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07.001 
EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO PRÉ-TRATAMENTO COM LÁTEX OBTIDO DA 
PLANTA Calotropis procera SOBRE A DOR INFLAMATÓRIA INDUZIDA NA ATM 
Lima, F. O.1; Ting, E.1; Ferrari, L. F.1; Alencar, N. M. N. de2; Ramos, M. V.2; Cunha, T. 
M.1; Parada, C. A.3 - 1FMRP - USP - Farmacologia; 2UFC - Farmacologia; 3UNICAMP - 
Farmacologia 
Introdução: O látex obtido da planta Calotropis procera é amplamente usado na 
medicina popular e foi demonstrado possuir compostos biologicamente ativos capazes 
de promover diversos benefícios, como controle de infecções fúngicas dérmicas, 
atividades antimicrobianas, antiinflamatórias, analgésica e antipirética. O objetivo do 
presente trabalho foi verificar o efeito antinociceptivo deste látex sobre a nocicepção 
inflamatória induzida por injeção de formalina (1,5%) na articulação 
temporomandibular (ATM) de ratos. Métodos e Resultados: A experimentação 
consistiu de uma injeção de 20μL de formalina(1,5%) na ATM, seguida da observação 
das respostas comportamentais nociceptivas caracterizadas por coçar a região 
periarticular e levantar a cabeça reflexamente (Roveroni,2001), que foram 
quantificadas por 45 minutos. Os animais foram pré-tratados com látex da Calotropis 
procera i.v. nas doses de 2,5 , 5 e 10mg/kg, 30 minutos antes da injeção do estímulo. 
Os grupos-controle foram tratados com salina. Os resultados mostraram redução 
significativa da nocicepção induzida pela formalina pelo pré-tratamento intravenoso 
com látex nas doses de 5 e 10mg/kg, com inibição de 37 e 66% respectivamente, 
quando comparados ao grupo controle. A dose de 3mg/kg não apresentou efeito 
estatisticamente diferente da administração do veículo (grupo-controle). Conclusão: 
Os resultados indicam que o látex da Calotropis procera reduz a dor inflamatória neste 
modelo experimental de nocicepção, e sugere a possibilidade de uso terapêutico deste 
composto para tratamento de condições dolorosas da articulação temporomandibular. 
Apoio Financeiro: CAPES  



07.002 
EFEITO DE INIBIDORES SELETIVOS DE COX-2 NO MODELO DE HIPERALGESIA 
TÉRMICA (HARGREAVES) 
Correa, J. D.1; Francischi, J. N.1 - 1UFMG - Farmacologia 
Introdução: Liberação endógena de opióides pela administração de inibidores 
seletivos de COX-2 foi sugerida em trabalho anterior do grupo, utilizando-se um 
modelo de hiperalgesia mecânica em ratos (França et al, 2006). O presente estudo 
procurou verificar o efeito de inibidores seletivos de COX-2 ou coxibes (celecoxibe e 
SC236) em um modelo de hiperalgesia térmica (Hargreaves et al, 1988), cuja 
patogênese envolve mecanismos diferentes da hiperalgesia mecânica. Materiais e 
Métodos: Foram utilizados ratos machos da linhagem Holtzman, com peso entre 180-
200g. Os animais foram tratados com celecoxibe (0.3-60mg/kg) e SC236 (12mg/kg) 
por via subcutânea (sc), meia hora antes da injeção intraplantar de carragenina 
(250mg/0.1ml salina) na pata posterior direita. A pata esquerda foi injetada com o 
mesmo volume de salina fisiológica estéril (0.1 ml/pata; animais controle). Dois outros 
grupos foram também injetados com naltrexona, um antagonista opióide, na dose de 
3mg/kg meia hora antes da injeção de celecoxibe, ou salina por via sc, ½ h antes da 
administração do inibidor seletivo de COX-2. A resposta nociceptiva térmica (“plantar 
test”, apparatus da Ugo Basile, Itália), que mediu o tempo (em segundos) de retirada 
da pata ao calor produzido por fonte de luz infravermelha focalizada na pata posterior 
foi obtida nos tempos zero (antes da aplicação da carragenina) e após 30 min, 1, 2, 3, 
4 e 6 horas. Resultados e Discussão: O tratamento com inibidores seletivos de COX-
2 (N=5/grupo) reverteu a hiperalgesia induzida pela carragenina e elevou o limiar da 
resposta térmica acima de valores basais (média + epm: celecoxibe2a. hora= 3,5 + 1,8; 
controle2a. hora= -5,2 + 0,6). Animais tratados com naltrexona + inibidor apresentaram o 
limiar de nocicepção aumentado, porém não acima dos níveis basais 
(nal+celecoxibe2a. hora= -1,85 + 0,4; controle2a. hora= 2,8 + 0,7). Pode-se concluir que 
hipoalgesia aos inibidores seletivos de COX-2 é também detectada utilizando-se o 
modelo de hiperalgesia térmica, que confirmou a liberação endógena de opióides por 
tais drogas. Em conjunto, tais dados sugerem que esse mecanismo de ação dos 
coxibes é mais amplo do que inicialmente mostrado. Bibliografia: Hargreaves, K. et 
al. Pain 32:77, 1988; França et al, Neuropharmacology 51:37 (2006) 
 Apoio Financeiro: CNPq e FAPEMIG  



07.003 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DO EUGENOL EM 
CAMUNDONGOS. 
Luiz, A. P.1; Dal Bo, W. A. S.1; Bento, A. F.2; Santos, A. R. S.1 - 1UFSC - Ciências 
Fisiológicas; 2UFSC - Farmacologia 
Introdução: O eugenol (4-Alil-2-Metoxifenol) é o principal constituinte químico extraído 
do óleo de cravo (Eugenia aromatica), tendo sido utilizado por décadas na odontologia 
como analgésico. Recentemente, propriedades farmacológicas adicionais do eugenol 
foram demonstradas, incluindo: antiinflamatória, anti-bacteriana, anestésica e efeito 
neuroprotetor (Guenette, Eur. J. Pharmacol., 562, 60, 2007; Wie, Neurosci. Lett., 225, 
93, 1997). Nesse sentido, o pressente trabalho visa investigar a possível atividade 
antinociceptiva do eugenol em diferentes modelos de nocicepção em camundongos. 
Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss (25-35 g, n= 6-8/grupo) de ambos os 
sexos. A resposta nociceptiva foi induzida pela injeção intraplantar (i.pl) de 20 
microlitros de glutamato (20 micromol/pata) ou intraperitoneal (i.p.) de 450 microlitros 
de ácido acético (AA, 0,6%). A resposta nociceptiva induzida pelo glutamato foi 
caracterizada pelo tempo despendido pelo animal lambendo ou mordendo a pata 
injetada (TLM) por um período de 15 min, após sua administração. Já a resposta 
nociceptiva induzida pelo AA foi expressa pelo número de contorções abdominais que 
o animal realizou durante 20 min, após sua administração. Os animais foram tratados 
com eugenol (0,3 - 300 mg/kg) ou salina (10 ml/kg) pelas vias i.p. (30 min) ou oral 
(v.o., 60 min), antes dos testes. A possível interação do eugenol com a substância P, 
citocinas pró-inflamatórias, receptor vanilóide sensível a capsaicina e com o sistema 
glutamatérgico foi investigado através da administração intratecal de: glutamato (175 
nmol/sítio), trans-ACPD (50 nmol/sítio), NMDA (450 pmol/sítio), AMPA (135 pmol/sítio), 
Cainato (110 pmol/sítio), substância P (SP, 100 pmol/sítio), capsaicina (100 
pmol/sítio), fator de necrose tumoral-alfa (TNF-alfa, 0,1 pg/sítio) e interleucina-1beta 
(IL-1beta, 1 pg/sítio), 30 min após o tratamento dos animais com eugenol (10 mg/kg, 
i.p.). Resultados: O eugenol administrado pela via i.p. reduziu de forma significativa o 
TLM induzido pela injeção i.pl. de glutamato, com DI50 de 5,59 (3,93-7,94) mg/kg e 
inibição de 62+5%. Quando administrado pela via oral e intraperitoneal, o eugenol foi 
efetivo em inibir o número de contorções abdominais induzidas pelo AA, apresentando 
DI50 de 103,08 (51,61-205,88) e 56,08 (52,81-59,56) mg/kg e inibições de 78+11 e 
89+6%, respectivamente. O eugenol também apresentou atividade antinociceptiva 
significativa na nocicepção induzida pelo glutamato, AMPA, Cainato, SP, capsaicina e 
TNF-alfa com inibições de 37±9%, 55±5%, 41±12%, 39±8%, 66±9% e 65±8%, 
respectivamente. Discussão: Estes resultados demonstram que o eugenol possui 
efeito antinociceptivo nos modelos analisados. Além disso, os nossos dados também 
sugerem que a ação antinociceptiva do eugenol depende, pelo menos em parte, da 
sua possível ação modulatória sobre os receptores AMPA, cainato e vanilóides 
(TRPV1), assim como da neurocinina SP e da citocina pró-inflamatória TNF-alfa. 
Apoio financeiro: CNPq, CAPES, UFSC.  



07.004 
SCRATCHING BEHAVIOR IN MICE ELICITED BY PROTEINASE-ACTIVATED 
RECEPTOR-2 (PAR-2) ACTIVATION IS MEDIATED BY NEUROGENIC 
INFLAMMATION 
Costa, R.1; Manjavachi, M. N.1; Marotta, D. M.1; Paszcuk, A. F.2; Quintao, N. L. M.1; 
Juliano, L.3; Campos, M. M.4; Fernandes, E. S.1; Calixto, J. B.1 - 1UFSC - 
Farmacologia; 2UFSC - Ciências Fisiológicas; 3UNIFESP - EPM - Instituto de 
Farmacologia; 4PUC - RS - Cirurgia - Odontologia 
Introduction: Pruritus is perhaps the most common symptom associated with 
numerous skin diseases. It has been proposed that PAR-2 activation on sensory 
afferent fibers can contribute to itching processes. Moreover, PAR-2 can be activated 
by both tryptase and trypsin. Herein, we sought to investigate some mechanisms 
underlying the trypsin-induced pruritus in mice. Methods: Male adult Swiss mice (40-
50 g, n = 5-10) were maintained individually in a clear acrylic cage and each mouse 
received a dorsal intradermic injection of saline (50 µl) containing trypsin (200 µg/site). 
After trypsin treatment, animals were observed for 40 minutes and their scratching 
behavior was evaluated by means of the frequency of scratching with fore- and hind-
paws close to the injected site . Results are expressed as the number of scratches in 
40 minutes. Results and discussion: The intradermal injection of trypsin (200 µg/site) 
elicited a marked scratching behavior in these animals when compared to saline-
treated animals (p<0,01). This response was widely reduced by the selective PAR-2 
receptor antagonist FSLRY (100 mg/site; 83±6 % of inhibition; p<0,01). Moreover, the 
scratching behavior induced by trypsin was partially prevented by the treatment with 
the mast cell degranulator compound 48/80 (1-10 µg/site, 4 days, once a day) or by the 
mast cell stabilizer disodium cromoglycate (8 mg/kg, i.p., 6 days, once a day) with 
inhibitions of 43±11 % (p<0,05) and 49±16 % (p<0,05), respectively. A similar effect 
was observed when animals received the mixed serotonergic/histaminergic antagonist 
cyproheptadine (20 mg/kg, s.c., 30 min before) or the non-selective protease inhibitor 
gabexate mesylate (10 mg/kg, sc., 30 min before) resulting in 49±7 % (p<0,01) and 
66±16 % (p<0,01) of inhibition, respectively. On the other hand, the selective H1 
receptor antagonist pyrilamine (10 mg/kg, s.c., 30 min. before) was not able to reduce 
the scratching behavior elicited by trypsin. Besides, the treatment with the selective 
NK1 FK888 (1 mg/kg, i.v., 5 min before), the selective NK3 SR142801 (3 mg/Kg, i.v., 5 
min before) or the selective CGRP fragment 8-37 (300 µg/kg, i.v., 5 min before) 
receptor antagonists caused a great reduction on the trypsin-induced scratching 
behavior. The percentages of inhibition observed were 72±11 % (p<0,01), 68±6 % 
(p<0,05) and 61±17 % (p<0,05) for FK888, SR142801 and CGRP8-37, respectively. 
Conversely, the selective NK2 receptor antagonist SR48968 (1 mg/kg, i.v., 5 min 
before) was not able to elicit changes in this behavioral response. Interestingly, the 
selective TRPV1 antagonist SB366791 (500 µg/kg, s.c., 30 min before) greatly 
diminished the trypsin-scratching behavior resulting in 52±10 % (p<0,01) of inhibition. 
Herein, we demonstrated a possible sequence of events related to the scratching 
behavior elicited by trypsin in mice. This response is widely dependent on mast cell 
activation and subsequently release of neurokinins and the TRPV1 receptor activation. 
Furthermore, additional studies are necessary to better clarify this process. 
 Supported by: CAPES/CNPq/ FAPESC/FINEP/PRONEX  



07.005 
EFEITO ANTINOCICEPTIVO INDUZIDO PELO GLICOGÊNIO. POSSÍVEL 
CORRELAÇÃO COM A MIGRAÇÃO LEUCOCITÁRIA NO COXIM PLANTAR DE 
RATOS 
Nogueira, T. O.1; Spadacci-Morena, D. D.1; Pagano, R. L.2; Giorgi, R.1 - 1Instituto 
Butantan - FisioPatologia; 2ICB - USP - Neurobiologia Celular, Fisiologia e Biofísica 
Introdução: Trabalhos de literatura demonstram o envolvimento dos neutrófilos na 
modulação da resposta dolorosa durante o processo inflamatório. Contudo, a 
participação desta célula na gênese da nocicepção ainda é contraditória, uma vez que 
tem sido sugerido que os neutrófilos podem atuar tanto na mediação como na inibição 
da resposta dolorosa. Resultados obtidos pelo nosso grupo demonstram que em 
modelo de peritonite induzida pelo glicogênio, em camundongos submetidos ao teste 
das contorções abdominais, os neutrófilos participam da inibição da resposta 
nociceptiva observada, a qual é mediada pela proteína ligante de cálcio S100A9 
(Giorgi et al., J. Leukoc. Biol. 64: 214, 1998; Pagano et al., Mediators Inflamm. 4: 
36765, 2006). O presente trabalho teve como objetivo aprofundar os estudos a 
respeito da atividade do neutrófilo no controle da nocicepção, na presença ou não de 
hiperalgesia inflamatória induzida pela carragenina. Ainda, foi investigado o perfil de 
migração leucocitária nos tempos onde se avaliou a resposta dolorosa dos animais 
após a injeção intraplantar do glicogênio. Métodos: Para tanto, ratos Wistar machos 
foram injetados pela via intraplantar (i.pl.) com uma solução de glicogênio (Gli a 5%, 
100µl/animal) ou salina e após diferentes tempos foram avaliados no teste de pressão 
de pata. Em outro protocolo experimental, os ratos foram injetados com Gli 
concomitante a carragenina (Cg, 200µg/pata) e após 3 horas, pico de hiperalgesia 
induzido por esse agente flogístico, foram avaliados no teste nociceptivo. Ratos 
controles foram injetados somente com Cg. Após a realização dos experimentos os 
animais foram sacrificados em câmara de CO2, os coxins plantares foram coletados e 
processados para análise histológica. Resultados: Ratos injetados com Gli, quando 
avaliado no teste nociceptivo de pressão de pata, na ausência de hiperalgesia 
inflamatória, apresentaram antinocicepção 2, 4, 6, 8 e 12 horas após o tratamento. 
Este efeito não foi observado 1 e 24 horas após a injeção do Gli. Em adição, o Gli 
reverteu a hiperalgesia induzida pela Cg, além de acarretar um aumento no limiar 
nociceptivo dos animais. A análise histológica do coxim plantar dos animais 
demonstrou que nos tempos iniciais após a injeção do Gli ocorreu uma intensa 
migração de células polimorfonucleares. Discussão: Os resultados obtidos 
demonstram que diferentemente da carragenina, que induz hiperalgesia em ratos 
submetidos ao teste de pressão de pata, o glicogênio quando injetado pela via 
intraplantar acarreta antinocicepção. Este efeito também é observado frente a 
hiperalgesia inflamatória induzida pela carragenina. Os neutrófilos são as células 
predominantes nos tempos onde é detectada a antinocicepção. Desta forma, estes 
dados sugerem que da mesma forma como demonstrado anteriormente pelo nosso 
grupo, em camundongos avaliados no teste das contorções abdominais, o glicogênio 
inibe a resposta dolorosa de ratos, no modelo de pressão de pata, sendo este efeito 
dependente da migração de células polimorfonucleares. A possível participação da 
proteína S100A9 nesta atividade está sobre investigação. Apoio Financeiro: CNPq-
PIBIC e Fundação Butantan.  



07.006 
AVALIAÇÃO DA HIDRÓLISE DE NUCLEOTÍDEOS E DE ALGUNS PARÂMETROS 
COMPORTAMENTAIS EM FILHOTES DE RATOS SUBMETIDOS À 
ADMINISTRAÇÃO DE MORFINA.  
Rozisky, J. R.1; Adachi, L. N. S.2; Alves, V. S.2; Brancher, L. M.2; da Silva, R. S.3; 
Bonan, C. D.3; Ferreira, M. B. C.2; Sarkis, J. J. F.1; Torres, I. L. S.2 - 1UFRGS - 
Bioquímica; 2UFRGS - Farmacologia; 3PUC - RS - Ciências Fisiológicas 
Introdução: Neonatos passam por considerável maturação morfológica, fisiológica e 
neuroquímica de vias aferentes periféricas, espinhais e supra-espinhais, nas primeiras 
semanas de vida, sendo capazes de responder a estímulos nocivos. Poucas 
pesquisas têm sido realizadas na farmacologia do desenvolvimento da dor. O objetivo 
desse estudo foi avaliar o impacto da administração repetida de morfina em ratos de 7 
dias sobre as respostas nociceptiva e comportamental e hidrólise de nucleotídeos em 
sinaptossoma de medula espinhal de ratos. Métodos: Utilizaram-se ninhadas de ratos 
machos Wistar do Biotério do ICBS/UFRGS, divididas em dois grupos: Controle (C) e 
Morfina (M). Estes foram submetidos à administração de salina (SAL) ou sulfato de 
morfina (MOR) (Dimorfâ 10 mg/ml), respectivamente, na dose de 5 mg, por via s.c., na 
região midi-escapular, por 7 dias, de P8 a P14. Para avaliar algumas respostas 
comportamentais (latência para sair do primeiro quadrante, locomoção, rearings e 
groomings), utilizou-se o Campo Aberto por 5 min. A resposta nociceptiva foi avaliada 
pelo teste de tail-flick (TFL), para o qual a habituação foi realizada em P7 e a resposta 
nociceptiva, em P8 e P14. Medida de TFL foi avaliada antes e 30 min após a injeção 
de morfina. A hidrólise de nucleotídeos foi avaliada em P16, em sinaptossoma de 
medula espinhal, utilizando o método de Chan, sendo expressa como nmol Pi 
liberado.min-1.mg Proteína-1. Resultados: Observou-se diminuição da hidrólise de 
ADP no grupo M (Test t de Student, P<0,05; C:91,6+3,3; M:53,9+12,2). Observou-se 
aumento de groomings entre os grupos (C:13,44+1,88; M:25,33+3,32) (Test t de 
Student, P<0,05), sem diferença para os demais comportamentos. Não houve 
diferença na medida basal em tail-flick, em P8 (C:3,86+0,24; M:4,20+0,18; teste t de 
Student, P>0,05). Após 30 min observou-se efeito analgésico da MOR, (teste t de 
Student, P<0,05; C:3,78+0,24; M:8,41+0,34). Não foi observada diferença nas 
medidas basais em P14 (C:4,97+0,20; M:4,84+0,18; teste t de Student, P>0,05). Após 
30 min observou-se analgesia no grupo M (teste t de Student, P<0,05; C:5,01+0,37; 
M:8,62+0,35). Discussão: A administração repetida de MOR induziu diminuição na 
hidrólise do ADP em sinaptossomas de medula espinhal em ratos em P16. Sabe-se 
que a atividade analgésica da MOR envolve liberação de adenosina endógena, a 
diminuição na hidrólise do ADP poderia estar envolvida no mecanismo de tolerância à 
MOR, decorrente da diminuição da disponibilidade de adenosina. Entretanto, ao 
analisar a resposta nociceptiva, não foi observada alteração na resposta analgésica à 
MOR no decorrer do tratamento; portanto, não houve desenvolvimento de tolerância. 
Esse resultado vai de encontro a dados obtidos em adultos, em que foi demonstrado 
potencial para desenvolvimento de tolerância pelo sistema opióide. O aumento de 
groomings observado corrobora resultados de prévios estudos. Estes relataram 
fenômeno conhecido como sensibilização comportamental após administração 
repetida de MOR em animais adultos, sugerindo o envolvimento de sistemas 
dopaminérgicos ou colinérgicos. Novos estudos serão realizados para elucidar com 
mais clareza os mecanismos envolvidos nos resultados obtidos. Apoio Financeiro: 
CNPq e PROPESQ - UFRGS  



07.007 
ANTINOCICEPTIVE EFFECT OF NOVEL TRIFLUOROMETHYLATED PYRAZOLINE 
METHYL ESTER MPF4 IN MODELS OF PAIN IN MICE 
Milano, J.1; Rossato, M. F.1; Oliveira, S. M.1; Sauzem, P. D.1; Machado, P.1; Beck, P.1; 
Zanatta, N.1; Martins, M. A. P.1; Mello, C. F.2; Rubin, M. A.1; Ferreira, J.1; Bonacorso, 
H. G.1 - 1UFSM - Química; 2UFSM - Fisiologia e Farmacologia 
INTRODUCTION: Pain is one of the most prevalent conditions that diminishing quality 
of life. Although there is an arsenal of effective analgesics there is some concern 
regarding their safety and side effects. Therefore, the aim of the present study was to 
investigate the antinociceptive effect of MPF4 assessed in chemical and thermal 
models of nociception in mice. METHODS: Male Swiss mice (25-35 g, N=8-14) were 
used. In formalin test, animals were intraperitoneally (i.p.) injected with MPF4 or vehicle 
(rice oil). After 15 min, 20 µl of a 1.5% formalin solution were subcutaneously injected 
into the dorsal surface of the right hindpaw of mice. Immediately after the formalin 
injection, the time (in seconds) that the animal spent licking or biting the injected paw 
was recorded for 30 min. For hot-plate test, animals were treated with MPF4, dipyrone 
or vehicle and subjected to the hot-plate test 15, 30 and 60 min thereafter. In order to 
Investigation of some mechanisms of antinociceptive activity of MPF4, mice were pre-
treated with naloxone, yohimbine, p-chlorophenylalanine ethyl ester or vehicle. The 
possible development of tolerance or cross-tolerance between morphine and MPF4 
was evaluated by repetitive administration of drugs over an 8-day period. The hot-plate 
test was performed after the first and eighth day. To test the possible effect of MPF4 in 
the gastrointestinal transit the animals were treated with MPF4, dipyrone or vehicle. 
Thirty minutes later, a standard charcoal meal was given to mice by gavage. In 
addition, naloxone was administered 15 min before of drugs to study its influence on 
gastrointestinal transit. To evaluate the possible effect of the compounds on motor 
coordination and spontaneous locomotion, rotarod and open-field test were carried out. 
RESULTS: MPF4 produced a dose-dependent antinociceptive effect in formalin test 
(0.03-1.0 mmol/kg). The obtained maximal inhibition and ID50 values were 69.7±6.4% 
and 0.29 (0.10-0.89) mmol/kg or 87.3±3.2% and 0.15 (0.09-0.24) mmol/kg, for 
neurogenic or inflammatory phase, respectively. Moreover, MPF4 (0.1-1.0 mmol/kg) 
also produced a dose-dependent antinociceptive effect in the hot-plate test. The 
maximum antinociception was 98.7±24.9% 30 min after its administration. The 
antinociceptive effect of MPF4 was reversed by the opioid receptor antagonist 
naloxone, but not by the alpha2-adrenergic receptor antagonist yohimbine or by PCPA 
treatment. In contrast to morphine, MPF4 given daily for up to 8 days did not generate 
tolerance to its antinociceptive effect or cross-tolerance with morphine However, similar 
to morphine, MPF4 reduced gastrointestinal transit in mice, with inhibitions of 63.5±7.9 
and 36.1±6.1%, respectively. In addition, MPF4 did not impair motor coordination in the 
rotarod test or spontaneous locomotion in the open field test DISCUSSION: Our results 
demonstrate that MPF4 seems to produce some morphine-like effects, including 
antinociception and constipation, but not others, such as tolerance development. Thus, 
MPF4 might be promising prototype of mild analgesics. Supported by: CNPq, CAPES, 
FINEP, PRONEX and FAPERGS.  



07.008 
EFEITO ANTINOCICEPTIVO DA ESTIMULAÇÃO DO PONTO DE ACUPUNTURA 
“KUNLUN” (B60) EM CAMUNDONGOS 
Emmel, V. G.1; Lima, D. A. N.1; Ribeiro, D. L.1; Gadotti, V. M.1; Santos, A. R. S.1 - 
1UFSC - Ciências Fisiológicas 
Introdução: A acupuntura é uma técnica milenar que consiste na inserção de agulhas 
em regiões específicas do corpo, conhecidos como acupontos, que são regiões da 
pele em que há uma grande concentração de terminações nervosas sensoriais. Essa 
região normalmente está em íntima associação com nervos, vasos sanguíneos, 
tendões, periósteos e cápsulas articulares. Dentre as indicações da acupuntura, 
destaca-se a ação antiinflamatória e analgésica, acredita-se que este efeito analgésico 
é devido à ativação do sistema de modulação descendente da dor.  
Objetivos: O presente trabalho analisa a possível ação antinociceptiva do acuponto 
“Kunlun” (B60), indicado para o tratamento de cefaléias, rigidez no pescoço, 
lombalgias, epilepsia, distocia, alterações menstruais e cistite, em modelos de 
nocicepção induzido por ácido acético, glutamato, e formalina, bem como o 
envolvimento do sistema opióide. 
Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss fêmeas (25-35g, N= 8-10 por grupo). 
A nocicepção foi avaliada no modelo de nocicepção induzida pela administração 
intraperitoneal (i.p.) de 450 microlitros de ácido acético (AA, 0,6%) ou pela injeção 
intraplantar (i.pl.) de 20 microlitros de glutamato (20 micromol/pata) ou formalina 
(2,5%). O envolvimento do sistema opióide foi avaliado através do pré-tratamento dos 
animais com naloxona (1 mg/kg, i.p., antagonista opióide não seletivo) ou naloxona 
metiodida (1 mg/kg, s.c., antagonista opióide não seletivo, que não atravessa a 
barreira hematoencefálica), 20 min antes da administração de morfina (1 mg/kg, s.c., 
agonista opióide não seletivo) ou da estimulação do acuponto no modelo do ácido 
acético. A estimulação do acuponto (durante 10 min) foi realizada pela inserção da 
agulha de acupuntura, no membro posterior entre o ponto mais alto do maléolo lateral 
e o tendão do calcâneo, antes dos testes. O grupo controle foi contido, porém não 
recebeu a estimulação com as agulhas.  
Resultados: A estimulação do acuponto B60, durante 10 min, causou redução 
significativa da nocicepção induzida pelo AA (p<0,01) e glutamato (p<0,001), com 
inibição de 54±15% e 39±5%, respectivamente. Além disso, a estimulação do 
acuponto B60 foi capaz de reduzir de forma significativa a fase neurogênica (p<0,05) 
29±10% e a fase inflamatória (p<0,01) 44± 9% da nocicepção causada pela formalina. 
O pré-tratamento dos animais, tanto com naloxona quanto com naloxona metiodida foi 
capaz de reverter o efeito antinociceptivo induzida pela acupuntura e pela morfina 
(controle positivo) no teste do AA. 
Discussão: Estes resultados sugerem que a estimulação do acuponto B60 causa 
atividade antinociceptiva em diferentes modelos de nocicepção em camundongos. O 
mecanismo de ação antinociceptiva não esta completamente elucidado, contudo, os 
nossos dados permitem sugerir, pelo menos em parte, que o sistema opióide está 
envolvido neste efeito antinociceptivo, tanto por uma ação central sensível a naloxona, 
quanto periférica, sensível a naloxona metiodida 
 Apoio Financeiro: CAPES, CNPq, UFSC.  



