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Nota de Boas Vindas aos Participantes

Estendemos a todos os participantes deste XXXV 
Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica 
Experimental nossas mais sinceras boas vindas. Esperamos 
que todos apreciem o programa oferecido, elaborado pela 
Comissão Científica de modo a atender aos interesses 
diversificados da nossa comunidade. Que o evento 
possibilite uma ampla divulgação e discussão dos 
resultados mais recentes dos estudos desenvolvidos pela 
Farmacologia brasileira, estimule novas idéias e que 
permita vislumbrarmos estratégias de ação que fortaleçam 
a SBFTE, no que tange a intensificação de interações 
científicas entre laboratórios, o aprimoramento dos nossos 
programas de Pós-Graduação e a criação de condições 
melhores de trabalho à nova geração formada por estes 
programas. A organização deste evento envolveu todos os 
integrantes da Diretoria e do Conselho Deliberativo, bem 
como muitos outros membros da SBFTE, que se 
dispuseram a integrar as Comissões Organizadora ou 
Científica, e que trabalharam intensa e harmoniosamente. 
A todos estes meus agradecimentos especiais, pelas muitas 
horas que dedicaram à nossa coletividade. Manifesto 
também nosso agradecimento especial a todos os 
convidados nacionais e aos mais de dez pesquisadores 
internacionais que aceitaram nosso convite para dividirem 
conosco seu saber neste evento, bem como às agências de 
fomento e às empresas pelos auxílios que nos concederam, 
sem os quais teria sido impossível a realização do nosso 
congresso. Esperamos que o cenário científico oferecido 
seja do agrado de todos e que possam desfrutar ao máximo 
deste evento.

Bem vindos todos!

,

Giles A. Rae
Presidente da SBFTE

Welcome Note to our International Guests

On behalf of the Brazilian Society of Pharmacology and 
Experimental Therapeutics, I wish to express our most 
sincere gratitude for having kindly accepted our invitation 

thto attend our 35  Brazilian Congress of Pharmacology. We 
hope you will all find a friendly atmosphere and be able to 
grasp a good glimpse of what goes on in Brazilian 
Pharmacology, despite the occasional barriers imposed by 
the language. May your presence at our meeting also spark 
interesting scientific collaborations with members of our 
community. 

Welcome to our meeting and, once again, thanks for 
coming!

Giles A. Rae
SBFTE President
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Painéis

A Sessão de Painéis será realizada nos dias 22, 23 às 17:15 horas e 
dia 24 às 10:15 horas, período em que os Autores deverão 
permanecer ao lado dos painéis.
Os painéis dos dias 22 e 23 deverão ser afixados no dia da 
apresentação, a partir das 10:30 da manhã devendo ser retirados 
após às 20:00 horas.
Os painéis do dia 24 deverão ser afixados às 8:00 h da manhã, 
devendo ser retirados após às 12:30 horas.

Certificados

Os certificados de conferências e simpósios serão entregues nas 
salas, no horário de apresentação.
Os certificados de pôsteres serão entregues ao apresentador, na 
hora da exposição.
Os certificados de cursos serão entregues em sala no dia do curso.
Os certificados de participação serão entregues a partir das 08:00 
horas do dia 24/09

Mídia Desk

O Mídia Desk estará funcionando das 08:00 às 18:00 horas. 
Os congressistas devem entregar seu material com duas horas de 
antecedência.
Todas as salas estarão equipadas com data show .Caso haja 
necessidade de material especial, favor informar o Mídia Desk.
Congressistas com apresentações marcadas para 08:00 horas da 
manhã devem entregar seu material e demais recomendações na 
véspera de sua apresentação.

Secretaria

A Secretaria estará aberta de 08:00 às 18:00 horas, e contará com 
um painel para informações, recados e eventuais alterações de 
programa.

Os resumos aqui contidos estão apresentados na forma em que 
foram submetidos, sendo o conteúdo e a redação 
responsabilidade de seus  autores.

Avisos Gerais Localizador
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Programa Esquemático

Dia 21 de setembro (Domingo)

Dia 22 de setembro (Segunda-feira)

Dia 23 de setembro (Terça-feira)

Dia 24 de Setembro (Quarta-feira)

15h00-17h00 Reunião do Conselho da SBFTE (Apenas para membros do CD e 
Diretoria)

19h00-19h15 Abertura
19h15-20h15 Conferência de Abertura
20h30-22h00 Coquetel

09h00-10h00 Conferências
10h15-11h30 Comunicações Orais
11h45-12h30 Mini-Conferências
12h30-13h30 Almoço
13h30-15h00 Cursos (Primeira Aula)
15h10-17h10 Simpósios
17h15-19h30 Painéis

09h00-10h00 Conferências
10h15-11h30 Comunicações Orais
11h45-12h30 Mini-Conferências
12h30-13h30 Almoço
13h30-15h00 Cursos (Segunda Aula)
15h10-17h10 Simpósios e Prêmio José Pedro de Araújo
17h15-19h30 Painéis
21h00-22h30 Assembléia Geral da SBFTE

08h00-10h00 Simpósios e Prêmio José Ribeiro do Valle
10h15-12h15 Painéis
12h30-14h00 Sessão de Encerramento (Conferência Plenária, Entrega do Prêmio 

José Ribeiro do Valle e anúncio dos melhores Painéis)
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Domingo - 21/09/2003

19:00h 
Conferência  de Abertura

Sala Imperial
Rocha e Silva Memorial Lecture - 2003 "Pharmacology 
adventures down a long and winding road”
John Wallace (University of Calgary)
Coordenador: Giles A. Rae

20:30h 

Lobby do Hotel Monte Real
Coquetel de Boas Vindas

Segunda Feira  22/09/2003

09:00h
Conferências

Sala  Imperial 
G-protein coupled receptor dimerization: Implications for a 
role in signaling and drug 
Lakshmi Devi ( New York University)
Coordenador: Antonio C.M. Paiva ( UNIFESP-EPM)

 Sala   Rubi
Novos alvos para medicamentos contra a asma: o exemplo do 
BCG e de seus derivados
Boris Vargaftig  (ICB-USP)
Coordenador: Marco Aurélio Martins  (FIOCRUZ)

 Sala   Safira
Potencial terapêutico dos ativadores da guanilato ciclase 
solúvel independentes de óxido nítrico
Gilberto de Nucci  (USP/UNICAMP)
Coordenador: Manoel Odorico de Moraes  (UFC)

10:15  11: 30h
Sessôes  de Comunicação Oral

 Sala    Rubi
Sessão de Comunicação Oral 1
Coordenadora: Caden Souccar  (EPM-UNIFESP)

07-006  Physalin Decrease Inflammatory Response Induced By 
In tes t ina l  I schaemia / reper fus ion  Pa thway  
Glucocorticoids Receptors. Angelica V. Thomaz, 
Danielle G. Souza, Vanessa Pinho, Milena B. P. Soares, 
Mauro M. Teixeira

07-017  Efeitos Hematoprotetores da Geléia Real em Modelo 
Experimental de Listeriose Murina. Dieamant, GC, 
Bincoletto, C; Queiroz, MLS.

08-094 Atividade Antiinflamatória Tópica do Triterpeno 
Pentacíclico a-Amirina. Otuki, M.F., Vieira Lima, F., 
Yunes, R, Calixto, J.B.

08-100 Avaliação da Atividade Micobactericida de Óleos 
Essenciais da Família Myrtaceae no Modelo de 
Pleurisia Induzida Por BCG Souza, MC; Ferreira-
Santos, BA; Ramos, MF; Siani, AC; Henriques, 
MGMO.

 Sala    Safira
Sessão de Comunicação Oral 2
Coordenador: Marcelo Muscará (ICB-USP)

01-039 Participação da Proteína Anti-apoptótica BCL-X  no l
+2Transporte de Ca  Mitocondrial e sua Interação com a 

Proteína Pró-apoptótica Bax. Teles,A.V.F.F, 
Carvalho,A.C.P., Youle,R.J, Hsu, Y.T. e Smaili,S.S.

01-056 L-arginine Inhibit Platelet Aggregation at  Concen-
+tration Of System Y  L Saturation Luciana Ribeiro, 

Tatiana M.C. Brunini, Roberto Soares de Moura, A. 
Claudio Mendes Ribeiro 

Programa
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01-062 Effects of SNP and SIN-1 on Platelet Adhesion to 
Fibrinogen. Cardoso, M.H.M.; Marcondes, S.; 
Morganti, R.P.; de Nucci, G.; Antunes, E.

06-071  Lesão neuronal mediada por óxido nítrico em culturas 
infectadas pelo T. CRUZI. Almeida-Leite C.M. , Galvão 
L.M.C., Cunha F.Q,  Arantes R.M.E.

06-134 "Cross-talk" entre óxido nítrico sintases como 
mecanismo de modulação da resposta inflamatória. 
Duma, D.; Silva-Santos, J.; Terluk, M.; Fernandes, D.; 
Veras, R.; Assreuy, J.

 Sala    10
Sessão de Comunicação Oral 3
Coordenador: Antônio de Pádua Carobrez ( UFSC)

02-018  Mental nerve stimulation (MNS) evoked cardiovascular 
responses in rats: a model for orofacial nociception 
study. Cecanho, R; Caous, CA; Balan, AC; Lindsey, CJ; 
and Yu, Y-G.

02-025  A cocaína administrada cronicamente durante a prenhez 
exacerba o efeito inibitório desta droga sobre o 
comportamento maternal (CM) e aumenta a 
concentração da dopamina e da serotonina em ratas 
lactantes. Valera, A.G, Flório, J.C., Nasello, A.G. & 
Felicio, L.F.

03-003 Avaliação da abstinência em ratos SHR e Wistar 
submetidos ao consumo forçado de Etanol. Da Silva, 
G.E.; Takahashi, R.

03-023  Role of glutamate-mediated neurotransmission in the 
medial hypothalamus on anxiety Jardim MC, 
Guimarães FS.

03-016  Influência do pré-tratamento crônico com cafeína no 
tremor induzido pela oxotremorina. Fonseca, A.S., 
Santos, R.

 Sala    8
Sessão de Comunicação Oral 4
Coordenadores: Maria Elisabete Moraes (UFC)

03-021 Antidepressants effect on diurnal profile of 6-
sulphatoxymelatonin concentration in patients with 
major depression. Reno, LAC ,GorensteinC,Markus RP

04-034  Effects of bay 41-2272 (no-independent sgc stimulator) 
on hypertension and heart hypertrophy induced by 
chronic L-Name treatment in rats. Marcos Zanfolin, 
Renato Faro, Ana Maria A. Guaraldo, Edson Antunes 
and Gilberto De Nucci.

04-035 Development of a method for measuring the 
phosphodieterase enzymatic activity by high-
performance liquid chromatography/tandem mass 
spectrometry. Lorenzetti, R.; Sucupira, M.; J.L. Donato 
and G. De Nucci.

09-010 Estudo farmacogenético do citocromo P450 2C9 
(CYP2C9) em amostra da população brasileira. Perini, 
J.A., Abreu, T.P., Vianna-Jorge, R, Suarez-Kurtz, G.

10-019  Alterações de isoenzimas citocromo P450 na fase inicial 
da esquistossomose mansônica murina. Manhães 
Rocha, D.A.; Conte, F.P.; De-Oliveira, A.C.A.X; 
Paumgartten, F.J.R.

Sala    Imperial
Sessão de Comunicação Oral 5
Coordenadora: Rita Tostes Passaglia ( ICB-USP)

04-014 Efeitos cardioprotetores do fentanil em modelo 
experimental de isquemia miocárdica associada a 
hiperatividade simpática central. Lessa MA, Rodrigues 
& E Tibiriçá

06-040  Avaliação da eficácia da associação de interleucina-11 
(IL-11) com amifostina (AMF) na mucosite oral (MO) 
induzida por 5-Fluorouracil (5-FU) em Hamsters 
Mota,MLS;Loiola,RT;Sales,MVR;Costa Filho, 
JD;Brito,GAC; Ribeiro,RA.

06-144  Desnutrição intra-uterina reduz expressão de Lecam 
M.A.V.Landgraf; L.L.Martinez; M.C.P.Franco; 
V.M.F.Rastelli; D.Nigro; R.C.T.A.Passaglia; 
M.H.C.Carvalho; Z.B.Fortes.

07-018  Effect of atp-sensitive potassium channels blockage on 
renal ischaemia and reperfusion injury in rats. Kenia 
Pompermayer, Giovanna G. Lara, Danielle G. Souza, 
Kátia T. Passaglio, Jamil Assreuy, Fernando Q. Cunha, 
Maria Aparecida R. Vieira1 and Mauro M. Teixeira

11:45h
Mini Conferências

 Sala   08
Regulação do processo de fagocitose por leucotrienos
Cláudio Canetti (University of Michigan)
Coordenador: Mauro M. Teixeira  (UFMG)

Sala   Imperial
Farmacologia comparada como ferramenta para o estudo da 
regulação da função de  receptores  acoplados a proteína G
Maria de Fátima Magalhães Lazari (EPM-UNIFESP)
Coordenadora: Rosely Godinho (EPM-UNIFESP)

Sala   Rubi
Redução de danos e tratamento de substituição para 
dependentes
Elisaldo A. Carlini (EPM-UNIFESP)
Coordenador: Gina S Morato  (UFSC)

Sala    Safira
Ubiquitinas ligases e atrofia muscular
Marcelo Damario Gomes  (ICB-USP)
Coordenador: Cristóforo Scavone  (ICB-USP)

Programa
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13:30 às 15:00
Cursos

Sala    Safira
Microscopia de fluorescência de alta resolução: Aplicações 
em farmacologia celular
Coordenadora: Soraya Soubhi Smaili (EPM-UNIFESP)

Alice T. Ferreira (EPM-UNIFESP)
Soraya Soubhi Smaili (EPM-UNIFESP)

Sala    Rubi
Novos empregos de modelos experimentais em 
Psicofarmacologia
Coordenador: Reinaldo N. Takahashi (UFSC)

Antonio P. Carobrez (Universidade de Santa Catarina)
Reinaldo N. Takahashi (UFSC)
Ricardo Nunes de Souza (UNESP-Araraquara)
Jean De Vry (Bayer Pharmaceuticals Alemanha)

Sala    Sala    08
Farmacologia clínica e ensaios clínicos
Coordenador: Manoel Odorico de Moraes (UFC)

Manoel Odorico de Moraes (UFC)
Maria Elisabete de Moraes (Universidade Federal do Ceará)

13:30 as 15:00h
Discussão Especial

Sala    08
Pós-Graduação em Farmacologia no Brasil: o que apontam 
os indicadores atuais
Giles A. Rae, João B. Calixto e Jorge A. Guimarães

15:10h 
Simpósios

Sala   08
Mecanismo de ação, regulação e função dos esteróides
Coordeadora: Catarina Segreti Porto  (UNIFESP-EPM)

• Regulação da expressão de receptores de estrógeno pelo 
antiestrógeno ICI182,780 (Faslodex)
Cleida Aparecida de Oliveira (UFMG) 

•  As diferentes ações dos moduladores seletivos do receptor de 
estrógeno (SERMs)
Rita Dardes (UNIFESP-EPM)

•  Efeito do estradiol nos receptores muscarínicos em hipocampo 
de ratas
Fernando Maurício Francis Abdalla  (Instituto Butantan)

•  Inibição da ligação corticóide-receptor por óxido nítrico no 
quadro séptico
Jamil Assreuy  (UFSC)

Sala   Imperial
Nitric oxide, reactive oxygen species and brain damage
Coordenador: Cristóforo Scavone  (ICB-USP)

•  Nitric oxide in an animal model of multiple sclerosis: causes 
and consequences
Marcelo Muscará  (ICB-USP)

• Evidences and controversy on the role of mitochondria in 
neurodegenerative diseases and aging
Célia H. Tengan  (UNIFESP)

•  Tyrosine phosphorylation and cysteine nitrosylation in nitric 
oxide mediated signaling pathways
Hugo Pequeno Monteiro (Fundação Pró-Sangue)

•  Stress and innate immune response in the brain: glutamate and 
nitric oxide mediated signaling pathways
Cristóforo Scavone  (ICB-USP)

Sala    Rubi
Inflamação e doenças cardiovasculares
Coordenadora: Maria Helena Catelli de Carvalho (ICB-USP)

•  Angiotensina II, inflamação e hipertensão
Zuleica Bruno Fortes (USP)

•  Moduladores inflamatórios na parede arterial
Heraldo Possolo de Souza (USP)

•  Insulina: Um hormônio pró-inflamatório
Paulina Sannomyia  (INCOR)
Steyner Cortes (UFMG)

Sala   Safira 
Central Mechanisms for Control of Homeostasis
Coordenador: Charles J. Lindsey (EPM-UNIFESP)

•  Pharmacologic and autoradiographic analysis of central kinin 
receptors in normal and pathological situations
Rejean Couture  (Montreal University)

•  Fernando Morgan Correa (USP-RP)

• Role of the Paratrigeminal nucleus in integrating 
cardiorespiratory and thermoregulatory somatosensory reflex 
responses to . noxious stimulation of hind-limb and orofacial 
regions
Charles J. Lindsey   (EPM-UNIFESP)

Programa
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17:15  19:30h
Sessão de Poster

Salão Real
Sessão de Poster 1
FARMACOLOGIA CELULAR E MOLECULAR

01-001 ATYPICAL ALPHA-ADRENOCEPTORS OF THE 
BOTHROPS JARARACA VENOM GLAND: A 
MOLECULAR APPROACH. Kerchove, C.M.; Lazari, 
M.F.M.; Yamanouye, N.

