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1. Grrupo do Cea
ará isola fra
ação do ven
neno da serrpente Crota
allus durissu
us cascavella
a que
possu
ui ação analg
gésica em te
estes compo rtamentais
Em ttrabalho aprresentado por pesquisa dores do Ceará o vene
eno da refe
erida serpen
nte foi
quida de altta performan
fracio
onado por meio
m
de crom
matografia líq
nce (HPLC). Uma das frrações
apres
sentou efeito analgésico
o tanto no teste de co
ontorções abdominais e
em camundongos
quanto no teste de
d formalina
a em ratos. O
Os efeitos ob
bservados fo
oram compa rados com a ação
gésica do op
pióide-padrão morfina. A
Além disso, os efeitos analgésicos foram reve
ertidos
analg
pelo antagonista opióide nalo
oxona, o que
e sugere que
e a fração do
o veneno tesstada pode liberar
des endógen
nos ou, ainda
a, ser agonissta de recep
ptores opióides.
opióid
do do veneno da
Traba
alho originall: Purificação de um fa tor com atividade analgésica isolad
serpe
ente Crotalu
us durissus cascavella - Poster 01.010
0
– área Fisiolog
gia em órgã
ãos e
sistem
mas, Fisiopa
atologia.
Autorres e proced
dência do esttudo: 1Olind
da, A. C. C.; 2Rebouças Júnior,
J
J. P.;; 3Mindello, M. M.
A.; 4
4Gomes, N. F.; 5Lopes
s, R. A.; 6B
Berto, R. F.; 7Oliveira, R. G.S.; 8
8Baroni, J. F.
F M.;
9Vasc
concelos, S. M. M.; 10Carvalho, I. F
F.; 11ADED DA SILVA P.; 12Cardi, B
B. A.; 13Carv
valho,
K. M.; 1,2,6,8Departamento
o de Ciênci as Biológica
as, UECE; 3Departame
3
nto de Med
dicina,
UECE
E; 4,5,7,10,11,12,13Dep
partamento de Ciências
s Fisiológicas, UECE; 9D
Departamen
nto de
Ciênc
cias Fisiológicas, UFC.
2. Se
erotonina periférica pode
e participar d
da resposta dolorosa imediata após administraç
ção de
PGE2
2
Traba
alho recenttemente apresentado no Congres
sso da FES
SBE investiigou a açã
ão da
prosttaglandina E2 (PGE2), ad
dministrada localmente em ratos, em duas situ ações distintas. A
prime
eira seria a capacidade deste eicossanóide de promover dor declarada
a (imediata)) logo
após a administrração, mensu
urada pelo n
número de la
ambidas e sacudidas da
a pata. Este efeito
foi in
nibido pela administraçã
a
ão intraplanttar (i.pl.) ou
u oral (v.o.) de metiserrgida, antago
onista
não-s
seletivo de receptores 5-HT, e lloratadina (administrad
(
da por via i.pl.), um antihistamínico tricíc
clico potente de ação pro
olongada, co
om atividade
e seletiva pa
ara receptorres H1
perifé
éricos.
Cham
mamos atenç
ção para a dose
d
de PGE
E2 utilizada, de 350 ng i.pl.. Esta do
ose é consid
derada
alta, já que o efe
eito hipernoc
ciceptivo desste tipo de prostaglandin
na (chamado
o pelos autorres do
alho de nociicepção tard
dia) é alcan
nçado com doses
d
de ap
penas 100 n
ng. Esta dose foi
traba
neces
ssária para o desenvo
olvimento d
do comporta
amento noc
ciceptivo ob
bservado ap
pós a
administração, já
á que, com doses
d
meno res, isto não
o ocorreu. Assim,
A
o resu
ultado encon
ntrado
foi uma respostta do organ
nismo ao ag
gente exóge
eno adminis
strado, por ativação de
e vias
serottoninérgicas e histamín
nicas, embo
ora a utiliza
ação de 3 vias de ad
dministração
o dos
antag
gonistas não
o tenha deix
xado eviden
nte a respos
sta local do tecido que recebeu a PGE2.
Doses baixas de
e metisergida aumentarram a respo
osta nociceptiva declara
ada, e os au
utores
sugerrem a inibiç
ção de rece
eptores inib
bitórios. A administraçã
a
o de metis ergida em doses
baixa
as pode tamb
bém ter promovido a lib
beração de PGE2
P
no tecid
do, que, apó
ós 1 hora, qu
uando
da administração
o do estímulo “álgico”” (PGE2 em
m altas dose
es), encontrraria um ce
enário
hiperrnociceptivo para atuaçã
ão, hipótese esta que po
oderia ter sid
do explorada
a com a utiliização
de m
mais grupos-controle (ad
dministração
o de indome
etacina local, por exemp
plo) e um design
d
mais eficaz do ex
xperimento.
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A se
egunda situa
ação foi a verificação da ação destes
d
antag
gonistas na
a hipernocicepção
(sens
sibilização de
e neurônios nociceptivoss) provocada
a pela PGE2, mensurada
a pelo núme
ero de
lambidas e sacud
didas de pata após a im ersão desta em água a uma tempe
eratura nociv
va aos
tecido
os. O comp
portamento nociceptivo foi diminuíído pela ação da meti sergida em dose
interm
mediária loc
cal e uma quarta dosse muito maior,
m
sistêm
mica. Além da ausênc
cia de
antag
gonismo dose-depende
ente, o q
que sugeriiria o envolvimento de recep
ptores
serottoninérgicos no comporrtamento no
ociceptivo té
érmico, dev
vemos salien
ntar que a PGE2
administrada tam
mbém promo
ove a liberaçção de várias citocinas pró-inflamat
p
tórias, que podem
p
levarr à liberação de serotonin
na.
A me
etisergida fo
oi o primeiro
o fármaco u
utilizado na profilaxia da migrânea . Sua eficác
cia foi
demo
onstrada em
m estudos co
ontrolados co
omparados com
c
grupos de paciente
es que receb
beram
place
ebo, na déc
cada de 60 do século XX. Além disso, pode ser consiiderada um bom
ntes com ce
medicamento para tratamen
nto de pacien
efaléias refra
atárias a outtros fármaco
os. As
s ao uso da metisergida
a são a pres
sença de do
oenças cardía
acas, hipertensão
contrra-indicações
grave
e, história de
e trombofleb
bite, úlcera péptica, gra
avidez, doenças pulmona
ares, colage
enoses
e doe
ença renal ou
u hepática.