07.009 
EFFECTS OF ANTAGONIST OF CXCR2, REPERTAXIN, ON INFLAMMATION 
PARAMETERS IN A MOUSE MODEL OF RHEUMATOID ARTHRITIS 
Coelho, F. M.1; Pinho, V.1; Amaral, F. A.1; Sachs, D.1; Costa, V. V.1; Rodrigues, D. H.2; 
Thomaz Vieira, A.1; Souza, D. da G. de1; Teixeira, M. M.1; Teixeira, A. L.3 - 1UFMG - 
Bioquímica e Imunologia; 2UFMG - Ciências Biológicas; 3UFMG - Medicina 
Introduction and Objectives: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory 
disease that ultimately leads to the progressive destruction of intraarticular and 
periarticular structures. Hyperalgesia and stiffness of joints are very frequent symptoms 
in RA. Leukocyte trafficking into tissue sites of inflammation is directed by chemokines. 
In the present work, we investigated the effects of repertaxin, a noncompetitive 
allosteric blocker of the CXCR2 receptor, on hypernociception, on inflammation as well 
as leukocyte-endothelial cell interaction in a RA experimental model. Methods and 
Results: The antigen-induced arthritis (AiA) model was induced by the injection of 
methylated bovine serum albumin (mBSA) inside the knee joints of preimmunized mice 
with mBSA + Freund’s adjuvant complete (CFA). The hypernociception was evaluated 
using an electronic pressure meter that was adapted to detect the hypernociception 
evoked by flexion of the knee joint. The hypernociceptive response induced by i.a. 
injection of mBSA peaked at 24 h after its administration, decreasing thereafter. The 
recruitment of neutrophils measured by assaying the myeloperoxidase activity in the 
articulation peaked at 24 h after the challenge with mBSA. The treatment with 
repertaxin (30 mg/Kg) 30 min before, 3 and 6 h after challenge decreased significantly 
the recruitment of neutrophils and hypernociception. Using intravital microscopy, we 
showed that repertaxin reduced the number of adherent leukocytes in synovial 
microvessels and the number of rolling leukocytes. The tissue levels of TNFa, MIP-2 
and KC (measured by ELISA) were also reduced in the group treated with repertaxin. 
Conclusion: Repertaxin is a noncompetitive allosteric blocker of the CXCR2 receptor 
that reduce the number of rolling and adherent leukocytes, the recruitment of 
neutrophils, and hypernociception in an AR experimental model. Supported by: CNPq, 
CAPES and Fapemig  



07.010 
AVALIAÇÃO DA POSSÍVEL TOLERÂNCIA FARMACOLÓGICA DE 
HIDROXIDIIDROCARVONA NO TESTE DA PLACA QUENTE DURANTE UM 
TRATAMENTO SUBCRÔNICO  
Oliveira, F. S.1; De Sousa, D. P.2; Santos, C. C. M. P.1; Lima, M. R. V.1; Almeida, R. N. 
de3 - 1UFPB - LTF; 2UFS - Fisiologia; 3UFPB - Fisiologia e Patologia / LTF 
Introdução: A investigação da atividade antinociceptiva central de substâncias é de 
grande importância considerando que o alívio da dor tem sido uma preocupação 
constante dos farmacologistas. A Hidroxidiidrocarvona (HC) é uma substância de 
origem semi-sintética que tem apresentado resultados promissores quanto a sua 
atividade antinociceptiva central (Sousa et al., Biol. Pharm. Bull. 29 (4) 811-812, 2006). 
Entretanto, ainda não tinham sido realizados estudos que avaliassem seu efeito em 
longo prazo. Baseado nesse fato, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito 
antinociceptivo central de HC em um tratamento subcrônico e investigar uma eventual 
tolerância farmacológica, já que a atividade farmacológica de alguns antinociceptivos 
centrais é acompanhado desse efeito indesejável. Métodos: Utilizou-se camundongos 
Suíços machos albinos, pesando entre 30 e 35 g, divididos em 3 grupos de 12 
animais: um grupo controle tratado com solução salina 0,9% e uma gota de tween 80 
(veículo), um grupo tratado com HC (200 mg/kg) e o terceiro que recebeu morfina (10 
mg/kg), considerado o grupo padrão. Os animais foram tratados por um período de 28 
dias (tratamento subcrônico), via intraperitoneal. O presente trabalho foi aprovado pelo 
CEPA - Comitê de ética para uso de animais (Nº 1206/06). No teste da placa quente 
foi avaliado o tempo, em segundos, que cada camundongo levava para saltar ou 
lamber as patas após ser colocado em uma placa a 47±0,5ºC. Um aumento desse 
tempo indica atividade antinociceptiva central. Os animais foram colocados na placa 
antes de serem tratados e no 1º, 7º, 14º, 21º e 28º dia de tratamento. Resultados: No 
teste da placa quente foi observado efeito significativo de HC ao longo de toda a 
avaliação experimental (p<0,05). Nos primeiros dias já foi possível observar o efeito 
antinociceptivo de HC (1º: 15,3±2,3; 7º: 10,9±1,9; 14º: 12,9±1,3), esse efeito foi 
observado até os últimos dias de avaliação (21º: 17,0±2,9; 28º: 16,3±2,0), quando 
comparado aos animais do grupo controle (1º: 9,1±0,9; 7º 6,8±0,7; 14º: 5,9±0,7; 21º: 
7,1±0,9; 28º: 6,2±0,6). No grupo tratado com morfina houve aumento de tempo de 
resposta ao estímulo do teste até o 14º dia (1º: 21,0±2,6; 7º: 14,9±2,6; 14º: 13,2±2,1), 
a partir da avaliação do 21º dia não foi observado efeito significativo (21º: 10,5±1,7; 
28º: 10,0±2,1), demonstrando tolerância farmacológica típica dos fármacos opióides. 
Conclusões: Os resultados sugerem que, diferentemente da morfina, a 
antinocicepção induzida pela hidroxidiidrocarvona se mostrou prolongada, sem 
desenvolvimento concomitante de tolerância. Apoio financeiro: CNPq  



07.011 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO E DE ALCALÓIDES DA Geissospermum vellosii 
Werner, J. A. T.1; Martins, D. F.2; Mazzardo, L.2; Miguel, O. G.3; Lordello, A. L. L.3; 
Dias, J. G.3; Santos, A. R. S.4 - 1UFSM - Fisiologia e Farmacologia; 2UFSC - Fisiologia; 
3UFPR - Farmácia; 4UFSC - Ciências Fisiológicas 
Introdução: A Geissospermum Vellosii, é uma planta pertencente à família 
Apocynaceae sendo conhecida popularmente como “Pau Pereira”. Estudos 
fitoquímicos mostram que a G. vellosii apresenta várias classes químicas, em especial 
os alcalóides, sendo a casca rica em alcalóides geissospermina, pereirina e velosina. 
Recentemente foi relatado que a G. vellosii possui uma ação semelhante ao curare e 
que o alcalóide geissospermina atua como relaxante do músculo esquelético, por uma 
ação em receptores nicotínicos, além de interferir na captação de serotonina. Assim, o 
presente estudo avaliou o possível efeito antinociceptivo do extrato hidroalcoólico (EH) 
e de três alcalóides (ainda não identificados) obtidos da G. Vellosii na nocicepção 
induzida pelo glutamato e formalina em camundongos. Métodos: Foram utilizados 
camundongos Swiss machos (30 – 40 g, N= 8-12 por grupo). A resposta nociceptiva 
foi caracterizada pelo tempo que o animal permaneceu lambendo e/ou mordendo 
(TLM) a pata injetada pela via intraplantar (i.pl.) com glutamato (GLU, 20 μmol/pata) ou 
formalina (FOR, 2,5%). Além disso, foi investigado o possível efeito inespecíficos do 
EH na atividade motora (teste do campo aberto) e também na temperatura corpórea 
dos animais. Resultados: O tratamento dos animais com o EH da G. vellosii (100-
1000 mg/kg, v.o. 60 min antes) reduziu parcialmente, porém de forma significativa, o 
TLM induzido pela injeção i.pl. de glutamato com inibição de 44±11%. O EH (100-1000 
mg/kg, v.o. 60 min antes) também reduziu ambas as fases do LTM induzido pela 
injeção de formalina, sendo muito mais eficazes em relação a nocicepção inflamatória 
(2º fase). As DI50 calculadas foram 611,4 (474,7-787,5) e 556,3 (545,6-567,6) mg/kg e 
inibição de 62±9% e 96±4% para a primeira fase e segunda fase, respectivamente. 
Além disso, o EH também foi capaz de reduzir de forma significativa (33±9%) o edema 
de pata associado a segunda fase da nocicepção induzida pela formalina. O EH, 
somente na maior dose testada (1000 mg/kg, v.o.), foi capaz de reduzir de forma 
significativa a atividade locomotora dos animais no teste do campo aberto, mas não 
alterou a temperatura corpórea dos mesmos. Os três alcalóides (nomeados como F9, 
F12 e F19) isolados da G. vellosii, ainda não identificados, administrados via i.p. na 
dose de 10 mg/kg não foram capazes de inibir a 2º fase da nocicepção causada pela 
formalina, contudo, somente o alcalóide F12 foi capaz de inibir 37±10% a 1º fase da 
formalina. Discussão: Os resultados obtidos neste trabalho estendem estudos 
anteriores e sugerem que o EH e o alcalóide F12 obtidos da G. vellosii apresentam 
significativo efeito antinociceptivo em camundongos. Além disso, o mecanismo de 
ação não está completamente esclarecido, mas os nossos dados indicam que uma 
possível atividade antiinflamatória do EH e de seus compostos possam estar 
contribuindo para o efeito antinociceptivo da G. vellosii. Estudos estão em andamento 
visando caracterizar o provável mecanismo de ação responsável pela ação 
antinociceptiva bem como dissociar a redução da atividade locomotora do EH, em 
altas doses, do seu efeito antinociceptivo. Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, 
FAPESC, UFSC, UFSM.  



07.012 
SEX DIFFERENCES IN THE PAIN TRESHOLD AND IN THE ANTINOCICEPTIVE 
EFFECT OF CROTALPHINE, AN OPIOID ANALGESIC OBTAINED FROM Crotalus 
durissus terrificus SNAKE VENOM (CDTV). 
Britto, L.1; Picolo, G.1; Cury, Y.1 - 1Instituto Butantan - Fisiopatologia 
Introduction:Sex differences in pain sensation and in the response to analgesics, 
particularly opioids, have been described for humans and animals. Our group has been 
studying a new opioid drug, named Crotalphine (CRP), obtained from the venom of the 
South American rattlesnake Crotalus durissus terrificus. Due to its potent and long-
lasting antinociceptive effect, mediated by kappa and delta opioid receptors, and its 
effectiveness in acute and chronic pain models, pre-clinical trials is being developed 
aiming the use of this peptide as a new analgesic drug. These pre-clinical trials include 
pharmacodynamic, pharmacokinetic and toxicological studies. However, it is important 
to point out that the studies about the analgesic properties of CRP have been always 
developed in male animals, with no information regarding its effectiveness in female 
rodents.The purpose of the present study was to evaluate the differences in pain 
sensation and in the antinociceptive response to CRP and Morphine (positive control) 
between male and female Wistar rats. These goals was assessed by the investigation 
of: the differences between male and female rats to the hypernociceptive effect of 
carrageenin (Cg) and prostaglandin E2 (PGE2). The onset, peak, intensity and duration 
of the nociceptive responses was analysed; the differences between male and female 
rats to the antinociceptive effect of CRP and Morphine, regarding the onset, peak, 
intensity and duration of the antinociceptive response; the role of estrous cycle on pain 
threshold and CRP effectiveness. Methods: Hyperalgesia was determined using the 
rat paw pressure test. This test was applied before and at different times after the 
intraplantar injection of PGE2 (50,100,150ng/paw) or Cg (100,200ug/paw). For 
antinociception evaluation, CRP (5;1;0,2;0,04;0,008 ug/kg, p.o.) or Morphine 
(5;1;0,2;0,04;0,008 mg/kg, s.c.) were administered immediatly before or 1h after 
hyperalgesic agent, respectively, and the test applied 3h after the hyperalgesic agent. 
To verify the influence of estrous cycle, vaginal smears were taken daily, for four days, 
at 9 a.m., and observed in 10x and 40x microscopy objectives. The different phases of 
estrous cycle are characterized in proestrous, estrous, diestrous and metestrus, with 
presence of different cell types in each phase. Only females cycling regularly were 
utilized in tests. Results: Female rats showed lower basal pain treshold and responded 
to lower doses of PGE2 (50ng/paw) and Cg (100ug/paw) than males rats. Morphine 
produced significantly greater antinociception in male rats but females responded to 
lower doses of Morphine (0,04mg/kg for PGE2 and 0,2mg/kg for Cg). CRP produced 
greater antinociception in females rats and females responded to lower doses than 
males. In differents phases of estrous cycle no differences were observed for analgesia 
induced by CRP. Discussion: Sex differences could be observed between male and 
female rats in relation to pain threshold and opioid-induced antinociception. Besides 
that, CRP is able to induce antinociception in both male and female rats. Supported 
by: Fapesp, COINFAR Pesquisa e Desenvolvimento Farmacêutica Ltda  



07.013 
LÁTEX OBTIDO DA PLANTA CALOTROPIS PROCERA PROMOVE 
ANTINOCICEPÇÃO DE AÇÃO PERIFÉRICA NA NOCICEPÇÃO INFLAMATÓRIA 
MANIFESTA INDUZIDA POR FORMALINA EM ATM DE RATOS. 
Ting, E.1; Lima, F. O.2; Alencar, N. M. N. de3; Ramos, M. V.4; Ferrari, L. F.1; Cunha, F. 
de Q.1; Parada, C. A.5; Ferreira, S. H.1 - 1FMRP - USP - Farmacologia; 2USP - 
Farmacologia; 3UFC - Fisiologia e Farmacologia; 4UFC - Bioquímica; 5UNICAMP - 
Farmacologia 
Introdução: O látex obtido da planta Calotropis procera é amplamente usado na 
medicina popular e foi demonstrado possuir compostos biologicamente ativos capazes 
de promover diversos benefícios, como controle de infecções fúngicas dérmicas, 
atividades antimicrobianas, antiinflamatórias, analgésica e antipirética. O objetivo do 
presente trabalho foi verificar o efeito antinociceptivo deste látex sobre a nocicepção 
inflamatória manifesta induzida por injeção de formalina (1,5%) na articulação 
temporomandibular (ATM) de ratos. 
Métodos: Os animais foram previamente anestesiados com uma mistura de 2% de 
isoflurano e oxigênio seguida de uma injeção de 20μL de formalina 1,5% na ATM de 
rato. A observação das respostas comportamentais nociceptivas foram caracterizadas 
por coçar a região periarticular e levantar a cabeça reflexamente (Roveroni, 2001), que 
foram quantificadas durante 45 min. Trinta minutos antes da injeção do estímulo 
químico, os animais foram pré-tratados com látex da Calotropis procera nas doses de 
2,5, 5 e 10mg/kg (i.v.) ou veículo. A técnica da placa quente foi utilizada para descartar 
um possível efeito antinociceptivo central da administração sistêmica do látex. O 
trabalho foi previamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Experimentação Animal da USP-RP (CETEA). Resultados: O pré-tratamento 
endovenoso com látex promoveu redução gradativa da nocicepção manifesta induzida 
pela formalina 1,5% nas doses de 2,5, 5 e 10mg/kg (19,9, 72,5* e 100%*, 
respectivamente, sendo *, P<0,05, ANOVA de uma via) quando comparados ao grupo 
que recebeu formalina. Não houve diferença entre os grupos tratados com látex em 
relação ao veículo na técnica da placa quente demonstrando que o látex nas doses 
testadas não promovem efeito antinociceptivo de ação central nem tampouco 
reduzindo o limiar nociceptivo normal e, sim um efeito antinociceptivo periférico. 
Conclusão: os resultados indicam que o látex da Calotropis procera reduz a dor 
inflamatória neste modelo experimental de nocicepção manifesta sugerindo a 
possibilidade futura do uso terapêutico deste composto para o tratamento de 
condições dolorosas e inflamatórias como as apresentadas em ATM. Citação 
Bibliográfica: Roveroni, R.C. et al. Pain, v.94, p.185-91, 2001. 
 Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, FAPESP  



07.014 
O TRATAMENTO CRÔNICO COM FLUOXETINA NÃO REVERTE A HIPERALGESIA 
INDUZIDA PELA PRIVAÇÃO DE SONO REM 
Damasceno, F.1; Skinner, G. O.1; Almeida, O. M. M. S.1 - 1UERJ - Farmacologia e 
Psicobiologia 
INTRODUÇÃO: Os fármacos antidepressivos são utilizados com várias finalidades 
terapêuticas, entre elas o tratamento de dor crônica. Os efeitos são obtidos alguns 
dias após o início do tratamento, indicando que o aumento nos níveis de serotonina (5-
HT) desencadeia alterações em neurotransmissores e neuropeptídeos envolvidos com 
os vários comportamentos. A privação de sono REM (PSR) também é responsável por 
alterações em vários sistemas de neurotransmissores e respostas comportamentais, 
como a sensibilidade a estímulos dolorosos. Este trabalho tem por objetivo avaliar se o 
tratamento crônico com fluoxetina é capaz de reverter a hiperalgesia induzida pela 
PSR. MÉTODOS: Ratos Wistar machos (200 - 240g) foram separados em 4 grupos: 
Controle Veículo (n = 7), PSR Veículo (n = 7), Controle Fluoxetina (n = 7), PSR 
Fluoxetina (n = 7). Fluoxetina (5mg/kg/dia) ou veículo (água) foram administrados i.p. 
durante 11 dias. Nos 4 últimos dias de tratamento os animais foram submetidos à 
privação de sono REM ou permaneceram em caixas, realizando-se o teste da placa 
quente (52oC±1) 1 hora após a administração do último dia. RESULTADOS: Os 
animais do grupo PSR Veículo apresentaram uma redução em ambas latências de 
retirada (-43%, p<0,001) e lambedura da pata (-61%, p<0,001), em relação aos 
animais do grupo Controle Veículo. 
Não foram observadas diferenças significativas em ambas latências de retirada e 
lambedura da pata, tanto nos animais PSR tratados com fluoxetina (+1%, p>0,05; 
+1%, p>0,05), como nos animais Controle tratados com fluoxetina (-8%, p>0,05; -7%, 
p>0,05), em relação aos respectivos veículos. DISCUSSÃO: O efeito analgésico 
descrito na literatura para a fluoxetina não foi evidenciado nos grupos controle e PSR 
submetidos a estímulos álgicos térmicos. Contudo, a avaliação de analgesia pelo 
método de placa quente só apresenta resultados significativos em ratos controles para 
alguns fármacos analgésicos. Os resultados obtidos sugerem que o possível aumento 
nos níveis de 5-HT conseqüente ao tratamento crônico com fluoxetina, não interferem 
na hiperalgesia por PSR. 
 Apoio financeiro: CNPq  



07.015 
ADMINISTRAÇÃO DE INIBIDORES DE COX NO GÂNGLIO DA RAIZ DORSAL 
INIBE A HIPERNOCICEPÇÃO MECÂNICA INDUZIDA PELA IL-1β INTRAPLANTAR: 
HAVERIA LIBERAÇÃO DE PGE2 PELO NEURÔNIO AFERENTE PRIMÁRIO? 
Araldi, D.1; Ferrari, L. F.1; Lotufo, C. M. da C.1; Braz, D.1; Cunha, F. de Q.1; Ferreira, S. 
H.1; Parada, C. A.1 - 1FMRP - USP - Farmacologia 
Introdução: A sensibilização de nociceptores é um fenômeno associado à 
hipernocicepção inflamatória. É bem conhecida a capacidade das prostaglandinas 
(PGs) de sensibilizarem diretamente os nociceptores, levando à instalação do quadro 
hiper-responsivo a estímulos mecânicos e químicos, denominado hipernocicepção. A 
literatura científica tem demonstrado que inúmeros mediadores são capazes de induzir 
a liberação de PGs pelas células residentes, dentre eles a interleucina(IL)-1b. 
Perifericamente, a IL-1b leva ao estabelecimento de hipernocicepção inflamatória pela 
ativação da enzima ciclooxigenase (COX), com conseqüente produção de PGs. O pré-
tratamento periférico com o inibidor não-seletivo de COX indometacina inibe a 
hipernocicepção induzida pela administração intratecal de IL-1β, o que sugere que o 
neurônio aferente primário (NAP) poderia ser o responsável pela síntese e liberação 
de prostaglandina E2 (PGE2). Com base nestes dados, o objetivo do presente estudo 
foi demonstrar que a PGE2 responsável pela hipernocicepção induzida pela IL-1β 
intraplantar é liberada pelos neurônios aferentes primários. Métodos e Resultados: 
Ratos Wistar machos foram pré-tratados por via intraganglionar (igl) (Ferrari, L. F., J 
Neurosci., 159: 236-243, 2007) com indometacina (100 µg), valeril salicilato (inibidor 
seletivo de COX-1, doses de 3, 10 e 30 µg) e SC236 (inibidor seletivo de COX-2, 
doses de 30, 70, 100 e 300 µg). Após 30 minutos, os animais receberam uma injeção 
intraplantar (ipl) de IL-1β (0,5 pg), sendo em seguida submetidos à avaliação do limiar 
de retirada de pata à estimulação mecânica, realizada na terceira hora após a 
administração de IL-1β no teste de pressão crescente na pata de ratos (von Frey 
eletrônico). A hipernocicepção induzida pela injeção ipl de IL-1β foi inibida pelo pré-
tratamento igl com indometacina em cerca de 86%. As doses de 10 e 30 µg de valeril 
salicilato inibiram a resposta hipernociceptiva em cerca de 65 e 61%, respectivamente 
e, as doses de 70, 100 e 300 µg de SC236, em 65, 82 e 88%, respectivamente, 
quando comparados aos grupos-controle. Contudo, o efeito hipernociceptivo induzido 
pela administração ipl de PGE2 (100 ng) não foi alterado quando os animais foram pré-
tratados por via igl com valeril salicilato (10 µg) e SC236 (100 µg). Conclusão: A partir 
desses resultados podemos sugerir que a hipernocicepção inflamatória mecânica 
aguda induzida pela administração intraplantar de IL-1β deve-se à liberação de PGE2 
pelo neurônio aferente primário, da qual tanto a COX-1 quanto a COX-2 participam. 
Apoio Financeiro: CNPq; CAPES; FAEPA  



07.016 
EFEITO DA CITOCALAZINA B NA RESPOSTA ANTI-NOCICEPTIVA INDUZIDA 
POR ANTINFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS EM RATOS 
Lima, P. P.1; Francischi, J. N.1 - 1UFMG - Farmacologia 
Introdução: A citocalasina B é um metabólito fúngico que interfere na polimerização 
de filamentos de actina. Trabalhos anteriores em nosso laboratório demonstraram que 
drogas que interferem com a função de componentes do citoesqueleto revertem o 
efeito hipoalgésico induzido por inibidores seletivos de COX2 (iCOX2), de forma dose-
dependente (Lima et al., 2006). O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da 
administração local de citocalasina B sobre a resposta anti-nociceptiva induzida por 
diferentes antinflamatórios não esteroidais (AINEs), após um estímulo pró-inflamatório 
padrão. Métodos: Citocalasina B (CTB - 2 nmol/pata) ou salina (SAL) foram injetadas 
na pata direita, ½ h antes do tratamento subcutâneo com, iCOX2: celecoxibe (CX - 
12mg/kg) e SC236 (12mg/kg); iCOX1: SC560 (5 mg/kg); inibidor não seletivo de 
COXs: indometacina (INDO - 4mg/kg); ou SAL. As patas direitas receberam estímulo 
pró-inflamatório (carragenina 250µg/pata) no tempo zero. A resposta nociceptiva foi 
avaliada em algesímetro de pressão (Ugo-Basile - método modificado de Randall & 
Sellito, 1957) a cada hora, até a sexta hora após o estímulo pró-inflamatório. 
Resultados: Os resultados foram expressos em gramas, como variação do limiar 
nociceptivo entre as patas traseiras, em cada tempo. Após a obtenção das curvas 
dose-resposta, comparou-se a área sob cada curva. Os grupos tratados com iCOX2 e 
pré-tratados com CTB, mostraram resultados negativos de hiperalgesia (CTB+CX: -
42,33±11,7; CTB+CX: -41,67±11,7 e CTB+Sal (controle): -54,4±13,7); enquanto os 
pré-tratados com Sal mostraram resultados positivos (hipoalgesia) (Sal+CX: 54±15,6 e 
Sal+SC236: 46,6±15,9). Nos grupos tratados com outros AINEs o pré-tratamento com 
CTB não interferiu significativamente no resultado (anti-hiperalgesia) (CTB+INDO: -
12,8±5,7; CTB+SC560: -10,6±3,1 e Sal+INDO: -8,3±5,5; Sal+SC560: -9,2±4,5) 
(Controle Sal+Cg: -58,9±15,8). Discussão: Como a Citocalasina B reverteu apenas o 
efeito hipoalgésico induzido pelos iCOX2, sem afetar a anti-hiperalgesia dos inibidores 
não seletivo de COXs (INDO) ou seletivo de COX1 (SC560), este estudo sugere que 
filamentos de actina estão envolvidos na analgesia (hipoalgesia) induzida por 
inibidores seletivos de COX2, em ratos. (1) Lima et al., Anais 38°CBFTE, Ribeirão 
Preto- SP, 06.160, 2006. (2) Randall, L.D. & Sellito, J.J., Arch. Intern. Pharmac; 113: 
233-249, 1957. Apoio financeiro: CNPQ, CAPES, FAPEMIG  



07.017 
ESTUDO DO EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO TADALAFIL (CIALIS®) NOS 
MODELOS EXPERIMENTAIS DE HIPERNOCICEPÇÃO PLANTAR E 
CONTORÇÕES ABDOMINAIS 
Rolim, D. E.1; Vale, M. L.1; Braga, A. F. F.1; Ribeiro, R. A.1; Souza, M. H. L. P.1 - 1UFC - 
Fisiologia e Farmacologia 
Introdução: Tadalafil (TDF) e sildenafil são inibidores seletivos da fosfodiesterase 5. 
Recentemente demonstramos o efeito antinociceptivo do SIL no modelo de contorções 
abdominais (CAs) com mecanismo baseado na inibição da via NO/GMPc/KATP (Vale 
et al.; Inflamm Res: 56(2), 83-8, 2007). Seguindo o mesmo raciocínio, no presente 
trabalho, procuramos demonstrar o efeito antinociceptivo do TDF em dois modelos 
experimentais. Objetivos: Avaliar o efeito antinociceptivo do TDF nos modelos de CAs 
induzido por Zymosan (ZYM) em camundongos e no modelo de hipernocicepção 
inflamatória plantar em ratos. Em adição, procuramos estudar o envolvimento do óxido 
nítrico (NO), guanosina monofosfato cíclico (GMPc) e canais de potássio dependentes 
de ATP (KATP) neste evento. Métodos: Camundongos Swiss (25-30 g) receberam 
salina ou TDF (6-54mg/kg) por via oral. Após 45min, ZYM (1mg/animal; i.p.) foi 
administrado e as CAs aferidas por 20min. No modelo de hipernocicepção plantar, 
ratos Wistar machos foram pré-tratados com salina ou TDF (0,2 a 54 mg/kg) por via 
oral, 45 min antes da injeção intraplantar de carragenina (CG). A hipernocicepção 
plantar foi aferida antes da administração das drogas e 3 horas após a injeção da CG 
(pico de hipernocicepção) através da aplicação de um estimulo mecânico, na pata 
injetada, com o dispositivo de Von Frey (analgesímetro digital). No modelo de CA, L-
NAME (inibidor não seletivo da NO sintase; 40mg/kg; s.c.), L-arginina (L-ARG, 
substrato da NO sintase, 200mg/kg, i.p.), glibenclamida (GLIB, bloqueador dos KATP, 
1mg/kg; v.o.), diazóxido (DZ, abridor de KATP; 1mg/kg; s.c.) e ODQ (inibidor da 
guanilato ciclase, 0,3-3mg/kg) foram administradas previamente ao TDF (54mg/kg; 
v.o.). Resultados: TDF inibiu significativamente (p<0.001) as CAs induzidas por ZYM, 
com o efeito máximo na dose de 54 mg/kg (79,91% de inibição). TDF também inibiu de 
forma significativa a hipernocicepção plantar induzida por carragenina de forma dose-
dependente sendo dose de melhor efeito a de 18 mg/kg, alcançando 39% de inibição 
(p<0,001). L-NAME e ODQ reverteram significativamente o efeito do TDF no modelo 
de CA. O tratamento com L-ARG previamente ao L-NAME restaurou o efeito 
antinociceptivo do TDF. GLIB isolada, porém não em associação com DZ, reverteu a 
antinocicepção do TDF. Discussão: Sugerimos que o TDF possui potente atividade 
antinociceptiva tanto no modelo de CA como no modelo de hipernocicepção plantar 
induzida por carragenina. Provavelmente esse efeito envolve a participação do NO 
endógeno, guanlilato ciclase solúvel e KATP evidenciando a via NO/GMPc/KATP. Apoio 
financeiro: CNPq  