01-002 EFFECT OF PCALC36, A NEW SYNTHETIC 
COUMESTAN, ON GABAA RECEPTORS. Lopes, 
D.V.S., Noël, F., Caruso, R.R.B., Castro, N.G., Silva, 
A.J.M.; Costa, P.R.R.

01-003 CARACTERIZAÇÃO HISTOMORFOLÓGICA DA 
R E A B S O R Ç Ã O  Ó S S E A  E  D E N T Á R I A  
ASSOCIADAS AO CARCIONOSSARCOMA DE 
WALKER 256, NA CAVIDADE ORAL DE RATOS. 
Alves, A.P.N.N.., Moraes, M.E.A.; Costa-Lotufo, L.V.;. 
Barrosso, A.B.; Pessoa, C, Guedes, R.C.L.; Nunes, G.C; 
Ferreira Júnior, L.M., Moraes, M.O.

01-004 AVALIAÇÃO DA HIPERTERMOTERAPIA ASSO-
C I A D A A O  5 - F L U O R O U R A C I L  E  A O  
LEUCOVORIN NO TUMOR DE WALKER 256 
IMPLANTADO EM ESTÔMAGO DE RATO. Oliveira 
PF, Nascimento, GL, Nascimento GL, Almeida PR, 
Pessoa C, Costa-Lotufo LV., Moraes, M.E.A., Moraes, 
MO

01-005 EXPRESSÃO DA TIMIDILATO SINTASE EM 
ADENOCARCINOMAS GÁSTRICOS Montenegro, 
RC.; Batista, DM.; Moraes, MEA.; Santos, C.; 
Pitombeira, MV.; Rabenhorst, SHB.; Moraes, MO

01-006 SUPEREXPRESSÃO DA PROTEÍNA p21ras EM 
ADENOCARCINOMAS GÁSTRICOS: POSSÍVEL 
ALVO TERAPÊUTICO Montenegro, RC.; Moraes, 
MEA.; Santos, C.; Pitombeira, MV.; Rabenhorst, SHB.; 
Moraes, MO.;Fortier, SC.

01-007 ADAPTIVE EXPRESSION OF DIFFERENT PRO-
TEINS INVOLVED IN CELLULAR CALCIUM 
HOMEOSTASIS IN DENERVATED RAT VAS 
DEFERENS. Quintas, L.E.M., Silva, C.L.M., Cunha, 
V.M.N., Scaramello, C.B.V., Lafayette, S.S.L., Caricati-
Neto, A., Jurkiewicz, A.,1Noël, F.

01-009 RESPOSTA NORADRENÉRGICA EM DUCTO 
DEFERENTE ISOLADO DE RATOS SUBMETIDOS 
À NATAÇÃO E TRATADOS COM DECANOATO DE 
NANDROLONA. Pereira, OCM, Castor, LRG.

01-010 ATTEMPTS TO CLONE THE BETA-ADRE-
NOCEPTOR OF THE Bothrops jararaca VENOM 
GLAND. Gomes, M., Lazari, M.F.M., Yamanouye, N.

01-011 SYMPATHETIC OUTFLOW PLAYS A ROLE IN 
Bothrops jararaca VENOM GLAND DYNAMICS. 
Sousa, R.R.; Gonçalves. L.R.C.; Yamanouye, N.

01-012 EVIDÊNCIAS DA VIA Bcl-2/p53 NOS TUMORES 
GÁSTRICOS DE BAIXO GRAU Montenegro, RC, 
Costa-Lotufo, LV, Santos, C. Pitombeira, MV, Moraes, 
MEÃ, Rabenhorst, SHB, Moraes, MO

01-013 EFEITO DA ROPIVACAÍNA NA RECAPTAÇÃO 
NEURONAL DE NOREPINEFRINA EM MÚSCULO 
LISO. Martins, C.A.S; Aragão, P.W. de; Martins, 
M.R.S.; Freire, S.M.F.; Borges, M.O.R.; Borges, A.C.R

01-014 CARACTERIZAÇÃO DOS ß-ADRENOCEPTORES 
(ß-AR) MODULATÓRIOS DA TRANSMISSÃO 
SIMPÁTICA EM DUCTOS DEFERENTES (DD) DE 
RATOS NORMOTENSOS E HIPERTENSOS. 
Lombardi, A. P.; Ferrreira, R. M.; Jurkiewicz, A & 
Caricati-Neto, A 

01-015 CYCLIC NUCLEOTIDE PHOSPHODIESTERASES 
(PDE) AS TARGETS OF ATRIAL NATRIURETIC 
PEPTIDE (ANP) SIGNALING IN Y-1 ADRENAL 
CORTICAL CELLS. Thatiana S. Campos, Tiago B. C. 
Xavier, Newton G. Castro.

01-016 VARIAÇÃO DO CÁLCIO INTRACELULAR 
ENVOLVIDO NAS CONTRAÇÕES PELA 
N O R A D R E N A L I N A ,  AT P  e  K C l  N A  
M U S C U L AT U R A  L I S A  D E  A N I M A I S  
GENETICAMENTE HIPERTENSOS. Ferreira, R. M.; 
Jurkiewicz, A e Caricati-Neto, A

01-017 FRUTALIN, A GAL BINDING-LECTIN FROM 
Artocarpus incisa INDUCES INHIBITION OF 
MELANOMA CELL LINES PROLIFERATION 
Pereira, CR; Saldanha-Gama, RFG; Brando Lima, AC; 
Barja-Fidalgo, C, Moreira, AR

01-018  EFFECTS OF ASCORBIC ACID ON AUTONOMIC 
D Y S F U N C T I O N  ( A D )  I N  R AT J E J U N E  
S U B M I T T E D  T O  C O L D  I S C H E M I C  
PRESERVATION FOR TRANSPLANTATION. Fraga, 
M. M.; D´Angelo, L.C.A.; Taha, M. O.; Fagundes, D. J.; 
Jurkiewicz, A. and Caricati-Neto, A.

01-019 PAPEL DOS COLINOCEPTORES NICOTÍNICOS 
(NAChR) NA SECREÇÃO DE TRANSMISSORES 
SIMPÁTICOS EM DUCTOS DEFERENTES DE 
RATOS NORMOTENSOS E HIPERTENSOS. 
D'Angelo, L.C.A; Jurkiewicz, A & Caricati-Neto, A.

01-020 DADOS ADICIONAIS SOBRE OS EFEITOS DO 
MIDAZOLAM (MDZ) NO MÚSCULO LISO E 
TRANSMISSÃO SIMPÁTICA EM DUCTO 
DEFERENTE (DD) DE RATO. Stefani, F.; Caricati-
Neto, A.; Jurkiewicz N.H. & Jurkiewicz A.

01-021  ATL-1, A SYNTHETIC ANALOG OF LIPOXIN A4, 
INHIBITS CYTOSKELETON REORGANIZATION 
OF HUMAN UMBILICAL VEIN ENDOTHELIAL 
CELLS: INVOLVEMENT OF MAPK AND FAK. 
Cezar-de-Mello P.F.T., Nascimento-da-Silva V. & 
Fierro I.M.

01-022  MODULAÇÃO DE CITOCINAS DO PERFIL TH1 
TH2 EM ANIMAIS PORTADORES DO TUMOR 
ASCÍTICO DE |EHRLICH E TRATADOS COM 
TITANOCENOS. Valadares, MC, Queiroz, MLS

01-023 ESTUDO DO MECANISMO DE AÇÃO DE 
PROTÓTIPOS DE FÁRMACOS AGONISTAS DE 
RECEPTORES CANABINÓIDES, UTILIZANDO 
ENSAIO DE UNIÃO ESPECÍFICA. Martins, MV, 
Ferreira, J; Gonçalves, VLC; Lima, LM; Miranda, ALP, 
Alexandre-Moreira, MS, Calixto, JB, Barreiro, EJ
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01-024 ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS EM MEDULA 
ÓSSEA DE CAMUNDONGOS PORTADORES DO 
TUMOR ASCÍTICO DE EHRLICH E TRATADOS 
COM PALADACICLO FERROCENO 1:2. Rocha, 
CO; Geralde, MB.; Alves, ESR; Caires ACF; 
Bincoletto, C.

01-025 EFEITOS DO PALADACICLO FERROCENO 1:2 
SOBRE A EXPRESSÃO DE Bcl-2 E Bax EM 
CÉLULAS LEUCÊMICAS HL60. Rocha, CO; Smith, 
M; Caires, ACF; Araújo, R; Justo, JZ; Bincoletto, C

01-026  A ESTIMULAÇÃO PROLONGADA DA ADENILIL 
CICLASE DE CÉLULAS MUSCULARES 
ESQUELÉTICAS MODIFICA A EXPRESSÃO DA 
ENZIMA. Chiavegatti, T.; Lapa, A.J.; Godinho, R.O.

01-027 PAPEL DE FOSFOLIPASE A² SECRETÓRIA NA 
EXPRESSÃO DE COX-2 E PRODUÇÃO DE VEGF 
EM CÂNCER DE CÓLON Boffoni, L.G., Furlaneto, 
L.G.B., Moreira, L.S., Diaz, B.L.

01-028 PAPEL DE FOSFOLIPASE A² SECRETÓRIA NA 
PRODUÇÃO DE IL-6 POR MASTÓCITOS 
DERIVADOS DE MEDULA ÓSSEA Alves, A.P.G., 
Boffoni, L.G., Diaz, B.L.

01-029  ANTI-TUMORAL EFFECT OF A LIPOXIN ANALOG 
IN MURINE MELANOMA CELLS Lima V.N., Cezar-
de-Mello P.F.T., Simões R.L. & Fierro I.M.

01-030 IMMUNOLOCALIZATION OF-a 1 ADRENO-
CEPTORS IN RAT EPIDIDYMIS D.B.C.Queiróz, 
C.S.Porto, M.C.W. Avellar

01-031 NF-kB BINDING ACTIVITY IN RAT PINEAL 
GLANDS. Ferreira, Z.S.; Avellar, M.C.W. & Markus, 
R.P.

NEUROFARMACOLOGIA

02-001 EFFECTS OF AT1 and AT2 ANGIOTENSIN 
R E C E P T O R  S U B T Y P E S  O F  T H E  
PARAVENTRICULAR NUCLEUS ON THE WATER 
INTAKE INDUCED BY VASOPRESSIN INJECTED 
INTO THE LATERAL SEPTAL AREA. Wilson Abrão 
Saad, Luiz Antonio Arruda Camargo, , Silvio Simões , 
Gustavo Garcia

02-002  TNF-a MEDIATES THE PERSISTENCY OF STRESS 
-INDUCED OXIDATIVE/NITROSATIVE STATUS 
IN RAT BRAIN Munhoz CD; Madrigal JLM; García-
Bueno B; Caso J; Moro MA; Lizasoain I; Scavone C; 
Leza JC.

02-003  NOVEL AMINO ACIDS WITH ACTIVITY IN BRAIN 
NMDA RECEPTORS Caruso, R.R.B.; Pessôa, R.F.; 
Alves, S.O.; Costa, P.R.R.; Noël, F.; Castro, N.G.

02-004 PARTICIPAÇÃO DO HIPOTÁLAMO LATERAL  
(HL) NA VIA HIPOTENSORA ATIVADA PELA 
ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA (EE) DO CÓRTEX 
PRÉ-FRONTAL MEDIAL (CPFM) DE RATOS 
A N E S T E S I A D O S .  S c o p i n h o - A u g u s t o ,  A .  
Tavares,R.F.; Corrêa, F.M.A

102-005 HYPOTHALAMIC KININ B  RECEPTOR EN-
CODING mRNA AND LPS-INDUCED FEVER: 
A N T I - I N F L A M M AT O RY A G E N T S  A N D  
VAGOTOMY Geroldo, E.A.; Souza, G.E.P.; França, 
C.E.; Lindsey, C.J.

02-006 EXPRESSÃO DOS PRODUTOS GÊNICOS DO 
2RECEPTOR B  DE BRADICININA EM RATOS DE 

DIFERENTES IDADES FETAIS França, E.C.; 
Geroldo, E.A.; Okamoto, S.; Paiva, A.C.M.; Lindsey, 
C.J.

02-007 IMPORTÂNCIA DA INERVAÇÃO VAGAL SUB-
DIAFRAGMÁTICA PARA O BARORREFLEXO. 
Sousa, L.O.; Yu, Y.-G.; Lindsey, C.J.; Cecanho, R

02-008 ERYTHROCYTE Na,K-ATPase ACTIVITY IS IN-
CREASED IN ALZHEIMER´S DISEASES (DA) 
PATIENTS Kawamoto, EM; Marcourakis, T; Munhoz, 
CD; Scavone, C.

02-009  ACAO DA PROCAINAMIDA (PA) SOBRE A JUN-
CAO NEUROMUSCULAR Thalita Duque Martins, 
Marcos Dias Fontana

02-010 A ANFETAMINA (AMPH) ADMINISTRADA 
CRONICAMENTE DURANTE A PRENHEZ 
EXACERBA O EFEITO INIBITÓRIO DESTA 
D R O G A S O B R E  O  C O M P O RTA M E N T O  
MATERNAL (CM) E ALTERA A CONCENTRAÇÃO 
DE ESTRADIOL, DOPAMINA E SEROTONINA EM 
RATAS LACTANTES. Valera, A.G., Flório, J. C.; O

02-011  EFFECTS OF AN ACUTE TREATMENT WITH L-
THYROXIN ON LEARNING AND MEMORY AND 
ON NA+,K+-ATPASE ACTIVITY IN THE RAT 
BRAIN Reis, E.A.; Castro, C.C.; Bavaresco, C.S.; 
Calcagnotto, T.; Sarkis, J.J.F.; Wyse, A.T.S.; Izquierdo, 
I. A.

02-012 GLUCOCORTICOID EXACERBATION OF LPS-
INDUCED ACTIVATION OF NF-kB IN PRE-
FRONTAL CORTEX (FCx) BY CHRONIC 
UNPREDICTABLE STRESS (USt). Munhoz, CD; 
Kawamoto, EM; Avellar, MCW; Scavone, C.

02-013 THE INJECTION OF PK11195, A PERIPHERAL 
BENZODIAZEPINE RECEPTOR (PBR) LIGAND, 
INTO THE DORSAL PERIAQUEDUCTAL GRAY 
M AT T E R  ( D PA G )  A F F E C T S  E T H A N O L 
ANXIOLYSIS IN RATS. Pissoli A, Soares G, Santos 
DC, Ferrara P, Farges R, Morato G.

02-014 EFEITO PRESSOR DA MICROINJEÇÃO DE 
NORADRENALINA NA SUBSTÂNCIA CINZENTA 
PERIAQUEDUTAL DORSAL DE RATOS. Pelosi, 
G.G.; Fernandes, K.B.P.; Corrêa, F.M.A

02-015  EFEITOS DA INJEÇÃO INTRAHIPOCAMPAL DA 
TOXINA TSTX-I ISOLADA DO VENENO DO 
ESCORPIÃO Tityus serrulatus EM RATOS Teixeira, 
V.F.; Conceição, I.M.; Dorce, V.A.C.