Traba
alho original: PGE2 evoca respostta nocifensiv
va imediata ou induzid
da após esttímulo
térmiico sustenta
ado em rattos: papel da serotonina periféric
ca - Posterr 36.033 – área
Farm
macologia da Inflamação e Dor.
Autorres e proced
dência do estudo: 1Basstos, L. C.**
*; 2Tonussi,, C.R.; 1, 2 Departamen
nto de
Farmacologia, UF
FSC.
3. Effeito dos inib
bidores selettivos da CO X-2 sobre a hipernocice
epção térmicca é mediad
do em
parte
e pela liberaç
ção de opióid
des endógen
nos
Foi observado em algun
ns trabalho
os, realizad
dos em modelos
m
ex
xperimentais de
hiperrnocicepção mecânica em
e
ratos, q
que medicamentos inib
bidores sele
etivos da enzima
cicloo
oxigenase-2 (COX-2) ind
duzem analg
gesia por lib
beração de opióides
o
end
dógenos. Um
ma vez
que a hiperno
ocicepção térmica
t
posssui mecan
nismos fisiopatológicoss diferentes da
hiperrnocicepção mecânica, pesquisado
ores da Universidade Federal d
de Minas Gerais
G
inves
stigaram os efeitos des
sses medica
amentos em
m modelo experimental
e
l de hiperalgesia
térmiica (Hargrea
aves et al, 19
988) em rato
os machos da
d linhagem Holtzman. FFoi observad
do que
o trattamento porr via subcutâ
ânea com oss inibidores seletivos de
e COX-2 cele
ecoxibe ou SC236
S
reverrteu a hipern
nocicepção induzida pela
a administra
ação intraplantar de carrragenina, alé
ém de
eleva
ar o limiar da
d resposta térmica aci ma dos valo
ores basais. Os animaiss tratados com
c
o
antag
gonista opió
óide naltrexo
ona e o ini bidor seletiv
vo da COX-2 apresenta
aram o limiar de
nocic
cepção aume
entado, poré
ém não acim
ma dos níve
eis basais. Esses
E
dados sugerem que os
medicamentos in
nibidores sele
etivos da CO
OX-2 possuem efeitos an
ntinociceptiv
vos também sobre
a hipernocicepção térmica, sendo este effeito, em pa
arte, mediado pela libera
ação endóge
ena de
opióid
des. Pode-se
e observar, portanto, qu
ue os mecan
nismos de aç
ção desses m
medicamento
os são
mais amplos do
o que tem sido propo sto. Aparen
ntemente, além
a
de um
ma ação sobre a
cicloo
oxigenase, poderiam
p
attuar por me
eio da estim
mulação da liberação ne
euronal de óxido
nítric
co, levando à abertura de canais de potássio ATP-sensív
veis e, consseqüentemen
nte, à
analg
gesia.
Referrência citada
a: Hargreav
ves et al. A new and sensitive
s
me
ethod for m
measuring th
hermal
nocic
ception in cutaneous hyp
peralgesia. P
Pain. 1988 Ja
an;32(1):77-88.
Traba
alho original: Efeito de inibidores
i
se
eletivos de COX-2
C
no mo
odelo de hip
peralgesia té
érmica
(Harg
greaves) - Po
oster 07.002
2
Autorres e procedência do esttudo: Correa
a, J. D.1; Fra
ancischi, J. N.1
N - 1UFMG
G – Farmacologia.

2

www
w.dol.innf.br
4. Es
stimulação do
d ponto de acupuntura
a “KUNLUN” (B60) induz
z efeitos anttinociceptivo
os em
camu
undongos
A acupuntura é uma técnica milenar que consistte na inserrção de agu
ulhas em re
egiões
espec
cíficas do corpo conhecid
das como accupontos, qu
ue são regiõe
es da pele on
nde existe grande
conce
entração de terminações nervosas sensoriais. A estimulaçã
ão do acupo
onto “Kunlun
n” (ou
B60),, localizado no membro posterior en
ntre o ponto
o mais alto do
d maléolo llateral e o te
endão
do c
calcâneo, te
em sido ind
dicada para o tratame
ento de ceffaléias, rigid
dez no pes
scoço,
lombalgias, epilepsia, alteraç
ções menstru
uais e cistite
e. Com base nestes dado
os, pesquisa
adores
da Un
niversidade Federal de Santa
S
Catari na investiga
aram se a es
stimulação d
do B60 teria efeito
antinociceptivo em
e
modelos de nociccepção induzida por ácido acético
o, glutamatto ou
forma
alina, além de verificarr o possíve l envolvime
ento do siste
ema opióide
e neste efeito. A
estim
mulação destte acuponto durante 10 minutos causou reduçã
ão significatiiva da nocicepção
induz
zida pela adm
ministração das três sub
bstâncias (ác
cido acético,, glutamato ou formalina) em
camu
undongos Sw
wiss fêmeas
s. Ainda, o pré-tratam
mento dos animais
a
tantto com nalo
oxona
quanto com naloxona metiodida (anta
agonistas op
pióides) foi capaz de reverter o efeito
antinociceptivo in
nduzido pela
a acupuntura
a e pela morrfina (utilizad
da como con
ntrole positiv
vo) no
mode
elo de nocicepção indu
uzida pelo ácido acétic
co. Assim, os autores sugerem que
q
a
estim
mulação do acuponto B60
B
possui efeito antinociceptivo em diferen
ntes modelo
os de
nocic
cepção manifesta em camundongo
c
os e que este
e
efeito é, em partte, mediado
o pela
libera
ação de opió
óides endóge
enos.
Come
entários da redação: O grupo-con
ntrole deveria receber o mesmo p
procedimento
o dos
animais tratados (inserção da agulha de
e acupuntura
a) em local que
q
não fossse acuponto, para
demo
onstrar, assiim, que este
e efeito antiinociceptivo está realme
ente ligado à estimulação do
acupo
onto B60.
Traba
alho originall: Efeito anttinociceptivo da estimula
ação do pon
nto de acup untura “KUN
NLUN”
(B60)) em camundongos - Poster 07.008
Autorres e proced
dência do es
studo: Emme
el, V. G.1; Lima,
L
D. A. N.1; Ribeiro
o, D. L.1; Ga
adotti,
V. M..1; Santos, A.
A R. S.1 - 1UFSC – Ciên
ncias Fisiológ
gicas.
