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1. Ele
etroacupuntura induz an
ntinocicepção
o na região orofacial de
e ratos por a
ativação da via
v do
óxido
o nítrico
A parrtir de resulttados demon
nstrando que
e a eletroacu
upuntura aplicada no po
onto E36 pro
omove
antinocicepção na região oro
ofacial de ra
atos aliado a dados que sugerem o envolvimen
nto de
des endógen
nos neste effeito, o pressente trabalh
ho procurou avaliar a pa
articipação da
d via
opióid
L-Arg
ginina/óxido nítrico (NO
O)/GMPc nessse modelo experimenta
al. Os resulltados mostraram
que a administração subcutânea, prévia à eletroesttimulação
do ponto E36
(eletrroacupuntura), tanto de
e um inibido
or da enzima
a NO sintase
e (N-nitro-L--arginina) quanto
de um inibidor da
d guanilil ciclase
c
(azull de metilen
no), reverteu a antinoc icepção orofacial,
avalia
ada pela lattência de affastamento da face frente a um estímulo
e
térm
mico progre
essivo,
indica
ando a participação da via
v L-Arginin a/NO/GMPc neste mode
elo. - Resumo
o 06.060
Autorres e proced
dência do estudo:
e
Alm eida, R.T.; Duarte, I.D
D. – Universsidade Federral de
Minas
s Gerais – IC
CB;
2. To
oxina isolada da aranha armadeira
a
p roduz antino
ocicepção em
m roedores p
por ação esp
pinal
A tox
xina PnTx 3.6, extraída do
d veneno d
da aranha Ph
honeutria nig
griventer, ta
ambém conh
hecida
como
o aranha arm
madeira, é um bloquea
ador seletivo
o dos canais
s de cálcio ttipo N (VGC
CC-N).
Sabendo que a transmissão
t
da dor em
m nível espin
nal é depend
dente da esstimulação desses
d
canaiis, trabalho liderado por De Souza, d
da UFMG, av
valiou a ativiidade antino
ociceptiva da
a PnTx
3.6 e
em roedores
s. Foi verific
cado que a toxina PnTx
x 3.6 produz
z antinocice pção no tes
ste da
forma
alina quando
o pré ou pós
s-administra
ada, além de
e causar antinocicepção no teste de placa
quente apenas quando pré-a
administrada
a. Desta form
ma, uma vez que a PnT
Tx 3.6 apres
sentou
poten
nte atividade antinocice
eptiva espin
nal nos referidos modellos de nociccepção térm
mica e
química em roed
dores, a pottencial utilid
dade desta para
p
tratame
ento de dessordens dolo
orosas
deve continuar a ser explorada. - Resum
mo 06.084
Autorres e proce
edência do estudo: D
De Souza, A.H.1;
A
Pinheiro, F.2; Cordeiro, M.N.3;
M
Richa
ardson, M.3;; Ferreira, J.2;
J
Gomez,, M.V.1 - 1Universidade
e Federal d e Minas Ge
erais Farmacologia; 2U
Universidade
e Federal de
e Santa Maria - Química
a; 3Fundaçã
ão Ezequiel Dias
D
Farmacologia
3. A crotalfina, um analgés
sico opióide
e obtido do veneno da
a serpente C
Crotalus du
urissus
terrifi
ficus, pode ser uma alterrnativa ao usso da morfin
na por não in
nduzir hipera
algesia tardia
A cro
otalfina (CRP), um peptídeo analgé
ésico obtido
o do veneno
o da cobra Crotalus du
urissus
terrifi
ficus (CdtV), induz antinocicepção m
mediada por receptores opióides
o
dos tipos kappa
a (k) e
delta (δ). Consid
derando que
e um dos g randes prob
blemas do tratamento ccom opióide
es é o
desen
nvolvimento paradoxal da hiperalg
gesia tardia, trabalho apresentado
a
o por Pereirra, do
Instittuto Butanta
an, investigou o possívell desenvolvim
mento de hiperalgesia a
após o tratam
mento
com CRP. A adm
ministração de
d CRP e mo
orfina (MOR)) induziu anttinocicepção
o em ratos, sendo
detec
o do antago
ctada hipera