02-016 NITRIC OXIDE (NO) INHIBITION OF [3H]-
ACETYLCHOLINE ([3H]-ACH) RELEASE IS 
MEDIATED BY TONIC ACTIVATION OF 
MUSCARINIC M2 AUTORECEPTORS AT THE RAT 
NEUROMUSCULAR JUNCTION Campesatto-Mella, 
E., Oliveira, L., Alves-Do-Prado, W. & Correia-de-Sá, P
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FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR E RENAL

04-001  VASCULAR PERMEABILITY CHANGES INDUCED 
BY TOPICAL APPLICATION OF Leishmania 
d o n o v a n i  A N D  L e i s h m a n i a  a m a z o n e n s i s  
PROMASTIGOTES TO THE HAMSTER CHEEK 
POUCH Erik Svensjö and Julio Scharfstein

04-002  AVALIAÇÃO DO USO E NEFROTOXICIDADE DE 
A M I N O G L I C O S Í D E O S  E M  PA C I E N T E S  
I N T E R N A D O S  E M  U M  H O S P I T A L  
UNIVERSITÁRIO. Mesquita,T.N., Oliveira,C.C.H.B., 
Mendonça, M.A.O., Tavares-Murta, B.M.

04-003 HYPOTENSIVE ACTION OF HEMOPRESSIN, AN 
ENDOGENOUS PEPTIDE SUBSTRATE OF 
METALLOENDOPEPTIDASE 24.15 Linardi, A., 
Rioli, V., Ferro, E.S., Hyslop, S.

04-004 EFEITO DA DEPRIVAÇÃO ANDROGÊNICA NA 
PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E NA 
REATIVIDADE VASCULAR DE RATOS. Santos 
Júnior, A.C.P.; Baima, C.F.S.; Barroqueiro, E.S.B.; 
Borges, A.C.R.; Borges, M.O.R.

04-005 PERFUSÃO ISOLADA DE ÁTRIO DE RATO 
UTILIZANDO A TOXINA PURIFICADA DA PELE 
DA RÃ Leptodactylus pentadactylus . Evangelista, 
J . S . A . M . ;  B e z e r r a ,  G. P. B . ;  N a s c i m e n t o ,  
N.R.F.,Monteiro,H.S.A.; Carvalho, K.M.

04-006 DTNB PREVINE E REVERTE A HIPORRES-
PONSIVIDADE À FENILEFRINA INDUZIDA POR 
LIPOPOLISSACARÍDEO BACTERIANO. Márcia R. 
Terluk e Jamil Assreuy.

04-007 EFEITO RELAXANTE DA TOXINA PROTÉICA 
ISOLADA DA PELE DA Leptodactylus pentadactylus 
EM AORTA ISOLADA DE RATO; Montenegro, C.M.; 
Pires, A.F; Limaverde, P.T.; Carvalho, K.M.; Criddle, 
D.N. 

04-008 EFEITO DO DIBUTIRIL-D-CHIROINOSITOL NA 
DISFUNÇÃO ENDOTELIAL NA AORTA E NO 
LEITO ARTERIOLAR RENAL DE COELHOS 
DIABÉTICOS. Oliveira, R.L., Lessa, L.M.A; 
Nascimento, N.R.F., Sousa, C.M.

04-009  EFEITO DA GLUTATIONA REDUZIDA NO ESCAPE 
VASCULAR NORADRENÉRGICO EM RINS DE 
COELHOS DIABÉTICOS. Oliveira, R.L., Nascimento, 
N.R.F., Lessa, L.M.A., Fonteles, M.C.

04-010  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE VASORELAXANTE 
DE MILONINA EM RATOS Cavalcante, H.M.M., 
Ribeiro, T.P., Barbosa-Filho, J.M., Diniz, M.F.F.M. & 
Medeiros, I.A. 

04-011  ADAPTIVE RESPONSE TO STRESS IN MESEN-
TERIC ARTERY OF PREGNANT RATS. Lanza Jr., U.; 
Nigro, D.; Cordellini, S.

04-012  EFEITO DO D-a TOCOFEROL NA CINÉTICA DE 
ACIDIFICAÇÃO TUBULAR PROXIMAL DE 
RATOS INDUZIDOS AO DIABETES MELLITUS. 
Gomes, G.N., Radaeli, R.F.; Motoda K.R.; Zaladek Gil, 
F; Mello Aires, M

04-013  SPAMOLYTIC EFFECT INDUCED BY 4-NITRO-N-
2PHENYLMALEIMIDE (4-NO -NFM) IN RATS. 

Ribeiro, E.A.N., Noldin, F.V., Cechinel, F.V., Medeiros, 
I.A.

04-014  EFEITOS CARDIOPROTETORES DO FENTANIL 
EM MODELO EXPERIMENTAL DE ISQUEMIA 
MIOCÁRDICA ASSOCIADA A HIPERATIVIDADE 
SIMPÁTICA CENTRAL. Lessa MA, Rodrigues & E 
Tibiriçá

04-015  EFEITO DO EXTRATO BRUTO DE Ampelozizyphus 
amazonicus Ducke (CERVEJA DE ÍNDIO) SOBRE A 
DIURESE EM RATOS. Daniela B. Lima; Nádia B. 
Meyer, Maria das Graças L.Brandão; Maria Aparecida 
R. Vieira

04-016   IMPROVEMENT OF THE ERECTILE FUNCTION 
IN RATS SUBMITTED TO TREADMILL TRAINING. 
MA Claudino; FBM Priviero; CE Teixeira; G de Nucci; 
A Zanesco; E Antunes

04-017 AORTA ADAPTIVE RESPONSE TO STRESS IN 
PREGNANT RATS. Lanza Jr., U.; Nigro, D.; 
Cordellini, S.

A04-018 BLOCKADE OF ET  RECEPTORS RESTORES 
IMPAIRED LEUKOCYTE-ENDOTHELIAL CELL 
INTERACTION AND CARDIAC EXPRESSION OF 
ADHESION MOLECULES IN DOCA-SALT 
HYPERTENSION Callera GE; Montezano AC; Touyz 
RM, Carvalho MHC, Fortes ZB, Nigro D, Schiffrin EL, 
Tostes RC

04-019 THERAPEUTIC POTENTIAL OF DIOCLEIN IN 
CARDIAC BYPASS SURGERY: VASORELAXANT 
EFFECT IN SAPHENOUS HUMAN VEIN. Lins-
Gonçalves R., Lopes M.J., Côrtes S.F., Fantini F.A., 
Gontijo B., Lemos V.S.

04-020   BRADYKININ (BK) RECEPTOR ANTAGONISTS 
IN PARATRIGEMINAL NUCLEUS (Pa5)  
ATTENUATE PRESSOR RESPONSES TO SCIATIC 
NERVE STIMULATION (SNS). Koepp J.; França, 
C.E.; Caous, C.A.; Balan, A.C.; Yu, Y.G.; Lindsey, C.J.; 
Rae G.A.

04-021  VASCULAR REACTIVITY TO PROPRANOLOL IN 
RAT MESENTERIC BED AND AORTA FBM 
Priviero; MA Claudino; CE Teixeira; G de Nucci; A 
Zanesco; E Antunes

A04-022  ET  RECEPTOR BLOCKADE DECREASES VAS-
CULAR SUPEROXIDE GENERATION IN DOCA-
SALT HYPERTENSION. Callera GE; Touyz RM, 
Teixeira SA, Muscara MN, Carvalho MHC, Fortes ZB, 
Nigro D, Schiffrin EL, Tostes RC.

FARMACOLOGIA DA INFLAMAÇÃO E DA DOR

06-001  CANAIS DE POTÁSSIO SENSÍVEIS AO ATP ES-
TÃO ENVOLVIDOS NO MECANISMO FINAL DA 
ANTINOCICEPÇÃO PERIFÉRICA INDUZIDA POR 
DICLOFENACO. Alves, D.P., Pacheco, D.F., Duarte, 
I.D.G
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06-002 MECANISMOS ENVOLVIDOS NA HIPOALGESIA 
I N D U Z I D A  P O R  I N I B I D O R E S  D E  
CICLOOXIGENASE (ICox)-2 EM RATOS. França, 
D.S.; Bakhle, Y.S.; Francischi, J.N.

06-003 ALTERAÇÕES NOCICEPTIVAS INDUZIDAS POR 
LESÕES DO TERÇO MÉDIO DO PLEXO 
BRAQUIAL DE RATO. Rodrigues Filho, R.; Santos, 
AR.S.; Bertelli, J.A. e Calixto, J.B.

06-004 HIPERALGESIA E EDEMA INDUZIDOS PELO 
LAVADO PERITONEAL OBTIDO DA INJEÇÃO DE 
FORMALINA EM RATOS. Santos, J.M.M, Castro, 
M.S.A, Francischi, J.N.

06-005 CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DE MASTÓ-
CITOS DE BAÇO DE CAMUNDONGOS BALB/c 
INFECTADOS POR Strongyloides venezuelensis. 
Mazzolin, L.P., Richini, V.B., Sequeira, T.C.G.O., 
Gomes, J.C.

06-006  NOCICEPÇÃO INDUZIDA POR FORMALINA 2% E 
SEU CONTROLE POR LASERTERAPIA DE BAIXA 
INTENSIDADE. Cruz, M. V.T,Rodrigues, H. A, Rocha, 
G. A.; Penaforte, C. L.; Andrade, I. L. L.; Lomez, E. S. 
L.; Castro, M. S. A.; Marigo, H. A.; Yokoro, C. M

06-007 INFLUÊNCIA DO LASER DE AsGa SOBRE A 
NOCICEPÇÃO NO TESTE DE CONTORÇÕES 
ABDOMINAIS AO ÁCIDO ACÉTICO 0,8% EM 
CAMUNDONGOS. Rocha, M. T. A.; Vieira, A. C. S.; 
Veloso, E. L. R.; Penaforte, C. L.; Andrade, I. L. L.; 
Lomez, E. S. L.; Castro, M. S. A.

06-008  EFFECT OF TEMPERATURE ON THE RELEASE OF 
PLASMINOGEN ACTIVATOR FROM RAT AORTA. 
Fracasso, J. F, Rodrigues, L. A

06-009 AGONISTA d OPIÓIDE SNC80 INDUZ ANTI-
NOCICEPÇÃO PERIFÉRICA PELA ATIVAÇÃO DA 
VIA L-ARGININA-NO-GMPc. Pacheco, D.F., Alves, 
D.P., Duarte, I.D.G.

06-010 EFEITO ANTINOCICEPTIVO PERIFÉRICO DO 
C A N A B I N Ó I D E  A N A N D A M I D A  E  A  
PARTICIPAÇÃO DOS CANAIS DE POTÁSSIO ATP 
SENSÍVEIS - MÉTODO DE Von FREY. Ramos, M.A., 
Reis, G.M.L. & Duarte, I.D.G.

06-011  AGONISTAS GABAÉRGICOS A e B, MUSCIMOL E 
BACLOFEN, INDUZEM ANTINOCICEPÇÃO 
PERIFÉRICA VIA RECEPTORES GABA. Reis, 
G.M.L.; Ramos, M.A. & Duarte, I.D.G.

06-012 ATIVIDADES ANTINOCICEPTIVA E ANTIIN-
FLAMATÓRIA DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO 
BRUTO OBTIDO DE Trixis divaricata SPRENGEL. 
Eduardo Leite Aranha; Carlos Eduardo Pulz Araujo; 
Rosa Fátima de Oliveira Rodrigues; Vanessa Andreucci

06-013 EVIDENCE THAT THE ANTINOCICEPTIVE 
EFFECT OF DICLOFENAC AFTER SYSTEMIC 
ADMINISTRATION INCLUDES THE ACTIVATION 
OF THE NITRIC OXIDE-CYCLIC GMP-
POTASSIUM CHANNEL PATHWAY AT THE 
SPINAL AND PERIPHERAL LEVELS G. Castañeda-
Hernández, J. Lozano-Cuenca, M.I. Ortiz,

06-014  ESTUDO DAS ATIVIDADES ANTINOCICEPTIVA E 
ANTIINFLAMATÓRIA DE UMA AMOSTRA DE 
PRÓPOLIS. Orley Dulcetti Junior; Carlos Eduardo 
Pulz Araujo; Ildenize Barbosa da Silva Cunha; Vanessa 
Andreucci

06-015 ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS ASSO-
CIADAS À LASERTERAPIA DE BAIXA 
INTENSIDADE NO MODELO DE FORMALINA 2% 
EM PATA DE RATAS. Rodrigues, H. A, Cruz, M. V.T, , 
Freitas, R. P. M..; Penaforte, C. L.; Andrade, I. L. L.; 
Lomez, E. S. L.; Castro, M. S. A.

06-016 EFEITO DA LASERTERAPIA DE BAIXA 
INTENSIDADE SOBRE A NOCICEPÇÃO 
INDUZIDA PELA FORMALINA 2% EM 
CAMUNDONGOS. Aquino, A. R. S; Ferreira Neto, M.; 
Ávila, T. R. O.; Botelho, B. G.; Penaforte, C. L.; 
Andrade, I. L. L.; Lomez, E. S. L.; Castro, M. S. A.

06-017  RESPOSTA QUIMIOTÁTICA DE NEUTRÓFILOS E 
CÉLULAS MONONUCLEARES EM PACIENTES 
COM CÂNCER DE MAMA. Mendonça, M.A.O.; 
Garcia, C. B.; Bachin, E.S.; Davi, L.B.; Murta, E.F.C.; 
Tavares-Murta, B.M.

06-018  BENZOCAINE ANESTHESIA INFLUENCES BIO-
CHEMICAL PROFILE IN ANTARCTIC FISHES. 
WilmaP. Bastos-Ramos; Maria das Graças Vilela 
Goulart; Edson Rodrigues;Metry Bacila

06-019  PARTICIPAÇÃO DO RECEPTOR B1 PARA CININAS 
NA NOCICEPÇÃO CAUSADA PELO ÉSTER DE 
FORBOL EM CAMUNDONGOS. Triches KM, 
Ferreira J, Calixto JB.

06-020 EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO COMPOSTO 
MV08, UM ESTERÓIDE ISOLADO DA Mandevila 
velutina. Mattos, WM, Ferreira, J, Yunes, RA, Calixto, 
JB.

06-021 EFEITO ANTINOCICEPTIVO DA (-)-ESPEC-
TALINA, UM ALCALOIDE PIPERIDINICO DE 
Cassia leptophylla VOG. (LEGUMINOSAE) E DE 
SEUS ANÁLOGOS SINTÉTICOS. Alexandre-
Moreira, MS; Viegas Jr. C; Miranda, ALP; Bolzani, VS 
& Barreiro, EJ

06-022 PARTICAPAÇÃO DOS RECEPTORES ADENO-
1 2aSINÉRGICOS A  E A  NA AÇAO ANTINO-

CICEPTIVA DA ADENOSINA EM CAMUN-
DONGOS. Pereira, M.A.S., Calixto, J.B., Santos, 
A.R.S.

06-023  PAPEL DO PAF NA MIGRAÇÃO DE NEUTRÓFILOS 
NA SEPSE INDUZIDA POR LIGAÇÃO E 
PERFURAÇÃO DO CECO (CLP) Alfaya, T; Moreno, 
S. E; Rios-Santos F; Cunha, F. Q

06-024  EFEITO INIBITÓRIO DE TALIDOMIDA (TLD) E 
PENTOXIFILINA (PTX) NA HIPERNOCICEPÇÃO 
INDUZIDA PELO PACLITAXEL (PCX), TAXOL® 
.Bellaguarda,EAL; Cardoso,MGM; Macêdo,FDB; 
Rocha,FAC; Ribeiro,RA.
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06-025 EFEITO ANTINOCICEPTIVO DA MORFINA, 
DIPIRONA E DICLOFENACO SOBRE A 
HIPERALGESIA MECÂNICA AGUDA INDUZIDA 
POR ADMINISTRAÇÃO INTRATECAL DE 
ESTREPTOZOTOCINA (STZ). Cunha, J.M., Schivo, 
I.R.S., Rosa, S.R., Cunha, F.Q., Ferreira, S.H.

06-026 MODELOS EXPERIMENTAIS PARA AVALIAÇÂO 
DA HIPERNOCICEPÇÃO INDUZIDA PELO 
ANTINEOPLÁSICO PACLITAXEL (PCX),  
TAXOL®. Cardoso,MGM; Bellaguarda,EAL; Macêdo, 
FDB; Rocha,FAC; Ribeiro,RA.