5. Diferenças sex
xuais parece
em não afettar a respos
sta de roedo
ores ao anallgésico crota
alfina,
desen
nvolvido a partir do vene
eno da Crota
alus durissus
s terrificus
O an
nalgésico cro
otalfina está
á em fase d
de testes realizados pela parceria e
entre a COIINFAR
Pesqu
uisa e Desenvolvimento
o Farmacêut ica Ltda. e o grupo lide
erado pela p
pesquisadora
a Yara
Cury,, do Instituto Butantan
n. Uma imp
portante que
estão abordada é se m
machos e fê
êmeas
respo
ondem da mesma forrma à dro
oga. Nos te
estes realiz
zados até o momento
o, os
pesqu
uisadores do Instituto Butantan o
observaram que, embora roedoress (ratos) te
enham
apres
sentado diferenças no lim
miar nocicep
ptivo basal e na resposta
a à morfina,, o mesmo não
n
foi
obserrvado em re
elação ao an
nalgésico cro
otalfina. A única
ú
diferen
nça detectad
da foi que fê
êmeas
respo
ondem (apre
esentam ana
algesia) em d
doses mais baixas
b
que os
o machos.
Traba
alho originall: Sex differrences in the
e pain thres
shold and in the antinocciceptive efffect of
crota
alphine, an opioid analg
gesic obtain
ned from Crrotalus duris
ssus terrificcus snake venom
v
(CDT
TV) - Poster 07.012
0
Autorres e proced
dência do es
studo: Britto
o, L.1; Picolo
o, G.1; Cury
y, Y.1 - 1Insstituto Butan
ntan –
FisioP
Patologia.
6. Lá
átex obtido da
d planta Ca
alotropis pro
ocera promo
ove analgesia
a por ação p
periférica so
obre a
nocic
cepção induz
zida por injeç
ção de forma
alina na ATM
M de ratos
As disfunções tem
mporomandiibulares (DT
TMs) consiste
em em um conjunto
c
de sinais e sinttomas
que envolvem a articulação
o temporom
mandibular (ATM),
(
os músculos
m
m astigatórios e as
estruturas associiadas. A dor na ATM é u ma das principais queixas de pacien
ntes com DT
TMs. O
látex obtido da planta Calottropis proce
era é amplamente usado na mediccina popular e foi
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demo
onstrado po
ossuir comp
postos biolo
ogicamente ativos capa
azes de prromover div
versos
beneffícios, como
o controle de
d infecçõess fúngicas dérmicas,
d
allém de apre
esentar ativ
vidade
antim
microbiana, antiinflamatória, analg
gésica e antipirética.
a
Consideran
ndo que alguns
a
pacie
entes são intolerantes ao
a tratamen to com antiiinflamatório
os não-esterroidais (AINE
Es), e
que n
nem todos os
o pacientes
s com dor n
na ATM são responsivos ao tratame
ento convencional
com esses me
edicamentos,, o objetiv
vo do presente traba
alho foi ve
erificar o efeito
antinociceptivo do
d látex da
a planta Ca
alotropis prrocera sobre
e a nocicep
pção inflamatória
induz
zida por injeção de form
malina na AT M de ratos. O pré-tratam
mento endov
venoso com látex
prom
moveu reduçã
ão de modo
o dose-depen
ndente dos reflexos induzidos pela formalina, sendo
que e
este efeito antinocicepttivo foi inde
ependente de
d ação no sistema nerrvoso centra
al. Os
autorres concluírram que o látex da Calotropis procera
p
é eficiente em
m reduzir a dor
inflam
matória no modelo
m
experimental de nocicepção na ATM, e su
ugerem a po
ossibilidade futura
f
do us
so terapêutic
co deste com
mposto para
a o tratamen
nto de condições dolorossas associad
das às
DTMs
s.
Traba
alho original: Látex obtid
do da planta
a Calotropis procera promove antino
ocicepção de
e ação
perifé
érica na noc
cicepção infllamatória m
manifesta ind
duzida por formalina
f
em
m atm de ra
atos Poste
er 07.013
Autorres e proced
dência do estudo: Ting, E.1; Lima, F.
F O.2; Alenc
car, N. M. N
N. de3; Ramo
os, M.
V.4; Ferrari, L. F.1; Cunha, F. de Q.1; Parada, C. A.5; Ferreira, S. H.1 - 1FMRP - USP Farmacologia; 2U
USP - Farma
acologia; 3U
UFC - Fisiolo
ogia e Farma
acologia; 4U
UFC - Bioquíímica;
5UNICAMP – Farm
macologia.
7. Trratamento co
om fluoxetin
na não é ca
apaz de ame
enizar a dorr provocada pela privação de
sono
Antid
depressivos como a fluo
oxetina têm sido utilizados com várias finalida
ades terapêu
uticas,
entre
e elas o tra
atamento de dor crôn ica. Estudo realizado por Damascceno e cols
s., do
Depa
artamento de
e Farmacolo
ogia e Psicob
biologia da Universidade
e Estadual d
do Rio de Ja
aneiro
(UER
RJ), verificou
u que, no teste
t
térmicco (placa quente), rato
os que fora
am submetid
dos à
privação de son
no REM apresentavam aumento na sensibilidade à dor, mensurada
a pela
mentos: rettirada e lam
mbedura da pata. O tra
atamento crrônico
obserrvação de 2 comportam
duran
nte 11 dias com fluoxettina tanto do
o grupo exp
perimental su
ubmetido à privação do
o sono
quanto do grupo-controle não induziu an
nalgesia ou melhora
m
sign
nificativa qua
ando compa
arados
aos a
animais trata
ados apenas
s com veícu lo, com ou sem privaçã
ão de sono R
REM. A conc
clusão
apres
sentada foi de que o au
umento dos níveis de se
erotonina prromovido pe
ela fluoxetina não
interffere na alterração da sensibilidade in duzida pela privação do sono REM.
Traba
alho originall: O tratame
ento crônico
o com fluoxe
etina não reverte a hipe
eralgesia ind
duzida
pela privação de sono REM - Poster 07.0 14
dência do esttudo: Dama sceno, F.1; Skinner, G. O.1; Almeid
da, O. M. M. S.1 Autorres e proced
1UER
RJ - Farmaco
ologia e Psico
obiologia.
