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Neste edittorial trazem
mos, em conjunto com as
a contribuiçções do cong
gresso
deste
e ano apres
sentado em
m nossa seçção de alerrtas, um po
ouco sobre uma importante
sociedade científfica brasileira
a, que contrribui de man
neira signific
cativa para o Estudo da
a Dor,
no âm
mbito da Farrmacologia Experimenta
E
l, a SBFTE. A Sociedade
e Brasileira d
de Farmacolo
ogia e
Terap
pêutica Expe
erimental (SBFTE) foi fu ndada em 14
1 de outubrro de 1966, no Anfiteatrro A1,
do Conjunto das
s Químicas da Cidade U
Universitária
a Armando de Salles d
de Oliveira, tendo
o Presidente o Prof. Dr. Maurício Ro
ocha e Silva, Vice-Presid
dente o Proff. José Ribeiro do
como
Valle, Secretário Geral o Prrof. Alexand re Pinto Corrado, Prime
eiro Secretá
ário o Prof. Lauro
ureiro a Dra. Hanna A.
Sollero e Tesou
Roths
schild.
A Socieda
ade, sem ffins
lucrattivos, foi criada
c
com o objetivo de
prom
mover
e
organizarr
atividad
des
relacionadas à pe
esquisa, inov
vação e enssino
em F
Farmacologia
a, bem com
mo estabele
ecer
interffaces com agências de fomen
nto,
setorres produtiv
vos e agenttes da Políttica
Nacio
onal e Intern
nacional da área.
á
Atualmentte a
SBF
FTE
realiz
za a chamad
da para a su
ua 48° Reun
nião
Anual, que serrá realizada
a em Foz de
Iguaç
ara
çu em ou
utubro destte ano, pa
come
emorar os 50
5 anos de existência da
sociedade. Nesttes 50 anos, a SBF
FTE
ceu,
jun
ntamente
com
cresc
o
desen
nvolvimento científico do Brasil na
área da Farmacologia. Na Reunião An
nual
realiz
zada em 2015 havia 74
48 sócios (2
281
aspira
7 efetivos) vinculados
v
a 14 Program
mas de Pós-Graduação em Farmacologia
antes e 467
(Mesttrado, Douto
orado) com índices
í
cresccentes de atuação de pó
ós-doutores.
A estrutu
ura e funciionamento desta socie
edade estão
o detalhado
os no
Estattuto da SBF
FTE (http://w
www.sbfte.o
org.br). Nos 49 anos da
a SBFTE, a Farmacolog
gia no
Brasil apresentou importantte desenvolv
vimento no ensino e na
n pesquisa . A formaçã
ão de
pesso
oal qualifica
ado pelos Programas
P
d
de Pós-Grad
duação em Farmacolog
gia no país
s e a
produ
ução científfica vêm crrescendo ex
xponencialmente, fato diretamente
e relacionad
do ao
fortallecimento da
a SBFTE e de
e suas ativid
dades.
A atuação em pesquissa e na form
mação acadêm
mica destes profissionais têm
importância estra
atégica para
a o desenvo
olvimento cie
entífico bras
sileiro, visto a relevância que
este ramo das ciê
ências biológ
gicas aprese
enta em suas
s característticas de interrface em div
versas
áreas
s do conheciimento médico, farmacê
êutico, além da própria Farmacologiia em si. Div
versos
aspec
ctos da inov
vação farma
acêutica, co
omo a pesqu
uisa básica, testes pré -clínicos e vários
v
aspec
ctos de teste
es clínicos, perpassam
p
p
por domínios farmacológicos.
Aqui pode
e-se destaca r também a atuação da Divisão de Inflamação e Dor
da SBFTE, comp
posta por diversos grup
pos distribuídos em no
ossas unidad
des federativas e
ligado
os aos prog
gramas de pós-graduaç
p
ção citados. Desde 200
04, com a ccriação do Fórum
F
Perm
manente de Pós-Gradua
ação em Fa rmacologia da SBFTE, tal Divisão
o tem prom
movido
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ativid
dades coorde
enadas com as demais Divisões. Ne
esta edição, podemos ve
erificar um pouco
da co
ontribuição da
d Divisão de
d Inflamaç ão e Dor ao
o observar a contribuiçã
ão de algun
ns dos
traba
alhos selecionados sobre
e o Estudo da
a Dor para apresentação
a
o durante o 4
47º Congres
sso da
SBFT
TE. Os trabalhos incluem
m diversos te
emas, como a avaliação da ação de produtos na
aturais
na do
or declarada
a e dor neu
uropática e avaliação de
e modelos experimenta
e
ais e o estudo de
aspec
ctos fisiopato
ológicos de condições
c
do
olorosas.
Atualmentte, a nova Diretoria da
a SBFTE (ge
estão 2015--2017) tem como
propo
osta aproveiitar as muda
anças qualittativas e quantitativas do
d crescimen
nto da Socie
edade
nos ú
últimos anos
s e consolid
dar a sua in
nternacionalização. Esse
e objetivo ve
em em mom
mento
importante dos seus
s
50 anos
s, a ser cele
ebrado em 2016, quando
o o Congressso Anual oco
orrerá
junto
o com a So
ociedade La
atino-Americ ana de Farrmacologia (ALF). A S BFTE é filia
ada à
Intern
rnational Un
nion of Pha
armacology (IUPHAR), maior representante internacional da
Farmacologia.
Agrad
decimentos: Os autores
s deste Edito
orial agradecem à Sand
dra H. R. da
a Cruz, Secrretária
Gerall da SBFTE pelo
p
material cedido para
a a realizaçã
ão deste.
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