06-027 REATIVIDADE MICROVASCULAR E RESPOSTA 
INFLAMATÓRIA EM RATOS COM RESISTÊNCIA 
À INSULINA (OBESIDADE)  To ledo ,DP;  
Akamine,EH; Carvalho,MHC; Nigro,D; Passaglia,RC; 
Bersani-Amado,CA, Cuman,RKN; Fortes,ZB

06-028 PAPEL DE EICOSANÓIDES E DO SISTEMA 
SIMPÁTICO NA HIPERALGESIA DO PACLITAXEL 
(TAXOL®). Cardoso, MGM; Bellaguarda, EAL; 
Macêdo, FDB; Rocha,FAC; Ribeiro,RA.

06-029  ATIVIDADE ANTINFLAMATÓRIA, ANALGÉSICA 
E ANTIPLAQUETÁRIA DE NOVOS DERIVADOS 
N - A C I L I D R A Z Ô N I C O S - T I E N O - B E N Z O -
DIOXOLA. Lacerda, D. I., Sant'Ana, D. P., Cardozo, S. 
V. S., Medeiros C. M., Nazareno, N. S., Faoro, D., Lima, 
L. M., Fraga, C. A. M., Barreiro, E. J.

06-030 AÇÃO INIBITÓRIA DA DIPIRONA SOBRE A 
SÍNTESE PROTEICA E PRODUÇÃO DE ÓXIDO 
N Í T R I C O  ( N O )  P O R  M A C R Ó F A G O S  
PERITONEAIS DE CAMUNDONGOS. Beirith, A.; 
Khunen, F.Q.; Cordova C.A.S.; Calixto, J.B.; 
Creczynski-Pasa, T.B. 

06-031  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MACROFÁGICA NA 
PLEURISIA INDUZIDA POR LPS Figueiredo, I.H.; 
Rosas, E.C.; Henriques, M.G.M.O

06-032 ATIVIDADE ANALGÉSICA E ANTI-INFLAMA-
TÓRIA DO EXTRATO ETANÓLICO DA RAIZ DE 
Combretum leprosum Mart. (COMBRETACEAE) 
Medeiros C.M.; Carvalho, A. T., Facundo, V. A., 
Rezende, C. M., Pinto, A. C., Miranda, A. L. P.

06-033 AVALIAÇÃO DA POTÊNCIA ANALGÉSICA 
PERIFÉRICA E ANTI-INFLAMATÓRIA DE NOVOS 
DERIVADOS 4 ACIL-5-METIL-IMIDAZOLIL-
ACILIlDRAZÔNICOS. Pinheiro, C. S. ; Brito, F. C. F. ; 
Amarante, E. G. ; Figueiredo, J. M. ; Câmara, C. A. ; 
Fraga, C. A. M. ; Barreiro, E.

06-034 ANÁLISE DO MECANISMO DE AÇÃO ANTI-
NOCICEPTIVO DA MELATONINA Pértile, R. ; 
Mantovani, M.; Kaster, M.P. , Calixto, J.B. ; Rodrigues, 
A.L.S. ; Santos, A.R.S.

06-035 PAPEL DA CICLOXIGENASE-2 (COX-2) NA 
MORFOGÊNESE E NA PERMEABILIDADE DO 
EPITÉLIO INTESTINAL DE RATOS. Fco Werlames 
L. Pereira; Lia B. M. Bezerra; Nathalie L. de Figueiredo; 
Aldo Ângelo M. Lima; Gerly Anne de Castro Brito

06-036 AVALIAÇÃO DA ANALGESIA INDUZIDA PELO 
ESTRESSE EM TRÊS LINHAGENS DE RATOS. 
Vendruscolo, LF; Pamplona, FA; Takahashi, RN.

06-037  EFEITOS DE UMA METALOPROTEINASE (MPA) 
ISOLADA DO VENENO DE B. MOOJENI (VBm) NA 
INTEGRIDADE DE MONOCAMADAS E  
VIABILIDADE DE CÉLULAS ENDOTELIAIS 
HUMANAS (ECV-304) (CE) IN VITRO Zamuner, S. 
F.; Milan, M. R. S.; Olivo, R. A; Assakura, M. T.;  
Teixeira, C.

06-038 POST-INFLAMMATORY COLONIC SECRETORY 
AND BARRIER DYSFUNCTION: MEDIATION BY 

2COX-2 AND PROSTAGLANDIN D  Zamuner SR; 
Warrier N; Buret AG; MacNaughton W; K Wallace JL. 
Mucosal

06-039 PAPEL MODULADOR DA ANGIOTENSINA II 
(ANGII) NO EDEMA DE PATA INDUZIDO POR 
CARRAGENINA(Cg) EM RATOS. Carvalho,RF; 
Lima,RVC; Falcão,RAA; Ribeiro,RA; Brito,GAC

06-040  AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA ASSOCIAÇÃO DE 
INTERLEUCINA-11 (IL-11) COM AMIFOSTINA 
(AMF) NA MUCOSITE ORAL (MO) INDUZIDA 
POR 5-FLUOROURACIL (5-FU) EM HAMSTERS 
Mota,MLS; Loiola,RT; Sales,MVR; Costa Filho, 
JD;Brito,GAC;  Ribeiro,RA.

06-041  ALTERAÇÕES DA INGESTÃO ALIMENTAR E DA 
TERMORREGULAÇÃO EM RATOS MUTANTES 
PORTADORES DE HIPOTRICOSE. Ghiraldini-
Franco,M.A.,1 Jurkiewicz , A .  e Limãos, E.A .

06-042  SILDENAFIL, ACTING BY NITRIC OXIDE (NO) 
PATHWAY, REDUCES INDOMETHACIN-
INDUCED GASTRIC DAMAGE IN RATS. Santos, 
C.L., Gomes, A.S., Santos, A.A., Souza, M.H.L.P.

06-043  INFLUENCE OF PRENATAL DEXAMETHASONE 
ADMINISTRATION IN ALLERGIC ADULT MALE 
RATS. Datti, F; Datti, M; De Nucci, G; Antunes, E.

06-044 LPS INCREASES THE IMMUNOREACTIVE 
ENDOTHELIN-1 IN CEREBROSPINAL FLUID IN 
RATS. Fabricio,A.S.C.; D'Orléans-Juste,P.; Rae,G.A.; 
Souza,G.E.P

06-045  IDENTIFICATION OF A PLATELET AGGREGA-
TION INHIBITOR FACTOR FROM EOSINOPHIL 
CELL EXTRACT. Maziero, A.M.; Donato, J.L.; De 
Nucci, G.

06-046 EFEITO DOS ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-
ESTEROIDAIS SOBRE O MECANISMO DE 
CITOPROTEÇÃO GÁSTRICA ADAPTATIVA 
Becker, T.L.; Maróstica, M.; Gurgueira, S.A.; Gambero, 
A.; Pedrazzoli, J.Jr.

06-047  LIPOXIN A4 INHIBITS MEDIATORS RELEASING 
IN MOUSE MESOTHELIAL PLEURAL CELLS 
STIMULATED WITH Mycobacterium bovis (BCG) 
AND LPS Candéa, A.L.P.; Menezes-Lima-Júnior, O., 
Wallace J.L.; M.G.M.O Henriques

06-048 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMA-
TÓRIA DO EXTRATO BRUTO DA Averrhoa 
carambola L. (Oxalidaceae) Gonçalves, S.T.; Nogueira 
de Melo, G. A.; Baroni, S.; Dantas, J. A.; Bersani 
Amado, C. A.; Cuman, R.K.N.
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06-049  PAPEL DA QUIMIOCINA CXC/KC NA HIPERNO-
CICEPÇÃO INFLAMATÓRIA. Cunha, T. M; Ferreira, 
S. H; Cunha, F. Q.

06-050   EFEITOS DA INIBIÇÃO DA COX-1 NO EDEMA DE 
PATA EM CAMUNDONGOS Siqueira-Junior, J.M., 
Peters, R.R., Ribeiro-do-Valle, R.M.

06-051 FEBRILE RESPONSE AND NEUTROPHILIA 
INDUCED BY LPS IN DIABETIC RATS. Cardoso, 
O.O.; Melo, M.C.C.; Soares, D.M.; Figueiredo, M.J.; 
Lindsey, C.J.; Souza, G.E.P.

06-052   INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE DO ULTRA SOM 
T E R A P Ê U T I C O  S O B R E  O  E F E I T O  
ANTINOCICEPTVO E ANTIEDEMATOGÊNICO 
NA INFLAMAÇÃO POR CARRAGENINA, EM 
RATOS. Savernini, N.; Savernini, A.; Gonçalves, F.M.; 
Castro, M.S.A.

06-0 53 AVALIAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DOS CANAIS 
DE CÁLCIO NA RESPOSTA CONTRÁCTIL DE 
TRAQUÉIAS ISOLADAS DE RATOS TRATADOS 
COM PROPILTIOURACIL Moraes, M.C., Magalhães, 
H.O., Moura, C.T.M., Sousa, C.T., Capaz, F.R.

06-054 EFEITO ANTINOCICEPTIVO E ANTIEDEMA-
TOGÊNICO DO ULTRA SOM TERAPÊUTICO NA 
INFLAMAÇÃO INDUZIDA PELA INJEÇÃO DE 
CARRAGENINA, EM RATOS. Savernini, N.; 
Savernini, A.; Gonçalves, F.M.; Castro, M.S.A.

PRODUTOS NATURAIS E TOXINOLOGIA

08-001 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIULCERO-
GÊNCIA DE Caesalpinia ferrea Mart., Gonzalez, F.G.; 
Bacchi, E.M

08-002  AÇÃO ANTIPROLIFERATIVA DA TACHIA GRAN-
DIFLORA MAGUIRE & WEAVER Tigre, R; Mourão, 
A.R.B.; Cavalcanti, BC; Wilke, DV; Moraes, MO; 
Moraes, MEA; Costa-Lotufo, LV; Santos, EVM; 
Morais, SKR; Nunomura, SM; Pohlit AM; Pessoa1, C.

08-003  ESTUDO DA CITOTOXICIDADE DE PLANTAS DOS 
CERRADOS DE MINAS GERAIS. Mourão, A.R.B.; 
Oliveira, D.F.; Carvalho, D.A.; Moraes, M.E.A.; 
Moraes, M.O.; Pessoa, C.; Costa-Lotufo, L.V.

08-004  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE GENOTÓXICA DAS 
FRAÇÕES F26-30 E F60-66 ISOLADAS DA Croton 
cajucara BENTH EM LINFÓCITOS HUMANOS. 
Carvalho C.F., Moreno. S.L., Farias R. , Pessoa, C, 
Moraes, M. O., Moraes, M.E.A., Costa-Lotufo, L.V., 
Habenhorst S. H

08-005 ESTUDO DAS PROPRIEDADES ANTINFLA-
MATÓRIA E ANALGÉSICA DO EXTRATO DA 
PELE DE Balistes capriscus. Muccillo-Baisch, AL, 
Prato, CL, Alvarez, JL, Murcia, N, Barros, EB Furlong, 
DM.

08-006  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE AMOSTRAS DE 
PRÓPOLIS DO BRASIL SOBRE A PRODUÇÃO DE 
ÓXIDO NÍTRICO EM MACRÓFAGOS MURINOS. 
Fernando Mateus Scremin, Maria Cristina Marcucci, 
Amarilis Scremin, Niraldo Paulino.

08-007 POTENCIAL ANTIBIÓTICO DE ESPONJAS 
MARINHAS DO CEARÁ Jimenez, PC; Sampaio, GLS; 
Nogueira, NAP; Hadju, E; Pessoa, C; Moraes, MEA, 
Moraes, MO, Costa-Lotufo, LV.

08-008  PROPRIEDADES DE LECTINAS QUE INIBEM A 
SECREÇÃO DE MASTÓCITOS. Richini, V.B., 
Mazzolin, L.P., Cavada, B.S., Gomes, J.C.

08-009  GREEN PROPOLIS FROM BRAZIL INHIBIT NFkB 
AND NITRIC OXIDE PRODUCTION IN VITRO. 
Cristiane Teixeira, Niraldo Paulino, Amarilis Scremin, 
Verena M. Dirsch, Angelika M. Vollmar and João B. 
Calixto

08-010  COMPOSTOS FENÓLICOS PRENILADOS INIBEM 
O RECRUTAMENTO CELULAR PERITONEAL E A 
P R O D U Ç Ã O  D E  Ó X I D O  N Í T R I C O  
INDEPENDENTE DA VIA DO NFkB. Ana Rosa 
Trento, Juliana D. Ballmann, Daniela T. Longhi, 
Amarilis Scremin, João B. Calixto, Niraldo Paulino

08-011  EFEITO ANSIOLÍTICO DO ÓLEO ESSENCIAL DE 
Citrus aurantium Rut. Almeida, R.N., Motta, S.C., 
Faturi, C.B., Catallani B., Leite, J.R

08-012  ESTUDO DAS ATIVIDADES FARMACOLOGICAS 
DO EXTRATO ETANÓLICO DAS FLORES DE 
Calendula officinalis. Parente, .L.M.L.; Costa, E. A.; 
Matos, L.G.,  Paula, J.R.; Júnior, G.V, Silveira, N.A

08-013 HEPARIN IMPROVES THE MOUSE MUSCLE 
REGENERATION AFTER DAMAGED BY Bothrops 
jararacussu VENOM. Calil-Elias, S.; Tomaz, M.A.; 
Fernandes, F.F.A;  Escaleira, R.C.;  Costa, M.L.; 
Mermelstein, C. S.; Martinez, A.M.B; Melo, P.A

08-014 AÇÃO RELAXANTE DO ÁCIDO LABDA-
8(17),12,14-TRIEN-19-ÓICO EM TRAQUÉIA 
I S O L A D A D E  C O B A I A ,  E N V O LV E  A 
PARTICIPAÇÃO DE CANAIS DE POTÁSSIO. 
Duarte, M.C.; Ribeiro, L.A.A.; Andrade, N.C.; Silva, 
B.A.

08-015 AÇÃO ESPASMOLÍTICA DO EXTRATO HEXÂ-
NICO DE Solanum jabrense Agra & Nee 
(SOLANACEAE), ENVOLVE BLOQUEIO DO 
CÁLCIO. Cavalcante, F. A.; Silva, J.L.V.; Duarte, M. C.; 
Santos, R. F.; Silva, T. M. S.; Silva, B. A.

08-016  FRAÇÃO AQUOSA DO EXTRATO BRUTO AQUO-
SO DAS FOLHAS DA Achillea millefolium, L. (FAq) 
PODE ESTAR REDUZINDO A SECREÇÃO ÁCIDA 
GÁSTRICA ATRAVÉS DA VIA COLINÉRGICA. 
Baggio,C.H.; Freitas,C.S.; Otofuji,G.M.; Garcia,T.L.C.; 
Calixto,C.P.; Rieck,L. & Marques,M.C.A.

08-017  AÇÃO ESPASMOLÍTICA DA FASE ACETATO DE 
E T I L A D E  S o l a n u m  p a l u d o s u m  M o r i c .  
(SOLANACEAE) ENVOLVE BLOQUEIO DO 
CÁLCIO, EM ÍLEO DE COBAIA. Silva, J.L.V.; 
Duarte, M.C.; Cavalcante, F.A.; OLIVEIRA, R.C.M. 
Silva, T.M.S.; Silva, B.A.

08-018 DITERPENOS CITOTÓXICOS ISOLADOS DE Hyptis 
martiusii BENTH (LABIATAE) Farias, M.N.A.; 
Silveira, E.R.; Araújo, E.C.C.; Lima, M.A.S.; Moraes, 
M.E.A.; Pessoa, C.; Costa-Lotufo, L.V.; Moraes, M.O.
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08-019 ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE DITER-
PENOS ABIETANOS ISOLADOS DE AEGIPHILA 
LHOTZKYANA CHAM. (VERBENACEAE) Farias, 
M.N.A; Silveira, E.R.; Barros, M.C.P.; Lima, M.A.S.; 
Moraes, M.E.A.; Moraes, M.O.; Pessoa, C.; Costa-
Lotufo, L.V.

08-020 INDUÇÃO DE APOPTOSE POR HOMOPTE-
ROCARPINA E MEDICARPINA EM CÉLULAS 
LEUCÊMICAS. Fortier, S.C.; Montenegro, R.C.; 
Campos, P.B.C.; Silveira, E.R.; Falcão, M.J.C.; Pessoa, 
C; Moraes, M.E.A.; Rabenhorst, S.H.; Costa-Lotufo, 
L.V.; Moraes, M.O.