8. En
nvolvimento de opióides
s endógenoss do sistema
a nervoso ce
entral na hip
poalgesia ind
duzida
pela a
administraçã
ão de celeco
oxibe em rato
os
Neste
e trabalho, apresentado
o por pesqu
uisadores da
a Universida
ade Federal de Minas Gerais
G
(UFM
MG), os auttores avaliaram o meccanismo de ação no sistema nerrvoso centrral do
celecoxibe, droga considerada ser inibiidora seletiv
va da enzim
ma ciclooxig enase(COX)-2. O
celecoxibe foi administrado em
e ratos porr via intracerrebroventricular (i.cv.) e a intensida
ade de
hiperrnocicepção mecânica, in
nduzida pela
a administraç
ção intraplan
ntar (i.pl.) d e carragenin
na, foi
avalia
ada por meio do método
o de Randalll-Selitto. Foi observada analgesia ap
pós a injeção
o i.cv.
de ce
elecoxibe, qu
ue durou ce
erca de 1 ho
ora. Além disso, este effeito analgéssico foi prev
venido
pelo tratamento prévio com naltrexona (i.cv.), um congênere sintético da
a oximorfina
a, que
difere
e na estrutu
ura pelo fato
o de o grupo
o metila no átomo de nitrogênio se r substituído
o pelo
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grupo
o ciclopropilmetila. É um antag
gonista opióide puro que aten ua ou blo
oqueia
comp
pletamente, e reversiv
velmente, o
os efeitos subjetivos dos opióide
es administtrados
intrav
venosamente. É indicad
da como parrte do tratam
mento do alc
coolismo e ccomo antago
onista
no tra
atamento da
a dependênc
cia de opióide
es administrrados exogenamente.
Uma vez que a analges
sia induzid a pelo ce
elecoxibe administrado sistemicam
mente
norm
malmente tem duração de 4 hora
as, os auto
ores sugerem, a partirr dos resultados
obserrvados, que pelo menos
s o período i nicial deste efeito seja devido
d
à sua
a ação no sis
stema
nervo
oso central.
Traba
alho original: Involveme
ent of opioidss in the hypoalgesia induced centrallly by celeco
oxib in
rats - Poster 07.0
027
Autorres e proced
dência do estudo: Rezen
nde, R. M.1; Francischi, J. N.2 - 1UFFMG - Fisiolo
ogia e
Farmacologia; 2U
UFMG – Farm
macologia.
9. Inffliximab: um
ma nova alternativa terap
pêutica para
a o controle da
d dor orofa
acial?
O papel das citoc
cinas na dorr orofacial te
em sido foco
o de vários estudos
e
nestta última dé
écada.
Inclusive, estudo
os demonstrraram que o anticorpo anti-Fator
a
de Necrose T
Tumoral(TNF
F)-alfa
murin
no (carneiro
o) é eficaz em inibir a n ocicepção in
nduzida no teste
t
da form
malina no modelo
m
de do
or orofacial. Em trabalho apresenta do no Congresso da SB
BFTE, em Rib
beirão Preto - SP,
pesqu
uisadores do
o Rio Grande
e do Sul, utillizando o tes
ste nociceptivo da forma
alina adminis
strada
localm
mente no lábio superiorr (Clavelou e
et al., 1989)), avaliaram o efeito de uma nova forma
de an
nticorpo antti-TNF-alfa, o anticorpo monoclonal quimérico (murino
(
e h umano) cha
amado
inflixiimab, admin
nistrado localmente (no
o lábio) ou sistemicamente. Tanto
o a administtração
uziu efeitos antinocicepttivos compa ráveis aos efeitos
local como a sisttêmica do infliximab indu
e
do an
nticorpo antti-TNF-alfa murino.
m
A pa
artir disso, os
o autores sugerem
s
que
e infliximab pode
ser u
uma boa altternativa terapêutica pa
ara o contrrole da dor orofacial re
efratária a outras
o
droga
as.
Referrência citada
a: Clavelou P,
P Pajot J, D
Dallel R, Rab
boisson P. Ap
pplication off the formaliin test
to the
e study of orrofacial pain in the rat. N
Neurosci Lettt. 1989 Sep 11;103(3): 349-53.
Traba
alho original: Efeito do
o infliximab no modelo
o de nocicepção orofaccial induzida
a pela
forma
alina em ratos – Poster 07.030
Autorres e procedência do estudo:
e
Pere
eira, P. J. S.1; Dornelles, F. N.2;; Calixto, J.. B.3;
Santo
os, D. S.1; Morrone, F. B.1; Camp
pos, M. M.4
4 - 1PUC - RS
R - Farmáccia; 2PUC - RS Biociê
ências; 3UFS
SC - Farmac
cologia; 4PUC
C - RS - Ciru
urgia – Odon
ntologia.
10. A
Ativação da via de sin
nalização PI3
3KGAMMA/A
AKT faz parte do meca
anismo mole
ecular
envolvido no efeiito analgésic
co periférico da morfina
Utilizando uma variedade de
d ferramen
ntas como experimento
e
s comporta mentais, an
nimais
nocau
ute, experim
mentos in vitro, imun
nofluorescên
ncia e micrroscopia con
nfocal, o estudo
e
realiz
zado pelo pós-graduand
do do laborratório de Dor
D
e Hipera
algesia do D
Departamen
nto de
Farmacologia da FMRP-USP Cunha
C
T. M. , mostra a participação
p
do sistema PI3KGAMMA
A/AKT
no effeito analgés
sico periféric
co da morfin
na e do agon
nista de rece
eptores mu opióides DA
AMGO.
A hip
pótese é que
e esta via de sinalização pode ativarr o sistema de
d mensageiiros intracelulares
de attivação do óxido nítrico (NO/GMPc/P
PKG/K+ATP)). A ativação
o deste siste
ema culminaria na
aberttura de cana
ais de potás
ssio retificad
dores de influxo (K+ir) e sensíveis ao ATP (K+
+ATP),
tendo
o como prrincipal con
nseqüência o restabelecimento do
d
limiar d
de ativação
o dos
nocic
ceptores, “re
evertendo”, portanto,
p
a ssensibilização que acomp
panha a infla
amação.