algesia 96-120 horas a pós o tratamento. A administração
onista
não-s
seletivo de receptores opióides na
aloxona (NA
AL), 45 minutos após a MOR, bloq
queou
ambo
os os efeito
os analgésicos e hipera
algésicos. Além disso, quando foi administrad
do 15
minutos antes da
a avaliação do limiar da
a dor, o NAL
L também bloqueou a h
hiperalgesia tardia
induz
zida por MOR. A CRP, ao
a contrário da morfina
a, não induz
ziu hiperalge
esia tardia, o que
sugerre a CRP com
mo uma possível droga o
opióide para
a utilização na
n farmacote
erapia da do
or com
meno
os efeitos colaterais. - Resumo 06.09
96

1

www
w.dol.innf.br
Autorres e proced
dência do es
studo: Pereirra, L.M.; Pic
colo, G.; Brig
gatte, P.; Cu
ury, Y. - Ins
stituto
Butan
ntan – Fisiop
patologia
4. Trrabalho avaliia a possibilidade de usso da droga anticonvulsivante topira
amato para tratar
dores
s agudas e neuropáticas
n
Considerando-se a complexiidade do prrocesso doloroso e as reações adve
ersas promo
ovidas
por d
drogas atualmente dispo
oníveis para seu tratamento, o pres
sente trabalh
ho avaliou a ação
antinociceptiva da
d droga anticonvulsiva
ante topiram
mato, tanto
o em modello de dor aguda
a
quanto de dor ne
europática. O topiramato
o causou anttinocicepção nos testes da formalina
a e da
placa
a quente, ma
as não nos testes
t
da ca psaicina e de
d dor neuro
opática induzzida por diab
betes,
o que
e indica que
e sua possib
bilidade de u
uso para tra
atamento de
e dores agu
udas, mas não de
neuro
opatias. - Re
esumo 06.10
00
Autorres e proced
dência do estudo: Lopess, S.L.1; Silv
va, L.L.2; Lucio Neto, M..P.2; Silva, S.P.2;
S
Almeida, F.R.C.2; Souza, F.C.F.1 - 1Universida
ade Federal do Ceará
á - Fisiolog
gia e
Farmacologia; 2U
Universidade
e Federal do Piauí – NPPM
M.
5. Cronotoxina in
nibe a dor ne
europática e o desenvolv
vimento de neuromas
n
Basea
ado no fato de que a cro
otoxina (CTX
X), o principal componen
nte neurotóx
xico do vene
eno da
serpe
ente Crotalus durissus te
errificus (Cd
dtV), exerce antinocicepção em mod
delo experim
mental
de do
or oncológica
a, o estudo em questão avaliou tam
mbém seu effeito sobre a dor neurop
pática,
além dos possíve
eis mecanismos envolviidos. A neurropatia foi in
nduzida por secção do nervo
ciátic
co de ratos e o desenvo
olvimento d e hiperalges
sia e neurom
mas foi avalliado, duran
nte 64
dias a
após a cirurg
gia, pelo teste da pressã
ão na pata e por análises
s histológica
as. A CTX ap
plicada
imediatamente após
a
a secçã
ão do nervo
o bloqueou a hiperalges
sia durante todo o tempo de
acom
mpanhamento
o, e as análises histo
ológicas mos
straram atraso no dessenvolvimento de
neuro
omas. Ainda
a, a administtração de at ropina ou io
oimbina bloqueou essa a
analgesia, lev
vando
os au
utores a con
ncluírem que a CTX ini be o desenv
volvimento de neuropattia e induz efeito
analg
gésico persis
stente sobre a dor neuro
opática mediiado por rece
eptores musscarínicos ce
entrais
e α–a
adrenoceptores. - Resum
mo 06.107
Autorres e proced
dência do es
studo: Nogue
eira Neto, F.S.1;
F
Amorim, R.2; Brig
gatte, P.1; Picolo,
P
G.1; Conceição, I.M.3; Ferrreira Jr., W. 1; Nicoletti,, J.4; Cury, Y.1 - 1Insstituto Butan
ntan patologia; 2UNESP – Clíínica Veterin
nária; 3Instituto Butanta
an - Farmaccologia; 4UN
NESP Fisiop
Cirurgia e Aneste
esiologia Vetterinária.