08-021 ESTUDO DO MECANISMO DA ATIVIDADE 
CITOTÓXICA DO ISOCAMPFERÍDEO E DO 
CAMPFEROL EM CÉLULAS LEUCÊMICAS. 
Fortier, S.C.; Montenegro, R.C; Campos, P.B.C.; 
Silveira, E.R.; Canuto, K.M.; Pessoa, C.; Moraes, 
M.E.A.; Costa-Lotufo, L.V.; Moraes, M.O.

08-022  AÇÃO CITOTÓXICA DAS FOLHAS E RAIZES DA 
TOCOYENA FORMOSA EM LINHAGENS DE 
CELULARES TUMORAIS Cavalcanti, B.C., Moraes, 
M.O.; Moraes, M.E.A.; Costa-Lotufo, L.V.; Bolzani V 
.Hamerski, L; Pessoa1, C

08-023  ATIVIDADE ANTIMITÓTICA DE Pothomorphe 
peltata (L) MIQ. DA AMAZÔNIA BRASILEIRA. 
Cavalcanti, BC; Wilke, DV; Moraes, MO; Moraes,ME; 
Costa-Lotufo,LV; Pinto,ACS; Nunomura, SM; 
Pohlit,AM; Pessoa,C.

08-024  ATIVIDADE ANTITUMORAL E ANTIMITÓTICA 
DA Tabebuia serratifolia VAHL DA AMAZÔNIA 
BRASILEIRA Cavalcanti, B, Wilke, DV, Moraes, MO; 
Moraes, ME; Costa-Lotufo, LV; Pohlit, A; Pessoa, C

08-025 ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE COM-
POSTOS ISOLADOS DO Croton cajucara Benth EM 
CÉLULAS LEUCÊMICAS HUMANAS. Farias, 
R.A.F.  Nogueira, M.A.S.; Maciel, M.A.M.; Pinto, A.C. 
Maia, L.S.; Leyva, A.; Pessoa, C. ; Costa-Lotufo, L.V.; 
Moraes, M.O

08-026 EFEITO ANTIMITÓTICO DE FRAÇÕES META-
NÓLICAS DO Croton cajucara Benth. Farias, R.A.F.; 
Nogueira, M.A.S.; Maciel, M.A.M.; Pinto, A.C. ; 
Gonzalez, R.P. ; Moraes, M.E.A.; Wilke, D.V. ; Pessoa, 
C. ; Costa-Lotufo, L.V. ; Moraes, MO

08-027  ACHILLEA MILLEFOLIUM L. : ANALGESIC AND 
ANTIEDEMATOGENIC ACTIVITY. Santos, L.E.; 
Lepera,E.Z.P.; Silva,R.F.P. ; Longo,M.C.

08-028 ESTUDO DO POTENCIAL ANTIMITÓTICO E 
CITOTÓXICO A PARTIR DO EXTRATO 
HIDROALCOOLICO DA PLANTA Calotropis 
procera R. Br. Nogueira, M. ; Costa-Lotufo, L.V.; 
Moraes, M.E, Moraes, M.O.; Farias, R.F.; Moura,.E.; 
Cunha, A.; Pessoa, C.

08-029  AÇÃO CITOTÓXICA DAS FOLHAS E RAIZES DA 
TOCOYENA FORMOSA EM LINHAGENS DE 
CELULARES TUMORAIS Cavalcanti, B.C., 
Nogueira, M.A.S., Moraes1, M.O.; Moraes1, M.E.A.; 
Costa-Lotufo, L.V.; Bolzani V .; Pessoa1, C.

08-030 ATIVIDADE CITOTÓXICA DE LACTONAS 
SESQUITERPÊNICAS: ESTUDOS DE PROVÁVEIS 
MECANISMOS DE AÇÃO. Fortier, S.C.; Jimenez, 
P.C.; Taleb, S.H., Rodrigues, D.C.R.O.; Lopes, N.P., 
Pessoa, C.; Moraes, M.E.A.; Moraes, M.O.; Costa-
Lotufo, L.V.

08-031  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ESPASMOLÍTICA DO 
EXTRATO AQUOSO DE Achillea millefolium 
(ASTERACEAE) Freitas A; Munhoz E; Delongui F; 
Name CF; Sato H.

08-032 ATIVIDADE ANTIEDEMATOGÊNICA E ANAL-
G É S I C A  D O  E X T R A T O  B R U T O  
HIDROALCOÓLICO DE PUNICA GRANATUM L. 
Silva, R.F.P. ; Lepera,E.Z.P.; Longo,M.C.

08-033 INVESTIGAÇÃO DA PROPRIEDADE ANTI-
NOCICEPTIVA DO EXTRATO AQUOSO DE 
Alternanthera brasiliana (AMARANTHACEAE). 
Munhoz E; Freitas A; Delongui F; Name CF; Sato H

08-034 EFEITOS DOS ALCALÓIDES DA Himatanthus 
lancifolius (Muell. Arg.) Woodson, APOCYNACEAE 
SOBRE A CONTRATILIDADE DO MÚSCULO LISO 
VASCULAR E NÃO-VASCULAR. Meller, M.C.1; 
Pudeulko, D.O.; Rattmann, Y. D.; Da Silva-Santos, J. E.; 
Terluk, M.R.; Santos, C.A.M.

08-035  ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DO EXTRATO 
AQUOSO BRUTO DAS FOLHAS DA Arctium lappa 
L. (EA). Calixto,C.P.; Freitas,C.S.; Baggio,C.H.; 
Rieck,L.; Marques,M.C.A.

08-036  AÇÃO VASORRELAXANTE DA Maytenus ilicifolia 
(ESPINHEIRA SANTA) EM AORTA TORÁCICA DE 
RATOS: ENVOLVIMENTO DA VIA L-ARGININA-
ÓXIDO NÍTRICO. Rattmann, Y. D; Da Silva-Santos, J. 
E.; Cipriani, T. R.; Iacomini, M.; Rieck, L.; Marques, M. 
C. A.

08-037  MYOTOXICITY OF Bothrops jararacussu SNAKE 
VENOM ON MICE FAST- AND SLOW-TWICHT 
MUSCLES FOLLOWING DENERVATION. Tomaz, 
M. A.; Fernandes, F. F. A.; Moraes, R. A. M.; S. Calil-
Elias; Melo, P. A.

08-038   AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ESPASMOLÍTICA 
DO EXTRATO HEXÂNICO OBTIDO DAS FOLHAS 
DE Solanum agrarium Sendtner EM ÍLEO ISOLADO 
DE COBAIA. Oliveira, R.C.M.; Santos, R.F.; Alarcón, 
K.P.M.; Claudino, F.S; Silva, T.M.S.; Cavalcante, F.A.

08-039  ATIVIDADE HEMOLÍTICA DA TOXINA PROTÉICA 
PURIFICADA DA PELE DA RÃ Leptodactylus 
pentadactylus EM RATOS WISTAR. Evangelista, 
J.S.A.M.; Bezerra, G.P.B.; Monteiro,H.S.A.; Carvalho, 
K.M.

08-040  AVALIAÇÃO DO EXTRATO AQUOSO DE Carapa 
procera (ANDIROBA) NO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL. Mitsugui, C.S.; Santos, A.L.; Costa, E.A.; 
Rodrigues, W.A.; Limãos, E.A. Castro, M.S.A; Souccar, 
C.; Lapa, A.J.
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08-041   INVESTIGAÇÃO DO EFEITO ESPASMOLÍTICO 
DO FLAVONÓIDE DPTN-370 EM ÚTERO DE RATA 
E ÍLEO DE COBAIA Julianeli Tolentino de Lima ; Rita 
de Cássia Meneses Oliveira ; Fladmir de Sousa 
Claudino ; Luciano Augusto de Araújo Ribeiro; Marcos 
Antônio

08-042 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO FERMEN-
TADO DE GRÃOS DE KEFIR, Sheyla Alves 
Rodrigues , Álvaro Silva Lima, Sergio Ricardo Stuckert 
Seixas, Lauro Xavier Filho

08-043  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA 
DA RESINA DO RIZOMA DE Philodendron 
bipinnatifidum SCHOTT Rocha,VC ;Reis, GM ; 
Malgar, DC; Pires, PA Melo,WC ; Morais,A A; 
Vanderlinde, FA e Côrtes, WS

08-044 ATIVIDADE ANALGÉSICA EM FRAÇÕES DO 
EXTRATO AQUOSO DE Nidularium procerum. 
Cerqueira, ACB; Zanon, C; Amendoeira, FC; Frutuoso, 
VS; Berenger, AL; Figueiredo, MR; Bozza, PT & 
Castro-Faria-Neto, HC

08-045 MONITORAMENTO QUÍMICO-FARMACOLÓGI-
CO DAS ATIVIDADES ANTINOCICEPTIVA E 
ANTIINFLAMATÓRIA DE FRAÇÕES DO LÁTEX 
DE Croton urucurana Bail. (sangra d'água). Araújo, 
L.B.; Fernandes, A. P. J.; Noldin, V. F.; Lima, J. C. L.; 
Lopes, L.; Cechinel Filho, V.; Martins,

08-046 AÇÃO DA PLANTA Dicksonia sellowiana 
( D I C K S O N I A C E A E )  N O  N Ú M E R O  D O S  
DIFERENTES LEUCÓCITOS SANGUÍNEOS DE 
ANIMAIS PORTADORES DO SARCOMA 180. 
S a t o , D . Y. O . ;  M i g u e l , O . G. ;  S c o l a r o , B . L . ,  
Santos,M.H.P.; Ribeiro,K.J.C.; Oliveira,G.V.; 
Steil,A.A.

08-047 ESTUDO DOS EFEITOS ANSIOLÍTICO E 
RELAXANTE MUSCULAR DE Combretum leprosum 
MART. & EICHER. Almeida, F.R.C., Silva, A.M.O., 
Silva, L.L., Alencar, N.L., Reis, J.C., Lira, S.R.S

08-048  ESTUDO PRELIMINAR DA TOXICIDADE SOBRE 
Artemia salina E ATIVIDADE HEMOLÍTICA DAS 
ESPÉCIES Cenostigma macrophyllum, Combretum 
leprosum E Qualea grandiflora. Almeida, F.R.C., Brito, 
S.M.R.C., Silva, A.M.O., Silva, L.L., Alencar, N.L., 
Silva, M.T.B.

08-049  INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO DO SARCOMA 180 
PELO EXTRATO DA PLANTA Dicksonia sellowiana 
(DICKSONIACEAE). Ribeiro,K.J.C.; Sato,D.Y.O.; 
Santos,M.H.P.; Scolaro,B.L., Fernandes,M.R.N.; 
Miguel,O.G.; Steil,A.A.

08-050  ATIVIDADE ANTITUMORAL DA PLANTA 
Dicksonia sellowiana (DICKSONIACEAE) NO 
TUMOR ASCÍTICO DE EHRLICH. Santos,M.H.P.; 
Ribeiro,K.J.C.; Sato,D.Y.O.; Cordini,M.; Miguel,O.G.; 
Steil,A.A. 

08-051  EFEITO ESPASMOLÍTICO DO EXTRATO HIDRO-
ALCOÓLICO DA Combretum leprosum EM 
PREPARAÇÕES DE MÚSCULO LISO INTESTINAL 
Amaral, E.J.R., Magalhães, H.C.R.; Meneses; AD., 
Branco, AC.S.C.; Alves, P.N.N.; Reis, J.R.A.R.; Nunes, 
P.H.M.; Cavalcanti, P.M.S.

08-052 PARTICIPAÇÃO DA VIA DA ÓXIDO NÍTRICO 
SINTASE (NOS)  SOBRE A ATIVIDADE 
ANTIINFLAMATÓRIA (AA) DA FRAÇÃO 
DICLOROMETANO (WEDC) EXTRAÍDA DA 
Wilbrandia ebracteata (WE) COGN. Anton, A.A., 
Siqueira-Junior, J.M., Krepsky, P. B., Peters, R.R., 
Farias, M.R.,

08-053  ATIVIDADE ESPASMOLÍTICA DE MILONINA EM 
TRAQUÉIA ISOLADA DE COBAIA. Cavalcante, 
H.M.M., Ribeiro, T.P., Barbosa-Filho, J.M., Diniz, 
M.F.F.M. & Medeiros, I.A.

08-054   ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DE Combretum 
leprosum MART & EICHE. Meneses, A.D.; Amaral, 
E.J.R.; Cruz, F.J.S.M.; Silvéria, R.S.L.; Almeida, 
F.R.C.; Brito, S.M.R.C.; Cavalcanti, P.M.S; Nunes 
P.H.M.

08-055 CARDIOVASCULAR EFFECTS INDUCED BY 
LABDA 8 (17), 12,14-TRIEN-19-ÓIC ACID (LAB-
302) IN RATS. Oliveira, A.P, Furtado, F.F. Guedes, 
D.N., Medeiros, I.A.

08-056 DIMINUIÇÃO DA RESPOSTA CONTRÁTIL À 
NORADRENALINA INDUZIDA PELA TOXINA 
TsTX-I DO ESCORPIÃO Tityus serrulatus: 
POSSÍVEL DESSENSIBILIZAÇÃO HETERÓLOGA 
PROMOVIDA PELA LIBERAÇÃO SELETIVA DE 
ATP Oliveira, M. K. M.; Freitas, T. A.; Barreto, S.A.

08-057 INFLUÊNCIA DO CÁLCIO NA RESPOSTA 
VASORELAXANTE INDUZIDA PELO ÓLEO 
E S S E N C I A L D E  O c o t e a  d u c k e i  Va t t i m o  
(LAURACEAE) EM RATOS. Cunha, R.M., 
Cavalcante, K.V.M., Barbosa-Filho, J.M. & Medeiros, 
I.A.

08-058  EFEITO IMUNOMODULADOR DE EXTRATOS DE 
U N C A R I A T O M E N T O S A C a r v a l h o , M V;  
Calheiros,AS; Rosario,SL; AS; Siani, AC; Valente,L; 
Henriques, MGMO; Sampaio,ALF

08-059  EFEITOS DO VENENO BRUTO DA SERPENTE 
Pseudechis australis SOBRE A CONTRAÇÃO POR 
ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA EM JEJUNO E DUCTO 
DEFERENTE ISOLADOS DE RATO Checchi,P.; 
Carvalho,R.R.; Mirtschin,P.; Spencer, PJ; Conceição, 
I.M.

08-060  INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE CENTRAL DE 
UMA SUBSTÂNCIA ISOLADA DE Pfaffia glomerata 
(SPRENGEL) PEDERSEN. Fenner, R; Neves, G; 
Gosmann, G; Zimmer, A; Rates, SMK

08-061 EFEITO DE FRAÇÕES ORGÂNICAS DA ALGA 
M A R I N H A S a rg a s s u m  c y m o s u m  S O B R E  
Trypanosoma cruzi Pessatti, T.L.P..; Conzattti, A.; 
Steindel, M.; Pessatti, M.L.P.
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08-062 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE 
FRAÇÃO DO ÓLEO DE ALHO (AJOENE) NA 
INFECÇÃO DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE 
EXPERIMENTAL. Maluf, M. L. F., Takahachi, G., 
Svidzinsk, T. I. E., Apitz, C. R., Gonçalves, S. T., 
Bersani-Amado, C. A., Cuman, R. K. N.

08-063  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA 
(AA) DA SUBFRAÇÃO 63 (SF63) EXTRAÍDA DA 
Croton celtidifolius (EUPHORBIACEAE). Jürgensen 
S, DalBó S, Siqueira-Junior JM, Silva LFR, Pizzolatti 
MG, Ribeiro-do-Valle RM

08-064 ESTUDO PRELIMINAR DO MECANISMO DA 
ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DA SUB-
FRAÇÃO 63 (SF63) OBTIDA DA Croton celtidifolius 
(euphorbiaceae). DalBó S, Jürgensen S, Soethe DN, 
Santos ARS, Silva LFR, Pizzolati MG, Ribeiro-do-Valle 
RM

08-065  POSSIBLE INVOLVEMENT OF NITRIC OXIDE IN 
THE VASORELAXANT EFFECT INDUCED BY 
Passiflora edulis Cavalcante, K.V.M., Correia, N.A., 
Medeiros, I.A., Schenkel, E.P.

08-066 PROCOAGULANT PROTEINS IN BOTHROPS 
LANCEOLATUS VENOM. Sant'Ana, C. M., Pereira, 
R., Corsi, M. C. C., Donato, J. L., Hyslop, S., Lôbo de 
Araújo, A

08-067  EFEITOS DO VENENO BRUTO DE Bothrops 
jararaca e Bothrops jararacussu SOBRE A 
CONTRAÇÃO INDUZIDA POR ESTIMULAÇÃO 
ELÉTRICA NO DUCTO DEFERENTE DE RATO. 
Carvalho, R.R.; Checchi, P.; Conceição, I.M.