Traba
alho origina
al: The Mo
olecular Mecchanism Off Peripherall Antinocice
eptive Actio
on Of
Morphine: Activation Of PI3K
KGAMMA/AKT
T signaling pathway
p
– Po
oster 07.031
1
Autorres e procedência do estudo:
e
Cun
nha, T. M.1; Lotufo, C.. M. da C.1
1; Funez, M. I.1;
Domiingues, A. C.1;
C
Verri Jr., W. A.1; Te
eixeira, M. M.2;
M
Hothersall, J. S.1; C
Cunha, F. de
e Q.1;
Ferre
eira, S. H.1 - 1FMRP - US
SP - Farmaco
ologia; 2UFM
MG – Farmac
cologia.
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11. O efeito antin
nociceptivo do
d ácido zole
edrônico env
volve a partiicipação do ó
óxido nítrico
o (NO)
e can
nais de potás
ssio ATP-sen
nsíveis (K+AT
ATP)
Considerando-se a complexiidade do prrocesso doloroso e as reações adve
ersas promo
ovidas
por q
quimioterápicos disponív
veis comerc ialmente, o trabalho ap
presentado p
por Braga e cols.
avalio
ou o efeito antinocicep
ptivo da drroga Zometta® (ZM) em
e
modelo experimenttal de
conto
orções abdom
minais e inc
capacitação articular, induzidas por zymozan, a
além de sua
a ação
sobre
e a migração celular. Em ambos o s modelos estudados,
e
o ZM induzi u antinocice
epção.
do óxido n
Para avaliar a participação
p
nítrico (NO) neste efeito
o, foi utiliza
ado o inibid
dor da
síntes
se de NO L--NAME, send
do a particip
pação de ca
anais de pottássio ATP-ssensíveis (K+
+ATP)
avalia
ada pelo prré-tratamentto com gibllenclamida, bloqueador da aberturra destes canais.
Amba
as as drogas
s inibiram o efeito do ZM
M, sugerindo
o um mecan
nismo de açã
ão antinocice
eptivo
dependente de NO
N e K+ATP
P. Entretantto, com rela
ação à migra
ação celularr para a cav
vidade
ular, o ZM não
n
foi eficaz
z. Os dados indicam a possibilidade
p
de uso desste quimioterápico
articu
para alívio da dor, porém sem
m ação sobrre o processo
o inflamatóriio.
Traba
alho originall: Participaçã
ão do óxido nítrico (NO
O) e canais de
d potássio ATP-depend
dentes
(KATP) no efeito antinociceptivo do ácido
o zoledrônic
co (Zometa®
®) em mode los experimentais
- Pos
ster 07.042
Autorres e proced
dência do esttudo: Braga , A. F. F.1; Araujo,
A
A. L.1; Ribeiro, R. A.1; Cunha, F.
de Q..2; Vale, M. L.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacolog
gia; 2FMRP - USP – Farm
macologia.
12. L
Laserterapia induz analg
gesia em te
ecidos íntegrros – uso prrévio pode d
diminuir dorr pósopera
atória
O us
so da terapiia com lase
er para aux iliar no alív
vio da inflam
mação tem sido precon
nizado
principalmente devido
d
à sua proprieda
ade de acelerar o proc
cesso de re
eparo dos te
ecidos
lesad
dos e promov
ver analgesiia. Entre os mecanismos
s envolvidos
s nesta ação
o analgésica estão
o blo
oqueio da sííntese de eiicosanóides por inibição
o das enzim
mas ciclooxig
genases (CO
OX), a
libera
ação de betta-endorfinas e encefaliinas e a altteração no potencial de
e membrana dos
neurô
ônios sensorriais, evitand
do a despola
arização. Em
m trabalho apresentado
a
no 7º Cong
gresso
Brasileiro de Do
or da SBED,, o efeito a
analgésico do uso do la
aser em teccidos íntegros de
camu
undongos foi avaliado. Os
O grupos d
de animais foram
f
tratad
dos com irra
adiação com laser
infrav
vermelho, irrradiação co
om laser ve
ermelho ou simulação com
c
laser d
desligado (g
grupocontrrole). Após a aplicação do laser, fo
foi administrrada, no me
esmo local, formalina, sendo
avalia
ado em seg
guida o tem
mpo que cad
da camundo
ongo perma
aneceu com a pata ele
evada.
Difere
enças significativas fora
am observad
das, em todo
os os períodos de tempo
o avaliados, entre
o gru
upo-controle
e e o grupo tratado com
m laser infra
avermelho, e entre o grrupo-controlle e o
grupo
o tratado co
om o laser vermelho.
v
A avaliação dos
d
períodos
s parciais (a cada 5 min
nutos)
mostrou diferenç
ças estatistic
camente sign
nificativas en
ntre os grup
pos-controle e os grupos
s laser
os 20 minuto
os, tempo no
o qual ocorre
e o segundo
o pico de dorr induzida pe
ela formalina. Em
até o
conclusão, a terapia laser parece
p
apressentar ação analgésica em tecidos íntegros, sendo,
s
etanto, mais
s eficaz nos períodos iniciais de indução do
olorosa. Ain
nda, os melhores
entre
resulttados foram obtidos pela
a aplicação d
do laser de comprimento
c
o de onda ve
ermelho.
Traba
alho original: Analgesia de tecidos ín
ntegros com terapia lase
er - Trabalho
o 65-1
Autorres e proced
dência do esttudo: Daniell Humberto Pozza
P
(GHC)
), Marília Ge
erhardt de Oliveira
(PUCRS), Nelson Ribeiro Netto (CEBEO), João Batistta de Macêdo
o Sobrinho ((CEBEO), An
ntônio
Luiz B
Barbosa Pinh
heiro (UFBA)).
13. C
Caracterizaçã
ão de uma subpopulação
o de neurôniios do gânglio da raiz do
orsal e sua função
na tra
ansmissão da
d dor
A ide
entificação prévia,
p
no laboratório o
onde os autores do prresente trab
balho atuam
m, dos
neurô
ônios-P (NP), subpopula
ação de ne urônios do gânglio da raiz dorsal (GRD), os quais
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seriam “neurônio
os nocicepto
ores muscullares”, perm
mitiu a identtificação de rotas perifféricas
neuro
onais, auxiliando a compreensão da
a dor muscu
ular in situ. Foram utilizzados marca
adores
citoquímicos (expressão de substância P [SP] e da proteína FLG)
F
e o m
marcador neu
uronal
fluore
escente Dil, que mostra
aram que ce
erca de 6% dos neurôn
nios do GRD
D são do tip
po NP.