6. E
Estudo mosttra a impo
ortância do receptor CXCR2 na manutençã
ão de proc
cessos
nocic
ceptivos, esp
pecialmente aqueles de ccaráter crônico
O SB
B225002 é um
u
potente e seletivo iinibidor não
o-peptídico do
d receptor para quimio
ocinas
CXCR
R2. Trabalho
o apresentad
do por Manja
avachi e collegas investigou os efei tos do SB22
25002
em c
camundongo
os submetidos a diverssos modelos
s de nocicepção aguda
a ou crônica
a. Foi
obserrvado que o tratamento
o com o SB2
225002 reduziu de forma
a dose-depe
endente o nú
úmero
de co
ontorções ab
bdominais induzidas pelo
o ácido acétiico (94±3%)
), além de in
nibir a nocicepção
espon
ntânea caus
sada pela ep
pinefrina ad ministrada na pata de camundong
gos (55±2%
%) e a
hiperrnocicepção mecânica in
nduzida pela
a carragenin
na, pelo Adjjuvante Com
mpleto de Freund
F
(CFA)) ou pela constrição
o parcial d
do nervo ciático (52±3%, 40±
±1% e 60±2%,
respe
ectivamente)). Entretanto, o trata
amento não
o foi capaz
z de altera
ar a nocicepção
espon
ntânea indu
uzida pela injeção intrraplantar de capsaicina, formalina
a, glutamatto ou
forbo
ol,12-miristato,13-acetatto (PMA). Estes resultados demonstram a importância do
recep
ptor CXCR2 na
n manutenção de proce
essos nocice
eptivos, espe
ecialmente a
aqueles de ca
aráter
crônico, podend
do assim representarr um alvo
o terapêutico de intteresse para o
desen
nvolvimento de drogas analgésicas.
a
- Resumo 06.117
0
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Autorres e proced
dência do es
studo: Manjjavachi, M.N
N.1; Quintao
o, N.L.M.1; D
Dechamps, I.K.1;
Leal, P.C.2; Cam
mpos, M.M.3
3; Calixto, JJ.B.1 - 1Un
niversidade Federal de Santa Catarina Farmacologia; 2 Universid
dade Federral de San
nta Catarina - QMC//CFM; 3Pon
ntifícia
Unive
ersidade Cattólica - RS - Odontologia
a
7. O efeito anttihipernocice
eptivo do ca
anabinóide endógeno anandamida
a
a é mediado
o por
recep
ptores µ e k--opióides
A parrtir de estud
dos demonstrando que a anandamida, um can
nabinóide en
ndógeno que
e atua
em re
eceptores CB
B1 e CB2, re
eduz a nociccepção no teste da placa
a quente bem
m como a alodinia
mecâ
ânica e hipernocicepção térmica em
m modelos de
d dor neuro
opática, e q
que a ativação de
CB2 libera endo
orfinas que poderiam a
ativar receptores opióid
des, este esstudo verific
cou a
cipação do sistema opióide endóg
geno no efe
eito analgésico da anan
ndamida sobre a
partic
hiperrnocicepção mecânica induzida
i
po
or prostaglandina E2 (PGE2).
(
A a
administraçã
ão de
anandamida red
duziu, de maneira
m
dose
a
e-dependente, a hiperrnocicepção mecânica aguda
induz
zida pela PG
GE2, porém
m este efeit o foi bloqueado pelos antagonista
as de recep
ptores
opióid
des seletivos
s para os tip
pos µ e k, m
mas não pelo
o seletivo para o tipo δ, o que sugerre que
o po
ossível meca
anismo envolvido na a
antinocicepção produzid
da pela ana
andamida seja
s
a
libera
ação de opió
óides endóge
enos que ativ
variam recep
ptores µ- e k-opióides.
k
- Resumo 06
6.149
Autorres e proced
dência do esttudo: Zanon
ni, C.I.S.; Sa
achs, D.; Moreira, F.; Fun
nez, M.I.; Fe
errari,
L.F.; Ferreira, S.H.;
S
Parada
a, C.A. - F
Faculdade de
e Medicina de Ribeirão
o Preto - USP
U
–
Farmacologia.