08-068 ANÁLISE DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA 
CAUSADAS PELO VENENO DE ABELHA Apis 
mel l i f era  NA CAVIDADE PLEURAL DE 
CAMUNDONGOS. Calixto M.C. e Calixto, J.B

08-069  CARACTERIZAÇÃO DA RESPOSTA CONTRÁTIL 
AO VENENO BRUTO DO ESCORPIÃO Tityus 
serrulatus EM JEJUNO ISOLADO DE RATO Louza, 
G.S.;  Freitas, T. A.;Conceição, I. M.

08-070 ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA GÁSTRICA E 
CICATRIZANTE CUTÂNEA DE FRAÇÃO DO 
LÁTEX DE C. Candamarcensis Mello V. J., DelfinoJ. 
L. N., SirqueiraL. M. S., Lemos F. O., Bravo C. E. S., 
Lopes  M. T. P.

08-071 ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA TÓPICA DO 
TRITERPENO PENTACÍCLICO ÁCIDO 24-
HIDROXITORMÊNTICO. Cezarotto, G.S., Otuki, 
M.F., Hess S.C., Delle Monache F., Yunes, R., Calixto, 
J.B.

08-072 PARTICIPATION OF ENDOTHELIUM-NO IN THE 
VASORELAXANT EFFECT INDUCED BY 
GOVANINE Silva, D.F.; Tavares, J.F.; Silva, M.S.; 
Guedes, D.N.; Medeiros, I.A.

08-073  ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DO EXTRATO 
BRUTO HIDROALCOÓLICO DA Aloysia gratissima 
(Gill. & Hook.) Tronc. Siqueira MG, Bighetti AE, 
Fiorentini BG, Antônio MA,Possenti A, Santos 
LA,Carvalho JE

08-074 PROPRIEDADES ANTITUMORAIS DE POLIS-
SACARÍDEOS ISOLADOS DE PAREDE CELULAR 
DA ALGA PARDA Sargassum stenophyllum 
(PHAEOPHYCEAE). Dias, P.F.; Siqueira-Junior, J.M.; 
Maraschin, M.; Gagliardi, A.R. Ribeiro-do-Valle, R.M

08-075 ATIVIDADE ANTITUMORAL DA ESPÉCIE 
Didymopanax vinosum  (ARALIÁCEAE) E 
ISOLAMENTO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS. 
Madjarof C, Kohn L, Antônio MA,Tinti SV, Foglio MA; 
Jankowsky L, Carvalho JE

08. 76 ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DA FRAÇÃO 
RICA EM ALCALÓIDES DE Virola sebifera. Denny 
C, Kohn, LK, Tinti, VS, Antonio, MA Foglio MA, 
Carvalho JE

22:00h

Restaurante Hotel Monte Real 
Festa de Confraternização
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Terça Feira 23/09/2003

09:00h
Conferências

Sala Imperial
Macrophage receptors in innate immunity
Siamon Gordon  (University of Oxford)
Coordeadora: Yara Curi (Instituto Butanta)

Sala Rubi
Preclinical pharmacology of cannabinoid receptor ligands: 
possible therapeutic applications
Jean De Vry (Bayer Pharmacologicals, Alemanha)
Coordenador: Reinaldo N. Takahashi (UFSC)

Sala Safira
Interrelação adrenal-pineal e a temporização da resposta 
inflamatória
Regina Pekelmann Markus (Instituto de Biociências )
Coordenador: Renato Sérgio B.  Cordeiro (FIOCRUZ - 
Fisiologia e Farmacodinâmica)

10:15  11:30h
Sessões de Comunicação Oral

Sala Rubi
Sessão de Comunicação Oral 6 
Coordenadora: Bagnólia A. da Silva (UFPB)

08-051 Efeito espasmolítico do extrato hidro-alcoólico da 
Combretum leprosum em preparações de músculo liso 
intestinal Amaral, E.J.R., Magalhães, H.C.R.; Meneses; 
AD., Branco, AC.S.C.; Alves, P.N.N.; Reis, J.R.A.R.; 
Nunes, P.H.M.; Cavalcanti, P.M.S

08-053  Atividade espasmolítica de milonina em traquéia isolada 
de cobaia. Cavalcante, H.M.M., Ribeiro, T.P., Barbosa-
Filho, J.M., Diniz, M.F.F.M. & Medeiros, I.A.

08-072 Participation of endothelium-no in the vasorelaxant 
effect induced by govanine Silva, D.F.; Tavares, J.F.; 
Silva, M.S.; Guedes, D.N.; Medeiros, I.A

08-109 Estudo comparativo entre os efeitos renais promovidos 
pelo veneno total e a lectina de Bothrops pirajai. Havt. 
A., Barbosa, P.S.F., Toyama, M.H., Toyama, D.O., 
Nascimento, K.S., Teixeira, E.H., Martins, A.M.C., 
Nobre, A.C.L. Soares, T.F.C., Marangoni, S., Fonteles, 
M.C., Monteiro, H.S.A.

Sala Safira
Sessão de Comunicação Oral 7
Coordenador:  Edson Antunes (UNICAMP)

01-028  Papel de fosfolipase a  secretória na produção de IL-6 2

por mastócitos derivados de medula óssea Alves, 
A.P.G., Boffoni, L.G., Diaz, B.L.

01-065  Caracaterização molecular dos mecanismos envolvidos 
no controle da expressão do receptor B  na veia porta de 1

rato. Medeiros, R, Fernandes, ES, Ferreira, J, André, E, 
Campos, MM, Cabrini, DA, Avellar, MC, Bader, M, 
Calixto, JB.

06-069  Efeito do veneno de Crotalus durissus terrificus sobre a 
dor neuropática. Gutierrez V.P., Chacur M., Sampaio 
SC, Picolo G., Cury Y.

06-162  Influência da injeção de endotelina-1 e da sarafotoxina 
S6c sobre comportamento nociceptivo induzido por 
estimulação térmica ou mecânica em ratos. Motta, 
E.M.; De Souza, G.E.P; DOrléans-Juste, P.; Rae, G.A.

06-165  Activation of tumor necrosis factor receptor type-1 in 
sensory neurons induces a chronic increase of the 
susceptibility to inflammatory hyperalgesia. Parada, 
C.A. and Levine, J.D

Sala 8
Sessão de Comunicação Oral 8
Coordenadora: . Denise Carmona  (UFMG)

01-021 ATL-1, a synthetic analog of lipoxin a , inhibits 4

cytoskeleton reorganization of human umbilical vein 
endothelial cells: involvement of MAPK and FAK. 

*Cezar-de-Mello P.F.T. , Nascimento-da-Silva V. & 
Fierro I.M.

01-073 Comparative effects of phosphodiesterase (pde) 4 
inhibitors on eosinophil peroxidase secretion from 
allergen-primed and non-primed eosinophils. Alves, A, 
Pires A., Lagente, V, Lugnier C, Martins, M & Silva, P.

06-055  Effect of BAY 41-2272, an activator of sGC via nitric 
oxide-independent mechanism, on human eosinophil 
chemotaxis Moreira, J, Thomazzi, SM, De Nucci, G, 
Antunes, E

07-004 CC chemokine receptor antagonism reduces infla-
mmatory cell influx, but not angiogenesis, in a mouse 
sponge model  L.S. Barcelos; A.L.S. Souza; S.P. 
Andrade; M.M. Teixeira

07-009  Participação das citocinas IFN-GAMA , IL-10 e IL-4 no 
recrutamento de eosinófilos no jejuno de camundongos 
com alergia alimentar. Daniela L. Gargiulo, Janaína 
Cláudia S. Saldanha, Cláudia C. Brant, Luana P. A. 
Dourado, Mauro M. Teixeira, Denise C. Cara.

Sala 10
Sessão de Comunicação Oral 9
Coordenadora: Thereza Christina Barja-Fidalgo  (UERJ)

01-078  Alterations in the insulin signaling in adipocytes of rats 
undernourished during early lactation. Garcia-Souza, 
E.P., Da Silva, S.V.,Félix, G.B., Moura, A.S., Freitas, 
M.S., & Barja-Fidalgo, C

04-051  Programming of hypertension in utero:role of oxidative 
stress. Franco MCP; Akamine EH; Fortes ZB; Tostes 
RCA; Carvalho MHC; Nigro D.

04-063  Investigação dos efeitos protetores do exercício físico 
sobre a disfunção endotelial induzida pela glicose 
elevada De Moraes,R.; Gioseffi,G.; Tibiriçá,E.

06-051 Febrile response and neutrophilia induced by lps in 
diabetic rats. Cardoso, O.O.; Melo, M.C.C.; Soares, 

1D.M.; Figueiredo, M.J.; Lindsey, C.J.; Souza
07-013   Bradykinin b  and b  receptor cross talk and the local and 2 1

systemic inflammatory response that follows ischaemia 
and reperfusion injury. Souza, D.G. Lomez, E.L. Pinho, 
V. Pesquero, J.L. Teixeira, M.M.
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Sala Imperial
Sessão de Comunicação Oral 10
Coordenador: François G. Nöel  (UFRJ)

01-002  Effect of PCALC36, a new synthetic coumestan, on 
gabaa receptors Lopes, D.V.S., Noël, F., Caruso, R.R.B., 
Castro, N.G., Silva, A.J.M.; Costa, P.R.R.

01-017  Frutalin, a gal binding-lectin from Artocarpus incisa 
induces inhibition of melanoma cell lines proliferation 
Pereira, CR; Saldanha-Gama, RFG; Brando Lima, AC;; 
Barja-Fidalgo, C, Moreira, AR

01-050  The involvement of PI3 kinase and AKT in IL-2 syn-
thesis induced by frutalin, a gal-binding lectin Aline C. 
BrandoLima, Roberta F. Saldanha-Gama, Ana C.O. 
Monteiro-Moreira, Renato A. Moreira,  Christina 
Barja-Fidalgo.

01-079  Novel alpha  adrenoceptor splice variants in Macaca 1a

mulatta seminal vesicle M.T.C.C.Patrão, C.S.Porto, 
M.C.W.Avellar.

08-002  Ação antiproliferativa da Tachia grandiflora maguire & 
weaver Tigre, R; Mourão, A.R.B.; Cavalcanti, BC; 
Wilke, DV; Moraes, MO; Moraes, MEA; Costa-Lotufo, 
LV; Santos, EVM; Morais, SKR; Nunomura, SM; Pohlit 
AM; Pessoa1, C.

11:45h
Mini Conferências

Sala Imperial
Malaria parasites: calcium signaling in a hostile 
environment?
Célia Regina Garcia  (IB-USP)
Coordenadora: Regina Pekelmann Markus (Instituto de 
Biociências )

Sala Rubi
Activation mechanisms of ascending nociceptive control
Claudia Herrera Tambeli (UNICAMP Piracicaba)
Coordenador: Fernando de Queiroz Cunha  (FMRP, USP)

Sala Safira
Propriedades moleculares do adrenoceptor alpha-1D 
humano recombinante
Andre Sampaio Pupo (UNESP)
Coordenadora: Maria Christina Werneck de Avellar (UNIFESP-
EPM)

13:30 às 15:00
Cursos

Sala Imperial
Técnicas usadas para avaliação de preparações 
cardiovasculares
Coordenador: Dalton V. Vassallo (UFES)

Dalton V. Vassallo (UFES)
Luciana Venturini Rossoni (IC-USP)
Edilamar Menezes Oliveira (EE-USP)

15:10h
Simpósios  e Pêmio

Sala  8
Prêmio José Pedro de Araújo de 2003
Coordenadora:.  Maria das Graças Lins Brandão

Comissão Julgadora: Antônio José Lapa (EPM/UNIFESP),
Elaine Elizabetsky  (UFRGS), Ënio C. Vieira & Luiz G. Pimenta.

•  Estudo botânico, químico e microbiológico de Lippia gracilis 
Schau para obtenção de um gel de aplicação oral
Eulália Camelo Pessoa de Azevedo Ximenes (UF P)

Sala 10
Canais iônicos na saúde e na doença
Coordenador: Jamil Assreuy  (UFSC)

•  Canais mitocondriais que regulam a vitalidade celular
Alícia Kowaltowski  (IQ-USP)

•  Canais iônicos em células neuronais
Jader Cruz  (ICB-UFMG)

•  Disfunção dos canais de cálcio do tipo L cardíacos na doença 
de Chagas
Círia Carolina Quintero Hernández  (IBCCF-UFRJ)

• Envolvimento dos canais iônicos na sensibilização da 
musculatura lisa intestinal
Viviane Louise  Nouailhetas (EPM-UNIFESP)

Sala Imperial
Molecular pharmacology: bioactive peptides and their 
receptors
Coordenador: Emer S. Ferro  (ICB-USP)

•  Discovery of bioactive peptides: past, present and future
Lloyd D. Fricker  (Albert Einstein College of Medicine)

•  Molecular characterization of angiotensin receptors
Antonio C.M. Paiva  (UNIFESP-EPM)

•  The regulatory mechanism of endopeptidase 24.15 secretion
Flávia R. Carreño  (USP)

• A new strategy for isolating novel bioactive peptides: the 
hemopressin example
Emer S. Ferro  ( ICB-USP)

Sala Rubi
Novel anti-inflammatory strategies
Coordenador: Mauro M. Teixeira   (UFMG)

•   IL-13 receptor as unique target in chronic pulmonary disease
Cory Hogaboam  (University of Michigan Medical School)

• Chemokines and Leukotriene interaction during leukocyte 
migration
Fernando de Queiroz Cunha  (FMRP, USP)

•  Aspirin-triggered-lipoxins: novel roles for lipid compounds in 
regulating inflammation and angiogenesis
Iolanda Fierro (UERJ)
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•  A new effect for annexin 1-derived peptide Ac2-26: reduction 
of allergen-evoked eotaxin generation and eosinophil 
infiltration in sensitized rats
Marco Aurélio Martins   (FIOCRUZ)

Sala Safira
Possible pathways for the development of phytomedicines
Coordenadora:  Elaine Elizabetsky   (UFRGS)

•  Drug development at PhytoNova, South Africa
Nigel Gericke (África do Sul)

•  The value of integrating the clinical experience of naturopaths 
into R & D strategies
Alex Botsaris  (IBPM Flora Medicinal RJ)

•   Pre-clinical Toxicology: why, how and at what costs
João Ernesto de Carvalho  (UNICAMP)

•  Integrating traditional knowledge into R & D strategies: is it 
worthwhile
Elaine Elizabetsky  (UFRGS)

19:30h
Sessão de Pôsteres

 Salão Real
Sessão de Pôsteres II
FARMACOLOGIA CELULAR E MOLECULAR

01-032 EFFECT OF DISINTEGRINS, ISOLATED FROM 
SNAKE VENOM, ON PROLIFERATION OF MV3, A 
HUMAN MELANOMA CELL LINE Oliva IB, Coelho 
AL, Barcellos GG, Zingali R, Marcinkiewicz C, De 
Freitas MS & Barja-Fidalgo C.

01-033 DISINTEGRINS, ISOLATED FROM SNAKE VE-
NOM, INDUCES NF-KB ACTIVATION ON HUMAN 
LYMPHOCYTE BY DEPENDENT INTEGRIN 
SIGNALING PATHWAYS. Helal-Neto E., Coelho 
A.L., Marcinkiewicz C., Barja-Fidalgo C. and De 
Freitas M.S

01-034  EFEITO CITOTÓXICO DO TAXOL E DA VINCRIS-
TINA SOBRE CÉLULAS LINFOBLÁSTICAS 
LEUCÊMICAS. Souza, NMA, Stern CAJ e Santos-
Silva, M.C.

01-035 Bcl-2 AUMENTA O CONTEÚDO DE Ca2+ DOS 
ESTOQUES INTRACELULARES EM CÉLULAS 
PC-12. Hirata,H., Jurkiewicz, A. e Smaili,S.S.

01-036  SERCA2 PUMP ISOFORM IN DENERVATED RAT 
VAS DEFERENS. Costa,T.M.F; Quintas, L.E.M., 
Noël, F & Cunha, V.M.N.