07.018 
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS ANTI-EDEMATOGÊNICO E ANTINOCICEPTIVO DO 
ÓLEO ESSENCIAL DE Protium heptaphyllum MARCH EM ROEDORES 
Marques, R. B.1; Braga, F. A. V.1; Figueiredo, K. A.1; Carvalho, A. A.2; Lopes, L. S.1; 
Silva, L. L.1; Pereira, S. S.1; Passos, F. F. B.1; Chaves, M. H.2; Oliveira, F. de A.1; 
Almeida, F. R. C.1 - 1UFPI - NPPM / CCS; 2UFPI - Química / CCN 
Introdução: Protium heptaphyllum March (Burseraceae)(almécega) produz um óleo-
resina aromático, usado na medicina popular como cicatrizante, antiinflamatório, 
analgésico e no tratamento de doenças da pele. O óleo essencial da resina desta 
espécie presente no Estado do Ceará e Região Amazônica demonstrou a presença de 
vários monoterpenos, enquanto que o da resina comercializada em Teresina possui 
constituintes majoritários distintos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar os 
efeitos anti-edematogênico e antinociceptivo do óleo essencial da resina de P. 
heptaphyllum, utilizando-se metodologias de edema e nocicepção em roedores. 
Métodos: A resina da espécie foi obtida em Teresina, sendo proveniente do município 
de Timon-MA. O óleo essencial (OEP) foi extraído por hidrodestilação e analisado por 
CG/EM, utilizando-se condições padrões. O edema de pata foi induzido por 
administração de carragenina (Cg, 1%, 100µL, i.pl.) em uma das patas traseiras, e na 
contralateral o mesmo volume de salina, em ratos Wistar machos (150-200 g), 1 h 
após receberem salina-Controle (C), OEP (50, 100 e 200 mg/kg) ou Indometacina 
(INDO, 10 mg/kg) por via oral (N=5-9). O edema foi medido por pletismografia, 1 e 3 h 
após aplicação de Cg, sendo obtidas três medidas de cada pata para cálculo da 
média. Mediu-se o volume das patas direita e esquerda para cálculo da diferença entre 
elas. O segundo tipo de edema foi induzido por injeção de dextrana (DEX, 50 µL, i.pl.; 
150 mg/kg) na pata traseira direita de camundongos Swiss machos (N=5-9, 25-30 g) e 
injeção de salina na pata contralateral, 1 h após o tratamento oral com veículo, 
ciproheptadina (CIPRO, 10 mg/kg) ou OEP (50, 100 e 200 mg/kg). Após 2 h, os 
animais foram sacrificados, as patas retiradas e pesadas para cálculo da diferença. A 
nocicepção foi avaliada através do tempo que o animal (camundongos Swiss machos, 
25-30 g) permanecia lambendo e/ou mordendo a pata que recebeu formalina 2% 
(20µL i.pl.) (N=8-15), nas fases de 0-5 (A) e 15-30 min (B), ou que recebeu capsaicina 
(0-5 min, 1,5µg, 20µL) (N=8-12), 30 min após o tratamento com morfina (MOR, 5 
mg/kg) ou 60 min após OEP (50, 100 e 200 mg/kg) ou salina (C). Resultados e 
discussão: OEP reduziu o edema de pata induzido por Cg na 1ahora nas doses 
utilizadas, OEP50= 1,45±0,47***; OEP100= 1,94±0,27*** e OEP200= 0,75±0,24***, 
quando comparados ao C= 3,11±0,22 mL (p<0,001), e na 3a hora apenas na maior 
dose, (C=3,59±0,2; OEP200= 2,47±0,23***) (p<0,001). OEP reduziu ainda o edema 
induzido por DEX em todas as doses testadas, C=0,03±0,002 g; OEP50= 
0,02±0,002**; OEP100= 0,02±0,003** (p<0,01) e OEP200= 0,01±0,003*** (p<0,001). 
Apenas OEP200 diminuiu a nocicepção induzida por formalina 2 % nas fases A 
(C=42,52±3,8 s; OEP=30,71±3,87*) (p<0,05) e B (C=74,41±7,02; OEP=44,78±5,34***) 
(p<0,001) e por capsaicina (C=26,22±1,78 s; OEP=7,8±1,8***) (p<0,001). Conclusão: 
O óleo essencial da resina de Protium heptaphyllum apresenta efeitos anti-
edematogênico e antinociceptivo significantes, provavelmente devido aos seus 
constituintes terpênicos, sugerindo a inibição da liberação e/ou ação de vários 
mediadores inflamatórios, como serotonina, histamina e prostaglandinas. Apoio 
Financeiro: CNPq, FINEP, PROCAD/CAPES.  



07.019 
EFEITO ANTINOCICEPTIVO DA TOXINA Pha1b ISOLADA DO VENENO DA 
Phoneutria nigriventer ADMINISTRADA POR VIA INTRATECAL EM ROEDORES 
De Souza, A. H.1; Vieira, L. B.1; Junior, C. J. C.1; Drewes, C. C.2; Pinheiro, F.2; Ferreira, 
J.2; Gomez, M. V.1 - 1UFMG - Farmacologia; 2UFSM - Química 
Introdução: A Dor é uma das condições mais prevalentes que limita a produtividade e 
diminui a qualidade de vida. Embora haja um arsenal efetivo e amplo do uso de 
analgésicos, muitos ainda possuem efeitos adversos tornando seu uso clínico 
problemático. Estudos prévios realizados em nosso laboratório demonstraram que a 
Pha1b é bloqueadora de VGCC N. Assim, o presente estudo avalia se a Pha1b exerce 
atividade antinociceptiva em ratos. 
Materiais e métodos: Foram utilizados ratos Wistar e camundongos Suíços, adultos e 
machos. A nocicepção foi avaliada pelo teste da formalina e teste de dor incisional. 
Ratos receberam por via intratecal (i.t.) Pha1b (200 pmol/sítio), morfina (13000 
pmol/sítio) ou PBS (10 μl/sítio) 0,16, 1, 3, 6 ou 24 horas antes da injeção intraplantar 
de formalina 2,5% (i.p.), sendo avaliada o tempo de lambida/retirada da pata do 
animal. Também foi realizada uma pós-administração da Pha1b (10-200 pmol/sítio) e 
morfina (13000 pmol/sítio) ou PBS (10 μl/sítio) depois da administração de formalina. 
No teste de dor incisional, camundongos foram anestesiados previamente com 
halotano e receberam uma incisão longitudinal de 0,5 cm na pata. O músculo plantar 
foi elevado e a pele foi imediatamente suturada com fio cirúrgico 6-0. A nocicepção foi 
avaliada através da alodínia mecânica por filamentos de Von-Frey (0,05 g; 10 
aplicações de 5 segundos). Para verificar se a Pha1b pode previnir o aparecimento da 
nocicepção, camundongos receberam por via intratecal Pha1b (100 e 200 pmol/sítio), 
morfina (1000 pmol/ sítio) ou PBS (5μl/sítio) 30 minutos antes da incisão da pata. 
Neste teste também foi realizada a pós-administração da Pha1b (100 e 200 
pmol/sítio), morfina (1000 pmol/sítio) ou veículo PBS (5μl/sítio) num processo 
nociceptivo já instalado, verificado pela presença de alodinia mecânica. Avaliando-se a 
nocicepção 1, 2, 3 e 24 horas após o tratamento.Resultados: A Pha1b apresentou 
antinocicepção no teste da formalina 3 horas (Imax) 69±10% antes de sua 
administração na primeira fase e 0.16, 3, 6 e 24 horas (Imax) 75±13% na segunda 
fase. A morfina exerceu atividade antinociceptiva nas duas fases. Para avaliar a 
potência da Pha1b foi realizada curva dose-resposta para a toxina 3 horas após sua 
administração, com DI50 calculado de 48 (25-92) pmol/síto e (Imax) 67±9%. A Pha1b 
pós-administrada exerceu efeito antinociceptivo dose-dependente com DI50 de 50 (25-
75) pmol/sítio. Também no outro teste nociceptivo, de dor incisional, a Pha1b 
apresentou também efeito antinociceptivo, sua pré-administração previniu a 
nocicepção por até 6 horas (Imax) 57±5% e a morfina só causou efeito antinociceptivo 
3 horas após sua administração (Imax) 51±9%. A pós-administração de Pha1b foi 
capaz de reverter um quadro nociceptivo já instalado após a incisão na pata do animal. 
O tratamento com a Pha1b foi capaz de reduzir a alodínia por até 24 horas na maior 
dose testada (Imax) 41±8%. Por outro lado, a morfina teve eficácia menor, 
apresentando atividade antialodínica na primeira hora após a cirurgia com (Imax) 
35±11% .Discussão: A administração i.t. da toxina apresentou uma potente atividade 
antinociceptiva em roedores em relação a morfina. Assim, a Pha1b, pode ser útil no 
tratamento de desordens dolorosas cirúrgicas. 
 FAPEMIG, CNPq.  



07.020 
ESTUDO DA ATIVIDADE HIPERNOCICEPTIVA DO AGENTE ANTI-TUMORAL 
PACLITAXEL (TAXOL®) NA INCAPACITAÇÃO ARTICULAR EM JOELHO DE 
RATOS INDUZIDA POR ZYMOSAN: EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO PRÉ-
TRATAMENTO COM ATROVASTATINA 
Cardoso, M.1; Braga, A. F. F.1; Ribeiro, R. A.1; Brito, G. A. C.1; Cunha, F. de Q.2; Vale, 
M. L.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2FMRP - USP - Farmacologia 
Introdução: O agente anti-tumoral paclitaxel (PCX, Taxol®), 1ª linha de tratamento do 
câncer de mama e de ovário, apresenta como efeitos colaterais neuropatias periféricas 
(doses cumulativas) e os efeitos inflamatórios tipo artralgias e mialgias. A respeito 
desse ultimo, procuramos desenvolver um modelo experimental que pudesse ser 
utilizado no estudo dos mecanismos envolvidos. Nossos dados anteriores demonstram 
que o PCX amplifica a atividade nociceptiva do estímulo inflamatório zymosan (ZYM) e 
que esse efeito parece ser mediado pelo aumento da produção do fator de necrose 
tumoral (TNF). A literatura aponta para os efeitos antiinflamatórios e antinociceptivo da 
artovastatina (ATV). Em adição, outros dados da literatura demonstram que a ATV 
inibe a expressão de receptores Toll Like tipo 4 (TLR-4), receptores relacionado a 
ação do PCX sobre a produção de TNF em células imunes. Objetivos: Estudar o 
efeito hipernociceptivo do PCX sobre o fenômeno da hipernocicepção articular 
inflamatória, utilizando modelo experimental de incapacitação articular (IA) induzida 
por uma sub-dose de ZYM, bem como avaliar o efeito da ATV nesse fenômeno. 
Método: Ratos Wistar foram tratados com salina, veiculo, ou PCX (4 a 16 mg/kg; i.p.) 
1 h depois da injeção intrarticular (i.art.) de ZYM, numa dose capaz de induzir modesta 
IA (250 μg/joelho), ou Sal. A IA foi aferida como tempo de suspensão da pata em 
segundos (TSP) antes e 3 e 4 hs após a injeção das drogas (pico de IA). Em outro 
experimento, os ratos foram pré-tratados 1 vez ao dia, por 3 dias com ATV (3 a 30 
mg/kg, v.o.) antes da administração de ZYM (250 μg/joelho) e de PCX (8 mg/kg; i.p.). 
A IA foi aferida como descrito. Em adição, o líquido sinovial das articulações injetadas 
foi colhido para a dosagem de TNF por ensaio imunoenzimático. O tecido sinovial foi 
removido para a avaliação da expressão de TNF por imunohistoquímica. Resultados: 
Nossos dados mostram que o PCX, mas não o veículo, amplificou a IA induzida por 
ZYM de forma significativa com 86% de amplificação (p<0,05). Foi observado que 
PCX não induz IA em animais que receberam salina i.art. ao invés de ZYM. O efeito 
amplificador do PCX sobre a atividade do ZYM foi inibida pelo pré-tratamento com 
ATV, sendo a dose de melhor efeito a de 10 mg/kg (52,64% de inibição; p<0,05). PCX 
também foi capaz de aumentar significativamente a produção de TNF no liquido 
sinovial (86,5% de amplificação p<0,05) sendo as células da membrana sinovial a 
principal envolvida nessa produção, demonstrado por imunohistoquímica. Discussão: 
Sugere-se que o PCX tem atividade potenciadora sobre o efeito hipernociceptivo do 
ZYM no modelo de IA. Essa atividade parece ser mediada pelo aumento da produção 
de TNF na cavidade articular resultante da estimulação de células residentes do tecido 
sinovial. A inibição do efeito hipernociceptivo do PCX por ATV, acrescidos dos dados 
existentes na literatura, sugerem um possível envolvimento de receptores TLR-4 
nesse fenômeno, no entanto experimentos adicionais necessitam ser realizados para 
validar essa hipótese. Nossos resultados embasam a possibilidade de ATV ser um 
tratamento promissor no tratamento das artralgias e mialgias que surgem com o uso 
do PCX em pacientes. Apoio financeiro: PIBIC-UFC e CNPq  



07.021 
UM NOVO BLOQUEADOR DE CANAIS DE CÁLCIO TIPO N NO ESTUDO DE 
LIBERAÇÃO DE GLUTAMATO EM SINAPTOSSOMAS DE MEDULA ESPINHAL DE 
RATOS 
De Souza, A. H.1; Gonçalves, J. M.2; Junior, C. J. C.1; Vieira, L. B.1; Ferreira, J.3; 
Gomez, M. V.4 - 1UFMG - Farmacologia; 2UFMG - Farmacologia Bioquímica e 
Molecular; 3UFSM - Bioquímica; 4UFMG - Famarcologia 
Introdução: A transmissão da dor em nível espinhal é dependente de canais de cálcio 
sensíveis à voltagem tipo N (CCSV N) em neurônios nociceptivos. O bloqueio destes 
canais produz analgesia em humanos e animais experimentais. A Pha1b, toxina 
presente no veneno da aranha Phoneutria nigriventer, atua como bloquaeadora de 
CCSV N. Este estudo nos leva a investigar a ação da Pha1b na liberação de vesículas 
pré-sinápticas de glutamato. Materiais e Métodos: Foram realizados experimentos 
com sinaptossomas de medula espinhal de ratos Wistar machos (180-250g). O P2 
pellet foi resuspenso em tampão Krebs-Ringer, aerado com 95% O2/5% CO2 e 500ml 
de suspensão foi aliquotada para cada tubo com 1500ml de tampão Krebs foram 
adicionados para a solução de 5ml contendo NADP (1mM), glutamato desidrogenase 
(50 unidades) e Pha1b (1.25-7.5mM) ou Ziconotida (1.25-7.5mM). As toxinas foram 
adicionadas 100s antes da despolarização da membrana com capsaicina (100 mM). 
Este ensaio gerou a liberação de NADPH por ação da glutamato desidrogenase em 
presença de glicose, com NADPH sendo medido fluorometricamente. Também foi 
realizada a medida da concentração de cálcio intracelular utilizando 5mmol de fura-2 
AM. Resultados: A Pha1b (2.5-7.5mM) reduziu a liberação de glutamato após a 
despolarização da membrana com capsaicina, com IC50 de 2.1 (0.8-5.4) mM e Imax 
(92,9±8.4%). A ziconotida diminuiu a liberação de glutamato com IC50 de 6.2 (1.8-21.0) 
mM e Imax (71.32±8.45%). Na dosagem de cálcio interno, a Pha1b (1.25 µM) reduziu 
a entrada de cálcio com uma inibição de 45.7±10.5% e a ziconotida (1.25 µM ) teve 
uma inibição de 51.32±3.83 %. Discussão: As toxinas inibem os CCSV N após a 
despolarização da membrana com capsaicina. Podendo ser um potente analgésico no 
tratamento de desordens dolorosas crônicas. Apoio Financeiro: FAPEMIG, CNPq.  



07.022 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA E ANTIINFLAMATORIA DOS 
EXTRATOS DICLOROMETÂNICO (ED) E AQUOSO (EA) DA ESPÉCIE Cissus 
sulccicaulis BAKER 
Grando, R.1; Minami, M. M.1; Justino, C.1; Lourenço, A.2; Pelegrini-Da-Silva, A.3; 
Kawashita, P.3; Lopes, L. C.4 - 1UNIMEP - FACIS; 2Universidade Nova de Lisboa - 
Química; 3FOP - UNICAMP - Fisiologia; 4UNIMEP - UNISO 
A espécie Cissus sulccicaulis Baker apresenta indicação popular no tratamento da 
inflamação e da dor. Estudos recentes comprovam essa atividade do extrato etanólico 
e suas frações diclometânica e butanólica. Neste trabalho estas atividades estão 
sendo estudadas em extratos diclorometânico (ED) e aquoso(EA). Métodos: 
Camundongos da raça “swiss” (20g) divididos em grupos (n=5) foram utilizados para a 
avaliação da atividade antinociceptiva em modelo de contorção abdominal induzido 
por acido acético 1,2%. Os animais foram tratados com EA e o ED nas doses de 100 e 
300 mg/kg/vo, dipirona (20mg/kg/ip) e solução salina 0,9%. A hiperalgesia mecânica 
foi quantificada pelo teste de Von Frey, utilizando-se filamentos de nylon, com 3,8mm 
de comprimento e calibres variados correspondentes a tensão de 0,008g a 60g, 30 
min. após as injeções subplantares de carragenina (Cg) e dos EA (100 ou 1000 mcg) 
às pata posteriores de ratos machos “wistar” (180g). Para a avaliação antiinflamatória 
tópica foi utilizado o modelo de edema de orelha induzido por óleo de cróton 2,5%, 
onde os camundongos foram tratados com EA e ED nas doses de 0,1 e 1,0 
mg/20ul/orelha, dexametasona 200ug/20ul/orelha e solução acetona 70% 20ul/orelha. 
Resultados: As contorções foram inibidas significativamente pelo EA 31% (100 
mg/Kg) e 53,49% (300mg/Kg) e pelo ED 35,9% (100 mg/Kg) e 40,8% (300mg/Kg) em 
relação controle (ANOVA F(5,30)= 13,7461 p<0,0001).O EA não inibiu a hiperalgesia 
após a aplicação de Cg. O edema de orelha foi significativamente inibido pelo ED em 
45,6% (0,1 mcg) e 63,8% (1 mcg) em relação ao controle (ANOVA P(5,30) = 11,6566 
p<0,0001). Conclusão: A ausência de atividade do EA no modelo de hiperalgesia e no 
edema de orelha e a presença de atividade no modelo de contorção indicam que 
possivelmente, o extrato da planta apresenta compostos antinociceptivos e 
antiinflamatórios (testado em ensaios anteriores pela via oral) que não conseguem ser 
absorvidos pela pele, ou seja topicamente. O ED apresentou atividade em todos os 
modelos, exceto no modelo de hiperalgesia o qual não foi testado, o que confirma que 
os compostos de baixa polaridade são os responsáveis pela atividade nesta espécie.  



07.023 
EFFECTS OF LOW LEVEL LASER THERAPY AT INFLAMMATORY AND 
HYPERNOCICEPTIVE RESPONSE IN MICE 
Costa, V. V.1; Amaral, F. A.1; Coelho, F. M.1; Lopes, J. N.2; Dornela, M. M.2; Souza, D. 
da G. de1; Lomez, S. A.2; Penaforte, C. L.2; Andrade, L. L. I.2; Teixeira, M. M.1 - 1UFMG 
- Bioquímica e Imunologia; 2Uni-BH - Ciências Biológicas, Ambientais e da Saúde 
INTRODUCTION: The term “Lasertherapy” was introduced in literature in the end of 
80s. The word LASER is an acronym for Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation. It corresponds to a kind of monochromatic and non-ionizing electromagnetic 
radiation, classified into the red and near infrared range of spectrum. For more than 
two decades, it has been used by doctors, dentists and physical therapists in the 
treatment of inflammatory pathologies. The acceleration of the wound healing process, 
decrease of edema, relief of inflammatory pain and his anti-bactericidal and virus 
effects are some features of this therapy. METHODS: Male Swiss mice (8 weeks) were 
used. The inflammatory process was induced by intraplantar injection of carrageenan 
(100µg /paw - 30µL of sterile NaCl 0,9%) into the right hind paw of the animal. For the 
treatment, an Arsenate-Gallium-Phosphorus-Indium LASER (Neurodyn - Laser therapy 
- Ibramed geração 2000 - 670 nm wavelength pen) was used. The hypernociception 
was evaluated by an electronic pressure-meter (Von Frey Anesthesiometer – Insight 
Mod. EFF-301). At predetermined periods of time after the inflammatory stimulus and 
the treatment, the paw was removed for cytokines analysis (ELISA) and neutrophil 
quantification (MPO). RESULTS: Lasertherapy decreased significantly the 
hypernociceptive reply at 4J/cm2 and 8j/cm2 doses of LASER irradiation, analyzed at 
3rd, 5th and 7th hours after the induction of inflammatory process. IL-10 levels increased 
immediately beginning with the first period analyzed (1st hour) after the inflammatory 
stimulus. On the other hand lasertherapy increased the levels of KC chemokine and 
MPO levels at the first hour after the induction of inflammation. DISCUSSION: The 
decrease of hypernociception observed beginning with the 3rd hour after the induction 
of inflammatory stimuli can be justified by the increase of IL-10 levels beginning with 
the first hour after the stimulus, because this cytokine reveals significant anti-
inflammatory and anti-hypernociceptive characteristics. The increase of KC and MPO 
levels can be explain by evidences in literature, that Lasertherapy has a biostimulatory 
effect in release of immune molecules (cytokines/ chemokines) and in the increase of 
the activity of some kinds of cells such as phagocytes and lymphocytes. Thus, this 
work shows a possible mechanism of modulatory properties of LASER. Supported by: 
FAPEMIG, CNPq  



07.024 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DE G-DECANOLACTONA EM 
CAMUNDONGOS 
Ribas, L.1; Mazzardo, L.1; Martins, D. F.1; Luiz, A. P.1; Gadotti, V. M.1; Brum, L. F. S.2; 
Pereira, P.2; Santos, A. R. S.1 - 1UFSC - Ciências Fisiológicas; 2ULBRA - Farmácia 
Introdução: Gama(γ)-Decanolactona é um composto monoterpênico, com estrutura 
química semelhante as lactonas presentes no óleo essencial de Aeollanthus 
suaveolens Spreng. O sumo desta planta é utilizado por caboclos da Amazônia, por 
suas alegadas características medicinais (anticonvulsivante, analgésica, hipnótica e 
ansiolítica). Estudos mostraram que γ-Decanolactona apresenta atividade hipnótica, 
anticonvulsivante e hipotérmica, quando administrada em camundongos. Uma 
investigação neuroquímica mostrou que a γ-Decanolactona foi capaz de inibir de forma 
dependente da concentração a união específica de L-[3H]glutamato medida em córtex 
cerebral de ratos. Desta forma, o presente trabalho visa analisar a possível atividade 
antinociceptiva da γ-Decanolactona na nocicepção causada pelo glutamato em 
camundongos, assim como avaliar o envolvimento do sistema glutamatérgico e de 
citocinas pró-inflamatórias no seu mecanismos de ação antinociceptiva. Métodos: 
Foram utilizados Camundongos Swiss (25-35 g n=6-8/grupo) de ambos os sexos. A 
nocicepção foi induzida através da injeção intraplantar (i.pl) de 20 ml de glutamato (20 
mmol/pata), sendo que foi observado o tempo que o animal permaneceu lambendo ou 
mordendo (TLM) a pata injetada com o irritante. Os animais foram tratados com a γ-
Decanolactona (100-300 mg/kg) ou salina (10 ml/kg) pela via intraperitonial (i.p.), 30 
min antes do teste. A participação do sistema glutamatérgico, da substância P e de 
citocinas foram verificadas através do pré-tratamento dos animais com a γ-
Decanolactona (300 mg/kg, i.p.) 30 min antes da injeção intratecal dos agonistas: 
(1S,3R)-ACPD (50 nmol/sítio), NMDA (450 pmol/sítio), AMPA (135 pmol/sítio), Cainato 
(110 pmol/sítio); Substância P (0,1 nmol/sítio); TNF-a (0,1 pg/sítio) e IL-1β (1 pg/sítio). 
Além disso, foi investigado o efeito da γ-Decanolactona (100-300 mg/kg, i.p.) sobre a 
atividade motora (teste do campo aberto) dos animais. Resultados: A γ-
Decanolactona reduziu de forma significativa e dependente da dose o TLM induzido 
pela injeção i.pl. de glutamato, com DI50 de 198,0 (147,1-267,1) mg/kg e inibição de 
89+3%. A γ-Decanolactona também reduziu de forma significativa a nocicepção 
induzida pelo (1S,3R)-ACPD, NMDA, AMPA, Cainato, SP, TNF-a e IL-1β com inibição 
de 29±9; 74±14; 57±6; 69±9%, 48±16%, 94±2% e 97±2%, respectivamente. A γ-
Decanolactona, nas doses que foram eficazes nos modelos de nocicepção, não foi 
capaz de alterar de forma significativa a atividade locomotora dos animais no teste do 
campo aberto. Discussão: Estes resultados demonstram que a γ-Decanolactona tem 
efeitos antinociceptivos no modelo analisado, que parecem decorrer de sua 
interferência com vias de sinalização nociceptiva envolvendo o sistema 
glutamatérgico, assim como da neurocinina SP e das citocinas pró-inflamatórias (TNF-
a e IL-1β).  
 Apoio Financeiro: FAPESC, CNPq, CAPES, UFSC, ULBRA.  