Essa porcentagem
m foi observ
vada tanto in
n situ quantto in vitro. Também
T
fora
am observad
das as
modificações (qu
ue correspo
onderiam à plasticidade
e dos nocic
ceptores mu
usculares) nessas
n
fibras
s após a inje
eção de estím
mulos doloro
osos nos mú
úsculos – injeção intram
muscular de BQ
B ou
de Ad
djuvante Completo de Freund
F
(CFA)) -, avaliada
as por meio da expressã
ão in situ no
o GRD
do p--p38 e do fator
f
de tran
nscrição ATF
F 3. Foi verrificado aumento na exp
pressão de p-p38
após a administrração de BQ
Q e, após a iinjeção de CFA,
C
aumentto da imuno
orreatividade
e para
ATF 3
3. As cultura
as de GRD mostraram
m
q
que os NP ex
xpressam níveis elevado
os tanto de p-p38
quanto de ATF 3 após um estímulo
e
inf lamatório no
o músculo. Além disso,, estes resultados
mostram que oco
orrem altera
ações na exp
pressão de algumas
a
protteínas no GR
RD em respo
osta a
estím
mulos nocivo
os nos mús
sculos, do m
mesmo modo que em relação a outros tipo
os de
estím
mulos doloro
osos. Ainda, permitem ttambém que conheçam
mos melhor a função do
os NP
como
o nociceptore
es e o papel dos neurôn ios do GRD na plasticida
ade induzida
a como respo
osta à
dor.
Traba
alho originall: Caracteriz
zação de um
ma subpopullação dos ne
eurônios sen
nsoriais prim
mários
do ga
anglio da raiz dorsal e su
ua função na
a transmissã
ão da dor - Trabalho
T
152
2-1
Autorres e proced
dência do es
studo: Marta
a Hamity, (In
nstituto M. y M. Ferreyrra), Héctor López,
L
(Instituto M. y M Ferreyra).
14. P
Pacientes fib
bromiálgicos com sintom
mas semelhantes a dorres neuropá
áticas aprese
entam
melhora durante
e tratamento
o com antico
onvulsivante
e – doses menores
m
dim
minuem o ris
sco de
efeito
os indesejados e a possibilidade de a
abandono do
o tratamento
o
Os siintomas maiis comumen
nte associado
os à fibromialgia (FM) são
s
dor gen
neralizada, fa
adiga,
sono não-restaurador e sen
nsação de in
nchaço em partes mole
es. Além dissso, os pacientes
costu
umam aprese
entar alteraç
ções na perccepção da do
or, relatando
o a presença
a de alodinia (“dor
causa
ada por estím
mulos que antes não cau
usavam dor””), queimaçã
ão, parestes ias e/ou cho
oques,
sintomas estes comuns
c
em casos de d
dores de origem neurop
pática (aque
elas causada
as por
lesão
o ou disfunção do sistem
ma nervoso central e/o
ou periférico). Segundo diversos es
studos
sobre
e os mecaniismos fisiopa
atológicos d
da fibromialg
gia, um conjjunto de fattores leva a essa
amplificação da dor, embora se acreditte que a se
ensibilização central pro
ovocada porr uma
disfun
nção neuroe
endócrina se
eja um dos m
maiores resp
ponsáveis pe
elos sintoma
as. Assim, co
omo o
tratamento de dores
d
neuropáticas mui tas vezes é realizado com medica
amentos de ação
centrral, como anticonvulsiv
a
vantes, por exemplo, pacientes fibromiálgico
f
os com sinttomas
seme
elhantes fora
am tratados com gabape
entina. Foi utilizada
u
a dose de 300m
mg/dia, a qu
ual foi
aume
entada a cad
da 15 dias, atingindo-se
e a dose má
áxima de 90
00mg/dia, e a intensidade da
dor e a qualidad
de do sono foram anali sadas. Dos 30 paciente
es observado
do, 29
os no estud
apres
sentaram me
elhora no so
ono e diminu
uição da dor - 27 relatarram 80% do
o alívio da do
or e 3
referiiram melhorra inferior a 50% em 7
72 dias de trratamento. Nenhum delles referiu efeitos
e
adverrsos. É imp
portante diz
zer que os pacientes escolhidos também nã
ão apresenttavam
depre
essão, o que
e foi levado em conside
eração na análise dos resultados
r
o
obtidos. Assim, as
seguiintes conclu
usões foram tiradas pel os autores: a) a gabap
pentina apre
esenta resultados
satisffatórios em pacientes fibromiágicos
f
s na ausênc
cia de depre
essão; b) do
oses menorres de
gabapentina podem ser usad
das para o ttratamento da
d dor, redu
uzindo a cha
ance de incid
dência
de effeitos colate
erais e possíível abandon
no do tratam
mento. Além
m disso, ela parece auxiliar a
melhorar a qualid
dade do sono em pacien
ntes com fibromialgia. Finalmente, a estabilidad
de dos
resulttados por lo
ongo períod
do (4 anos) mostrou que essa pod
de ser uma
a boa opção
o para
tratamento de pacientes
p
co
om FM que apresentam
m esses sintomas seme
elhantes a dores
neuro
opáticas.
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Traba
alho original: Anticonvu
ulsivante no tratamento
o da fibromialgia (FM): uma nova opção
terap
pêutica - Trabalho 164-1
Autorres e proced
dência do estudo: Maria
a Teresa Ro
olim Jalbut Jacob
J
(Centtro de Terap
pia da
Dor),, Luiz Gonza
aga Jacob (C
Centro de T
Terapia da Dor),
D
Beatriz Jalbut Jaco
ob (Acadêmiica da
Faculldade de Med
dicina de Jun
ndiaí).
15. N
Novo protoco
olo utilizado no método d
de indução de
d dor crônic
ca inflamató
ória por injeç
ção de
carra
agenina no músculo
m
gas
strocnêmio m
mostra diferrenças na re
esposta depe
endente da idade
dos a
animais
A administração direta de carragenina (3mg/kg) no
o músculo gastrocnêmio
g
o em ratos é um
mode
elo experime
ental de noc
cicepção infllamatória crrônica bem estabelecido
o. Entretanto
o, era
apena
as aplicado em animais adultos, e o desenho experimental utiliza
ado não permitia
detec
ctar se a reação
r
observada era proveniente do método utilizado para medid
da da
nocic
cepção (aplic
cação dos filamentos de
e von Frey) ou devido à ação direta
a da carrage
enina.