01-037  EFEITO DA PROTEÍNA BAX NA HOMEOSTASE DE 
CÁLCIO É INIBIDO PELO ADP. Carvalho,A.C.P., 
Te l e s , A . V. F. F. ,  S h a r p e , J . ,  Yo u l e , R . J . .  
Kowaltowski,A.J. e Smaili,S.S.

01-038 P2Y1 RECEPTOR STIMULATION PROMOTES 
ACTIVATION OF NA+/H+ EXCHANGE IN THE 
RAT PINEAL GLAND. Bomfim, R.F.; Ferreira, Z.S. & 
Markus, R.P.

01-039 PARTICIPAÇÃO DA PROTEÍNA ANTI-APOP-
TÓTICA BCL-XL NO TRANSPORTE DE Ca+2 
MITOCONDRIAL E SUA INTERAÇÃO COM A 
PROTEÍNA PRÓ-APOPTÓTICA BAX. Teles,A.V.F.F, 
Carvalho,A.C.P., Youle,R.J., Hsu, Y.T. e Smaili,S.S.

01-040 EFFECT OF ISOSORBIDE-5-MONONITRATE ON 
PLATELET ADHESION TO FIBRINOGEN. 
Silva,L.C..; Marcondes,S.; Donato,J.L.; Antunes,E., De 
Nucci,G.

01-041 AVALIAÇÃO IN VITRO DO POTENCIAL CITO-
TÓXICO, INDUTOR DE APOPTOSE E DE 
DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS LEUCÊMICAS 
DO ALCALÓIDE WARIFTEÍNA (Cissampelos 
sympodialis EICHL). Valadares, MC, Figueirêdo, CAV, 
Barbosa-Filho, JM, Bincoletto, C, Queiroz, MLS

01-042  RELAXING EFFECTS INDUCED BY THE SOLU-
BLE GUANYLYL CYCLASE (sGC) STIMULATOR 
BAY 41-2272 IN RAT ANOCOCCYGEUS MUSCLE 
(AcM). Okuyama CE, Claudino MA, Priviero FBM, 
Teixeira CE, Baracat JS, Antunes E & De Nucci G.

01-043 CONTRACTILE AND RELAXANT EFFECTS OF 
V E R AT R I D I N E  ( V T D )  I N  T H E  R AT  
ANOCOCCYGEUS MUSCLE (AcM). Okuyama CE, 
Teixeira CE, De Nucci G & Antunes E.

01-044  MELATONINA (MEL) INIBE PRODUÇÃO DE AMPc 
EM MIOTUBOS DE RATOS EM CULTURA VIA 
INIBIÇÃO DE Ca-CALMODULINA (Ca-CAM). 
Almeida, LD , Monteiro AEG  Santos JM  Godinho RO 
& Markus RP

01-045 CONTRIBUIÇÃO DE CARBOXIPEPTIDASES NO 
METABOLISMO DE VASOPEPTÍDEOS NO 
P E R F U S AT O  D O  L E I T O  A R T E R I A L  
MESENTÉRICO DE RATO Souza, LL, Salgado, 
MCO, Sousa,M.V, Machado, L.F, de Araújo, H.S.S., 
Oliveira, EB.

01-046 MELATONINA IMPEDE A INIBIÇÃO DA FOR-
MAÇÃO DE RAMIFICAÇÕES INDUZIDA POR KCl 
EM MIOTUBOS DE RATO EM CULTURA. 
Damineli, DSC, Almeida, LD, Godinho, RO, Markus, 
RP

01-047 EFFECTS OF SNP AND SIN-1 ON PLATELET 
ADHESION TO FIBRINOGEN. Cardoso, M.H.M.; 
Marcondes, S.; Morganti, R.P.; de Nucci, G.; Antunes, 
E.

01-048  ECHISTATIN, AN RGD-DISINTEGRIN INCREASES 
ENDOTHELIAL CELL AND NEUTROPHIL 
ADHESIVENESS. Nascimento-da-Silva V., Cezar-de-
Mello P.F.T., De Freitas M.S., Barja-Fidalgo C. & Fierro 
I.M.

01-049  SIGNALING PATHWAYS INVOLVED ON MONO-
CYTE ACTIVATION BY ATL-1, A SYNTHETIC 
ANALOG OF LIPOXIN A4. Simões R.L. & Fierro, I.M

01-050  THE INVOLVEMENT OF PI3 KINASE AND AKT IN 
IL-2 SYNTHESIS INDUCED BY FRUTALIN, A 
GAL-BINDING LECTIN Aline C. BrandoLima, 
Roberta F. Saldanha-Gama, Ana C.O. Monteiro-
Moreira, Renato A. Moreira, Christina Barja-Fidalgo
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01-051 DOENÇA DE HUNTINGTON : NEURODEGE-
NERAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO Ca+2 INTRA-
CELULAR ? - Rosenstock, T.R., Okuno, C.S., 
Jurkiewicz. A, Bertoncini, C.R.A., Smaili, S.S.

01-052  ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA COMPARATI-
VA DE COMPOSTOS SINTÉTICOS OBTIDOS 
PELA REAÇÃO BAYLIS HILLMAN. Kohn LK, 
Almeida WP, Ciampi KMM, Antônio, MA, Tinti VS, 
Carvalho JE.

01-053  ESTUDO FUNCIONAL DO RECEPTOR AT1 DA 
ANGIOTENSINA II ATRAVÉS DE MUTAÇÕES 
SÍTIO DIRIGIDA Pignatari, G. C. , Oliveira, L., Ferro, 
E. & Paiva, A.C.M.

01-054 EFEITO DO CARBACOL NA EXPRESSÃO DE 
AQUAPORINA 9 EM EPIDÍDIMO DE RATO 
C.I.Suenaga, E.R.Siu, M.F.Lázari, E.Maróstica, 
C.S.Porto.

01-055 HEME DELAYS HUMAN NEUTROPHILS APOP-
TOSIS VIA MULTIPLE SIGNALLING PATHWAYS. 
Arruda, M.A., Gregório, C., Rossi, A.G., de Freitas, 
M.S., Graça-Souza, A.V., Barja-Fidalgo, C.

01-056  L-ARGININE INHIBIT PLATELET AGGREGATION 
AT CONCENTRATION OF SYSTEM Y+L 
SATURATION Luciana Ribeiro, Tatiana M.C. Brunini, 
Roberto Soares de Moura, A. Claudio Mendes Ribeiro

01-057 LOCALIZAÇÃO DOS SUBTIPOS DE RECEPTOR 
MUSCARÍNICO EM EPIDÍDIMO DE RATO. E.R. 
Siu, C.I. Suenaga, M.C.W. Avellar, E. Maróstica, C.S. 
Porto

01-058 FRUTALIN, A GAL BINDING-LECTIN FROM 
Artocarpus incisa INDUCES INHIBITION OF 
MELANOMA CELL LINES PROLIFERATION 
Pereira, CR; Saldanha-Gama, RFG; Brando Lima, AC; 
Barja-Fidalgo, C, Moreira, AR

01-059 THE INNATE IMMUNE RESPONSE PROFILE IN 
ADULT RATS UNDERNOURISHED DURING 
LACTATION CHALLENGED WITH LPS Silva, S.V.; 
Garcia-Souza, E.P.; Magalhães, L.A.; Pinto, A.F.S.; 
Moura, A.S.; De Freitas, M.S; Barja-Fidalgo, C.

01-060 EFEITO DO ESTRÓGENO NA EXPRESSÃO DOS 
SUBTIPOS DE RECEPTORES MUSCARÍNICOS 
EM HIPOCAMPO DE RATAS. Cardoso, C.C., Pereira, 
R.T.S., Koyama, C.A., Porto, C.S., Abdalla, F.M.F..

01-061 EFEITO DA DEPRIVAÇÃO DOS ESTERÓIDES 
SEXUAIS NA EXPRESSÃO DOS RECEPTORES 
MUSCARÍNICOS EM HIPOCAMPO DE RATAS. 
Cardoso, C.C., Pereira, R.T.S., Porto, C.S., Abdalla, 
F.M.F.

01-062 EFFECTS OF SNP AND SIN-1 ON PLATELET 
ADHESION TO FIBRINOGEN. Cardoso, M.H.M.; 
Marcondes, S.; Morganti, R.P.; de Nucci, G.; Antunes, 
E.

01-063 INVOLVEMENT OF EOTAXIN AND IL-5 IN 
GRANULOMATOUS REACTION IN MURINE 
SCHISTOSOMIASIS MANSONI., Paiva L, Perez S, 
Pires A., Lucena, S, Balduino A, Silva P, Martins M, 
Cordeiro R, El-Cheikh M & Borojevic R

01-064  GAMMA RADIATION PRODUCES CELL DEATH 
AND INCREASE BASAL [Ca2+] i ,  ROS 
PRODUCTION AND PKC ACTIVATION IN 
VISCERAL SMOOTH MUSCLE Sandra Claro, Maria 
E. M. Oshiro, Renato Mortara, Esper Kallas, Edna 
Freymuller and Alice T.Ferreira

NEUROFARMACOLOGIA

02-017  THE ROLE OF NITRIC OXIDE AND OXIDATIVE 
STATUS IN THE REDUCTION OF Na,K-ATPase 
ACTIVITY IN BRAIN INDUCED BY CHRONIC 
UNPREDICTABLE STRESS (USt) Munhoz, CD, 
Teixeira, SA; Kawamoto, EM; Leza, JC; Muscará, MN; 
Scavone, C.

02-018  MENTAL NERVE STIMULATION (MNS) EVOKED 
CARDIOVASCULAR RESPONSES IN RATS: A 
MODEL FOR OROFACIAL NOCICEPTION 
STUDY. Cecanho, R; Caous, CA; Balan, AC; Lindsey, 
CJ; and Yu, Y-G.

02-019 VALPROATO DE SÓDIO BLOQUEIA CONVUL-
SÕES E LESÃO NEURONAL INDUZIDAS PELA 
TSTX E TS-II ISOLADAS DO VENENO DO Tityus 
serrulatus.Karin Emi Okubi. , Lebrun,I., Sandoval, 
M.R.L.

02-020  DETERMINAÇÃO DE ÁREAS ISQUEMIADAS EM 
MODELO DE ISQUEMIA CEREBRAL GLOBAL 
EM RATOS ATRAVÉS DE CINTILOGRAFIA (SPEC) 
Santos, N.S., Torres, L.A., Bruno, R.B., Said, R.A., 
Vieira, M.P.G., Araújo, D.A., Lima, I.S.P e Viana, 
G.S.B.

02-021  EFFECTS OF A CHRONIC TREATMENT WITH L-
THYROXIN ON LEARNING AND MEMORY: A 
BEHAVIORAL APPROACH TO ANIMAL MODELS 
OF HYPERTHYROIDISM. Reis, E.A.; Castro, C.C.; 
Bonini, J.S.; Bevilaqua, L.R.M.; Cammarota, M.; 
Barreto-Chaves, M.L.M. ; Sarkis, J.J.F.

02-022  NO ENDÓGENO REGULA A POTENCIAÇÃO PÓS-
TETÂNICA (PPT), MAS NÃO A FADIGA DE 
TRANSMISSÃO (FT). Ramos, E. R. P.; Santos, I. L; 
Alves-Do-Prado, W.

02-023 DECADRONÒ REDUZ A FADIGA TETÂNICA 
I N D U Z I D A  P O R  N E O S T I G M I N A  E M  
PREPARAÇÕES NERVO FRÊNICO-DIAFRAGMA 
ISOLADO DE RATOS. Melo, J.O.; Santos, D.C.L.; 
Ambiel, C.R.; Santos, I.L.; Alves-Do-Prado,W.

02-024  DECADRON® PODE AUMENTAR OU REDUZIR A 
F A C I L I T A Ç Ã O  D A  T R A N S M I S S Ã O  
N E U R O M U S C U L A R  I N D U Z I D A  P O R  
NEOSTIGMINA. Santos, D.C.L.; Melo, J.O.; Ambiel, 
C.R.; Santos I.L.D.; Alves-Do-Prado,W.

02-025 A COCAÍNA ADMINISTRADA CRONICAMENTE 
DURANTE A PRENHEZ EXACERBA O EFEITO 
INIBITÓRIO DESTA DROGA SOBRE O 
COMPORTAMENTO MATERNAL (CM) E 
AUMENTA A CONCENTRAÇÃO DA DOPAMINA E 
DA SEROTONINA EM RATAS LACTANTES. Valera, 
A.G., Flório, J.C., Nasello, A.G. & Felicio, L.F.
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02-026 SOMATOSYMPATHETIC PRESSOR RESPONSES 
(SSR) TO SCIATIC NERVE STIMULATION (SNS): 
ROLES OF OPIOID MECHANISMS IN THE 
PARATRIGEMINAL NUCLEUS AND OF 
CAPSAICIN-SENSITIVE FIBRES.  Koepp, J.; Caous, 
C. A.; Balan, A. C.; Yu, Y. G.;  Rae, G. A. and Lindsey, C.

02-027 INFLUENCE OF NEUROTRANSMISSION BLO-
CKADE IN THE PARATRIGEMINAL NUCLEUS 
WITH COBALT CHLORIDE ON SOMATOSYM-
PATHETIC PRESSOR RESPONSES Caous, C. A.; 
Balan, A. C.;  Koepp, J.; Yu, Y. G.;  Rae, G. A. and 
Lindsey, C. J.

02-028 EFEITOS DO PANCURÔNIO (PANC) E DA d-
TUBOCURARINA (d-TC) SOBRE A RAZÃO DE 
TRAIN-OF-FOUR (TOF) DE PREPARAÇÕES 
NEUROMUSCULARES DE RATOS SÉPTICOS. 
Bolonheis, S.M.; Queiroz, R.N.; Santos, I.L.D.; Alves-
Do-Prado, W. 

02-029 DEXAMETASONA AUMENTA A FADIGA TETÂ-
NICA INDUZIDA POR NO. Ambiel, C.R; Melo, J.O.; 
Santos, I.L. e Alves-Do-Prado, W.

02-030 DEXAMETASONA AUMENTA A FACILITAÇÃO 
INDUZIDA POR NO EM PREPARAÇÕES NERVO 
FRÊNICO-DIAFRAGMA ISOLADO DE RATOS. 
Ambiel, C.R; Santos, D.C.L; Santos, I.L. e Alves-Do-
Prado, W.

02-031 THE BLOCKADE OF 5-HT1A RECEPTORS 
PREVENTS SPATIAL LEARNING IMPAIRMENT 
PRODUCED BY INTRASEPTAL INJECTION OF 
MUSCIMOL (MUSC). Balducci C , Morato GS, Nurra 
M and Carli M

PSICOFARMACOLOGIA

03-001 EFEITO DE Hypericum perfuratum SOBRE O 
VOLUME E A CONSTITUIÇÃO da SALIVA EM 
RATOS. Kopittke,L; Nin,MS; Marco, MO 
Maslinkiewicz,A; Gomez,R; Barros,HMT

03-002 EFEITO DE FÁRMACOS SOBRE A SALIVAÇÃO: 
UM MODELO ANIMAL Kopittke,L; Nin,MS; Marco, 
MO; Maslinkiewicz,A; Gomez,R; Barros, HMT

03-003 AVALIAÇÃO DA ABSTINÊNCIA EM RATOS SHR E 
W I S TA R  S U B M E T I D O S  A O  C O N S U M O  
FORÇADO DE ETANOL. Da Silva, G.E.; Takahashi, 
R.

03-004 EFEITO DA INJEÇÃO DE NALTREXONA (NL) NO 
NÚCLEO ACCUMBENS (ACC) SOBRE A 
TOLERÂNCIA RÁPIDA AO ETANOL (ET): 
COMPARAÇÃO ENTRE AS PORÇÕES "CORE" E 
"SHELL". Varaschin RK e Morato GS.

03-005 AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS 
A N T I D E P R E S S I V O S  T R I C Í C L I C O S  E  
ANSIOLÍTICOS BENZODIAZEPÍNICOS NO 
MUNICÍPIO DE ORLEANS  SC. Dalazen, K.B., 
Villain, A.P., Santos, A.RS.

03-006 AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE NOVOS 
DERIVADOS N-FENILPIPERAZÍNICOS COM 
AÇÃO DOPAMINÉRGICA. Neves, G; Kliemann, M; 
Tasso, L; Lacerda, L; González, F; Driemeier, D; 
Menegatti, R; Fraga, C; Barreiro, E; Eifler-Lima, V; 
Dalla-Costa, T; Rates, SMK

03-007 “GRASPING STRENGTH TEST”, UM NOVO 
MODELO EXPERIMENTAL PARA O ESTUDO DA 
TOLERÂNCIA RÁPIDA AO ETANOL? Batista, LC; 
Prediger, RDS; Takahashi, RN.