07.025 
EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO ACUPONTO BAÇO PÂNCREAS 6 (BP6) EM 
CAMUNDONGOS 
Guginski, G.1; Santos, A. R. S.2; Duarte, M. S.2 - 1UFSC - Farmacologia; 2UFSC - 
Ciências Fisiológicas 
Introdução: Os acupontos são pontos utilizados na acupuntura há mais de 4000 anos 
para o tratamento dos mais diversos males, sem a utilização de medicamentos, ou 
combinados a fármacos primitivos, tais como o veneno de abelhas (na acupuntura 
coreana). O ponto BP6 (localizado no terço distal da superfície medial da tíbia dos 
camundongos) é usado tradicionalmente na medicina chinesa para dores abdominais 
e infecções. O presente trabalho procurou avaliar a possível atividade antinociceptiva 
do ponto BP6 em modelos animais de nocicepção, além de verificar o efeito da injeção 
de apamina no acuponto BP6, substância presente no veneno de abelha, em 
camundongos. Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss (25-30 g, n=6-8 por 
grupo) machos. Primeiramente foi realizado um experimento para caracterizar o 
melhor tempo de aplicação de agulha no ponto (1, 10, 15 e 30 min) no modelo do 
ácido acético. Foram utilizados: agulha em BP6, agulha em não acupunto, salina 
(0,9%, 20 μl/sítio), apamina em acuponto(0,16 μl/ml, 20 μl/sítio) e em não acuponto 
(0,16 μl/ml, 20 μl/sítio). A resposta nociceptiva foi caracterizada pelo tempo que o 
animal permaneceu lambendo e/ou mordendo (TLM) a pata injetada intraplantarmente 
(i.pl.) com glutamato (GLU, 10 μmol/pata) durante 15 min; com formalina (2,5%) 
durante os primeiros 5 min (fase neurogênica) e dos 15 – 30 min (fase inflamatória) e 
pelo número de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético (AA, 0,6%, i.p.). 
Os experimentadores encontravam-se avisados do tipo de tratamento que cada animal 
recebeu. Resultados: A aplicação da agulha no acuponto BP6 durante 10 min 
apresentou o melhor perfil de inibição (48+6%) do número de contorções abdominais 
induzida pelo AA. Além disso, o grupo não acuponto não foi capaz de reduzir o 
número de contorções abdominais, enquanto que a injeção de apamina ou de salina 
no acuponto BP6 reduziu 65±7% e 25±3% o número de contorções abdominais. Já a 
injeção de apamina no não acuponto reduziu 45+6% o número de contorções 
abdominais induzida pelo AA. No modelo do glutamato o grupo não acuponto e o 
grupo salina no ponto não apresentaram nenhuma redução do TLM, enquanto a 
estimulação do acuponto BP6 e a injeção de apamina no acuponto BP6 diminuíram o 
TLM em 32±5% e 63+5%, respectivamente. No modelo de nocicepção induzida pela 
formalina, somente a estimulação do acuponto BP6 foi capaz de reduzir em 50±9% a 
nocicepção neurogênica (1º fase), enquanto que a nocicepção inflamatória (2º fase) foi 
reduzida em 48±6% e 34±4% somente nos animais que tiveram a estimulação do 
acuponto BP6 e a injeção de apamina no acuponto BP6. Conclusão: Os dados do 
presente estudo demonstram que a estimulação do acuponto BP6 realmente promove 
atividade antinociceptiva em camundongos. Além disso, a injeção de apamina no 
acuponto BP6 também é efetiva em reduzir a nocicepção nos vários modelos estudos. 
Estudos estão em andamento visando melhor caracterizar a atividade antinociceptiva 
observada através do estimulação do acuponto BP6. Apoio Financeiro: CNPq, 
CAPES, FAPESC, UFSC.  
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EXPRESSION AND FUNCTION OF KININ B2 RECEPTORS IN INJURED DORSAL 
ROOT GANGLION NEURONS DURING NEUROPATHY INDUCED BY SPINAL 
NERVE LIGATION IN RATS 
Werner, M. F. P.1; Franco, C. R. C.2; Trevisani, M.3; Campi, B.3; Andre, E.3; Geppetti, 
P.3; Rae, G. A.1 - 1UFSC - Farmacologia; 2UFPR - Biologia Celular; 3University of 
Ferrara, Italy - Exp. Clin. Med. 
Introduction: Spinal nerve ligation (SNL) injury of L5 and L6 nerves in rats enhances 
kinin B2 receptor expression in ipsilateral L4-L6 nerves and induces neuropathic 
thermal (cold/heat) and mechanical hypernociception sensitive to partial reversal by B2 
receptor blockade (Werner et al., Neuropharmacology, in press). Here we have 
investigated the localization of kinin B2 receptors in the L4 and L5L6 rat dorsal root 
ganglia (DRG) and the functional responses of cultured L4 and L5L6 DRG neurons to 
bradykinin (BK). Methods: To induce SNL neuropathy, two tight 6-0 silk sutures were 
placed unilaterally around L5 and L6 spinal nerves. No ties were placed in Sham-
operated rats. On day 12 after surgery, when SNL rats display hypernociception, L4 
(intact) and L5L6 (injured) DRG were removed and processed for 
immunohistochemistry or were cultured for 48 h in order to measure variations in [Ca2+]i 
induced by BK through Fura-2AM fluorescence (ratio 340/380 nm). Ratio changes were 
expressed as percentages of the peak response to ionomycin (5 μM). Results: 
Confocal fluorescence microscopy revealed that immunoreactive B2 receptors were co-
labeled with non-peptidergic (IB4-positive) C fibers and with myelinated (NF-200 
positive) A fibers in the L4 and L5L6 DRG of Sham-rats and on the intact L4 DRG of 
SNL-rats. In L5L6 injured DRG of SNL-rats, B2 receptor expression in IB4-positive C 
fibers was markedly decreased, whereas B2 receptors were expressed mainly in NF-
200 immunoreactive neurons. No B2 receptor immunoreactivity was observed in GFAP-
immunoreactive DRG glial cells from any of the groups studied. BK (10 and 100 nM) 
induced concentration-dependent increases in [Ca2+]i in cultured L5L6 DRG neurons 
from both Sham- and SNL-rats. Increases in [Ca2+]i induced by BK (100 nM) in SNL-
injured L5L6 DRG neurons (34±8 %, n = 59) were 2-fold greater than those recorded in 
Sham (17±2 %, n = 27) and all other cultures studied. This response to BK was 
reduced by previous incubation (10 min) with selective B2 receptor antagonist HOE 140 
(1 μM) to 3±2 % (n = 26), but was not changed by the selective B1 receptor antagonist 
R-715 (1 μM, 24±3 % n = 36). Importantly, indomethacin (5 μM) reduced the increases 
in [Ca2+]i induced by BK in L5L6 DRG neurons from SNL-rats to 14±2 % (n= 53), but 
not from Sham-rats (BK + Vehicle: 16±3 %, n= 31 and BK + Indomethacin: 17±3 %, n= 
43). In addition, the increases in [Ca2+]i induced by BK in injured L5L6 DRG neurons 
were insensitive to inhibition by the TRP channel blocker ruthenium red (1 μM, n = 33), 
the TRPV1 antagonist capsazepine (10 μM, n = 13) or the non-selective TRPA1 
antagonist camphor (1 mM, n = 31). Discussion: SNL modifies the expression and 
functionality of B2 receptors in L5L6 injured DRG neurons, so that they are expressed 
to a greater extent on A-fibers and are more responsive to BK, through a mechanism 
which involves selective sensitization by prostaglandins, but does not require the 
activation of B1 receptors or members of TRP receptor family. This novel mechanism 
may underlie the pronociceptive B2 receptor-operated mechanisms that sustain the 
hypernociceptive state associated with SNL-induced neuropathy. Supported by: 
CAPES, CNPq and PRONEX.  



07.027 
INVOLVEMENT OF OPIOIDS IN THE HYPOALGESIA INDUCED CENTRALLY BY 
CELECOXIB IN RATS 
Rezende, R. M.1; Francischi, J. N.2 - 1UFMG - Fisiologia e Farmacologia; 2UFMG - 
Farmacologia 
Introduction: Celecoxib (Cx) is a non-steroidal anti-inflammatory drug that selectively 
inhibits the inducible isoform of cyclooxygenase type 2 (COX-2; reviewed in Kiefer & 
Dannhardt, 2002). In previous works we showed that systemic Cx administration 
induced an increase in nociceptive threshold above the normal level in rat paws 
inflamed by carrageenin, characterizing the development of hypoalgesia (Francischi et 
al, 2002). Further on, this Cx-induced hypoalgesia was demonstrated to be due 
partially to endogenous opioid release (França et al, 2006). In this work we verified 
whether administration of Cx into the central nervous system would still induce 
hypoalgesia and the mechanisms involved in such a response. Material and Methods: 
anesthetized rats were cannulated for intracerebroventricular (icv) injections, according 
to coordinates from Paxinos and Watson Atlas. Seven days later, the animals were 
injected (in 5 µl) icv with either sterile physiological saline or celecoxib (5.5 – 44 µg/site; 
N=5/group) diluted in saline, ½ h before intraplantar injection of carrageenan lambda 
(250 µg/paw, time zero) into (180-200 g) male Holtzman hind paws. Nociceptive 
thresholds by Randall-Selitto’s method were hourly followed in rat paws in the 
subsequent 6 h. The effect of naltrexone (Nx), a specific opioid antagonist or saline 
injected icv ½ h before Cx on the nociceptive threshold, was also evaluated. Results: 
Icv injection of Cx induced a dose-dependent hypoalgesia into the animals, which 
however, lasted for only 1 h. Nx (1-4 µg/site) also dose-dependently reversed the 
hypoalgesia induced by Cx. Conclusions: as systemic injection of celecoxib induces 
hypoalgesia of 4 h duration, we suggest that its initial effect (of 1 h duration) is mainly 
due to a central mechanism of action. We also suggest that there is participation of 
endogenous opioids in this hypoalgesic effect of celecoxib. References: (1) Francischi, 
JN et al. Br. J. Pharmacol., 137: 837-844 (2002). (2) França, DS et al. 
Neuropharmacol. 51(1): 37-43 (2006). (3) Kiefer, W & Dannhardt, G. Curr. Opin. 
Investig. Drugs. 3(9): 1348-58 (2002); (4) Paxinos, G. & Watson, C. The rat brain in 
stereotaxic coordinates, 2nd edn. Academic Press, Sydney, Australia (1986). 
Supported by: CNPq, CAPES, FAPEMIG  



07.028 
MECHANISMS INVOLVED IN THE ANTINOCICEPTION INDUCED BY THE 
ELECTRICAL STIMULATION OF THE RETROSPLENIAL CORTEX. 
Reis, G. M.1; Petronilho, A.1; Silveira, J. W. S.1; Dias Qm1; Prado, W. A.1 - 1FMRP - 
USP - Farmacologia 
INTRODUCTION: The last decade has offered a considerable change in our view of 
the role of the cortex in pain. Several studies have demonstrated that the animal 
behavior in response to pain may be modified by cortical electrical stimulation (EE). 
However, the mechanisms involved in cortical modulation of pain still remain a complex 
and challenging field for future research. In previous study we showed that the EE of 
the retrosplenial cortex (RC) produces antinociception without changes in the motor 
performance of the animals (Reis G.M., XXXVIII SBFTE, 2006). Foster et al. (Foster, 
G.A., Neuroscience,29, 685,1999) showed afferent inputs to the rostral pole of the 
anterior pretectal nucleus (APtN) from the RC. This study examined whether the APtN 
is involved in the modulation of the antinociceptive effect of EE of the RC. METHODS: 
Male Wistar rats (160g ; n = 8) were chronically implanted with unipolar electrode in the 
RC, and guide canulla in the APtN. The coordinates (in mm) were: for the APtN, AP = + 
3.2 from the ear bars; L = + 1.8 from the midline and H = - 3.0 from the skull surface; 
and for RC, AP = + 1.7; L = + 1.8 and H = - 1.9. The algesimetric test used was the tail 
flick test (TFT). RESULTS: The EE of the RC (20 µA, 20 seg) produced a strong and 
long lasting inhibition of the tail flick reflex. This effect was shorter and weaker in rats 
previously treated with lidocaine (2%) or naloxone (10 ng) into the APtN. The curves 
obtained were significantly different regarding treatment (F3.20= 41.08; P < 0.0001); 
(F3,19= 20.73; P < 0.0001), time (F15.315= 30.54; P < 0.0001); (F15,280= 37.70; P < 0.0001) 
and had significant treatment x time interaction (F75.300= 33.02; P < 0.0001); (F40.315= 
13.41; P < 0.0001). The EE of the RC was still effective in rats pretreated with 
methysergide (40 pg) or atropine (100 ng) into the APtN. DISCUSSION: The present 
results demonstrate that stimulation-produced antinociception from the RC depends on 
the activation of descending inhibitory pathways that utilizes opioid, but not 
serotonergic or muscarinic modulation in the APtN. Supported by: CAPES and CNPQ  



07.029 
ANTINOCICEPTION INDUCIDED BY ZONA INCERTA STIMULATION IN RATS. 
Petronilho, A.1; Reis, G. M.1; Prado, W. A.1 - 1FMRP - USP - Farmacologia 
The zona incerta (ZI) is a large subthalamic nucleus widely connected with several 
nuclei troughout the brain, including structures known to be involved with 
antinociception like the anterior pretectal nucleus, central gray matter and nucleus 
raphe magnus. Some ZI neurons respond to mechanical nociceptive stimulation and 
their metabolic activity rise significantly during both phases of the response to the 
intraplantar injection of formalin. So it’s possible that ZI stimulation influences both 
nociception and antinociception. This study analyze whether the ZI stimulation in rats 
results in antinociception. Male Wistar rats (150g), pretreated saline, 
phenoxibenzamine (P), haloperidol (H) or methysergide (M), were microinjected with 
glutamate (7µg/0,25µl) into the ZI and then submitted to the tail-flick test. Rats 
pretreated with P and H showed immediate rise in the latencies above 5.0 seconds 
which was so maintained for approximately 10 minutes and then became similar to the 
basal line. The curves obtained were significantly different regarding treatment 
(p=0.001[P], p=0.002[H]), time (p<0.0001 for P and H) and had significant treatment 
versus time interaction (p<0.0001 for P and H). Rats treated with M had latencies 
similar to the baseline throughout the experiment. The curves obtained were 
significantly different regarding treatment (p=0.001), time (p<0.0001) and had 
significant treatment versus time interaction (p<0.0001). These results suggests that 
the glutamate-induced long-lasting antinociceptive effect from the ZI results from the 
activation of descending pathways that utilize serotonin, but and not by noradrenaline 
or dopamine as neurotransmitter. Supported by: FAPESP  
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EFEITO DO INFLIXIMAB NO MODELO DE NOCICEPÇÃO OROFACIAL INDUZIDA 
PELA FORMALINA EM RATOS 
Pereira, P. J. S.1; Dornelles, F. N.2; Calixto, J. B.3; Santos, D. S.1; Morrone, F. B.1; 
Campos, M. M.4 - 1PUC - RS - Farmácia; 2PUC - RS - Biociências; 3UFSC - 
Farmacologia; 4PUC - RS - Cirurgia - Odontologia 
Introdução: A participação da citocina TNFα no modelo de nocicepção orofacial 
induzida pela formalina foi demonstrada anteriormente através do uso local do 
anticorpo monoclonal recombinante murino anti-TNFα (Chichorro et al., Br. J. 
Pharmacol., 141, 1175, 2004). O presente estudo avaliou os efeitos do tratamento 
local e sistêmico com o anticorpo monoclonal quimérico (murino e humano), o 
Infliximab, sobre a nocicepção orofacial induzida pela injeção de formalina no lábio 
superior de ratos. Métodos: Foram utilizados ratos machos Wistar (N= 6-8 por grupo; 
220 -250 g). Os animais receberam uma injeção subcutânea de formalina 2,5 % (50 µl) 
no lábio superior direito e o tempo gasto em friccionar a área injetada com as patas 
dianteiras ou traseiras foi contado cumulativamente em intervalos consecutivos de 3 
min, durante um período total de 30 min. A resposta nociceptiva foi bifásica, sendo que 
a 1ª fase compreendeu os 3 min iniciais após a injeção de formalina e, a 2ª fase, foi 
observada entre 12 e 30 min. Resultados: A administração do anticorpo monoclonal 
anti-TNFα (50 pg/lábio; 1 h antes) foi capaz de inibir de maneira significativa a 2ª (59±5 
%), mas não a 1ª fase, da dor orofacial causada pela formalina. Similarmente, o 
tratamento local com o anticorpo quimérico infliximab (50 pg/lábio; 1 h antes) produziu 
redução significativa da 2ª fase da resposta nociceptiva causada pela formalina (51±3 
%). De forma interessante, o tratamento sistêmico com infliximab (1 mg/kg, sc., 1 h) 
também causou inibição significativa da 2ª fase da nocicepção induzida pela formalina 
(53±4 %). Discussão: Os resultados do presente trabalho sugerem que o infliximab 
poderia representar uma boa alternativa terapêutica para o controle da dor orofacial 
refratária a outras drogas. Outros estudos estão em andamento para melhor 
caracterizar os efeitos do Infliximab neste modelo. Apoio Financeiro: CNPq, 
PRONEX, BPA-PUCRS.  
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THE MOLECULAR MECHANISM OF PERIPHERAL ANTINOCICEPTIVE ACTION 
OF MORPHINE: ACTIVATION OF PI3KGAMMA/AKT SIGNALING PATHWAY 
Cunha, T. M.1; Lotufo, C. M. da C.1; Funez, M. I.1; Domingues, A. C.1; Verri Jr., W. A.1; 
Teixeira, M. M.2; Hothersall, J. S.1; Cunha, F. de Q.1; Ferreira, S. H.1 - 1FMRP - USP - 
Farmacologia; 2UFMG - Farmacologia 
Introduction: Besides the central antinociceptive action of morphine, it also presents 
antinociceptive effect acting on peripheral nociceptive system. Our group and others 
have been suggested that this peripheral effect of morphine depends on activation of 
nitric oxide (NO)/cGMP/PKG/K(ATP) channels signaling pathway. However, the 
mechanism by which the activation of peripheral opioid receptor stimulates this 
pathway was not elucidated. Taking into account the evidences that 
NO/cGMP/PKG/K(ATP) channels pathway is stimulated by the phosphatidyl inositol 3-
kinase (PI3K)gamma/AKT signaling pathway in some systems, in the present study, it 
was investigated the participation of this pathway on peripheral antinociceptive actions 
of morphine. Methods: Mechanical hypernociception (decrease of nociceptive 
threshold) was evaluated in rats and mice using a modification of Randall-Sellito 
method and an electronic version of the von Frey test, respectively. The expression of 
m-opioid receptor, PI3Kgamma and TRPV1 in dorsal root ganglion (DRG) neurons was 
determined by immunofluorescense using confocal microcopy (SP5-Laica). 
Phosphorylated AKT expression was analyzed by western blot of DRG culture 
neurons. Results: Corroborating with previously results, intraplantar administration of 
morphine (3-30 micg/paw) and DAMGO (0.3-3 micg/paw; a selective m-opioid receptor 
agonist) reversed mechanical hypernociception induced by PGE2 (100 ng/paw) either in 
rats or in mice in a dose dependent manner. These effect were prevented by the 
pretreatment of the rat paw with nonselective inhibitors of PI3K as well by a selective 
inhibitor of PI3Kgamma (wortmannin, 0.1-10 micg/paw or LY 294002, 3-30 micg/paw 
and AS 605240, 10-90 micg/paw, respectively). Reinforcing these results, morphine 
and DAMGO did not present peripheral antinociceptive effect in mice deficient to 
PI3Kgamma when compared with wild type mice. Investigating the PI3Kgamma 
downstream signaling pathway, AKT selective inhibitor (3-30 micg/paw) also prevents 
morphine and DAMGO antinociceptive effects. Confocal analyses indicated that m-
opioid receptor and PI3Kgamma co-localized in the same DRG neurons, providing a 
cellular basis for the interaction between the m-opioid receptor and PI3Kgamma. 
Moreover, confocal analyses also demonstrated that PI3Kgamma is mainly expressed 
in small size DRG neurons and it is also co-localized with TRPV1. The activation of 
PI3Kgamma/AKT pathway by opioids was also analyzed in DRG culture neurons. 
Indeed, incubation of DRG neurons with morphine (10 micM) or DAMGO (1 micM) 
produce an increase in the phosphorylation of AKT which is an evidence of its 
activation. This activation was prevented by naloxone (10 micM) and also by 
PI3Kgamma inhibitor (1 micM). Conclusion: Taking together, these results suggest 
that the peripheral antinociceptive action of morphine, acting on m-opioid receptor, 
depends on the activation of PI3Kgamma/AKT signaling pathway, which is probably 
ultimately responsible for the activation of NO/cGMP/PKG/K(ATP) channels pathway. 
Supported by: FAPESP and CNPq  



07.032 
EVALUATION OF PERIPHERAL ANALGESIC EFFECT OF 5-HT RECEPTOR 
AGONISTS 
Ferreira-Junior, W. A.1; Zaharenko, A. J.1; Brigatte, P.2; Gutierrez, V.2; Freitas, J. C.1; 
Picolo, G.2; Cury, Y.2 - 1IB - USP - Fisiologia; 2Instituto Butantan - FisioPatologia 
Introduction: Serotonin (5-hidroxtryptamine, 5-HT) is an important amine that 
participates in pain modulation via activation of specific receptors. The aim of the 
present study is to characterize the role of 5-HT receptors in peripheral pain 
modulation. Methods: Pain threshold was assessed using the rat paw pressure test, 
applied before and at different times after treatments. Intraplantar administration (i.pl.) 
of specific agonists of 5-HT receptors were used to evaluate the involvement of 5-HT in 
pain processes. For this purpose, 8-OH-DAPT (0.2, 1 and 5 μg/pata), α-methyl-5-HT 
(0.2, 1 and 5 μg/pata) and Biguanide (0.2, 1 and 5 μg/pata), specific agonists of 5-HT1a, 
5-HT2 and 5-HT3 receptors, respectively, were used. Results: Our results showed that 
8-OH-DAPT and α-methyl-5-HT agonists produced a dose-dependent hyperalgesia, 
detected 30 minutes after injection and that lasts for 60 minutes. In addition, 8-OH-
DAPT induced a marked edema (100% increase in paw thickness). In contrast, 
Biguanide induced antinociceptive effect, detected 30 and 60 minutes after treatment. 
Conclusions: Those data suggest that 5-HT1a and 5-HT2 receptors activation induce 
nociception. On the other hand, activation of 5-HT3 receptors causes peripheral 
analgesia. Key Words: Serotonin, Analgesic, Hiperalgesic, Peripheral 5-HT receptors. 
Supported by: FAPESP, CNPq  



07.033 
PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA GLUTAMATÉRGICO E CITOCINAS PRÓ-
INFLAMATÓRIAS NA AÇÃO ANTINOCICEPTIVA DO LINALOL EM 
CAMUNDONGOS 
Batista, P. A.1; Oliveira, E.1; Santos, A. R. S.1; Pereira, P.2; Brum, L. F. da S.2 - 1UFSC - 
Ciências Fisiológicas; 2ULBRA - Farmacologia 
Introdução: O Linalol é um monoterpeno encontrado como o maior componente volátil 
dos óleos essências de várias espécies de plantas aromáticas. Trabalhos recentes 
sugerem que o linalol possui propriedades antiinflamatórias, antihiperalgésicas e 
antinociceptivas em diferentes modelos animais. O objetivo deste trabalho foi verificar 
a possível interação do linalol com o sistema glutamatérgico e citocinas pró-
inflamatórias envolvidas nas respostas nociceptivas. Materiais e Métodos: A resposta 
nociceptiva foi caracterizada pelo tempo que o animal permaneceu lambendo e/ou 
mordendo (TLM) a pata injetada intraplantarmente (i.pl.) com de glutamato (20 
μmol/pata, pH 7,0) durante 15 min. Para investigar a participação do sistema 
glutamatérgico e citocinas pró-inflamatórias, a nocicepção foi induzida pela injeção i.t. 
de AMPA (135 pmol/sítio, 1 min), N-metil-D-aspartato (NMDA, 450 pmol/sítio, 5 min), 
cainato (110 pmol/sítio, 4 min), trans-ACPD (50 nmol/sítio, 15 min), SP (100 pmol/sítio, 
6 min), IL-1β (0,1 pg/sítio, 15 min) e TNF-a (1 pg/sítio, 15 min), sendo avaliado o TLM 
dos membros posteriores (patas posteriores, cauda e abdômen). Resultados: O pré-
tratamento dos animais (30 min) com Linalol (10 – 200 mg/kg, i.p.) causou redução 
dependente da dose do TLM induzido pelo glutamato, com DI50 de 139,12 (107,28-
180,42) mg/kg e inibição máxima de 70±4%. Além disto, o Linalol (200 mg/Kg, i.p.) 
também reduziu de forma significativa o TLM induzido pela injeção i.t. de TNF-a 
(94±3%), SP (85±4%), NMDA (98±2%), IL-1β (63±12%) e cainato (52±15%). Porém, 
não inibiu a nocicepção induzida pela injeção intratecal de trans-ACPD e AMPA. 
Discussão: Os resultados obtidos neste trabalho corroboram estudos anteriores e 
mostram que o Linalol possui atividade antinociceptiva central, uma vez que reduziu o 
TLM induzido pela injeção i.t. de agonistas glutamatérgicos e de citocinas pró-
inflamatórias. Embora, não esteja completamente esclarecido, o mecanismo de ação 
antinociceptiva do linalol parece envolver a participação do sistema glutamatérgico 
(receptores ionotrópicos), citocinas pró-inflamatórias (TNF-a e IL1β) e Substância P. 
Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, FAPESC, UFSC, ULBRA  



07.034 
OVERT NOCICEPTION AND THERMAL HYPERALGESIA INDUCED BY 
ENDOTHELIN-1 IN RATS ARE MEDIATED VIA PHOSPHOLIPASE C, PROTEIN 
KINASE C AND MAP KINASES. 
Motta, E. M.1; Rae, G. A.1; Calixto, J. B.1; Medeiros, R.1 - 1UFSC - Farmacologia 
Introduction : Intraplantar injection (i.pl.) of ET-1 into the rat hind paw induces 
hyperalgesia to mechanical stimuli, mediated via local ETA and ETB receptors coupled 
to signaling pathways involving PLC, PKC, p38 MAPK, ERK1/2 and JNK, but not PLA 
(Motta E.M. et al., Exp. Biol. Med., 2006). Objectives: The present study examines 
which of these intracellular signaling mechanisms underlie the overt pain and thermal 
hyperalgesia induced by ET-1 in the rat hind paw. Methods: Different groups of male 
Wistar rats (~ 250 g) received i.pl. injections of selective inhibitors of either PLC 
(U73122, 10 pmol), PKC (GF109203X, 1 nmol), PLA2 (PACOCF3, 1 nmol), p38 MAPK 
(SB203580, 30 nmol), ERK1/2 (PD98059, 30 nmol) or JNK (SP600125, 30 nmol). 
Fifteen min later, ET-1 (10 pmol) was injected into the ipsilateral hind paw and the 
animals were observed for manifestation of overt nociceptive behavior during the first 
hour and the threshold of responsiveness to thermal stimulation each hour up to 8 h 
and 24 h, using the Plantar test (Hargreaves). Thermal hyperalgesia was evaluated as 
the extent of decrease in paw withdrawal latency. Results: ET-1 induced marked overt 
nociception (ET-1 45 + 4; PBS 8 + 0,7 paw flinches), which was reduced significantly 
by inhibitors of PKC and ERK 1/2 (by 62 and 58%, respectively). Thermal hyperalgesia 
caused by ET-1 started 3 h after injection, peaked at 5 to 6 h (from PBS value of 
13±1.2 to 7.4±1.3 s) and lasted until 8 h. Inhibitors of PLC, PKC and p38 MAPK caused 
long-lasting reductions of the thermal hyperalgesia (at 5 h, inhibitions of 95, 96 and 
81%, respectively). In contrast, inhibitors of PLA2, ERK1/2 and JNK inhibitors not 
modify thermal hyperalgesia. These functional results were confirmed by molecular 
biology experiments, which indicated that i.pl. injection of ET-1 resulted in a marked 
activation of PKC, ERK 1/2 JNK and p38 MAPK. Conclusions: These findings indicate 
that ET-1 activates distinct signaling pathways to trigger overt nociception (PLC, PKC 
and ERK 1/2) and thermal hyperalgesia (PLC, PKC and p38 MAPK) in the hind paw. 
Supported by: CNPq, CAPES.  