Um n
novo protoco
olo desenvolvido por um
m grupo de pesquisadores do Instittuto Ferreira
a (em
Córdo
oba, Espanh
ha) estabelec
ceu novos pa
arâmetros para o modelo original, e pôde distinguir o
efeito
o da dose em
m relação à idade e à d
duração dess
sa inflamação crônica. FFoi verificado
o que,
para animais com
m 20 dias de idade, a d
dose reduzid
da de carrag
genina (2mg
g/kg) foi cap
paz de
induz
zir hiperalgesia mecânica
a que persisstiu de 72 ho
oras a 1 sem
mana. Já noss animais co
om 15
dias d
de idade, es
ssa mesma dose
d
de carra
agenina produziu efeito com duraçã
ão de apenas
s 12 a
24 ho
oras após a administração. Esses d
dados mostram que existe influênccia tanto da dose
utiliza
ada quanto da idade dos animais na
a resposta observada
o
pe
elos experim
mentadores, e que
tais informações devem ser consideradas
c
s no momen
nto da avaliação dos resu
ultados obtid
dos.
Traba
alho origina
al: Desenvolvimento de
e um teste de dor crrônica inflam
matória muscular
produ
uzido por carragenina pa
ara ratos de diferentes id
dades - Trab
balho 192-1
Autorres e proce
edência do estudo:
e
Fed
derico Scabu
uzzo (Institu
uto Ferreyra
a – UNC), Marta
Verón
nica Hamity (Instituto Fe
erreyra), Hé
éctor Salvado
or López (Ins
stituto Ferre
eyra).
16. S
Seria o alív
vio da dor eficientemen
nte consegu
uido pelo trratamento ffarmacológic
co em
hospiitais? E quan
nto à ocorrê
ência de efeiitos adverso
os induzidos pelos mediccamentos, seriam
s
estes
s observados
s atentamente pelos pro fissionais?
Um e
estudo com 43 paciente
es de amboss os sexos em
e primeira
a consulta n a Liga de Dor
D
do
Hospital das Clín
nicas da Univ
versidade de
e São Paulo,, foi realizad
do para dete
erminar os efeitos
e
adverrsos experie
enciados por estes duran
nte o tratamento farmac
cológico. Os dados mostraram
que a maioria dos pacientes em tra
atamento medicamento
m
so para o controle da
a dor
apres
sentava prejjuízo nas atividades diárrias devido à sua condição. Além dissso, o tratam
mento
induz
zia vários efeitos
e
adve
ersos que n
não eram tratados e variavam
v
de
e acordo com o
medicamento utilizado. Aind
da, foi verifiicado que o tratamento
o dos pacie ntes que so
ofriam
dores
s mais inte
ensas era significativam
s
mente meno
os adequado
o do que o utilizado pelos
pacie
entes com dores meno
os intensas . Assim, os
s autores concluíram
c
que, embora os
pacie
entes tenham
m sido medicados para terem alívio da dor, pouca melho
ora foi obserrvada,
sendo
o freqüente a ocorrênciia de efeitoss adversos relacionados
r
s à terapêuttica, os quais não
foram
m tratados.
Traba
alho origina
al: Será que conseguim
mos controlar os efeittos adverso s do tratam
mento
farma
acológico da
a dor? - Trab
balho 347-4
Autorres e proced
dência do esttudo: Aretuzzza de Fátim
ma Dias (Esco
ola de Enferm
magem USP
P; Liga
de D
Dor –Centros Acadêmic
cos XXXI de
e Outubro-E
EEUSP e Os
swaldo Cruzz-FMUSP), Karine
K
Azeve
edo São Leã
ão Ferreira (Escola de Enfermagem
m da Univers
sidade de S
São Paulo; Centro
C
Multid
disciplinar de Dor do HC
CFMUSP; FAP
PESP), Débo
ora Silva de Mello (Escola
a de Enferm
magem
USP; Liga de Do
or -Centros Acadêmicoss XXXI de Outubro-EEU
O
SP e Oswalldo Cruz-FM
MUSP),
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Mano
oel Jacobsen
n Teixeira (Faculdade d
de Medicina da Univers
sidade de Sã
ão Paulo; Centro
C
Multid
disciplinar de Dor HCFMUSP).
17. D
Diferenças na
n sinalizaçã
ão das MAP quinases na
n glia espin
nal contribue
em distintam
mente
para a instalação
o e manutenç
ção das dore
es neuropáticas
As dores neurop
páticas, por definição, são associadas a dano
os no sistem
ma nervoso. Mais
ainda
ão e manutenção
a, devido ao
o limitado co
onhecimento
o acerca dos
s mecanismo
os de induçã
desse
es tipos de
d
dores, seu trata mento é considerado
o um verrdadeiro de
esafio.
Experimentalmen
nte, os mod
delos utilizad
dos para se
eu estudo geralmente ssão realizados às
expen
nsas de lesõ
ões neuronais, como, po
or exemplo, os modelos de secção ttotal ou parc
cial de
nervo
os periféricos. Entretanto, embora a
apenas nervo
os aferentes sejam lesio
onados, alterrações
na m
medula espin
nal são obse
ervadas apó
ós injúrias. Em palestra
a apresenta da no Cong
gresso
Neuro
on Glia Biolo
ogy - Glial Cells
C
in Healtth and Disea
ase, o pesqu
uisador Ru-R
Rong Ji, do Centro
C
de Pe
esquisa de Dor
D da Escola Médica de
e Harvard, fo
ocalizou as alterações
a
n
nas células da
d glia
espin
nal induzidas
s por lesões neuronais p
periféricas, mais especifficamente da
a micróglia e dos
astró
ócitos. Embora as última
as sejam ativ
vadas mais tardiamente
e que as prim
meiras, amb
bos os
tipos celulares apresentaram alteraçõe
es após injjúria periférrica. As via
as de sinaliização
envolvendo as proteínas quiinases ativa das por mittógenos (MA
AP quinases)) p38, JNK e ERK
parec
cem participar dessa ativ
vação de céllulas gliais, já
j que inibid
dores dessass vias aliviara
am as
dores
s neuropátic
cas experim
mentais. Além
m disso, pa
arece haver diferenças tanto no tempo
t
quanto no tipo celular
c
e no
o tipo de MA
AP quinase ativada pela
a lesão, ind
dicando que estas
podem participa
ar diferentemente do processo de indução (p38 na m
micróglia es
spinal,
contrribuindo para
a o desenvo
olvimento da
a dor neuropática), man
nutenção (JN
NK nos astrrócitos
espin
nais) ou ambos (ERK, primeiramen
p
nte ativada na micróglia espinal e tardiamente nos
astró
ócitos). Os mecanismos
s que levam
m à essa diferença
d
na
a ativação dessas protteínas
tamb
bém foram abordados
a
pelo palestra nte, que concluiu que as
a vias de s inalização espinal
envolvendo as MAP quinases
s são importtantes para as
a dores neu
uropáticas, cconstituindo alvos
prom
missores para
a seu tratamento.
