata
produ
uzida pela in
njeção intrap
plantar de g
glutamato, NMDA,
N
cainato e trans-A
ACPD em ratos, o
eio de recep
que é indicativo de que o metal
m
promov
ve efeito an
ntinociceptivo
o por bloque
ptores
glutamatérgicos, tanto ionotrrópicos quan
nto metabotrópicos (Res
sumo 6.110)). O mesmo grupo
demo
onstrou efeitto semelhan
nte do ácido
o ascórbico, administrad
do por via iintraperitone
eal ou
intrap
plantar, contra o efeito induzido pe
elos citados agonistas, exceto o trrans-ACPD, o que
sugerre que a ação do ácido
á
ascórrbico deve depender de bloqueio
o de recep
ptores
glutamatérgicos ionotrópicos
s (Resumo 6 .111).
4. Efe
eito periféric
co do baclofe
en (Agonista
a GABA-B) promovendo antinocicepç
a
ção
Reis e cols., da UFMG,
U
demo
onstraram qu
ue a adminis
stração intra
aplantar de b
baclofen, ago
onista
GABA
A-B, reduz a hiperalgesia induzida p
pela adminis
stração de prostaglandin
na E2 pela mesma
m
via. E
Este efeito do
d baclofen foi revertid o pelo uso intraplantar de tetraetillamônio ou de 4aminopiridina, o que é suges
stivo do envo
olvimento de
e canais de potássio
p
aco
oplados à pro
oteína
G me
ediando o efe
eito periféric
co do baclofe
en (Resumo 6.116).
5. Pro
ostaglandina
a E2 sensibiliza articulaçã
ão temporom
mandibular
Ting e Ferreira, da FMRP-U
USP, demonsstraram que
e a adminis
stração de p
prostaglandina E2
ulação temporomandibu
ular de ratos promove efeito nocicceptivo de rápida
r
(PGE2) na articu
instalação que persiste por cerca de 1 hora. O tratamento pré
évio (48 h) dos animais
s com
PGE2 potenciou o efeito nocic
ceptivo de d
dose sublimia
ar de ATP, in
ndicando que
e esta é cap
paz de
sensibilizar nociceptores dess
sa articulaçã
ão (Resumo 6.123).
6. An
ntinocicepçã
ão por ação
o central da
a buspirona envolve mecanismos glutamatérg
gico e
serottoninérgico
Mach
hado e cols.,, da UFSC, demonstrara
am que a buspirona
b
po
or via oral o
ou intratecal, mas
não p
por via intra
aplantar, pro
oduz efeito a
antinociceptivo em camu
undongos no
o teste de medida
m
de te
empo de lam
mbina/mordiida da pata tratada com
m glutamato
o por via in
ntraplantar ou
o em
ratos
s tratados co
om glutamatto ou NMDA por via intra
atecal. O efe
eito da busp
pirona por via oral
foi re
evertido de modo
m
signific
cativo pelo u
uso intraperitoneal de pindolol (anta
agonista 5HT
T1A/1B)
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e ondansentron (antagonistta 5-HT3), m
mas não pe
ela ketanserrina (antago
onista 5-HT2A
2 ). A
buspiirona por via
v
oral, no entanto, n
não alterou o efeito nociceptivo
n
d
da administtração
intrattecal de cain
nato, AMPA ou
o trans-ACP
PD (Resumo 6.138).
7. Efe
eito antinociceptivo da riboflavina (v
vitamina B2))
Berto
ollo e cols., da UFMG, demonstra
aram que a riboflavina (vitamina B2) induz efeito
antinociceptivo em
e camundo
ongos nos te
estes da forrmalina e da
a placa que nte e na alodinia
mecâ
ânica induzid
da pela injeção intraplan tar de carragenina (Resumo 6.150) .
8. Va
ariação do te
este da placa
a quente parra testar estíímulos hiperralgésicos
Lavic
ch e cols., da
d IOC-FIOC
CRUZ, prop useram varriação do modelo da pllaca quente
e para
detec
ctar efeitos de
d agentes hiperalgésico
h
os em ratos ou camundo
ongos. O mo
odelo consiste em
avalia
ar a latência
a da respostta dos anima
ais no teste clássico apó
ós administrração intraplantar
de prostaglandin
na ou carrag
genina. O m
modelo detecta o efeito
o dos induto
ores em me
enores
doses
s e mantém
m a medida mais
m
baixa d
do que os controles porr tempo maiis longo (Re
esumo
6.157
7).
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