07.035 
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO C-TERMINAL DA PROTEÍNA LIGANTE DE CÁLCIO 
S100A9 SOBRE A DOR NEUROPÁTICA EXPERIMENTAL 
Paccola, C. C.1; Gutierrez, V. P.1; Alves, A. S.2; Juliano, M. A.3; Juliano, L.3; Britto, L. 
G.2; Giorgi, R.1 - 1Instituto Butantan - FisioPatologia; 2ICB - USP - Neurobiologia 
Celular, Fisiologia e Biofísica; 3UNIFESP - EPM - Instituto de Farmacologia 
Introdução: O peptídeo correspondente ao C-terminal da proteína S100A9 murina 
(pS100A9m) induz antinocicepção em modelos de dor inflamatória aguda (DALE et al., 
Peptides, 27:2794, 2006) e reverte a hiperalgesia e a alodinia de ratos submetidos ao 
modelo de injúria por constrição crônica do nervo ciático (CCI), o qual se traduz em 
dor neuropática experimental, 14 dias após a cirurgia (PACCOLA et al, VI Reun. Cient. 
Anual Inst. Butantan, 2005). Neste trabalho avaliou-se, 14 dias após a CCI, o efeito do 
pS100A9m sobre a dor espontânea, outro aspecto que caracteriza a dor neuropática, 
bem como sobre a hiperalgesia detectada no 7° dia pós-cirúrgico, período em que 
predomina o processo inflamatório que precede a instalação da dor crônica. Ainda, a 
fim de determinar os possíveis mecanismos envolvidos neste efeito, investigou-se no 
14º dia pós-cirúrgico a participação de receptores opióides e a expressão das 
proteínas Egr-1 e Fos no corno dorsal da medula espinal (CDME) de ratos submetidos 
a CCI e tratados com o peptídeo. Métodos: A dor neuropática foi induzida por 4 
ligaduras frouxas ao redor do nervo ciático de acordo com o método descrito por 
Bennett e Xie (Pain, 50:355,1988). A dor espontânea foi determinada pelos 
comportamentos de lamber e levantar a pata dos animais e a hiperalgesia pelo teste 
de pressão de pata, segundo Randall e Selitto (Arch. Intern. Pharmacodyn., 111:209, 
1957). Para investigar a participação de receptores opióides foi utilizada a naloxona 
por via intraplantar (1µg/animal) no 14° dia pós-cirúrgico. Ensaio imuno-histoquímico 
foi empregado para avaliar a expressão das proteínas Egr-1 e Fos no CDME de ratos 
submetidos à CCI. O pS100A9m foi administrado pelas vias intraplantar e oral 
(8µg/animal) ou intratecal (0,5µg/animal), 1h antes dos testes. Resultados: O 
pS100A9m, semelhante ao observado com a hiperalgesia e a alodinia, inibiu 
significativamente o comportamento de dor espontânea, detectado no 14o dia pós-
cirúrgico. Ainda, o peptídeo reverteu a hiperalgesia inflamatória induzida pela CCI. A 
naloxona não alterou a antinocicepção do pS100A9m, quando o mesmo foi avaliado 
pelas três vias de administração. A expressão de Egr-1 e Fos no CDME foi reduzida 
pelo tratamento com o peptídeo. Discussão: Estes resultados demonstram que o 
pS100A9m inibe todos os sinais da dor neuropática experimental (hiperalgesia, 
alodinia e dor espontânea) detectados no 14o dia após a constrição do nervo ciático e 
interfere com o processo inflamatório que precede a instalação da dor crônica. O efeito 
do pS100A9m provavelmente não é devido a uma ação em receptores opióides 
periféricos. Ainda, os dados obtidos sugerem que o peptídeo da S100A9 murina inibe 
a ativação de neurônios espinais. Apoio Financeiro: FAPESP, Fundação Butantan  



07.036 
XILAZINA: UM ESTUDO SOBRE OS MECANISMOS ANTINOCICEPTIVOS 
PERIFÉRICOS EM RATOS. 
Romero, T. R. L.1; Duarte, I. D.1 - 1UFMG - Fisiologia e Farmacologia 
Introdução: A xilazina é um agonista α2 adrenérgico de amplo uso em medicina 
veterinária por produzir analgesia, sedação e relaxamento muscular sem causar 
anestesia geral. A via opióide/NO-GMPc/canais para potássio ATP-sensíveis vem 
sendo proposta como mecanismo de ação da antinocicepção periférica de vários 
fármacos como morfina e dipirona.1 3 4 Considerando o pouco que se sabe sobre os 
mecanismos envolvidos na antinocicepção induzida pela xilazina e ainda a sua ampla 
importância em medicina veterinária, o presente trabalho se propõe a estudar a 
participação dessa via na antinocicepção periférica da xilazina. Métodos: Foi injetado 
o agente hiperalgésico PGE2 (2 μg) na pata posterior traseira direita de ratos wistar 
machos (160 a 200 g); 5 minutos antes de se completar 3 horas da injeção de PGE2, 
foi feita a injeção de xilazina (25, 50 e 100 μg/pata). 5 minutos após a injeção de 
xilazina os animais foram submetidos ao teste de compressão da pata descrito por 
Randall e Selitto (1957).2 Para o experimento de exclusão do efeito não local da 
xilazina, a PGE2 foi administrada em ambas as patas e a xilazina (100 μg/pata) 
injetada apenas na pata direita dos animais sendo a medida feita em ambas as patas. 
O pré-tratamento com o antagonista clássico dos receptores α2 adrenérgicos 
(ioimbina; 05, 10 e 20 μg/pata) foi feito 40 minutos antes da injeção de xilazina. O 
antagonista opióide (naloxona; 12,5, 25 e 50 μg/pata) e o antagonista da NO-sintase 
(L-NOARG; 12, 18 e 24 μg/pata) foram administrados 35 minutos antes da xilazina; o 
antagonista da guanilil ciclase solúvel (ODQ; 25, 50 e 100 μg/pata) foi administrado 10 
minutos antes da xilazina; o antagonista dos canais para potássio ATP-sensíveis 
(glibenclamida; 20, 40 e 80 μg/pata) foi administrado 5 minutos antes da xilazina. 
Resultados: A curva dose-resposta da ação antinociceptiva da xilazina foi obtida 
tendo sido excluída a ação não local na maior dose, 100 μg. Salienta-se que a 
xilazina, maior dose, foi capaz de reverter completamente a ação hiperalgésica da 
PGE2. O pré-tratamento dos animais com todos os antagonistas utilizados (ioimbina, 
naloxona, L-NOARG, ODQ e glibenclamida) foi capaz de prevenir a antinocicepção 
periférica da xilazina. Discussão e Conclusões: Os dados sugerem que a xilazina 
tem ação antinociceptiva periférica no modelo utilizado e que o seu mecanismo de 
ação parece ser através da estimulação de receptores α2 adrenérgicos e ativação da 
via opióide/NO-GMPc/canais para potássio ATP-sensíveis. 1ALVES, D. Eur. J 
Pharmacol, v.24, p.44, 2002; 2RANDALL, L.D. Arch. Int. Pharmacodyn, v.113, p.223, 
1957; 3RODRIGUES, A.R.A. Br. J. Pharmacol, v.129, P.110, 2000; 4SOARES, A. C. 
Eur. J Pharmacol, V.14, P.67, 2000. Apoio Financeiro: CNPq (476685/2004-4) e 
Bolsas CNPq (PQ) E CAPES (Mestrado).  



07.037 
PROSTAGLANDIN E2 INDUCES CALCIUM TRANSIENTS IN NEURONS AND 
SATELLITE CELLS OF THE DORSAL ROOT GANGLIA. 
Lotufo, C. M. da C.1; Ferrari, L. F.1; Parada, C. A.2; Cunha, F. de Q.1; Ferreira, S. H.1 - 
1FMRP - USP - Farmacologia; 2UNICAMP - Farmacologia 
Introduction - Satellite cells are glial cells that envelop primary sensory neuron cell 
bodies at the dorsal root ganglia. Prostaglandin E2 (PGE2) is an inflammatory mediator 
that directly sensitizes nociceptors, leading to inflammatory hyperalgesia. Methods - In 
this study we tested the effect of PGE2 (1 μM) in primary cultures of dorsal root ganglia 
from adult Wistar rats, using confocal microscopy (Leica, SP5) and the calcium 
indicator FLUO-3 AM. Results - PGE2 induces calcium transients in both neurons and 
satellite cells. We observed that the calcim transients induced by in neurons and glial 
cells have completely different shapes. Calcium transients elicited by PGE2 in neurons 
were slow and oscillatory, reaching a peak in 5 minutes that was sustained for at least 
10 minutes. Calcium transients induced by PGE2 in satellite cells were fast and 
transitory during no more than 30 seconds. Also, the calcium response in satellite cells 
was independent on extracellular calcium and were not inhibited by dantrolene, a 
ryanodine receptor antagonist while the response of neurons were dependent on both 
extracellular calcium and ryanodine receptors. PGE2 effects on satellite cells were 
independent of neurons presence, as isolated satellite cells also responded to PGE2. 
Discussion - Results herein described suggest that satellite cells express EP receptors 
and that these receptors are distinct from those found at primary sensory neurons. EP 
receptors in satellite cells are probably coupled to PLC, which induces intracellular 
calcium transients due to IP3 production and IP3R activation in endoplasmic reticulum. 
It has been described that cytokines as IL-1β lead to activation of COX and production 
of PGE2 by sensory neurons (Fehrenbacher et al., 2005). The current study indicates 
that PGE2 produced during inflammation affect also satellite cells that are intimately 
connected to neurons and might be important to the development of inflammatory pain. 
Supported by: FAPESP, CNPq, FAEPA.  



07.038 
PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA GLUTAMATÉRGICO E DAS CITOCINAS PRÓ-
INFLAMATÓRIAS NA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DA FRAÇÃO HEXÂNICA 
OBTIDA DAS PARTES AÉREAS DA Baccharis illinita DC 
Freitas, C. S.1; Baggio, C. H.1; Luiz, A. P.2; Soldi, C.3; Pizzolatti, M. G.3; Marques, M. C. 
A.1; Santos, A. R. S.2 - 1UFPR - Farmacologia; 2UFSC - Ciências Fisiológicas; 3UFSC - 
Química 
Introdução: Estudos preliminares realizados pelo nosso grupo demonstraram que a 
fração hexânica (FH) obtida das partes aéreas da B. illinita apresenta atividade 
antinociceptiva na nocicepção induzida por ácido acético e formalina em 
camundongos. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a possível participação 
do sistema glutamatérgico e de citocinas pró-inflamatórias no mecanismo de ação 
antinociceptiva da FH. Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss (30-40g, n=8) 
de ambos os sexos. Inicialmente foi verificada a possível atividade antinociceptiva da 
FH (30-600mg/kg, v.o.) na nocicepção induzida pela injeção intraplantar (i.pl.) de 
glutamato (GLU, 20 mmol/pata), que é caracterizada pelo tempo que o animal 
permaneceu lambendo e/ou mordendo (TLM) a pata injetada com glutamato. Para 
avaliar a participação dos receptores do sistema glutamatérgico, a resposta 
nociceptiva foi caracterizada pelo tempo que os animais permaneceram lambendo 
e/ou mordendo (TLM) os membros posteriores (patas posteriores, cauda e abdômen) 
após injeção intratecal (i.t.) de N-metil-D-aspartato (NMDA, 450 pmol/sítio), cainato 
(CA, 110 pmol/sítio), AMPA (135 pmol/sítio) ou trans-ACPD (50 nmol/sítio). O 
envolvimento das citocinas pró-inflamatórias foi realizada através da observação do 
TLM induzido pela administração i.t. de IL1-β (1pg/sítio) e TNF-α (0,1pg/sítio). 
Resultados: O tratamento dos animais com a FH (60 min antes) reduziu o TLM 
induzido pela injeção i.pl. de GLU com DI50 de 244,5 (178,5-335,0) mg/kg e inibição de 
88±5%. A FH (300 mg/kg, v.o. 60 min antes) também reduziu o TLM induzido pela 
injeção i.t. de NMDA e AMPA, mas não aquele causado pelo cainato e trans-ACPD, 
com inibição de 32±10% e 30±4%, respectivamente. Além disso, a FH (300 mg/kg, v.o. 
60 min antes) foi mais eficaz em inibir o TLM induzido pela injeção i.t. de IL1-β e TNF-
α, sendo a inibição de 82±6% e 44±10%, respectivamente. Discussão: Os nossos 
resultados sugerem que a fração hexânica (FH) obtida das partes aéreas da B. illinita 
apresenta importante efeito antinociceptivo em camundongos. Os dados do presente 
trabalho mostram que a FH foi capaz de inibir a nocicepção induzida pelos agonistas 
glutamatérgicos ionotrópicos (NMDA e AMPA) e por citocinas pró-inflamatórias (IL-1β 
e TNF-α), apresentando maior atividade na nocicepção causada pela citocina IL-β. 
Alguns estudos demonstram que a IL-1β modula a expressão do receptor AMPA em 
alguns neurônios do sistema nervoso central (Lai et al., 2006) e que existe uma 
interação recíproca entre receptores NMDA e de IL-1β (Hagan et al., 1996). Outros 
estudos mostram uma inter-relação dos receptores de TNF-α e receptores AMPA em 
desordens neuronais que envolvem o processo inflamatório (Choi, 1994). Dessa 
forma, se a produção de citocinas como a IL-1β e o TNF-α for inibida, podem ser 
observadas alterações na via glutamatérgica. Assim, podemos sugerir que a FH esteja 
inibindo, de alguma forma, a produção de citocinas pró-inflamatórias e assim, 
interferindo com a nocicepção induzida pelo glutamato. Apoio Financeiro: CAPES, 
CNPq, FAPESC, UFSC, UFPR  



07.039 
EFFECTS ANTINOCICEPTIVE OF MYRSYNOIC ACID B IN TWO RAT MODELS 
FOR PAINFUL DIABETIC NEUROPATHY  
Burger, C.1; Galvan, F.1; Monteiro, E. R.1; Fronza, L. M.1; Malheiros, A.2; De-Souza, M. 
M.3 - 1UNIVALI - Farmácia; 2UNIVALI - NIQFar / CCS; 3UNIVALI - CCS / Farmácia 
Introduction: The most common precipitating cause of neuropathic pain is diabetes 
particularly where blood glucose control is poor. Approximately 20-24 % of diabetes 
patients experience neuropathic pain. Currently, the three major classes of drugs 
recognized as being effective in neuropathic pain treatment are antidepressants, 
anticonvulsants and opioids. Myrsinoic acid B (MAB), the majority compound of 
Rapanea ferruginea, has been shown to be active in animals model for inflammatory 
pain. In present study we examined the effect of MAB in comparison to morphine in the 
alloxan and streptozotocin (STZ)-induced rat model of diabetic neuropathic pain. 
Methodology: Adult Wistar male rats were used to induce diabetes with alloxan 
monohydrate (180 mg/kg, i.p.) and STZ (80 mg/kg, i.p.). Diabetes was confirmed in 
animals by measuring glucose concentration in a blood sample (> 126 mg/dL). 
Pharmacological tests were carried out at 4 weeks after STZ and alloxan diabetes 
confirmed. The nociception threshold (of squeak response or paw withdrawal) was 
assessed by applying increasing pressure to the dorsal site of paw using a Basile 
analgesy meter (Ugo Basile, Italy) according to the method of Randall-Selitto. The 
weight on the analgesy meter ranged from 0 to 750 g and the threshold was expressed 
as load (g) tolerated. The animals were treated with morphine (5, 7.5 and 10 mg/kg, 
s.c.) and MAB (10, 30 and 60 mg/kg, i.p.) and 30 minutes after the administration of 
morphine and MAB mechanical nociceptive thresholds were assessed. Results: The 
present study shows that diabetes induced with alloxan and STZ cause hyperalgesia in 
animals. The treatments with MAB (60 mg/kg) and morphine (7.5 and 10 mg/kg) in both 
models of diabetes reversed completely the hyperalgesic effect caused by diabetes 
when compared with control group. In the alloxan model MAB 60 mg/kg tolerated 219.0 
± 32.0 g and morphine at 7.5 and 10 mg/kg tolerated 271.2 ± 41.3 and 294.0 ± 54.8 g 
respectively when compared with control (99.85 ± 7.36 g). In the STZ model, MAB (60 
mg/kg) tolerated 245.0 ± 26.17 g and morphine at 7.5 and 10 mg/kg tolerated 240.0 ± 
28.46 and 282.0 ± 27.82 g respectively, and the control group tolerated 129.0 ± 7.64 g. 
Conclusions: The present results provide convincing evidence indicating that MAB 
produces similar effect to morphine antinociception against a neuropathic pain induced 
by diabetes.  
 Financial Support: FAPESC; FAP/Univali  



07.040 
IL-33 MEDIATES MBSA CHALLENGE-INDUCED HYPERNOCICEPTION IN MICE 
BY A SEQUENTIAL CASCADE MECHANISM. 
Verri Jr., W. A.1; Guerrero, A. T. G.1; Fukada, S. Y.1; Valerio, D. A.2; Cunha, T. M.1; 
Liew, F. Y.3; Ferreira, S. H.1; Cunha, F. de Q.1 - 1FMRP - USP - Farmacologia; 2FCFRP 
- USP - Toxicologia; 3University of Glasgow - Immunology 
Introduction IL-33 is an IL-1 family cytokine that binds and signals through the ST2 
receptor of the same family. There are membrane bound and soluble (s) forms of ST2, 
and sST2 may be used as IL-33 scavenger. We addressed the role of IL-33 in antigen 
challenge-induced inflammatory hypernociception (nociceptor sensitization). Methods 
WTs, TNFR1 deficient (-/-) or IL-18-/- mice were immunized against mBSA (methyl 
esther of bovine serum albumin; mBSA+CFA injection) and challenged after 21 days. 
Mechanical hypernociception was evaluated using an electronic von Frey test. Results 
and Discussion IL-33 intraplantar injection induced dose (23-210ng)- and time-
dependent hypernociception. Further confirming that IL-33 induces hypernociception, 
the IL-33 effect (70ng, 3h) was inhibited by morphine (40%) treatment, which in turn 
was reversed by naloxone treatment. IL-33 hypernociception was dose-dependently 
inhibited by the pre-treatment with sST2 (up to 63%), and inhibited by the pre-treatment 
with bosentan (mixed ETA/ETB receptor antagonist, 43%), clazosentan (selective ETA 
receptor antagonist, 50%), indomethacin (cyclooxigenase inhibitor, 57%) or IL-1ra 
(antagonist of IL-1 receptors, 44%), and in TNFR1-/- (63%) mice. Therefore, 
suggesting that IL-33 hypernociception depends on endothelin, prostanoids, IL-1 and 
TNF, respectively. On the other hand, IL-33-induced hypernociception was not altered 
in IL-18-/- mice or by the pre-treatment with sIL-15Rα (soluble form of IL-15 receptor) 
or guanetidine (sympathetic blocker), disproving the role of IL-18, IL-15 and 
sympathetic amines. The mBSA challenge induced dose- and time-dependent 
mechanical hypernociception, which was dose-dependently inhibited by sST2 
treatment, and by the same schedule of pharmacological treatments and deficient 
mice, confirming the role of TNF, IL-1, endothelin and prostanoids in mBSA 
hypernociception. Similar approaches also demonstrated that TNFα, IL-1β, endothelin 
and prostanoids act in sequence to induce hypernociception. Furthermore, IL-33 or 
mBSA challenge induced TNFα (average of 2.5 fold increase) and IL-1β (at least 5 fold 
increase) production in the paw skin. IL-33, mBSA, TNFα and IL-1β also induced 
increase of preproET-1 (ET-1 precursor) mRNA expression (average of 6 fold). Finally, 
IL-33-induced production of PGE2 was inhibited in TNFR1-/- (84%) mice, and by the 
treatment with IL-1ra (87%), bosentan (87%), clazosentan (90%) or indomethacin 
(100%). Conclusions By now, there are only three papers on IL-33 activities. Herein, it 
is reported for the first time that IL-33 mediates Th1 inflammatory hypernociception 
acting on ST2 and triggering the TNFα, IL-1β, ET-1, PGE2 cascade. Thus, considering 
the established role of TNFα, IL-1β and PGE2 in inflammatory pain, IL-33 may 
represent a novel target to control inflammatory pain. Supported by: FAPESP, CNPq 
and FAEPA (Brazil), Arthritis Research Campaign and Medical Research Council (UK), 
Chief Scientist Office (Scotland). We thank Actelion Pharmaceuticals Ltd (Allschwil, 
Switzerland) for bosentan and clazosentan donation; and Giuliana Bertozi, Ieda Schivo 
and Sergio Rosa for technical assistance.  



07.041 
EFEITO ANTIHIPERALGÉSICO DA INOSINA EM RATOS 
Nascimento, F. P.1; Lopez, S. M. F.2; Rodrigues, A. L. S.3; Santos, A. R. S.2 - 1UFSC - 
Farmacologia; 2UFSC - Ciências Fisiológicas; 3UFSC - Bioquímica 
Introdução: A inosina é um nucleosídeo endógeno, proveniente da metabolização da 
adenosina pela ação da enzima adenosina desaminase. Inicialmente acreditava-se 
que a inosina era uma substância inativa, porém, recentemente tem-se comprovado 
várias funções para este nucleosídeo, como atividade antiinflamatória, imunoprotetora 
e neuroprotetora. Nosso grupo demonstrou recentemente alguns possíveis 
mecanismos de ação antinociceptiva da inosina em modelos químicos, mecânicos e 
térmicos. O objetivo desse trabalho foi avaliar possíveis mecanismos 
antihiperalgésicos da inosina utilizando modelos mecânicos e térmicos. Métodos: 
Foram utilizados ratos wistar de ambos os sexos (250-350g, n=6-8 por grupo). O 
protocolo experimental foi aprovado pela Comitê de Ética de Uso de Animais (CEUA) 
da Universidade Federal de Santa Catarina sob número 23080.0011700/2005-
03/UFSC. Os animais foram pré-tratados com inosina (10mg/kg) pela via 
intraperitoneal (i.p.) 30 min. antes da injeção de 0,1 mL de bradicinina (BK, 3 
nmol/pata, PMA (0,1nmol//pata) e prostaglandina (PGE2, 10nmol/pata), ou somente 
salina (grupo controle), sobre a pata direita. A dose da inosina foi definida em 
experimentos preliminares. A hiperalgesia foi avaliada 30 min. depois. O limiar 
nociceptivo mecânico (resposta sonora e/ou retirada da pata) foi analisado pelo 
aumento da pressão aplicada na região dorsal da pata injetada, de acordo com o 
método de Randall e Selitto. Já o limiar nociceptivo térmico (tempo de retirada da pata) 
foi avaliado de acordo com o método de Hargreaves, que consiste em uma emissão 
de luz aplicada na região dorsal da pata injetada. Quando a BK foi utilizada, os 
animais foram pré-tratados com o inibidor da enzima conversora de angiotensina, 
captopril (5 mg/kg), administrado 1 h antes do experimento para prevenir sua 
degradação. Resultados: A inosina mostrou-se efetiva em inibir a hiperalgesia 
mecânica induzida pela injeção intraplantar de BK (p<0,01) e PMA (p<0,001), com 
inibições de 61.77% e 58.33% respectivamente. Também reduziu de forma 
significativa a hiperalgesia térmica destes mesmos agentes, com inibições de 78.21% 
(p<0,01) e 75.82% (p<0,05) respectivamente. Entretanto, a hiperalgesia induzida por 
PGE2 não foi reduzida pela inosina em nenhum dos modelos utilizados. Conclusão: 
Os resultados obtidos estendem os dados anteriores e evidenciam uma atividade 
antihiperalgésica da inosina, com uma possível modulação da resposta sensorial 
induzida pela bradicinina, assim como o possível envolvimento da proteína quinase C 
(PKC) ativada pelo PMA, e exclui a participação da proteína quinase A ativada pela 
PGE2. 
 Apoio Financeiro: CAPES, CNPQ, UFSC  



07.042 
PARTICIPAÇÃO DO ÓXIDO NÍTRICO (NO) E CANAIS DE POTÁSSIO ATP 
DEPENDENTES (KATP) NO EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 
(ZOMETA®) EM MODELOS EXPERIMENTAIS. 
Braga, A. F. F.1; Araujo, A. L.1; Ribeiro, R. A.1; Cunha, F. de Q.2; Vale, M. L.1 - 1UFC - 
Fisiologia e Farmacologia; 2FMRP - USP - Farmacologia 
Introdução: O ácido zoledrônico (Zometa®; ZM) é um bisfosfonado utilizado no 
tratamento de metástases ósseas. Dados nossos anteriores demonstram um efeito 
antinociceptivo deste quimioterápico, bem como uma atividade inibitória sobre a 
síntese de citocinas pró-nociceptivas (TNF, IL-1 e IL-8). Dados da literatura sugerem 
que o efeito antinociceptivo de outro bisfosfonato, o etidronato, ocorre via abertura de 
KATP. Baseado nesses fatos procuramos investigar o mecanismo do efeito 
antinociceptivo do ZM obtido nos modelos de contorções abdominais (CA) e 
incapacitação articular em joelho de ratos (IA). Métodos: Ratos Wistar foram pré-
tratados, por via intraperitoneal (i.p.) ou por via intraticular (i.art.) com salina (SAL) ou 
ZM (doses de 10, 30, 100 e 300 µg/kg), 30 min antes da injeção do estímulo 
inflamatório zymosan (ZY), o qual foi injetado por via i.art. (1mg/animal) no joelho 
direito. Foi avaliado o tempo de suspensão da pata (TSP) no teste IA e a migração de 
células para a cavidade articular. Camundongos Swiss foram pré-tratados i.p. com 
SAL ou ZM (10 a 100µg/kg), 30 min depois receberam ZY (1mg/animal) por via i.p. Foi 
avaliado o número de contorções abdominais durante 20 min. Em outro experimento 
foi testado o efeito do inibidor da síntese de NO, L-NAME (30 mg/kg; s.c.), o qual foi 
administrado 30 min antes do ZM (30 mg/kg; i.p.), bem como a reversão do seu efeito 
pelo pré-tratamento com L-Arginina (L-ARG; 200 mg/kg). A participação de KATP no 
efeito do ZM foi realizado pré-tratando-se os animais com glibenclamida (GLIB; 1 
mg/kg; v.o.) 45 min antes do ZM (30 mg/kg; i.p.). Foi visto também o efeito do ZM 
(100mg/kg; i.p.) sobre a migração celular para a cavidade articular induzida por ZY 
(1mg/joelho) e o efeito do tratamento local (via i.art.) com ZM (20mg/joelho) sobre a 
migração celular e sobre a IA. Resultados: Os dados mostram que tanto o ZM 
(100µg/kg; i.p.) quanto o ZM (20 µg/joelho, i.art.) diminuiu o TSP no teste de IA (-
52,7% via i.p. e 41% via i.art.; p<0.05) comparado ao grupo SAL (i.p. e i.art. - 
controles). No entanto essas mesmas doses de ZM não foram capazes de inibir a 
migração celular para a cavidade articular. O ZM também demonstrou efeito 
antinociceptivo no modelo de CA (-72,37%, p<0.05) e a dose de maior efeito foi a de 
30µg/kg (-88%, p<0.05), comparado ao controle. Ainda no teste de CA, L-NAME 
reverteu o efeito antinociceptivo do ZM em 99,09%, (p<0,05) o que foi prevenido pelo 
pré-tratamento com L-ARG (75% de prevenção, p<0,05). GLIB também reverteu o 
efeito antinociceptivo do ZM em 71% (p<0,05), o que também foi prevenido pelo pré-
tratamento com diazóxido (100% de prevenção; p<0,05). Conclusão: foi observado 
que o ZM possui atividade antinociceptiva nos modelos de CA e IA. Essa atividade 
provavelmente não tem relação com a migração celular, sendo possivelmente 
dependente da produção de NO e abertura de KATP. Apoio financeiro: PIBIC-UFC e 
CNPq  