8. Diacereína in
nduz antinoc
cicepção, in ibe a alodinia e dimin
nui o edema
a em ratos
s com
mono
oartrite induzida por CFA
A sem induziir tolerância ou efeitos colaterais dettectáveis
A dia
acereína (DC
CR) é um potente
p
inibi dor da sínte
ese e atividade de váriias citocinas
s próinflam
matórias, sendo muito utilizada
u
parra o tratame
ento da osteoartrite. Du arte e coleg
gas da
UFSC
C investigara
am o possíve
el efeito anttinociceptivo
o, anti-alodín
nico e anti-e
edematogêniico do
tratamento crônico com DCR
R na monoarttrite induzida por administração de C
CFA em rato
os. Foi
obserrvado que o tratamento crônico com
m a DCR pro
oduziu signifficativo efeito
to antinocice
eptivo,
avalia
ado por tes
ste de vocallização, e ta
ambém dim
minuição da dor espontâ
ânea, da alodinia
mecâ
ânica e do edema de joe
elho. Além d
disso, a adm
ministração crônica
c
com DCR não in
nduziu
tolerâ
ância nem provocou
p
altteração da coordenação
o motora no
os animais. Estes resultados
sugerrem a viabiilidade da DCR
D
para o tratamento
o da monoartrite, além
m de mostra
ar sua
vanta
agem de produzir efeitos antinocciceptivo, an
nti-alodínico e anti-ede
ematogênico
o sem
induz
zir tolerância
a ou efeitos colaterais
c
de
etectáveis. - Resumo 06.182
Autorres e proced
dência do esttudo: Duarte
e, M.S.; Gad
dotti, V.M.; Santos,
S
A.R. S. – Univers
sidade
Federral de Santa Catarina - Ciências
C
Fisio
ológicas
Re
esumos de trabalhos
t
apresentado
a
os na XXI Reunião
R
An
nual da FES
SBE - Seção de
Farmacolog
F
gia da Dor e Inflamaçã
ão
9. Re
eceptores N--metil-D-asp
partato prese
entes no gâ
ânglio da raiz dorsal de ratos contriibuem
para a sensibiliza
ação periféric
ca
A pro
ostaglandina
a E2 (PGE2) é um eicos anóide capa
az de sensibilizar diretam
mente o neu
urônio
afere
ente primário
o, causando hipernocicep
pção. A dura
ação do efeitto da PGE2 e
em patas de ratos
depende da via de
d administração. A adm
ministração in
ntradérmica (id) de PGE
E2 induz um efeito
rápido de curta duração
d
(com
m intensidad
de máxima atingida
a
aos 15 minutos)), enquanto que a
administração su
ubcutânea (sc) tem um
m efeito mais duradourro (com inte
ensidade má
áxima
atingida após 3 horas).
h
Neste trabalho, o
os autores verificaram
v
que
q
a maior duração do efeito
da PG
GE2 adminis
strada por via sc deve e
estar relacionada com a ativação de
e receptores
s para
glutamato do tipo N-metil-D-aspartato ((NMDA) no gânglio
g
da ra
aiz dorsal (G
GRD). Isto porque
p
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a administração intraganglionar (igl) d
do antagonista seletivo
o de recepto
ores NMDA AP-5
bloqu
ueou a manu
utenção da hipernocicep
pção induzid
da por administração scc de PGE2, porém
p
não afetou a hip
pernocicepçã
ão induzida por PGE2 administrada por via id
d. Este resu
ultado
sugerre que a duração da hipernocicep
pção induzid
da pela PGE
E2 depende da liberaçã
ão de
glutamato no gânglio da raiz dorsal. Qu
uando a PGE
E2 é administrada por v
via id parece não
ocorrrer esta liberação de glutamato e e
este pode se
er o motivo pelo qual a hipernocicepção
não se mantém
m por mais de 30 min
nutos. Um melhor enttendimento dos mecanismos
envolvidos na ma
anutenção da
d sensibiliza
ação dos noc
ciceptores é um passo i mportante para
p
o
desen
nvolvimento de drogas que
q
atuem ssobre este prrocesso. - Re
esumo 36.00
07
Autorres e proce
edência do estudo: 1Fe
errari, L.F.*
**; 2Lotufo C.M.C.; 3Z
Zanoni, C.I..S.**;
4Rodrigues M.A..**; 5Cunha
a F.Q.; 6Pa
arada, C.A.;; 7Ferreira, S.H.; 1, 2
2, 3, 4, 5, 6, 7
F
de
e Medicina de
e Ribeirão Preto – USP.