Título
o da palestra: Distinct activation
a
off MAP Kinases in spinal microglia a
and astrocytes for
the in
nduction and
d maintenance of neurop
pathic pain - Palestra 9.1
1
Pales
strante: Ru-Rong Ji - Pain
P
Researcch Center, Brigham
B
and
d Women's H
Hospital, Ha
arvard
Medic
cal School, Boston,
B
USA.
18. A
Ativação da
a cascata do
d complem
mento na micróglia
m
es
spinal contrribui para a dor
neuro
opática
A palestra aprese
entada pelo pesquisadorr Clifford Wo
oolf, do Hosp
pital Geral de
e Massachus
setts e
da Es
scola Médica
a de Harvard, foi basea
ada nos dados obtidos em
e seu labo
oratório nos quais
foram
m observada
as mudanças
s marcantess na express
são genética
a no corno d
dorsal da medula
m
espin
nal em resposta a injúrias a nervo
os periférico
os. Embora fossem utillizados três tipos
difere
entes de modelos
m
expe
erimentais d
de neuropatia (manipu
ulação do n
nervo, injúria por
consttricção crôn
nica e ligad
dura de ne
ervo espina
al), apenas 54 geness dos 626 tipos
norm
malmente altterados pelos modeloss experimen
ntais se mo
ostraram altterados nos
s três
mode
elos durante
e o tempo estudado
e
(6
6 semanas). Mais ainda
a, a maioria
a destes genes é
perte
encente ao sistema imune, incluin
ndo os complementos C1q,
C
C3 e C4, os qua
ais se
mostraram mais alterados, exclusivame
e
ente, na mic
cróglia. O re
eceptor C5a,, assim com
mo seu
ligantte (C5), tam
mbém se mos
strou aumen
ntado na mic
cróglia após injúria do n
nervo periférrico. O
uso d
de animais nocaute e de antagon
nistas para receptores de fatores do complem
mento
mostrou que ess
ses compone
entes, princiipalmente o C5a microg
glial, são im
mportantes para
p
a
dor n
neuropática.
Título
o da palesttra: The co
omplement cascade in
n spinal cord microglia
ia contributtes to
neuro
opathic pain - Palestra 9.2
9
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Pales
strante: Cliffford J. Woolff - Massachu
usetts General Hospital and Harvard
rd Medical School,
Bosto
on, MA, USA.
19. T
Trabalho mos
stra a localiz
zação da pro
oteína SDF-1
1 e seu recep
ptor CXCR4 n
d raiz
no gânglio da
dorsa
al após lesão
o do nervo periférico
No trrabalho apre
esentado po
or Petr Dubo
ow e colega
as da Repúb
blica Checa foi avaliada
a, por
méto
odo de imuno
ohistoquímic
ca, a localiza
ação do fato
or derivado do
d estroma celular (SDF
F-1) e
do re
eceptor para quimiocinas
s CXCR4 (cu
uja ativação está envolv
vida na sinallização da SDF-1)
em m
modelos anim
mais de neu
uropatia indu
uzida pela ligadura dos nervos esp
pinais L-4 e L-5 e
ligadu
ura do nervo ciático. Fo
oram detecta
adas diferen
nças temporais na expre
essão do SD
DF-1 e
do re
eceptor CXCR4 que esta
ariam associ adas às dife
erenças entrre os modelo
os experime
entais.
Ainda
a, foi observ
vada diminuição da exprressão de CX
XCR4 na sup
perfície célullas, mas aum
mento
intrac
celular, provavelmente pela ação do próprio
o SDF-1, o que seria dependente
e das
altera
ações induzidas pela lesão neuronal .
Traba
alho originall: An immun
nohistochem
mical localization of SDF-1 and its re
eceptor CXC
CR4 in
dorsa
al root gangllia associated and non-a
associated to
o damaged nerve
n
- Poste
er C34
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20. A ativação da
d micróglia
a, mas não de astrócito
os, está env
volvida na a
alodinia mec
cânica
assoc
ciada às ne
europatias espinais
e
– e
esta ativaçã
ão foi reduzida significcativamente
e pelo
tratamento com gabapentina
a
Evidê
ências têm indicado o papel da ativação da
a micróglia espinal e de astrócito
os no
desen
nvolvimento e manutenção de estág
gios de dor neuropática. Em estudo
o apresentad
do por
pesqu
uisadores da Inglaterra
a foram inv
vestigadas a distribuição
o e a ativa
ação da mic
cróglia
espin
nal e de asttrócitos em dois model os experime
entais de ne
europatia em
m ratos. Um
m dos
mode
elos foi o de neuropatia induzida po r desordem metabólica – no caso a diabetes mellitus
– e, o outro, pe
ela utilização
o do agente quimioteráp
pico vincristtina. A admiinistração oral de
duziu signifiicativamente
e a alodinia mecânica
a observada
a em ambo
os os
gabapentina red
mode
elos. També
ém foi observada attenuação da
a ativação da micróg
glia, a qua
al foi
corre
elacionada co
om a redução da alodini a após o tra
atamento com
m gabapentiina. Contudo
o, não
foi ob
bservada ativação de as
strócitos nesstes modelos
s. Os resulta
ados sugerem
m uma corre
elação
entre
e o efeito an
nti-alodínico da gabape ntina e a re
edução da ativação
a
miccroglial, indicando
que estas célula
as gliais apresentam im
mportante papel
p
nos mecanismos
m
espinais de dor
neuro
opática. No entanto,
e
a ativação
a
dos astrócitos nestes
n
modelos parece n
não ser necessária
para o desenvolv
vimento da alodinia
a
mecâ
ânica.
Traba
alho original: Microglia activation
a
co
orrelates with
h mechanica
al allodynia a
and is reduc
ced by
Gaba
apentin in tw
wo clinically relevant
r
mod
dels of neuro
opathic pain - Poster C68
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