07.043 
PARTICIPAÇÃO DE RECEPTORES EP2 NA HIPERNOCICEPÇÃO MECÂNICA 
INDUZIDA PELA ADMINISTRAÇÃO DE PROSTAGLANDINA E2 NOS TECIDOS 
DÉRMICOS E SUBCUTÂNEOS. 
Rodrigues, M. A.1; Ferrari, L. F.1; Parada, C. A.1; Cunha, F. de Q.1; Ferreira, S. H.1 - 
1FMRP - USP - Farmacologia 
Introdução: A prostaglandina E2 (PGE2) exerce suas atividades biológicas por meio 
de 4 receptores (EP1, EP2, EP3 e EP4), cujas ativações desencadeiam diferentes vias 
de sinalização intracelular. Foram observadas diferenças na hipernocicepção induzida 
pela PGE2 injetada no tecido intradérmico (id), cujo efeito dura cerca de 1 hora com 
pico de intensidade aos 15 min, e a injetada no tecido subcutâneo (sc), cujo efeito dura 
aproximadamente 6 horas com pico de intensidade na terceira hora. Com base nestes 
dados, o presente trabalho objetivou verificar a participação dos receptores EP2 na 
mediação da hipernocicepção em ambos os tecidos, dérmico e subcutâneo. Métodos: 
Ratos Wistar machos (180-250g) foram tratados por via id ou sc com estímulo 
inflamatório (PGE2 ou o agonista EP2 butaprosta) (VIVANCOS, 2003), sendo, também 
por estas duas vias, tratados com AH-6809 (antagonista específico de EP2) ou AKAPI 
St-Ht31 (inibidor de proteína quinase A – PKA). Foi também utilizada a técnica de 
knock-down funcional de receptores pelo pré-tratamento intratecal, durante 5 dias, 
com ODN-AS específicos para EP2. A hipernocicepção mecânica foi avaliada pelo 
método de pressão crescente na pata de rato (von Frey eletrônico). Resultados: Os 
animais apresentaram hipernocicepção mecânica após a administração de butaprosta 
(10 ng/pata) via id (diminuição de 92,3% em relação ao grupo-controle) ou sc 
(diminuição de 89,7% em relação ao grupo-controle), a qual foi bloqueada tanto pelo 
AH-6809 (7,5ng/pata) administrado via id (limiar de hipernocicepção mecânica: [grupo 
butaprosta+salina]=21,96g±1,01; [grupo butaprosta+AH-6809]=9,36g±1,05) ou sc 
(limiar de hipernocicepção mecânica: [grupo butaprosta+salina]=18,60g±1,11; [grupo 
butaprosta+AH-6809]=0,72g±0,85), como pelo AKAPI St-Ht31 (0,3mg/pata) via id 
(limiar de hipernocicepção mecânica: [grupo butaprosta+salina]=22,25g±1,34; [grupo 
butaprosta+AKAPI St-Ht31]=12,06g±1,54) ou sc (limiar de hipernocicepção mecânica: 
[grupo butaprosta+salina]=20,80g±3,12; [grupo butaprosta+AKAPI St-
Ht31]=4,00g±1,47). Os resultados sugerem que o receptor EP2 participa da 
hipernocicepção em ambos tecidos (id e sc). Mais ainda, os experimentos de knock-
down funcional de receptores EP2 confirmaram os resultados anteriores, já que houve 
bloqueio da hipernocicepção induzida pela PGE2, tanto no tecido dérmico (96,3%) 
quanto no tecido subcutâneo (97,5%) quando comparados aos grupos-controle. O 
ensaio de real-time RT-PCR confirmou a diminuição da expressão dos receptores EP2 
em cerca de 93,7%. Discussão: A ativação de receptores EP2 promove aumento nos 
níveis intracelulares de AMPc, culminando no aumento da sensibilidade a estímulos 
mecânicos (hipernocicepção). Vários trabalhos demonstram os mecanismos 
intracelulares envolvidos na mediação da resposta hipernociceptiva pelos receptores 
EP. Os dados mostram que os receptores EP2 estão envolvidos na hipernocicepção 
induzida pela PGE2 administrada no tecido sc e no tecido id, inclusive, sugerem que a 
ativação de PKA e o aumento de AMPc participam destes fenômenos. (1) VIVANCOS, 
G. G. et al. Br J Pharmacol, v. 138, p. 1351, 2003. Apoio Financeiro: CAPES, CNPq, 
FAEPA e FAPESP.  
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15D-PROSTAGLANDIN J2 INHIBITS INFLAMMATORY HYPERNOCICEPTION: 
INVOLVEMENT OF PERIPHERAL OPIOID RECEPTOR. 
Souza, G. R.1; Napimoga, M. H.2; Cunha, T. M.1; Ferrari, L. F.1; Parada, C. A.1; 
Ferreira, S. H.1; Cunha, F. de Q.1 - 1FMRP - USP - Farmacologia; 2UNIUBE - Biologia 
Celular e Molecular 
INTRODUCTION - The 15-deoxy-D12,14-Prostaglandin J2 (15d-PGJ2) is an endogenous 
ligand of peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR-gamma), and is now 
recognized as a potent anti-inflammatory mediator. However, whether 15d-PGJ2 could 
influence the inflammatory pain is unknown. In this study, we evaluated the effect of 
15d-PGJ2 upon inflammatory hypernociception and the mechanisms involved in this 
effect. METHODS - The experiments were performed on male Wistar rats weighing 
180-200 g. Mechanical hypernociception was evaluated with electronic pressure-meter 
paw test. Tissue macrophage accumulation was performed indirectly by the 
quantification of N-acetylglucosaminidase (NAG) activity. RESULTS - It was observed 
that intraplantar administration of 15d-PGJ2 (30-300 ng/paw) inhibits the mechanical 
hypernociception induced by carrageenin (100 µg/paw) or by the directly acting 
hypernociceptive mediator, PGE2, injected in the same paw. However, the directly 
administration of 15d-PGJ2 into the dorsal root ganglion which contains the bodies of 
nociceptive neurons that innerve the paws was ineffective to block PGE2-induced 
hypernociception. The 15d-PGJ2 antinociceptive effect was enhanced by the increase 
of macrophage population in paw due local injection of thioglycollate, suggesting the 
involvement of these cells on the 15d-PGJ2-antinociceptive effect. Moreover, the 
antinociceptive effect of 15d-PGJ2 was also blocked by naloxone and by the PPAR-
gamma antagonist GW9662, suggesting the involvement of peripheral opioids and 
PPAR-gamma receptor in the process. Similarly to opioids, the 15d-PGJ2 
antinociceptive action depends on NO/cGMP/PKG/K+

ATP channel pathway. In fact, its 
antinociceptive effect upon PGE2-induced hypernociception was prevented by the pre-
treatment with the inhibitors of nitric oxide synthase (L-NMMA), guanilate cyclase 
(ODQ), protein kinase G (KT5823) or with the ATP-sensitive potassium channel 
blocker (glibenclamide). DISCUSSION - Together, these results demonstrate for the 
first time that 15d-PGJ2 inhibits inflammatory hypernociception via PPAR-g activation 
with consequent release of endogenous opioid, probably, by resident macrophages. 
Supported by: CAPES, CNPq, FAPESP and FAEPA  
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PARTICIPATION OF KININS IN AN EXPERIMENTAL MUSCLE AND POST-
OPERATIVE PAIN MODEL IN MICE 
Garda, A. B.1; Paszcuk, A. F.1; Koepp, J.1; Calixto, J. B.1 - 1UFSC - Farmacologia 
Introduction: Kinins, including bradykinin, kallidin and their metabolites, are peptides 
produced by the kallicrein-kinin system. These peptides elicit a wide range of 
physiological effects including the control of blood pressure and vascular permeability. 
Furthermore, kinins are implicated in some pathological states, such as neuropathic 
pain. The actions of kinins are mediated through stimulation of two subtypes of seven 
transmembrane G-protein coupled receptors, denoted B1 and B2. At the site of tissue 
injury or inflammation, kinins play an essential physiological role in the initiation of 
inflammatory responses and the modulation of spinal cord plasticity that underlies the 
central component of pain (Pesquero et al. Neurobiology. 14: 8141, 2000). The 
purpose of this work was to evaluate the involvement of kinins receptors in two 
experimental models of nociception, muscle and post-operative pain. Methods: 
Experiments were performed using male Swiss mice (20-30 g, N= 5-8). Muscle pain 
was induced by intramuscular injection of formalin 5% (50µl/site) into the 
gastrocnemius muscle of rigth hind limb. Post-operative pain was accessed by a 
plantar incision involving skin, fascia and muscle. Mechanical and thermal 
hypernociception were measured 3, 6 and 24 hours after the formalin injection or 
incision in the mouse paw. The selective antagonists were administered 30 min before 
the formalin injection (muscle pain) or incision (post-operative pain). Results: The 
selective kinin B2 receptor antagonist FR173657 (10 mg/kg, i.p.) reduced (150±33 %) 
the mechanical hypernociception induced by formalin injection at 6 h after its 
administration. The kinin B1 receptor antagonist SSR240612 (1 mg/kg, i.p.) reduced 
significantly in all the time points analized (3, 6 e 24 h) the mechanical 
hypernociception induced by formalin, with reversion of 94±12 % at 3 h. In contrast, the 
peptide kinin B1 receptor antagonist des-Arg9-Leu–BK (0,13 mg/kg, i.p.) had no effect 
in mechanical hypernociception on muscle pain model. The pre-treatment with the kinin 
B2 receptor antagonist, FR173657 (10 mg/kg, i.p.), had no effect on mechanical or 
thermal hypernociception induced by post-operative pain. On the other hand, both the 
non peptide, SSR240612 (1 mg/kg, i.p.) and the peptide, des-Arg9-Leu–BK (0,13 
mg/kg, i.p.), B1 receptor antagonists significantly inhibited the mechanical but not the 
thermal hypernociception induced by an incision on the mouse paw, with inhibition of 
52±4 and 38±6 % at 3h, respectively. Conclusion: These results demonstrate that the 
hypernociceptive responses induced by intramuscular formalin injection in mice are, at 
least in part, mediated by the kinin-system, acting on both B1 and B2 receptors. On the 
other hand, the post-operative pain in mice seems to be mediated by kinin B1 receptor. 
Moreover, others experiments are necessary to elucidate the involvement of kinin B2 
receptor in this model. Supported by: CNPq, CAPES, FAPESC  



07.046 
O FATOR DE TRANSCRIÇÃO NUCLEAR KAPPA B (NF-KB) NA 
HIPERNOCICEPÇÃO PERSISTENTE DE ORIGEM INFLAMATÓRIA 
Souza, G. R.1; Lotufo, C. M. da C.1; Funez, M. I.1; Villarreal, C. F.1; Cunha, F. de Q.1; 
Ferreira, S. H.1; Parada, C. A.1 - 1FMRP - USP - Farmacologia 
INTRODUÇÃO - As dores crônicas de origem inflamatória são graves problemas de 
saúde publica, uma vez que impossibilitam o individuo de exercer suas atividades 
normalmente trazendo problemas econômicos e psicológicos. Neste sentido, nosso 
laboratório desenvolveu em ratos e em camundongos um modelo de hiperalgesia 
inflamatória crônica, em que administrações diárias de prostaglandina E2 (PGE2) 
durante 14 dias induzem um estado de hipernocicepção mecânica persistente (HMP) 
por mais de 30 dias. No presente trabalho investigamos a participação do fator de 
transcrição nuclear kappa B (NF-kB) na manutenção da HMP e os eventos 
moleculares associados com sua ativação. METODOS - A hipernocicepção mecânica 
foi avaliada pelo teste de pressão crescente na pata de ratos (von Frey eletrônico). A 
ativação do NF-kB durante HMP foi analisada pela quantificação de sua translocação 
para o núcleo de neurônios presentes no gânglio da raiz dorsal (GRD) utilizado 
imunofluorescência confocal. RESULTADOS - Primeiramente, observou-se um 
aumento na translocação do NF-KB para o núcleo de neurônios do GRD em animais 
submetidos a HMP. Confirmando a importância desta ativação do NF-KB para a 
manutenção da HMP, foi observado que a administração intratecal de um inibidor 
seletivo do NF-kB, o pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC 33 ng / 10 microlitros) por 4 
dias consecutivos, sendo o inicio do tratamento o 1º dia após o término da fase de 
indução da HMP, proporcionou uma redução significativa da hipernocicepção 
persistente bem como uma redução na translocação do NF-kB para o núcleo. Além 
disso, o tratamento dos animais com antisense oligodeoxinucleotídeos (ODN) para 
NF-kB administrado por 5 dias consecutivos, o qual reduz a os níveis de RNAm para 
este fator de transcrição, também reduz a HMP induzida por PGE2. Em seqüência 
investigamos a participação de proteinoquinases A e C (PKA e PKC) na manutenção 
da HMP. Foi observado que a administração intraplantar de inibidores destas 
proteinoquinases (PKA - H-89 27µg / pata) (PKC - iPKCe 3µg / pata) reduz a HMP e 
também a translocação do NF-kB para o núcleo. DISCUSSÃO - Portanto estes 
resultados sugerem que o NF-kB tem participação efetiva na manutenção da 
hipernocicepção persistente e que provavelmente sua ativação dependa das proteína 
quinase A e C. Apoio Financeiro: CAPES, CNPq, FAPESP e FAEPA  
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THE ROLE OF KERATINOCYTE-DERIVED CHEMOKINE (KC) IN THE 
MECHANICAL HYPERNOCICEPTION INDUCED BY NEUROPATHIC PAIN 
MODELS IN MICE. 
Manjavachi, M. N.1; Paszcuk, A. F.1; Quintao, N. L. M.1; Passos, G. F.1; Calixto, J. B.1 - 
1UFSC - Farmacologia 
INTRODUCTION: Recent studies have revealed that pro-inflammatory cytokines are 
involved in peripheral nerve injury, and suggest that cytokines may contribute to the 
development of neuropathic pain (Stoll, G. et al. J. Peripher Nerv Syst. 7:13, 2002). 
Some recent reports also suggest an important role of some chemotactic cytokines 
(chemokines) in neuropathic pain-like behavior (Verri, W.A. Jr. et al. Pharmacol Ther. 
12:116, 2006). The keratinocyte-derived chemokine (KC) (rat CINC-1 and human IL-8-
related chemokine) is a chemokine described as having an important role in the 
development of inflammatory pain (Cunha, T.M. et al., PNAS 102: 1755, 2005). 
Nevertheless, the possible involvement of this chemokine in the neuropathic pain 
remains to be elucidated. Therefore, the present study aims to evaluate the role of KC 
in the genesis and the maintenance of mechanical hypernociception in two models of 
neuropathic pain in mice. METHODS AND RESULTS: Experiments were carried out 
with male Swiss mice (20 - 30 g, N = 4 – 6 per group). The mechanical 
hypernociception was evaluated in neuropathic pain models of brachial plexus avulsion 
(BPA) and partial sciatic nerve ligation (PSNL), and was measured as the withdrawal 
response frequency to 10 applications of the 0.6g Von Frey hair on the plantar surface 
of the right hind paw 4 days after the surgery. The local treatment with the anti-KC 
antibody immediately after the BPA or PSNL was able to prevent the mechanical 
hypernociception for up to 30 days after the surgery, with inhibitions of 64±7.5 % and 
68±4.4 %, respectively. In another group of experiments, the systemic (i.v.) 
administration of anti-KC antibody at the moment of surgery caused a significant 
inhibition of mechanical hypernociceptive response, an effect observed for up to 10 
days following either BPA or PSLN (inhibitions of 54±5 % and 46±5 %, respectively). 
The i.v. treatment with anti-KC antibody at the 4th day after the surgery also 
significantly inhibited BPA and PLSN-induced mechanical hypernociception, an effect 
that persisted for up to 4 h following the administration of the antibody in both models 
(inhibitions of 48±6.5 % and 70±7 %, respectively). CONCLUSION: These results 
suggest for the first time an important role excited by for the chemokine KC in both 
genesis and maintenance of the mechanical hypernociception assessed in two different 
models of neuropathic pain in mice, BPA and PLSN. Therefore, the strategy to inhibit 
the action of this chemokine could constitute an interesting therapeutic option for the 
management of neuropathic pain. Supported by: CNPq, FAPESC, CAPES.  



07.048 
ATIVIDADE ANALGÉSICA DA LISOFOSFATIDILCOLINA: PARTICIPAÇÃO DO 
ÓXIDO NÍTRICO 
Araldi, D.1; Guerrero, A. T. G.1; Dal Secco, D.1; Freitas, A.1; Garzón-Santodomingo, T.1; 
Cunha, T. M.1; Verri Jr., W. A.1; Cunha, F. de Q.1; Ferreira, S. H.1; Parada, C. A.1 - 
1FMRP - USP - Farmacologia 
Introdução: A lisofosfatidilcolina (LPC) é um produto bioativo da fosfolipase A2 e 
pertence a um grupo de lipídios (lisofosfolipídios) que regulam uma variedade de 
atividades celulares, incluindo proliferação, contração do músculo liso e cicatrização. 
Existem evidências que o tratamento com LPC diminui a resposta inflamatória, por 
exemplo, na sepse por ligação e perfuração do ceco. Esse efeito está relacionado à 
diminuição da liberação de citocinas por neutrófilos. Dessa forma, o objetivo desse 
estudo foi avaliar o efeito da LPC sobre modelos de nocicepção manifesta e 
hipernocicepção inflamatória. Métodos e Resultados: Camundongos machos Balb/c 
foram pré-tratados, via subcutânea (sc), com LPC 18:0 (10, 30 e 100 mg/kg) e após 30 
minutos (min) receberam uma injeção intraperitoneal de ácido acético 0,8%. O número 
de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético foi quantificado durante 20 
min. A LPC nas doses de 30 e 100 mg/kg reduziu em 66 e 72,8% o número de 
contorções abdominais comparado ao grupo-controle, respectivamente. Em outro 
grupo, camundongos foram pré-tratados com LPC 18:0 (3, 10, 30 e 100 mg/kg, sc) e 
após 30 min receberam uma injeção intraplantar (ipl) de carragenina (Cg, 100 µg). A 
hipernocicepção mecânica foi avaliada 3h após a administração de Cg no teste de 
pressão crescente na pata de camundongos (von Frey eletrônico). O efeito 
hipernociceptivo induzido pela Cg foi inibido pelo pré-tratamento com LPC 18:0 nas 
doses de 10, 30 e 100 mg/kg em 20, 34 e 40%, respectivamente, quando comparados 
aos grupos-controle. A LPC na dose de 30 mg/kg também reduziu em 64% a 
hipernocicepção induzida pela administração ipl de prostaglandina E2 (PGE2), sendo 
que esse efeito anti-hipernociceptivo da LPC foi revertido pelo pré-tratamento sc com 
L-NMMA 30 mg/kg (NG-monometil-L-arginina-monoacetato, inibidor não seletivo da 
óxido nítrico sintase), sugerindo a participação de óxido nítrico na atividade da LPC. 
Não foi descartado que o mecanismo da LPC envolva a inibição da produção de 
citocinas. Conclusão: A LPC apresenta atividade analgésica em modelos de 
nocicepção manifesta e hipernocicepção. O mecanismo parece envolver a liberação 
de óxido nítrico. Esse mecanismo parece ser importante, pois é compartilhado por 
outras drogas utilizadas na clínica como a dipirona, diclofenaco e atorvastatina (ainda 
não utilizada para dor clinicamente). Apoio Financeiro: FAPESP; CNPq; CAPES; 
FAEPA  
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ZYMOSAN-INDUCED TIBIO-TARSAL JOINT MONOARTHRITIS: ROLE OF TNF-α, 
IL-1β AND KC ON MECHANICAL ARTICULAR HYPERNOCICEPTION 
Guerrero, A. T. G.1; Verri Jr., W. A.1; Cunha, T. M.1; Cunha, F. de Q.1; Ferreira, S. H.1 - 
1FMRP - USP - Farmacologia 
INTRODUCTION Rheumatoid arthritis (RA) is one of the most common inflammatory 
joint diseases and has a worldwide distribution. RA is often accompanied by significant 
joint pain and injury caused by active inflammation, leading to synovial cell proliferation, 
pannus formation, and bone erosion. The proinflammatory cytokines TNF-α, IL-1β and 
chemokines play a central role in the pathogenesis of RA. Additionally, increased levels 
of TNF-α and IL-1β detected in the synovium and synovial fluid of patients with RA. 
The intra-articular injection of zymosan in the knee joint has been used as a model to 
evaluate RA. Intra-articular injection of zymosan induces local inflammation, with the 
release of inflammatory mediators which induce chemotaxis of leucocytes, and 
nociceptor sensitization (hypernociception). Thus, the aim of the present study was to 
investigate the role of cytokines and chemokine in zymosan monoarthritis inducer 
mechanical articular hypernociception in mice. METHODS Mechanical articular 
hypernociception was evaluated with electronic pressure-meter paw test. The 
leukocyte migration to the tibio-tarsal joint was evaluated by mieloperoxidase 
colorimetric assay (MPO). The cytokine measurements were evaluated by ELISA. 
RESULTS The tibio-tarsal injection of zymosan in C57BL/6 mice induced a production 
the TNF-α, IL-1β and KC in time-dependent manner. The hypernociceptive response 
and MPO activity were reduced in the mice P55 (-/-) (50 and 85%, 6.360±0.293; 
6.788±1.103 respectively) when compared to WT mice. The pre-treatment of mice with 
IL-1ra (IL-1 receptor antagonist, 30mg/Kg, i.v., 15min) or DF2162 (CXCR1, CXCR2 
antagonist, 15mg/Kg, v.o. 1h) also inhibited the mechanical articular hypernociception 
(56 and 89% ,1.225±0.287; 8.920±0.124 respectively) and the MPO activity increase 
(88 and 82% ,7.075±0.048; 2.732±0.861 respectively) induced by zymosan injection. 
CONCLUSION These results suggest that TNF-α, IL-1β and KC mediate zymosan-
induced mechanical joint hypernociception and leukocyte infiltration as suggested by 
MPO activity. The study was approved by ethical committe FMRP-USP. Supported 
by: CAPES, CNPq, FAPESP and FAEPA  



07.050 
TEMPORAL CHARACTERIZATION OF HYPERNOCICEPTIVE AND 
INFLAMMATORY RESPONSES INDUCED BY COMPLETE FREUND´S ADJUVANT 
INJECTION IN THE MICE PAW 
Nascimento, A. F. Z.1; Quintao, N. L. M.2; Passos, G. F.1; Medeiros, R.1; Calixto, J. B.1 - 
1UFSC - Farmacologia; 2UNIVALI - Ciências Farmacêuticas 
Introduction: For half a century, complete Freund’s adjuvant (CFA) has been the most 
commonly used immunoadjuvant for experimental work. Nevertheless, their mode of 
action is still not completely understood. CFA has profound effects on both cellular and 
humoral systems: it induces inflammation and pain, enhances antibody formation, 
stimulates phagocytosis, causes extensive proliferation of the lymphoreticular system, 
and produces or increases delayed hypersensitivity and autoallergic disease. Herein, 
we attempted to determine the temporal sequence of events involved in the 
inflammatory and hypernociceptive responses induced by intradermal injection of CFA 
in mice. Methods: Male Swiss mice (25-30 g) received a 20 μl intradermal injection of 
CFA (complete Freund’s Adjuvant) into one hindpaw (right paw). In order to analyze 
the possible contralateral effects of CFA injection, the left paw did not receive any 
injection. Separate groups of mice received phosphate buffered saline (PBS) into the 
right paw and were used as control. After challenge, mechanical hypernociception (von 
Frey) and oedematogenic (pletismometer) responses were measured at several time-
points following CFA intradermal injection (1 h – 100 d). To assess the molecular 
changes associated with CFA treatment, separated group of mice paw was collected 
after different time points (1 h – 72 h) of intradermal CFA injection. IL-1β levels, 
neutrophil influx and nuclear factor-kB (NF-kB) activation were assessed by means of 
ELISA, mieloperoxidase assay and gel shift approaches, respectively. Results: 
Intradermal injection of CFA (20 μl) produced a rapid onset and sustained 
hypernociceptive and oedematogenic responses in mice. These responses were 
represented by a significant reduction of paw withdrawal latencies in relation to 
mechanical stimuli and by an increase of paw volume. A more intense and long-lasting 
mechanical hypersensitization was noted in ipsilateral (increase of the response 
frequency of 56 % from 2 h to 14 d) in comparison to the contralateral paws (increase 
of the response frequency of 50 %; from 5 to 21 d). Similarly, the onset of oedema 
formation occurred at 2 hours, being maximal at 24 hours, remaining stable for up to 60 
days, and significantly decreasing 80 days following CFA injection. In addition, the 
molecular analysis reveled that intradermal CFA injection induced a rapid and 
sustained augmentation in the IL-1β levels (50-fold), neutrophil migration (5-fold) and 
NF-kB activation (10-fold) in the mice paw. Time-course analysis revealed that these 
molecular changes were minimal at 1 hour, but increased in a time-dependent manner, 
peaking at 12-24 hours, and being reduced 72 hours later. Conclusions: The present 
study contributes to better understand the cellular and molecular mechanisms involved 
in the CFA induced hypernociception and inflammation in mice. In addition, present 
results allow us to define crucial elements in the pathogenesis of pain and inflammatory 
conditions.  
 Supported by: CNPq, CAPES and FAPESC.  