Farmacologia – Faculdade
10. A exposição de ratos juvenis à do
or aguda induzida por cirurgia lev
va à alteraçã
ão na
respo
osta a opióid
des em idade
es tardias
Existe
em estudos
s relatando que um ev
vento de dor
d
aguda durante
d
a i nfância pod
de ter
conse
eqüências durante um longo
l
períod
do de tempo
o. Neste esttudo, os auttores avaliarram o
efeito
o de um ev
vento de dor aguda, no
o caso uma cirurgia rea
alizada em ratos juvenis, na
respo
osta à morfina avaliada 60 dias dep
pois. O efeitto da morfin
na (5 mg/kg
g, ip) foi avaliado
pela latência de retirada da cauda (testte de tail fliick) em rato
os que foram
m anestesia
ados e
sofreram cirurgia
a, ratos apen
nas anestesiiados e em ratos-contro
r
le que não ssofreram ne
enhum
proce
edimento. Fo
oi observado
o que, nos an
nimais que sofreram
s
a cirurgia 60 diias antes, o efeito
analg
gésico da morfina
m
tev
ve duração menor qu
ue nos dem
mais gruposs. Portanto
o, um
proce
edimento cirrúrgico realiz
zado na infâ
ância pode te
er efeitos em
m longo prazzo, indicando que
deve acontecer uma alteraç
ção nas viass de proces
ssamento no
ociceptivo do
os animais. Além
disso
o, este tipo de
d efeito po
ode estar re
elacionado ao
o desenvolv
vimento de d
dores crônic
cas ou
persis
stentes. - RE
ESUMO 36.0
028
Autorres e procedência do estudo:
e
1Da
antas, G.**;; 2Rossi G.*; 3Dallegra
ave, E.; 4T
Torres,
I.L.S.; 5Ferreira,, M.B.C.; 1,,3,5Farmaco
ologia, Unive
ersidade Fed
deral do Rio
o Grande do
o Sul;
uldade de Medicina, Universidade
U
e Federal do Rio Gran
nde do Sul ; 4Faculdad
de de
2Facu
Farmácia, UNIVA
ATES.
11. P
Privação do sono
s
altera resposta
r
a esstímulos dolorosos
Que a dor pode causar prob
blemas de so
ono é bastante óbvio, mas
m
será qu
ue a falta de
e sono
tamb
bém pode altterar as resp
postas dolorrosas? Para responder a esta questã
ão, pesquisa
adores
da U
UNIFESP utilizaram prottocolos que levaram à privação de
d sono parradoxal (PSP) ou
privação total de sono (PTS) por diferrentes perío
odos em ratos. També m foi avalia
ado o
o, durante o rebote. Esse
es ratos fora
am então sub
bmetidos ao
o teste
período logo após a privação
da placa quente para avaliarr o limiar térrmico nocice
eptivo. A redução do limiiar nociceptiivo foi
obserrvada a parttir do primeiro dia de pr ivação de so
ono e este effeito durou a
até o primeiro dia
do re
ebote. Os mecanismos
s que levam
m a esta maior
m
sensibilidade dollorosa ainda
a são
desco
onhecidos. - RESUMO 36
6.034
Autorres e proced
dência do es
studo: 1Nas cimento, D.C.**; 2Ande
ersen, M.L.; 3Tufik, S.; 1, 2,
3Psic
cobiologia, UNIFESP.
12. E
Efeito nocicep
ptivo da espermina depe
ende da ativ
vação de rece
eptores vaniilóides
A esp
permina é uma
u
poliamina liberada endogenam
mente que pa
arece atuar sobre recep
ptores
vaniló
óides. O TR
RPV1 é um receptor v
vanilóide que está relacionado à dor induzida por
estím
mulos térmic
cos, sendo este
e
recepto r ativado ta
ambém pela capsaicina, o princípio ativo
das pimentas. Para
P
avaliarr se a espe
ermina é ca
apaz de ativar recepto
ores TRPV1,, esta
poliam
mina foi inje
etada, sozinha ou assocciada à caps
saicina, na pata
p
de cam
mundongos. Como
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índice
e de nocicepção foi ava
aliado o tem
mpo que os animais ga
astavam lam
mbendo a pa
ata. A
esperrmina induziiu nocicepção, sendo qu e uma subdose desta drroga não altterou a respo
osta à
capsa
aicina. Os effeitos da esp
permina e d a capsaicina
a foram bloq
queados por capsazepina, um
antag
gonista selettivo para rec
ceptores TRP
PV1. A partirr desses resultados, os a
autores concluem
que e
espermina pode
p
induzirr dor por at ivar recepto
ores vanilóid
des. Como a
as poliamina
as são
encon
ntradas em maior quan
ntidade em tecidos inflamados, res
sta ainda d escobrir se estes
mediadores estão
o envolvidos
s na dor infla
amatória. - RESUMO
R
36.035
Autorres e proce
edência do estudo: 1D
Drewes, C.C
C.*; 2Gewe
ehr, C.C.V.*
*; 3Rubin, M.A.;
4Calixto, J.B.; 5Ferreira,
5
J.; 1, 2, 3, 5 Química, Universidade Federal de Santa Maria;
M
4Farm
macologia, Universidade
U
e Federal de Santa Catarrina.
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