07.051 
ANTI-NOCICEPTIVE EFFECT OF THE AQUEOUS EXTRACT FROM THE 
Bowdichia virgilioides HBK INNER BARK AND LEAVES 
Vasconcellos, C. L. C.1; Santos, P. S. R.1; Vitorio, K. C. D.1; Lira, A. F.1; Venancio, A. 
M.1; Thomazzi, S. M.1; Antoniolli, A. R.1 - 1UFS - Fisiologia 
INTRODUCTION: Bowdichia virgilioides HBK (Fabaceae) is a tree specie with broad 
dispersion in Brazil, which is popularly known as “paricarana” or “sucupira”. Infusion of 
“paricarana” inner bark is commonly used in folk medicine to topical treatment of 
inflammatory process as rheumatism and arthritis, and also to treatment of diabetes 
and dysentery. The goal of our work was to describe the antinociceptive effects and 
acute toxicity of the aqueous extract (AE) from the B. virgilioides inner bark and leaves 
on various animal models. METHODS: 1. The peripheral analgesic activity was 
evaluated by the writhing test in Swiss mice (n=9), induced by acetic acid 0.6% 
(0.1mL/10g; i.p.). The AE (100, 200 and 400mg/kg; p.o.) was administered 1h before 
the nociceptive agent. After the acid administration we observed the number of writhes 
for a period of 20min. Indomethacin (10mg/kg) was used as test standard. 2. The 
central analgesic activity was evaluated by the hot plate test. The AE (100, 200 and 
400mg/kg; p.o.) was administered to Swiss mice 1h before the first thermal stimulus 
(55°C±0.5°C). It was observed the time (seconds) which each mice (n=9) licked or 
jumped with it’s posterior paw, during the maximum period of 30s. The reaction time to 
pain was measured in 60, 75, 90 and 120min after the pre-treatment with the AE. 
Morphine (10mg/kg) was used as test standard. 3. The antinociceptive effect was also 
evaluated by the formalin test. It was observed the time (seconds), which each Swiss 
mice (n=9) spent licking and/or biting it’s posterior paw after administration, subplantar 
route, of formalin (1%; 0.02mL). The AE (100, 200 and 400mg/Kg; p.o.) was 
administered 1h before the formalin injection. The reaction time to pain was measured 
during 0–5 min (first phase) and 20–25 min (second phase) after the stimulus. The 
standard test drugs were morphine (10mg/Kg) and indomethacin (10mg/kg). 4. In order 
to verify the plant acute toxicity (LD50), Swiss mice (n=6) received the AE (1 to 5g/kg; 
p.o.) and the mortality index was observed during 48h. RESULTS: The acetic acid 
effect was reduced by the inner bark extract in all doses (P<0.05), and by the leaves 
extract at the doses of 200 and 400mg/kg (P<0.01). The latency in the hot plate test 
increased significantly at the dose of 400mg/kg after pre-treatment of animals with the 
inner bark (90min; P<0.01) and leaves (120min; P<0.001) extract, when compared to 
the control group. Additionally, the inner bark extract reduced the formalin effect at the 
second phase at the doses of 200 and 400mg/kg (P<0.001), whereas the aqueous 
leaves extract reduced the formalin effect at the second phase in all doses (P<0.001). 
There was no LD50 when using doses up to 5.0g/kg and 3.8g/kg for the inner bark and 
leaves extract, respectively. DISCUSSION: The AE from the B. virgilioides inner bark 
and leaves were able in to evoke both peripheric and central analgesic effects. The 
mechanism by which the AE produces antinociception still remains unclear, but 
pharmacological and chemical studies are continuing so as to characterize the 
mechanism(s) responsible for the antinociceptive action and also to identify the active 
principles present in B. virgilioides. 
 Supported by: CNPq and CAPES  
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ANTI-NOCICEPTIVE ACTIVITY OF THE METHANOLIC EXTRACT FROM THE 
Phoradendron piperoides LEAVES 
Vasconcellos, C. L. C.1; Vitorio, K. C. D.1; Santos, P. S. R.1; Silva, J. A. C.1; 
Cavalcante, S. C. H.1; Thomazzi, S. M.1; Antoniolli, A. R.1 - 1UFS - Fisiologia 
INTRODUCTION: Phoradendron piperoides (Viscaceae) is a plant parasitic widely 
distributed in region of Brazilian northeast, however the knowledge on the 
pharmacological properties of extracts is still poor. The research group of natural 
products from the Federal University of Sergipe purified the lupeol acetate triterpene 
from the P. piperoides. The triterpenes were known for their anti-inflammatory 
activities. In the state of Sergipe is the P. piperoides popularly known as “enxerto de 
passarinho”. Different species of the Phoradendron are used in Brazilian folk medicine 
for the treatment of cough, and the leaves are used as topical analgesic. The goal of 
our work was to describe the antinociceptive effects and acute toxicity of the 
methanolic extract (ME) from the P. piperoides leaves on various animal models. 
METHODS: 1. The peripheral analgesic activity was evaluated by the writhing test in 
Swiss mice (n=10), induced by acetic acid 0.6% (0.1mL/10g; i.p.). The ME (100, 200 
and 400mg/kg; p.o.) was administered 1h before the nociceptive agent. After the acid 
administration we observed the number of writhes for a period of 20min. Indomethacin 
(10mg/kg) was used as test standard. 2. The central analgesic activity was evaluated 
by the hot plate test. The ME (100, 200 and 400mg/kg; p.o.) was administered to Swiss 
mice 1h before the first thermal stimulus (55°C±0.5°C). It was observed the time 
(seconds) which each mice (n=10) licked or jumped with it’s posterior paw, during the 
maximum period of 30s. The reaction time to pain was measured in 60, 75, 90 and 
120min after the pre-treatment with the ME. Morphine (10mg/kg) was used as test 
standard. 3. The antinociceptive effect was also evaluated by the formalin test. It was 
observed the time (seconds), which each Swiss mice (n=10) spent licking and/or biting 
it’s posterior paw after administration, subplantar route, of formalin (1%; 0.02mL). The 
ME (100, 200 and 400mg/Kg; p.o.) was administered 1h before the formalin injection. 
The reaction time to pain was measured during 0–5min (first phase) and 20–25min 
(second phase) after the stimulus. The standard test drugs were morphine (10mg/Kg) 
and indomethacin (10mg/kg). 4. In order to verify the plant acute toxicity (LD50), Swiss 
mice (n=10) received the ME (1, 3 and 5g/kg; p.o.) and the mortality index was 
observed during 48h. RESULTS: The ME from the P. piperoides leaves in all doses 
reduced the acetic acid effect (P<0.01), and increased significantly the latency in the 
hot plate test at the dose of 400mg/kg (75min; P<0.05) when compared to the control 
group. Additionally, the ME from the P. piperoides reduced the formalin effect at the 
second phase in all doses (P<0.05), and it’s did not show acute toxicity effect up to 
5g/kg. DISCUSSION: The ME from the P. piperoides leaves was able in to evoke both 
peripheric and central analgesic effects. The mechanism by which the ME produces 
antinociception still remains unclear, but pharmacological and chemical studies are 
continuing so as to characterize the mechanism(s) responsible for the antinociceptive 
action and also to identify the active principles present in P. piperoides. 
 Supported by: CNPq and CAPES  
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ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DA Pterodon pubescens BENTH. 
Spindola, H. M.1; Varela, J. N.2; Carvalho, J. E.3; Foglio, M.2 - 1UNICAMP - 
Farmacologia Anestesiologia e Terapêutica; 2UNICAMP - CPQBA - Fitoquímica; 
3UNICAMP - CPQBA - Farmacologia e Toxicologia 
Introdução: A infusão das sementes da P. pubescens Benth (sucupira) é 
popularmente utilizada para dores na coluna, dor de garganta, reumatismo, fortificante 
e depurativo. Carvalho et al (1999) isolaram e identificaram diterpenos furânicos da 
espécie P. polygalaeflorus Benth. demonstrando atividade antiinflamatória. Silva et al 
(2004), identificaram o sesquiterpeno 6α 7β- Dihydroxivouacapan como responsável 
pela atividade anti-edematogênica do óleo de P. pubescens. Recentemente, Coelho et 
al (2005), demonstraram ação antinociceptiva do extrato hidroalcoólico de P. 
pubescens, atribuída à presença de derivados vouacapânicos. Este trabalho é parte 
do estudo da atividade antinociceptiva da P. pubescens Benth. Resultados 
preliminares demonstraram atividade tanto para o extrato bruto, quanto de frações 
obtidas da purificação deste. Neste trabalho, avaliamos atividade antinociceptiva do 
extrato diclorometânico (EB) e de duas novas frações (C2 e B29) diferentes das 
previamente analisadas. Métodos: Sementes foram moídas seguido de 3 extrações 
com diclorometano, produzindo o extrato bruto (EB). Frações foram obtidas por 
cromatografia em coluna filtrante e cromatografia em coluna clássica, e seus 
componentes analisados em cromatografia gasosa acoplada a detector de massas 
(CG/EM). Camundongos swiss machos (25-35g) em jejum de 12h divididos em grupos 
(n = 8), foram submetidos ao teste das contorções abdominais induzidas por ácido 
acético (Whriting test) para avaliar atividade antinociceptiva do EB e das frações C2 e 
B29. Resultados e discussão: O EB demonstrou atividade antinociceptiva reduzindo 
em 54% e 83% o numero de contorções abdominais, quando testado nas doses de 
100 e 300mg/kg respectivamente. Neste teste, o controle positivo indometacina 
reduziu em 91%. Com este resultado, fracionamos o EB através de cromatografia em 
coluna filtrante afim de identificar os compostos responsáveis por esta atividade. Com 
este fracionamento, observou-se fração com formação de cristal, denominado F2. A 
fração F2 na dose de 100mg/kg reduziu em 37,3%, e na dose de 300mg/kg em 40,2% 
o numero de contorções. Controle positivo indometacina reduziu em 84,1%. Seguindo 
a purificação, obtivemos a fração B29 através de cromatografia em coluna clássica, 
que foi testada e observou-se redução de 44,6% (30mg/kg), 73,7% (100mg/kg) e 84% 
(300mg/kg) no numero de contorções. Para este teste, o controle positivo 
indometacina reduziu em 76%. Estes são resultados preliminares de nosso estudo 
acerca do isolamento e determinação do mecanismo da ação antinociceptiva dos 
compostos presentes nas sementes da Pterodon pubescens Benth., em que serão 
necessários outros modelos mais específicos para determinação deste. Conclusão: O 
presente trabalho demonstrou atividade antinociceptiva do extrato bruto 
diclorometanico (EB) obtido das sementes da P. pubescens Benth. A purificação do 
EB produziu inúmeras frações as quais foram testadas, e com isso, demonstramos 
atividade antinociceptiva das frações F2 e B29, que possuem compostos distintos. 
Ref.: Coelho, L.P., Reis, P.A., Castro, F.L., Gayer, C.R.M., Lopes, C.S., Silva, M.C.C., 
Sabino, K.C.C., Todeschini A.R., Coelho, M.G.P. (2005) Antinociceptive properties of 
ethanolic extract and fractions of Pterodon pubescens Benth. seeds. J Ethnofarmacol. 
98: 109-116. Silva, M.C.C., Gayer C.R.M., Lopes C.S., Calixto N.O., Reis P.A., 
Passeas C.P.B., Paes M.C., Dalmau S.R., Sabino K.C.C., Todeschini A.R., Coelho 
M.G.P. (2004) Acute and Topic Anti-edematogenic fractions Isolated From The Seeds 
of Pterodon pubescens. Pharmacy and Pharmacology. 55: 135-141. Apoio 
Financeiro: CAPES, FAPESP  
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CHARACTERIZATION OF THE ANTINOCICEPTIVE AND ANTI-INFLAMMATORY 
ACTIVITIES OF DOXYCYCLINE AND MINOCYCLINE IN DIFFERENT 
EXPERIMENTAL MODELS 
Bastos, L. S.1; Merlo, L. A.1; Rocha, L. T. S.1; Godin, A. M.1; Coelho, M. de M.1 - 
1UFMG - Farmácia 
Introduction: Tetracyclines induce anti-inflammatory effects unrelated to their 
antimicrobial activities. We investigated the effects induced by minocycline and 
doxycycline in models of nociceptive and inflammatory pain, edema, fever, cell 
migration and formation of fibrovascular tissue, as these effects have not been fully 
studied.  
Methods: Male Swiss mice (25-35 g) and Wistar rats (250-350 g) were used. 
Doxycycline (25, 50 or 100 mg/kg) or minocycline (25, 50 or 100 mg/kg) were injected 
intraperitoneally (i.p.) 1 h before the tests. Licking time was measured after 
subcutaneous (s.c.) injection of formaldehyde (0.92%, 20 μl) or phorbol 12,13-
didecanoate (PDD; 1 μg, 20 μl) into the hind paw of mice. Latency to nociceptive 
behaviour in mice was evaluated in the hot-plate model (54 ºC, 30 s cut-off time). 
Mechanical allodynia was induced by intraplantar (i.pl.) injection of carrageenan (500 
μg, 50 μl) into the hind paw of rats. The rota-rod apparatus was used to test the motor 
coordination of mice (12 rpm, 60 s). Formation of edema was measured 
plethysmometrically at different time points after i.pl. injection of carrageenan (500 μg, 
50 μl) or PDD (1 μg, 50 μl) into the hind paw of rats. Fever was induced by intravenous 
injection of Escherichia coli lipopolysaccharide (50 μg/kg) in rats and the colonic 
temperature was measured at different time points. Leukocyte migration was induced 
by i.p. injection of carrageenan (500 μg, 1 ml) in rats. The cells were counted in a 
Neubauer chamber, by optical microscopy, 3 h after the injection. A cotton pellet (10 
mg) was subcutaneously implanted in the dorsum of mice to induce fibrovascular tissue 
formation. In this model of chronic inflammation, the treatment with each tetracycline 
was initiated the next day and lasted 6 days. Twenty four hours after the last 
administration, the animals were euthanized and the pellets removed, dried and 
weighted. 
Results: Doxycycline and minocycline (100 mg/kg) inhibited the second phase of the 
nociceptive response induced by formaldehyde. Doxycycline (100 mg/kg) also inhibited 
the first phase. The nociceptive response induced by PDD was inhibited by doxycycline 
(100 mg/kg). Moreover, doxycycline and minocycline (50 or 100 mg/kg) inhibited the 
mechanical allodynia induced by carrageenan. However, neither minocycline nor 
doxycycline inhibited the nociceptive response of mice in the hot-plate test. Both 
tetracyclines (100 mg/kg) did not induce motor incoordination in mice evaluated in the 
rota-rod test. Doxycycline (50 or 100 mg/kg) and minocycline (50 or 100 mg/kg) 
inhibited paw edema induced by carrageenan. However, only minocycline (100 mg/kg) 
inhibited PDD-induced edema. Fever was inhibited by both tetracyclines (50 or 100 
mg/kg). Doxycycline and minocycline (100 mg/kg) also inhibited cell migration. Finally, 
fibrovascular tissue formation was inhibited by a 6-day administration (50 or 100 
mg/kg.day) of both tetracyclines.  
Discussion: The results show the antinociceptive and anti-inflammatory properties of 
second-generation tetracyclines. It is important to characterize their activities in 
experimental models of nociception and inflammation before evaluating their 
usefulness in the treatment of human painful or inflammatory conditions. 
 Financial Support: CAPES, CNPq and FAPEMIG.  



07.055 
AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO EXTRATO 
ETANÓLICO E FRAÇÕES DAS CASCAS E GALHOS FINOS DE Combretum 
leprosum MART. & EICHER (COMBRETACEAE) 
Lopes, S. L.1; Silva, L. L.1; Pereira, S. S.1; Ayres, M. C. C.2; Gomes, L. K. M.3; Castro, 
D. L.3; Chaves, M. H.2; Almeida, F. R. C.1 - 1UFPI - NPPM / CCS; 2UFPI - Química / 
CCN; 3FACID - Enfermagem 
Introdução: O Combretum leprosum Mart. & Eicher (Combretaceae) é conhecido 
como mofumbo ou mufumbo e utilizada popularmente como calmante, antiofídica e 
antiasmática. Estudos preliminares mostraram que o extrato etanólico das cascas 
apresenta efeito depressor central e antinociceptivo, e, recentemente, um triterpeno 
isolado das flores mostrou ação antinociceptiva. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
realizar uma investigação preliminar do efeito antinociceptivo do extrato etanólico das 
cascas do caule (EECC) e da sua fração hidroalcoólica (FH), bem como dos galhos 
finos (EEGF) de Combretum leprosum, visando aprofundar o estudo dessa espécie. 
Métodos: Camundongos Swiss machos (25-35 g; n=6-10 animais/grupo), foram 
utilizados nos testes de nocicepção. No teste da formalina (2 %; 20 μL/i.pl.), foi 
quantificado o tempo que o animal lambia a pata que recebeu o estímulo durante 0-5 
(fase A) e 15-30 minutos (fase B), sendo esta resposta (segundos) comparada entre 
os grupos que receberam EECC (500 mg/kg), FH (250 e 500 mg/kg) ou veículo-C 
(salina) por via oral, 60 min antes do estímulo, e morfina-M (5 mg/kg i.p.) 30 minutos 
antes. No teste da capsaicina foi quantificado o tempo de lambida da pata estimulada 
com capsaicina (20 μL, 2 μg/pata), sendo comparados os grupos que receberam 
EECC e EEGF (500 mg/kg) ou C por via oral, 60 min antes, e M (5 mg/kg i.p.) 30 
minutos antes do estímulo. Num outro método, foi quantificado o número de 
contorções abdominais durante 20 min, e comparou-se os grupos que receberam 
EEGF (125, 250 e 500 mg/kg) ou C por via oral, 60 min antes e M (5 mg/kg i.p.) 30 
minutos antes do ácido acético 0,8 % i.p. Resultados: O EECC apresentou efeito 
antinociceptivo significativo nas fases A (EECC= 18,99±2,94 ***; C= 44,567±4,49) e B 
(EECC =55,06±9,90**; C= 81,94±10,48) do teste da formalina. A FH apresentou efeito 
significativo nas duas doses utilizadas nas fases A (FH500 = 27,35±5,06***, FH250= 
34,06±4,45***, C= 54,25±4,04) e B (FH500= 17,18±11,26***, FH250= 36,05±12,87**, 
C= 101,02±13,19). O EEGF reduziu o número de contorções abdominais nas doses 
utilizadas (EEGF500= 20,00±4,73***; EEGF250= 24,00±8,68**, EEGF125= 
34,00±5,35* e C= 56,00±2,59) (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). No teste da capsaicina 
não foi observado efeito significativo. Conclusão: De acordo com os resultados 
preliminares obtidos, o EECC, EEGF e FH apresentam efeito antinociceptivo, porém 
novos experimentos precisam ser realizados para que se possa avaliar melhor tais 
ações, assim como os mecanismos envolvidos e princípios responsáveis. Apoio 
financeiro: PROCAD/CAPES/UFPI/FINEP/FACID.  



07.056 
EFEITO ANTIINFLAMATÓRIO DO EXTRATO BRUTO DE Helicteres gardneriana 
SOBRE A RESPOSTA INFLAMATÓRIA EM ANIMAIS. 
Oliveira de Melo, J.1; Svidzinski, A. E.1; Truiti, M. C. T.1; Caparroz-Assef, S. M.1; 
Cuman, R. K. N.1; Bersani-Amado, C. A.1 - 1UEM - Farmácia e Farmacologia 
Introdução: O gênero Helicteres, pertencente à família Sterculiaceae, compreende 
várias espécies que tem sido utilizadas na medicina popular por apresentarem 
atividades analgésica, antiinflamatória, hipoglicêmica, dentre outras. No presente 
estudo foi investigado o efeito do extrato bruto das partes aéreas da Helicteres 
gardneriana (Hg) sobre a resposta inflamatória, utilizando os seguintes testes: pleurisia 
induzida por carragenina; determinação da concentração de NO total (NO3

- + NO2
-) no 

exsudato pleural; edema de orelha induzido por óleo de cróton e determinação da 
atividade da enzima mieloperoxidase (MPO), um marcador de influxo celular. 
Métodos: Foram utilizados ratos Wistar (180-200 g) e camundongos Swiss (25-30 g). 
Na pleurisia os ratos foram tratados com o extrato (250 e 500 mg/kg), por via oral, 30 
minutos antes da injeção intrapleural de carragenina (200 μg). Na 4a hora após a 
indução da reação, o exsudato pleural foi coletado para a determinação do volume, do 
número de leucócitos migrados e da concentração de NO total. O edema de orelha foi 
induzido pela aplicação tópica de óleo de cróton (200 μg) na face interna das orelhas 
de camundongos. A seguir foram aplicados topicamente 20 μl de Hg (2.5. 5.0 e 7.5 
mg) na orelha esquerda e 20 μl do veículo na orelha direita. Após 6 horas os animais 
foram sacrificados, as orelhas seccionadas e pesadas em balanca analítica. As 
secções das orelhas foram submetidas ao teste para determinação da atividade da 
MPO. Os dados foram avaliados por Análise de Variância seguida pelo teste de Tukey. 
Resultados: O tratamento dos animais com o extrato bruto de Hg na dose de 500 
mg/kg, reduziu o volume do exsudato inflamatório (C=0,90±0,07; Hg500=0,63±0,04; 
P<0,05) e o número de leucócitos polimorfonucleares que migraram para a cavidade 
pleural (C=48030±4176; Hg500= 28780±2573; P<0,05). A dose de 250 mg/kg não 
alterou nenhum dos parâmetros avaliados neste experimento. A indometacina (5 
mg/kg) reduziu o volume do exsudato, mas não modificou a migração celular. O 
tratamento com o extrato de Hg, nas diferentes doses, não alterou a concentração do 
NO total no exsudato inflamatório pleural. A aplicação do óleo de cróton induziu uma 
reação inflamatória intensa na orelha de camundongos e um aumento bastante 
significativo na atividade da MPO. O extrato bruto de Hg, nas doses de 5,0 e 7,5 mg, 
inibiu significativamente a intensidade do edema (61% P<0,001; 73% P<0,001, 
respectivamente). O tratamento com indometacina (1 mg) causou uma inibição 
semelhante à do extrato. O extrato de Hg (5,0 mg) e a indometacina (1,0 mg) inibiram 
também significativamente a atividade da MPO (79% P<0,001 e 77% P <0,001, 
respectivamente). Conclusão: Estes resultados demonstraram que o extrato de Hg 
apresenta efeito antiinflamatório quando administrado em animais pelas vias oral e 
tópica. Apoio Financeiro: CAPES/CNPq  



07.057 
ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DE SELENETOS EM CAMUNDONGOS 
Silva, N. C. M.1; Besen, A.1; Speckhann, B. A.1; Santos, A. R. S.2; Braga, A. L.3; Severo 
Filho, W. A.4; Schwab, R. S.3; Braga, H. C.5; Dornelles, L.4 - 1UFSC - CCB; 2UFSC - 
Ciências Fisiológicas; 3UFSM - Química; 4UNISC - Química e Física; 5UFSC - Química 
Introdução: Vários dados da literatura demonstram que os selenetos são dotados de 
importante atividade biológica, entre elas a atividade anticancerígena, bactericida, 
antiviral, antifúngica, antiparasitária, anti-histamínica, antinociceptiva, antiinflamatória e 
antioxidante. Outras propriedades incluem atividades anestésica, hipnótica e 
tranqüilizante. Estudos preliminares do nosso grupo demonstraram que entre os 
selenetos analisados o 1-((3aS, 4R, 6S, 6aR)-2-metoxi-6-(fenil selenil metil)-tetra 
hidrofuro[3,4-d][1,3] dioxol-4-il) pirimidina-2,4 (1H, 3H)-diona (MTHPD) foi o que 
apresentou melhor atividade antinociceptiva em camundongos. Assim, o presente 
estudo visa estender os dados anteriores e analisar a atividade antinociceptiva do 
MTHPD em diferentes modelos de nocicepção em camundongos. Métodos: Foram 
utilizados camundongos Swiss fêmeas (25-35g, N: 8-12 por grupo), submetidos ao 
ciclo claro-escuro de 12h sob condições de temperatura e umidade controladas, com 
água e comida a livre demanda. As respostas nociceptivas foram avaliadas: 1) pelo 
tempo (s) que o animal permaneceu lambendo e/ou mordendo a pata após a injeção 
intraplantar de formalina (F, 2,5%) ou glutamato (20 µmol/pata); 2) e pelo número de 
contorções abdominais por um período de 20min após a injeção i.p. de ácido acético 
(0,6%). O possível efeito inespecífico do MTHPD foi analisado através da atividade 
locomotora dos animais através do teste do campo aberto e da temperatura corporal 
dos animais. Os animais foram tratados com o MTHPD (0,3 – 30 mg/kg, i.p.) 30min 
antes da injeção dos irritantes. Resultados: O MTHPD (0,3-30 mg/kg, i.p.) reduziu de 
forma significativa e dependente da dose somente a segunda fase (nocicepção 
inflamatória) do teste da F, com DI50 de 20,6 (18,3-23,2) mg/kg e inibição de 82+6% e 
parcialmente a nocicepção induzida pelo glutamato com inibição de 48+7%. Além 
disso, o MTHPD (3-30 mg/kg, i.p.) também reduziu de forma significativa e dependente 
da dose a nocicepção induzida pelo AA, com DI50 de 2,06 (1,68-2,52) mg/kg e inibição 
de 85+3%. O MTHPD, nas doses que produziram efeito antinociceptivo, não causou 
alteração da atividade locomotora dos animais no teste do campo aberto e nem alterou 
a temperatura corpórea dos animais em relação ao grupo controle. Discussão e 
conclusão: Os resultados do presente estudo confirmam e estendem os dados 
anteriores e demonstram que o MTHPD apresenta importante efeito antinociceptivo 
em camundongos. O mecanismo de ação do MTHPD não está esclarecido, contudo, o 
composto não produz efeitos inespecíficos relacionados à alteração da atividade 
locomotora e da temperatura corpórea dos animais. Apoio Financeiro: CNPq, 
FAPESC, UFSC  



07.058 
EFEITOS NOCICEPTIVOS E HIPERNOCICEPTIVOS DA BIG-ENDOTELINA-1 (1-38) 
E DA ENDOTELINA-1 (1-31) EM CAMUNDONGOS: COMPARAÇÃO COM A 
ENDOTELINA-1 (1-21) 
Somensi, A. R.1; Rae, G. A.1; D´orleans-Juste, P.2 - 1UFSC - Farmacologia; 2Universite 
de Sherbrooke - Pharmacologie 
Introdução: As endotelinas (ETs) são peptídeos que, através de receptores 
específicos ETA e/ou ETB, exercem inúmeras ações, entre as quais a capacidade de 
causar nocicepção e alterar a sensibilidade a estímulos nociceptivos. A ET-1 (1-21) é 
gerada principalmente pela hidrólise da Big ET-1 (1-38) pela enzima conversora de ET 
(ECE). Há evidências de que a Big ET-1 (1-38) pode ainda originar ET-1 (1-21) por 
uma via alternativa, envolvendo sua clivagem para ET-1 (1-31) por quimases de 
mastócitos. Este peptídeo, por sua vez, seria processado pela endopeptidase neutra 
(NEP), originando ET-1 (1-21). Objetivos: Com o propósito final de avaliar a 
relevância desta via alternativa de síntese da ET-1 (1-21), o presente trabalho 
comparou a capacidade desses 3 peptídeos em causar nocicepção e hipernocicepção. 
Métodos: Camundongos Swiss machos (N = 6-10 animais) receberam injeção 
intraplantar (i.pl., 20μl) de ET-1(1-21), ET-1 (1-31), Big ET-1 (1-38) ou veículo em uma 
pata posterior. Avaliou-se a nocicepção declarada como o tempo (s) que os animais 
despendiam lambendo a pata injetada durante os primeiros 30 min após a injeção, 
bem como a hipernocicepção mecânica com filamentos de von Frey pelo método de 
up and down (Chaplan, J Neurosci Methods., 53, 55, 1994), a partir de 30 min e em 
intervalos de 1 h até completar 4 h. Resultados: Cada um dos três peptídeos causou 
nocicepção e hipernocicepção mecânica de maneira dependente da dose, em 
comparação aos valores obtidos nos respectivos grupos controle tratados com veículo. 
Com relação ao efeito nociceptivo, a ET-1(1-21), nas doses de 3, 10 e 30 pmol, 
aumentou significantemente (i.e. P < 0,05) o tempo de lambida de 19,7±8,1 (veículo) 
para 105,2±21,8; 162±34,6 e 184±39,8 s, respectivamente. A ET-1 (1-31), causou 
efeito nociceptivo significante nas doses de 3, 10, 30 e 100 pmol (78,2±18; 
105,8±20,2; 121±23,3 s e 138,3±23,8 s, respectivamente), enquanto a Big ET-1 (1-38) 
foi efetiva nas doses de 30 (87,5±20 s) e 100 pmol (170,7±29 s). O tratamento prévio 
com o inibidor da NEP tiorfano (10 nmol, i.pl., 15 min antes) não alterou as respostas 
nociceptivas de animais injetados com veículo (PBS), ET-1 (1-21) [10 pmol] ou Big-ET-
1 (1-38) [30 pmol]. Contudo, a NEP aboliu a resposta nociceptiva causada pela injeção 
subsequente de ET-1 (1-31) [PBS + ET-1 (1-31): 93,6±19 s; Tiorfano + ET-1 (1-31): 26 
± 8s]. Além de induzirem respostas nociceptivas, a ET-1 (1-21), a Big ET-1 (1-38) e a 
ET-1 (1-31) também causaram hipernocicepção mecânica significante, com duração 
de 2 a 3 horas, nas doses de 10, 30 e 100 nmol, respectivamente. A influência do 
tiorfano sobre as ações hipernociceptivas dos peptídeos não foi ainda estimada. 
Discussão: Esses resultados indicam que a ET-1 (1-31), um peptídeo considerado 
precursor alternativo da ET-1 (1-21), apresenta propriedades nociceptivas in vivo. 
Porém, a ação nociceptiva deste precursor parece depender da sua conversão em ET-
1 (1-21) por ação da NEP, não da ECE. Apesar disso, a ausência de efeito do tiorfano 
sobre a nocicepção causada pela Big ET-1 (1-38) indica que a sua conversão em ET-1 
(1-21), nas condições deste estudo, não envolve a formação do precursor alternativo 
ET-1 (1-31). 
 Apoio Financeiro: CNPq, CAPES e CIHR (Canada).  



07.059 
PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA GLUTAMATÉRGICO NO EFEITO 
ANTINOCICEPTIVO DA IMIDA CÍCLICA N-ANTIPIRINO-3,4-DICLOROMALEIMIDA 
EM CAMUNDONGOS 
Quintao, N. L. M.1; De Campos-Buzzi, F.2; Correa, R.3; De-Souza, M. M.2; Cechinel-
Filho, V.3 - 1UNIVALI - Ciências Farmacêuticas; 2UNIVALI - CCS / Farmácia; 3UNIVALI 
- NIQFar 
Introdução: O interesse no estudo de novas imidas vem crescendo nos últimos anos, 
principalmente devido às importantes atividades biológicas que estes compostos têm 
apresentado, dentre elas a atividade antinociceptiva. O presente estudo tem como 
objetivo avaliar a participação do sistema glutamatérgico no efeito antinociceptivo da 
imida cíclica N-antipirino-3,4-dicloromaleimida (1F). Métodos: Foram utilizados 
camundongos machos (20-30g, N=6-8, suíços). Os animais foram pré-tratados 
intraperitonialmente com 1F (1-30 mg/kg) ou salina e, após 30 min, foram submetidos 
aos testes de nocicepção induzida pelo glutamato (30 mmol/pata) ou PMA (30 
ng/pata), bem como aos testes de avaliação da atividade locomotora, desempenho 
motor e verificação da temperatura retal. Resultados: O pré-tratamento com 1F (1-30 
mg/kg) foi capaz de reduzir, de forma dose-dependente, a nocicepção induzida pela 
injeção intraplantar (i.pl.) de glutamato (% de inibição = 76±6 %), sendo este efeito 
observado por até 2 h após o tratamento. O tratamento com 1F (% de inibição = 1-10 
mg/kg) também foi capaz de inibir significativamente e de maneira dependente da 
dose a nocicepção induzida pela injeção i.pl. de PMA (% de inibição = 79±8 %). O 
tratamento dos animais com 1F (3 e 10 mg/kg) não alterou alterar a atividade 
locomotora e o desempenho motor dos animais. Contudo, foi observada uma redução 
significativa da temperatura corporal na dose de 10 mg/kg. Conclusão: Estes 
resultados sugerem o envolvimento do sistema glutamatérgico, bem como da via de 
ativação da PKC, na atividade antinociceptiva da imida cíclica 1F. Pode-se ressaltar 
ainda a ausência de efeitos indesejáveis como redução da atividade locomotora e do 
desempenho motor, observados com grande parte dos antagonistas dos receptores 
glutamatérgicos. Apoio financeiro: CNPq, FAPESC-SC e ProPPEC/UNIVALI  



07.060 
CHARACTERIZATION OF THE ANTINOCICEPTIVE AND ANTI-INFLAMMATORY 
ACTIVITIES OF NICOTINAMIDE AND NICOTINIC ACID IN DIFFERENT 
EXPERIMENTAL MODELS.  
Godin, A. M.1; Paiva, A. L. L.1; Rezende, L. N.1; Bastos, L. S.1; Merlo, L. A.1; 
Nascimento Jr, E. B.1; Coelho, M. M.1 - 1UFMG - Faculdade de Farmácia - Produtos 
Farmacêuticos 
Introduction: Nicotinamide, the amide derivative of vitamin B3, has been shown to 
present several anti-inflammatory properties. Nicotinamide has also been shown to 
present antidiabetogenic and antioxidant activities unrelated to its vitamin activity. We 
investigated the effects induced by nicotinamide and its carboxylic acid derivative, 
nicotinic acid, in different models of nociceptive and inflammatory pain and also edema. 
Methods: Nicotinamide (500 or 1000 mg/kg) and nicotinic acid (250, 500 or 1000 
mg/kg) were administered via the intraperitoneal (i.p.) route and per os, respectively, 1 
hour before the subcutaneous injection of formaldehyde (0.92%, 20 µl) into the dorsum 
of the right hindpaw of female Swiss mice (25-30 g). In the model of nociceptive 
response induced by exposure to a hot-plate (54 ºC, 30 s cut-off time) and on the rota-
rod (14 rpm, 120 s), nicotinamide was also administered via the i.p. route 1 h before. In 
the models of edema and mechanical allodynia induced by carrageenan (500 µg, 50 µl) 
in female Wistar rats (200-250 g), nicotinamide was administered immediately and 2 h 
after the inflammatory stimulus. Results: Nicotinamide (500 or 1000 mg/kg) inhibited 
the first (44 and 74%, respectively) and the second (42 and 80%, respectively) phases 
of the formaldehyde-induced nociceptive response. Nicotinic acid (500 or 1000 mg/kg) 
also inhibited the first (56 and 58%, respectively) and the second (88, 92%, 
respectively) phases of the nociceptive response. The nociceptive response of mice in 
the hot-plate test was inhibited (36%) by nicotinamide (1000 mg/kg). In addition, 
nicotinamide (500 or 1000 mg/kg) inhibited carrageenan-induced mechanical allodynia 
(40 and 55%, respectively). Only the highest dose of nicotinamide inhibited (51%) 
carrageenan-induced paw edema. It is unlikely that antinociception resulted from an 
impairment of motor activity or a muscle relaxing effect, as nicotinamide (500 or 1000 
mg/kg) and nicotinic acid (250 or 500 mg/kg) did not impair the motor coordination of 
mice in the rota-rod test. Discussion: The study demonstrates the antinoceptive 
activity of nicotinamide and nicotinic acid and also the anti-inflammatory activity of 
nicotinamide. Despite the lack of precise information on their mode of action, 
nicotinamide and nicotinic acid represent potentially valuable analgesic agents. More 
research is necessary to elucidate their mechanisms of action. Supported by: CAPES, 
CNPq and FAPEMIG.  



07.061 
ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA E ANTIINFLAMATÓRIA DO EXTRATO AQUOSO 
DA FIBRA DE Cocos nucifera L. (PALMAE) 
Rinaldi-Neto, S.1; Alviano, D. S.2; Alviano, C. S.2; Fernandes, P. D.1 - 1UFRJ - 
Farmacologia Básica e Clínica - ICB; 2UFRJ - Instituto de Microbiologia Prof. Paulo 
Góes 
INTRODUÇÃO: O Cocos nucifera é um tipo de coqueiro amplamente distribuído por 
toda costa nordeste do Brasil. As populações mais carentes e, principalmente, nas 
aldeias de pescadores de regiões costeiras lançam mão de chá e emplastros feitos 
com a coroa do coco para o tratamento de diversas patologias, entre elas processos 
inflamatórios e dolorosos. Dados recentes mostraram que o extrato aquoso do coco 
tem propriedades antiviral, antibacteriana e antileshimaniose. A análise química 
mostrou que esse extrato é composto principalmente por Catequinas, Epicatequinas e 
Taninos condensados. Esta classe de moléculas está associada a atividades 
analgésica e antiinflamatória. O objetivo deste trabalho é a avaliação da atividade 
antinociceptiva e antiinflamatória do extrato aquoso e de frações obtidas a partir da 
fibra de Cocos nucifera L.. MÉTODOS: O coco verde foi coletado na cidade de Aracaju 
- Brasil. A fibra retirada foi triturada e do pó originado, feito um extrato aquoso (EA). 
Esse extrato foi submetido a fracionamento por filtro de amicon com poros de 1000 
Da, originando uma fração de peso molecular menor que 1000 (F1) e uma fração com 
peso molecular maior que 1000 (F2). EA, F1 e F2 foram administradas, por via oral 
(dose de 50 mg/kg), em camundongos Swiss 44, machos (20-25g, n=8). A atividade 
antinociceptiva foi avaliada nos modelos de contorção abdominal induzidas por ácido 
acético (2%) e formalina (2,5%). A atividade antiinflamatória foi avaliada no modelo do 
edema de pata induzido por carragenina, histamina ou serotonina. A análise estatística 
foi feita por ANOVA seguida de Bonferroni (* p<0,05). RESULTADOS: No modelo de 
contorções abdominais, EA, F1 e F2 reduziram de forma significativa o total de 
contorções (controle=75,8+5,3; EA=58.3+7,7(23,1%*); F1=25,1+5,9(66,8%*); 
F2=47,0+8,5(38,0%*). No modelo da formalina, tanto o EA como as frações foram 
capazes de reduzir o tempo de lambedura da pata, na segunda fase da resposta 
(controle=261,6+24seg; EA=193,7+19,1seg (25,9%*); F1=73,7+11seg(71,8%*); 
F2=129,0+22,9seg (50,7%*). O pré-tratamento dos animais com EA ou F1 inibiu, 
significativamente, o aumento no volume da pata induzidos por carragenina 
(controle=106,5+11,3µl; EA=51,7+11,4µl (48,5%*); F1=68,5+12,2µl (35,7%*), 
histamina (controle=36,8+7,3µl; EA=30,9+3,7µl (15,9%), F1=17,5+6,6µl (52,4%*) e 
serotonina (controle=40,6+7,3µl, EA=25,1+10,5µl (37,5%*), F1=23,5+14,6µl (41,6%*). 
Neste modelo F2 não foi capaz de inibir o edema induzido por nenhum dos 3 agentes 
flogísticos. DISCUSSÃO: Nossos resultados sugerem que o extrato aquoso das fibras 
de Cocos nucifera L.: 1) possui significativa atividade antinociceptiva periférica; 2) que 
a atividade antiinflamatória parece ser devido, pelo menos em parte, à inibição de 
mediadores tais como histamina e serotonina; 3) a fração com peso molecular menor 
que 1000 parece ser a principal responsável pelas atividades, o que justifica a 
continuidade dos testes para a identificação dos constituintes majoritários. Apoio 
Financeiro: CAPES, FAPERJ  



07.062 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA E ANTIINFLAMATÓRIA DE 
EXTRATOS DAS FOLHAS DA Orbygnia speciosa 
Pinheiro, M. M. G.1; Rinaldi-Neto, S.1; Menezes, F. S.2; Fernandes, P. D.1 - 1UFRJ - 
Farmacologia Básica e Clínica - ICB; 2UFRJ - Farmácia 
INTRODUÇÃO: Orbygnia speciosa, pertencente a família botânica Palmae é 
popularmente conhecida como babaçu. É uma palmeira nativa brasileira encontrada 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste de grande valor etnofarmacológico e 
econômico. O fruto do babaçu tem sido popularmente utilizado em inflamações, feridas 
crônicas, colites ulcerativas, cólicas menstruais, artrite reumatóide, leucemia e 
tumores. Neste trabalho, os extratos das folhas de O. speciosa foram investigados 
quanto as suas ações antinociceptivas e antiinflamatórias. MÉTODOS: As folhas de O. 
speciosa foram maceradas e submetidas a sucessivas extrações com solventes de 
polaridades crescentes, originando os extratos: etanólico (E), hexânico (H), 
diclorometano (D) e acetato de etila (AE). Camundongos Swiss 44, machos (20-25 g, 
n=8) foram tratados via oral com os extratos das folhas de O. speciosa nas doses de 
10 e 100 mg/kg e avaliados no teste de contorções abdominais induzidas por ácido 
acético (2%) e teste de formalina (2,5%). A análise estatística foi feita por ANOVA 
seguida de Bonferroni (* p<0,05). RESULTADOS: No teste de contorção abdominal 
induzida por ácido acético, os animais tratados com os extratos das folhas de O. 
speciosa na dose de 10 mg/Kg apresentaram significativa redução do número de 
contorções abdominais em relação ao controle (veículo= 51,5 + 6,9; E= 16,5 + 4,0 
(68%*), H=18,2 + 3,7 (64,7%*), D=16,5 + 4,1 (68%*) e AE=13,0 + 4,0 (74%*)). No 
teste de formalina, os animais tratados com os extratos AE e D na dose de 100 mg/kg 
apresentaram os resultados mais significativos, apresentando os menores tempos de 
lambedura tanto na 1ª fase como na 2ª fase em relação ao controle (veículo: 1ª fase= 
48,3 + 5,3 seg, 2ª fase= 139,6 + 4,5 seg; AE: 1ª fase= 9,3 + 1,8 seg (80,7%*), 2ª fase: 
16,6 + 9,5 seg (88,1%*) e D: 1ª fase= 10,4 + 4,1 seg (78,3%*), 2ª fase: 51,5 + 8,7 seg 
(63,1%*)).  
DISCUSSÃO: Os resultados obtidos nos testes preliminares de contorção abdominal e 
de formalina sugerem que os extratos AE e D das folhas de O. speciosa apresentam 
uma atividade antinociceptiva periférica. A capacidade de reduzir o tempo de 
lambedura na 2ª fase do teste de formalina indica uma possível atividade 
antiinflamatória desses extratos. Outros testes têm sido realizados para a avaliação 
dessas atividades. 
 Apoio Financeiro: FAPERJ  



07.063 
ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DO EXTRATO ETANÓLICO OBTIDO 
DE Pluchea sagittalis EM CAMUNDONGOS 
Lopez, S. M. F.1; Nascimento, F. P.2; Pizzolatti, M. G.3; Santos, A. R. S.1 - 1UFSC - 
Ciências Fisiológicas; 2UFSC - Farmacologia; 3UFSC - Química 
Introdução: A Pluchea sagittalis (PS), planta conhecida popularmente como Erva 
Lucero/ Quitoco, é encontrada no Paraguai, Argentina e no Brasil. Na medicina 
popular é utilizada no tratamento de diversas patologias, como distúrbios 
gastrointestinais, dores e estados inflamatórios. Dados da literatura demonstraram que 
a PS apresenta importante atividade antiinflamatória, envolvendo mecanismos 
antioxidantes. Neste sentido, este estudo analisa a possível atividade antinociceptiva 
do extrato etanólico da PS (EEPS) em diferentes modelos de nocicepção em 
camundongos, comparando-se ao grupo controle que recebeu o veículo Tween 5% 
dissolvido em salina.Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss de ambos os 
sexos (25-35g, n=6-8/grupo). Para todos os experimentos utilizou-se a técnica de 
análise comportamental de duplo cego na qual a nocicepção foi avaliada no modelo de 
nocicepção induzida pela administração intraperitoneal (i.p.) de Ácido Acético (AA, 
0,6%) ou pela injeção intraplantar (i.pl.) de glutamato (20 μ mol/pata) ou formalina 
2,5% (20 μ l/pata). Além disso, analisou-se o possível efeito antinociceptivo da PS na 
resposta nociceptiva induzida pela injeção intratecal (i.t.) da interleucina 1-beta (IL-
1beta, 1 pg/sitio) e do fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa 0,1 pg/sitio), 
respectivamente. O envolvimento do sistema opióide foi avaliado através do pré-
tratamento dos animais com naloxona (1 mg/kg, i.p.) 20 min antes da administração de 
morfina (2,5 mg/kg, i.p.) ou EEPS (300 mg/kg, v.o.), no teste do AA. O possível efeito 
depressor e/ou sedativo da EEPS foi analisado no teste do campo aberto. 
Resultados: O EEPS (3-1000 mg/kg, v.o. 1 hora antes) causou redução significativa e 
dependente da dose da nocicepção induzida pelo AA e glutamato, com DI50 de 624,5 
(523-746) e 368,7 (216,4-628,3) mg/kg e inibições de 67� 6% e 83� 4%, 
respectivamente. Já no modelo da formalina, o EEPS (10-1000 mg/kg, v.o.) não foi 
capaz de inibir a fase neurogênica da nocicepção, entretanto inibiu significativamente 
a fase inflamatória, com DI50 de 411,3 (183,6-721,7) mg/kg e inibição de 88� 12%. 
Além disso, o EEPS (300 mg/kg, v.o.) reduziu também de forma significativa o TLM 
induzido pela injeção i.t. de IL-1beta e TNF-alfa, com inibições de 57% e 97%, 
respectivamente. O pré-tratamento dos animais com naloxona não foi capaz de 
reverter o efeito antinociceptivo do EEPS e da morfina no modelo do AA. Além disso, o 
EEPS (300-1000 mg/kg, v.o.) não alterou a ambulação dos animais no teste do campo 
aberto. Discussão: Estes resultados estendem os dados da literatura e demonstram 
que o EEPS apresenta atividade antinociceptiva em diferentes modelos de nocicepção 
em camundongos. Além disso, o mecanismo de ação antinociceptiva não está 
completamente elucidado, contudo, os nossos dados permitem sugerir, pelo menos 
em parte, que a antinocicepção produzida pelo EEPS parece envolver a inibição das 
citocinas pró-inflamatórias IL-1beta e TNF-alfa, não tendo participação do sistema 
opióide, nem a presença de efeitos depressores ou sedativos. Apoio financeiro: 
CNPq, CAPES, FAPESC, UFSC.  



07.064 
AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO ÁCIDO MIRSINOICO B OBTIDO 
DE Rapanea ferruginea NA HIPERALGESIA INDUZIDA POR AGENTES 
FLOGÍSTICOS  
De-Souza, M. M.1; Hess, S.2; Malheiros, A.3; Yunes, R. A.2; Borges, F. R.4 - 1UNIVALI - 
CCS / Farmácia; 2UNIVALI - CCS; 3UNIVALI - NIQFar / CCS; 4UNIVALI - CTTMar 
Introdução: Resultados anteriores obtidos em nossos laboratórios demonstraram que 
o Ácido Mirsinoico B (AMB) presente em muitas plantas medicinais da flora 
catarinense, sobretudo o gênero Rapanea, exibiu potente efeito antinociceptivo 
quando testado em vários modelos animais de dor. O presente estudo teve como 
objetivo investigar o efeito antinociceptivo do AMB na hiperalgesia induzida por 
diversos agentes flogísticos. Métodos: Foram utilizados ratos machos (200-250g, 
N=6-8). A hiperalgesia foi induzida através da injeção intraplantar de carragenina 
(30nmol/pata), bradicinina (30 nmol/pata), sustância P (10nmol/pata), capsaicina 
(1.6mg/pata) e adrenalina (100ng/pata). A hiperalgesia foi avaliada 30 min após a 
injeção das substâncias irritantes, com exceção da carragenina que foi medida após 
3,5 horas. Inicialmente os animais foram pré-tratados intraperitonialmente com AMB 
(10 a 60 mg/Kg) e/ou controles (imipramina 10mg/Kg) veículo e, após 30 min, a 
hiperalgesia foi induzida pelos agentes flogísticos. Decorridos 30 minutos os animais 
foram submetidos ao teste do Randall Selitto (Ugo Basile, Itália), no qual a dor foi 
induzida por estimulo mecânico. O método consiste da aplicação crescente da pressão 
na superfície plantar da pata posterior direita (a qual foi aplicado o agente flogístico), 
até que o animal a retire ou vocalize, assim tendo demonstrado sinais de dor aparente. 
Este método permite a aplicação crescente e mensurável da pressão sobre a pata, a 
interrupção do teste ocorre quando o limiar foi alcançado.A pressão exercida na pata é 
o resultado obtido, o qual é expresso em gramas. Nos animais cuja hiperalgesia foi 
induzida por bradicina, foi realizado um pré-tratamento com Captopril (5 mg/kg). Os 
animais também foram submetidos ao modelo do Rota Hod com intuito de verificar se 
o AMB (60mg/Kg) não poderia afetar o sistema motor dos mesmos.Resultados e 
discussão: O pré-tratamento com AMB foi capaz de reverter a hiperalgesia induzida 
pela capsaicina, carragenina, adrenalina e bradicinina com percentagens de inibição 
calculadas, respectivamente de 49.55, 60.86, 62,00 e 116.27 % com a dose de 
60mg/kg. Não foi observado efeito do AMB em animais com hiperalgesia induzida pela 
substancia P. Pode-se ressaltar ainda a ausência de efeitos indesejáveis como 
redução da atividade locomotora e do desempenho motor. Os resultados nos 
permitem ampliar dados anteriores sobre o efeito antinociceptivo do AMB em 
vários tipos de nocicepção inclusive em condições de hiperalgesia.  
 Apoio Financeiro: CNPq, FAPESC-SC e ProPPEC/UNIVALI.  



07.065 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DO VENENO DE ABELHA (Apis 
mellifera), DA FRAÇÃO DO VENENO (MM<10 KDA) E DA MELITINA. 
Merlo, L. A.1; Bastos, L. S.1; Nascimento Jr, E. B.1; Paiva, A. L. L.1; Godin, A. M.1; 
Zumpano, A. A. C.2; Bastos, E. M.2; Heneine, L. G. D.2; Coelho, M. de M.1 - 1UFMG - 
Farmácia; 2FUNED - Imunologia e Bioprodutos 
Introdução: Há relatos empíricos do uso do veneno de abelha para alívio da dor e 
inflamação relacionadas com artroses e artrites. Também, há estudos conduzidos em 
animais que demonstram a inibição de vários parâmetros inflamatórios após o 
tratamento com o veneno. Entretanto, poucos estudos avaliaram os efeitos induzidos 
pelo veneno ou seus componentes sobre a resposta nociceptiva. Dessa forma, 
investigou-se o potencial efeito antinociceptivo induzido pelo veneno da abelha Apis 
mellifera (VA), da fração (MM<10 KDa) (FA) e da melitina (MEL) – o principal 
constituinte do veneno. Métodos: O VA, a FA e a MEL foram fornecidos pelo 
Laboratório de Imunologia e Bioprodutos da FUNED. A FA e a MEL foram purificadas 
e isoladas em coluna de cromatografia líquida por filtração em gel. Foram usados os 
modelos de respostas nociceptivas induzidas pelo calor (placa quente, 54 ºC, tempo 
de corte = 30 s) e pelo formaldeído (0,92% m/v, 20 µl, via subcutânea, dorso da pata 
posterior direita) em camundongos Swiss machos (20-30 g). O VA (2, 4 ou 6 mg/Kg), a 
FA (2, 4 ou 6 mg/Kg) ou a MEL (1, 2 ou 3 mg/Kg) foram administrados por via 
subcutânea (s.c.) no dorso dos animais, 30 min antes do início dos testes. Para 
comparação, foi avaliado o efeito induzido pela administração s.c. do veneno do 
escorpião Tityus serrulatus (VE, 1 µg) no dorso de camundongos, 30 min antes da 
injeção de formaldeído. O comportamento nociceptivo também foi avaliado após 
injeção s.c. do VA (0,05 ou 0,1 mg/pata), da FA (0,05 ou 0,1 mg/pata), da MEL (0,025 
ou 0,05 mg/pata) e do VE (1 µg/pata) no dorso da pata posterior direita dos 
camundongos. Resultados: O VA (2, 4 ou 6 mg/Kg), a FA (2, 4 ou 6 mg/Kg) ou a MEL 
(2 ou 3 mg/Kg) inibiram a segunda fase, mas não a primeira fase, da resposta 
nociceptiva induzida pelo formaldeído. Entretanto, as mesmas doses do VA, da FA e 
da MEL não alteraram a resposta nociceptiva no modelo da placa quente. O VA (0,05 
ou 0,1 mg/pata), a FA (0,05 ou 0,1 mg/pata), a MEL (0,025 ou 0,05 mg/pata) e o VE (1 
µg/pata) induziram comportamento nociceptivo caracterizado por lambida da pata 
injetada. O VE, de forma diferente do VA, da FA e da MEL, não inibiu a resposta 
nociceptiva induzida pelo formaldeído. Discussão: O VA, a FA e a MEL apresentam 
atividade antinociceptiva na segunda fase do modelo de formaldeído. A inibição 
apenas da segunda fase da resposta nociceptiva indica que o VA, a FA e a MEL 
apresentam atividades que se assemelham mais àquelas de drogas antiinflamatórias 
que inibem a produção ou atividade de vários mediadores inflamatórios. A ausência de 
efeito antinociceptivo sobre a primeira fase do modelo de formaldeído e no modelo de 
placa quente sugere que o VA, a FA e a MEL não alteram eventos importantes do 
processamento central da resposta nociceptiva. A administração periférica do VA, da 
FA e da MEL induz efeitos de natureza oposta: nocicepção e antinocicepção. 
Entretanto, isto não foi verificado para o VE. Assim, a atividade antinociceptiva 
observada provavelmente não resulta da ativação inespecífica de mecanismos 
antinociceptivos endógenos induzida por um estímulo nocivo. Apoio Financeiro: 
CAPES, CNPq e FAPEMIG  



07.066 
ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DO INIBIDOR SELETIVO DA GSK-3BETA (AR-
AO14418) EM CAMUNDONGOS 
Martins, D. F.1; Mazzardo, L.1; Gadotti, V. M.1; Rosa, A. O.2; Lopez, G. M.2; Santos, A. 
R. S.1 - 1UFSC - Ciências Fisiológicas; 2Faculdad de Medicina, Universidad Autónoma 
de Madrid, Madrid, Espanha - Farmacologia y Terapéutica 
Introdução: A glicogênio sintase quinase – 3 (GSK-3) foi originalmente identificada e 
estudada a sua função na regulação da glicogênio sintase, uma serina/treonina 
quinase envolvida na regulação da biossíntese do glicogênio. Além disso, a GSK-
3beta tem sido implicada em várias condições fisiopatológicas entre as quais a 
diabetes, doenças neurodegenerativas, desordens bipolares, acidente vascular 
cerebral, câncer além de doenças inflamatórias. Objetivos: O presente estudo avaliou 
o possível efeito antinociceptivo do inibidor seletivo da enzima GSK-3beta (AR-
AO14418) em modelos de nocicepção induzida pelo ácido acético (AA), glutamato, 
formalina e citocinas pró-inflamatórias em camundongos. Métodos : Foram utilizados 
camundongos Swiss (30-40g n=8-12 por grupo) de ambos os sexos. A resposta 
nociceptiva foi caracterizada pelo número de contorções abdominais induzidas pela 
administração intraperitoneal (i.p.) de ácido acético (AA, 0,6%) e pelo tempo que o 
animal permaneceu lambendo e/ou mordendo (TLM) a pata injetada pela via 
intraplantar (i.pl.) com glutamato (GLU, 20 μmol/pata) e formalina (FOR, 2,5%) Além 
disso, a nocicepção também foi induzida por citocinas pró-inflamatórias, sendo 
avaliado o TLM nos membros posteriores (patas posteriores, cauda e abdômen) após 
a injeção intratecal (i.t.) de IL-1β (1,0 pg/sítio) e TNF-α (0,1 pg/sítio). Resultados: A 
administração i.p. de AR-AO14418 (0,01 – 1 mg/kg, 30 min antes) reduziu de forma 
significativa e dependente da dose o número das contorções abdominais induzidas 
pelo AA com DI50 de 0,17 (0,08-0,36) mg/kg e inibição de 86±8%. Além disso, O AR-
AO 14418 (0,1-10 mg/kg, i.p., 30 min antes) reduziu o TLM causado pela injeção i.pl. 
de GLU, com DI50 de 6,87 (4,47-10,56) mg/kg e inibição de 55±7%. O AR-AO14418 
(0,01-10 μg/i.pl., co-administrado) também foi capaz de inibir a segunda fase da dor 
induzida pela formalina com DI50 de 0,60 (0,34-1,05) μg/sítio e inibição de 69±9%. 
Além disso, o AR-AO14418 (10 μg/i.t, co-administrado) inibiu o TLM induzido pela 
injeção i.t. tanto de IL-1β quanto de TNF-α com respectivas inibições de 44±11% e 
46±13%. Conclusão: Estes resultados demonstram que o AR-AO14418 tem um efeito 
antinociceptivo significativo em diferentes modelos de nocicepção química em 
camundongos. Além disso, nossos resultados sugerem um importante papel da 
enzima GSK-3beta na modulação da dor. O mecanismo de ação antinociceptivo do 
AR-AO14418 ainda não está elucidado, contudo, a inibição da transmissão 
glutamatérgica e/ou da atividade de citocinas pró-inflamatórias pode explicar, pelo 
menos em parte, seu efeito antinociceptivo. Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, 
FADESC, UFSC. 