03-008 BEHAVIORAL ALTERATIONS IN DIETHYLPRO-
PION WITHDRAWAL Bispo da Silva, L.B., 
Cordellini, S.

03-009 ESTUDO DO ENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
S E R O T O N I N É R G I C O  D O  C O M P L E X O  
GIGANTOCELULAR NA ELABORAÇÃO DA 
ANALGESIA INDUZIDA PELO MEDO EVOCADO 
POR ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DO COLÍCULO 
SUPERIOR. DeOliveira, R.; DeOliveira R.C. & 
Coimbra, N.C.

03-010  SCOPOLAMINE GIVEN PRE-TRIAL 1 PREVENTS 
THE “ONE-TRIAL TOLERANCE” PHENOMENON 
ON ELEVATED PLUS-MAZE TRIAL 2. Bertoglio LJ, 
Carobrez AP.

03-011   ENVOLVIMENTO DO NÚCLEO MAGNO DA RAFE 
DO COMPLEXO GIGANTOCELULAR E DE 
RECEPTORES 5-HT2 NA ANALGESIA PÓS-ICTAL. 
DeOliveira, R.C.; DeOliveira, R.; Ferreira, C.M.R. & 
Coimbra, N.C.

03-012  LIDOCAÍNA IMPEDE O FENÔMENO DE "ONE-
TRIAL TOLERANCE" QUANDO INJETADA NA 
SUBSTÂNCIA CINZENTA PERIAQUEDUTAL 
DORSAL DE RATOS. Bertoglio LJ, Oliveira CL, 
Anzini C, Carobrez AP.

03-013 HALOPERIDOL PROVOCA LESÕES DETEC-
TADAS PELO ENSAIO COMETA NO DNA DE 
CÉLULAS SANGUÍNEAS DE RATOS Fraga, M.C. , 
Caldeira-de-Araújo, A. , Santos, R

03-014 L-NAME POTENCIALIZA REAÇÃO DE FUGA 
INDUZIDA POR DOADOR DE ÓXIDO NÍTRICO 
INJETADO NA SUBSTÂNCIA CINZENTA 
PERIAQUEDUTAL DORSOLATERAL Aguiar D.C., 
Guimarães F.S.

03-015   AVALIAÇÃO DE QUEBRAS NO DNA DE CÉLULAS 
SANGÜÍNEAS DE RATOS TRATADOS COM 
NICOTINA. Chapelin, F.A., Fonseca, A.S., Caldeira-
de-Araújo, A., Santos, R.

03-016  INFLUÊNCIA DO PRÉ-TRATAMENTO CRÔNICO 
COM CAFEÍNA NO TREMOR INDUZIDO PELA 
OXOTREMORINA. Fonseca, A.S., Santos, R

03-017  ONE-TRIAL TOLERANCE TO THE ANXIOLYTIC 
EFFECT OF NMDA/GLYCINE-B RECEPTOR 
LIGANDS DURING THE ELEVATED PLUS-MAZE 
RETEST IN RATS. Bertoglio LJ, Carobrez AP.
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03-018  EFEITO DA N-SALICILOILTRIPTAMINA SOBRE 
A S  C O N V U L S Õ E S  I N D U Z I D A S  P O R  
PENTILENOTETRAZOL E NO NERVO ISOLADO 
DE RATO Quintans-Júnior, L.J.; Araújo, R.N.; Morais, 
L.C.S.L.; Almeida, R.N.; Sousa, M.F.V.; Araújo, 
D.A.M

03-019  CAFFEINE REVERSES THE SOCIAL OLFACTORY 
MEMORY IMPAIRMENT IN AGING RATS. Rui 
Daniel S. Prediger, Luciano C. Batista and Reinaldo N. 
Takahashi

03-020 EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO AGUDA DE 
A R I P I P R A Z O L  E M  U M  M O D E L O  
EXPERIMENTAL DE DISCINESIA TARDIA EM 
RATOS. Gemignani, S., ; Avila, M.S.; Careta, M.F.; 
Clápis, T.C.S.; Di-Pierro; M.I.; Gullo, L.H.P.; Orlandi, 
M.M. & Pavan, T.B.

03-021 ANTIDEPRESSANTS EFFECT ON DIURNAL 
PROFILE OF 6-SULPHATOXYMELATONIN 
CONCENTRATION IN PATIENTS WITH MAJOR 
DEPRESSION. Reno, LAC, Gorenstein C , Markus RP

03-022 THE AVERSIVE EFFECT OF A METABOTROPIC 
GLUTAMATE RECEPTOR AGONIST INJECTED 
INTO THE DORSAL PERIAQUEDUCTAL GRAY 
MAY PARTIALLY DEPEND ON GLUTAMATE 
RELEASE Molchanov, M.L. and Guimarães, F.S.

03-023 ROLE OF GLUTAMATE-MEDIATED NEURO-
T R A N S M I S S I O N  I N  T H E  M E D I A L  
HYPOTHALAMUS ON ANXIETY Jardim MC, 
Guimarães FS

03-024 EFEITOS DO TRATAMENTO CRÔNICO COM 
AMANTADINA NO COMPORTAMENTO SEXUAL 
DE RATOS MMD Ferraz, GO Skinner, APM Pinto, RA 
de Paulos , OMMS Almeida, MR Ferraz

03-025 COMPORTAMENTO SEXUAL DE RATOS APÓS 
TRATAMENTO AGUDO COM AMANTADINA OU 
DIZOCILPINA MMD Ferraz, JC Fontanela, F 
Damasceno, L Roissman, R Chaves, OMMS Almeida, 
MR Ferraz

03-026  EFFECTS OF INTRA-HIPPOCAMPAL AP-7 IN RATS 
SUBMMITED TO THE LEARNED HELPLESSNESS 
MODEL OF DEPRESSION Padovan CM, Guimarães 
FS.

03-027  SOCIAL ISOLATION INCREASES THE EXPRES-
SION OF THE NR1 GLUTAMATE RECEPTOR 
SUBUNIT IN THE HIPPOCAMPUS OF RATS. 
Padovan CM, de Oliveira RMW, 3Deakin JFW and 
Guimarães FS.

03-028 EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO AGUDA DE 
ARIPIPRAZOL SOBRE A ATIVIDADE GERAL DE 
RATOS OBSERVADOS NO CAMPO ABERTO. 
Avila, M.S.; Careta, M.F.; Clápis, T.C.S.; Di-Pierro; 
M.I.; Gullo, L.H.P.; Orlandi, M.M.; Pavan, T.B. & 
Gemignani, S

FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR E RENAL

04-023 EXPRESSÃO DE RECEPTORES B1 E B2 DE 
CININAS EM MODELOS DE HIPERTENSÃO 
EXPERIMENTAL: ANÁLISE QUANTITATIVA POR 
REAL TIME PCR. Fernandes L; Mori MAS; Pesquero 
JB, Carvalho MHC.

04-024 ROLE OF RENAL ISCHAEMIA AND REPERFU-
SION ON RENAL VASCULAR RESPONSE TO 
PHENILEPHRINE AND BRADYKININ IN THE 
ISOLATED RAT KIDNEY. Kátia D. Silveira, Walter B. 
Cicarini, Jamil Assreuy, Mauro M. Teixeira, Maria 
Aparecida R. Vieira and Kênia Pompermayer.

04-025 EFFECTS OF ATENOLOL AND ATENOLOL 
ASPIRINATE IN THE CHRONOTROPIC 
RESPONSES TO ISOPROTERENOL IN RAT 
ISOLATED RIGHT ATRIA AC Montes, FBM 
Priviero, JL Donato, G De Nucci.

04-026 CHARACTERIZATION OF VASCULAR ANGIO-
TENSIN II GENERATION PATHWAYS IN 
CHRONIC HYPERTENSIVE RATS D.O. Sivieri Jr., 
M.C.O. Salgado

04-027 ERECTILE EFFECTS OF THE SOLUBLE 
GUANYLYL CYCLASE (sGC) STIMULATOR BAY 
41-2272 IN RAT CORPUS CAVERNOSUM (RCC). 
Baracat, JS; Teixeira, CE; Antunes, E and De Nucci, G.

04-028 17 ß-ESTRADIOL REPAIRS THE ANG II 
DECREASED RESPONSIVENESS IN COLLARED 
CAROTID ARTERIES OF RATS Fukada, SY; de 
Oliveira, AM.

04-029  TRANSPORTE DE L-ARGININA EM PLAQUETAS 
DE PACIENTES URÊMICOS HIPERTENSOS 
T.M.C. Brunini, M. Lemos Neto, M.A.S. Siqueira, 
M.A. Antunes, S. Santos, R. Soares de Moura, A.C. 
Mendes Ribeiro

04-030 DISFUNÇÃO ENDOTELIAL EM FÊMEAS DIA-
B É T I C A S :  E F E I T O  D A I N S U L I N A E  
TETRAHIDROBIOPTERINA. Akamine EH; Tostes 
RCA; Nigro D; Carvalho MHC; Fortes ZB.

04-031 EFEITO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE 
CASCAS DE UVAS VINÍFERAS (GSE) SOBRE A 
VA S O C O N S T R I Ç Ã O  I N D U Z I D A P E L A 
NORADRENALINA E POTÁSSIO NO LEITO 
VASCULAR MESENTÉRICO (LMV). Madeira SVF, 
Resende AC, Tano T, Rangel BM, Ognibene DT e 
Soares de Moura R

04-032  AÇÃO DE ANGIOTENSINA II EM VEIA PORTA DE 
R ATO S  H I P E RT E N S O S :  E S T U D O  D O S  
MECANISMOS DE AÇÃO E EFEITOS DA 
INIBIÇÃO DA ENZIMA CONVERSORA DE 
ANGIOTENSINA. Fernandes L; Fortes ZB; Nigro D; 
Tostes RCA; Carvalho MHC.

04-033 UMA PROPOSTA TÉCNICA PARA O AQUE-
CIMENTO DA CAUDA DO RATO ACORDADO 
VISANDO O REGISTRO DA PRESSÃO ARTERIAL 
SISTÓLICA INDIRETA P.P.P.Barbosa; Huang, C. 
Chee; Agnes, F.J. Santos; Marcos, S. Nobre; Arthur, 
Vieira; Marcílio, O.B. Peixoto.
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04-034 EFFECTS OF BAY 41-2272 (NO-INDEPENDENT sGC 
STIMULATOR) ON HYPERTENSION AND HEART 
HYPERTROPHY INDUCED BY CHRONIC L-
NAME TREATMENT IN RATS. Marcos Zanfolin, 
Renato Faro, Ana Maria A. Guaraldo, Edson Antunes 
and Gilberto De Nucci

04-035 DEVELOPMENT OF A METHOD FOR MEASU-
RING THE PHOSPHODIETERASE ENZYMATIC 
ACTIVITY BY HIGH-PERFORMANCE LIQUID 
C H R O M AT O G R A P H Y / TA N D E M  M A S S  
SPECTROMETRY. Lorenzetti, R.; Sucupira, M.; J.L. 
Donato and G. De Nucci.

04-036 IN VITRO AND EX-VIVO ANTITHROMBOTIC 
EFFECTS OF ATENOLOL ASPIRINATE AC Montes, 
JL Donato, G de Nucci.

04-038 EFEITOS HEMODINÂMICOS DA L-ARGININA NA 
CIRCULAÇÃO PULMONAR DURANTE EMBOLIA 
PULMONAR AGUDA Carlos A. C. Dias Junior, Tadeu 
F. Vieira, Jose E. Tanus-Santos

04-039 EFEITOS DO TRATAMENTO CRÔNICO COM 
R I L M E N I D I N A S O B R E  A D E N S I D A D E  
C A P I L A R C U T Â N E A  D E  R A T O S  
ESPONTANEMENTE HIPERTENSOS. Estato V, 
Tibiriçá E.

04-040 VASODILATOR RESPONSE IN NORMOTENSIVE 
AND HYPERTENSIVE RATS EXPOSED TO 
STRESS: Novo, R.; Cordellini, S.

04-041 VASCULAR ADAPTIVE RESPONSE TO THE 
STRESS IN FEMALE RATS: ROLE OF THE 
ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE-SYSTEM 
ACTIVITY Lanza, U, JR., Cordellini, S.

04-042 IMPORTÂNCIA DA HIPERGLICEMIA PÓS PRAN-
DIAL NA DISFUNÇÃO ENDOTELIAL DO 
DIABETES Almeida ALF, Affonso FS, Gomes MB, 
Tibiriçá E

04-043 AORTA ADAPTIVE RESPONSE TO STRESS IN 
HYPERTENSIVE RATS: VASOCONSTRICTOR 
RESPONSE. Novo, R; Cordellini, S.

FARMACOLOGIA DA INFLAMAÇÃO E DA DOR

06-055  EFFECT OF BAY 41-2272, AN ACTIVATOR OF sGC 
V I A  N I T R I C  O X I D E - I N D E P E N D E N T  
MECHANISM, ON HUMAN EOSINOPHIL 
CHEMOTAXIS Moreira, J, Thomazzi, SM, De Nucci, 
G, Antunes, E

06-056 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DO PEPTÍDEO 
HOMÓLOGO À PORÇÃO C-TERMINAL DA 
PROTEÍNA S100A9 (MRP-14) MURINA SOBRE A 
MIGRAÇÃO NEUTROFÍLICA IN  VIVO.  
Seixas;A.L.C.; Pagano, R.L.; Juliano., L; Juliano, 
M.A.; Giorgi, R.

06-057 INIBIÇÃO DO ESPRAIAMENTO E FAGOCITOSE 
DE CÉLULAS MONONUCLEARES PERITONEAIS 
ADERENTES PELO PEPTÍDEO SINTÉTICO 
HOMÓLOGO À PORÇÃO C-TERMINAL DA 
PROTEÍNA S100A9 (MRP-14) MURINA. Pagano, 
R.L.; Sampaio, S.C.; Juliano, L.; Juliano, M.A.; Giorgi

06-058 ÓXIDO NÍTRICO (NO) PROVENIENTE DA NO 
SINTASE INDUZIDA (iNOS) MEDEIA APOPTOSE 
DOS NEUTRÓFILOS PRESENTES NO FOCO 
INFLAMATÓRIO. Dal Secco D, Oliveira SHP, Cunha 
FQ.

06-059 EFEITO DA HEMOPRESSINA NA RESPOSTA 
NOCICEPTIVA DE RATOS AVALIADOS NO 
MODELO DE PRESSÃO DE PATA Dale, C.S.; 
Pagano, R.L.; Rioli, V.; Giorgi1, R.; Ferro, E. S

06-060  EFEITO DA METFORMINA SOBRE A GLICEMIA E 
O  P E R F I L  L I P Í D I C O  E M  M O D E L O  
EXPERIMENTAL DE RESISTÊNCIA AGUDA À 
INSULINA. Bersani-Amado, F.A., Baroni, S., 
Gonçalves, F.C.; Silva, M.A.R.C.P.; Caparroz-Assef, 
S.M., Bersani-Amado, C.A.; Cuman, R.K.N

06-061  AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO EFEITO ANTINO-
CICEPTIVO INDUZIDO POR PEPTÍDEOS 
HOMÓLOGOS À PORÇÃO C-TERMINAL DA 
PROTEÍNA S100A9 (MRP-14) MURINA. Dale, C.S.; 
Juliano, L.; Juliano, M.A.; Giorgi, R.

06-062 FALÊNCIA DA MIGRAÇÃO DE NEUTRÓFILOS 
PARA O FOCO INFECCIOSO (FMN-FI) NA SEPSE 
LETAL É DEPENDENTE DO RECEPTOR TOLL-
LIKE 4 (TLR4). Alves Filho JCF, Cunha FQ.

06-063  SIGNAL TRANSDUCTION PATHWAYS INVOLVED 
IN THE PHAGOCYTOSIS PROCESS VIA 
MANNOSE RECEPTOR INDUCED BY A PLA2 
(MT-III) ISOLATED FROM BOTHROPS ASPER 
SNAKE VENOM IN MACROPHAGES. Zuliani, J.P.; 
Yamanouye, N; Gutierrez, J.M.; Teixeira, C.F.P.

06-064 ARACHIDONIC ACID-DERIVED SECOND 
M E S S E N G E R S  I N V O L V E D  I N  T H E  
PHAGOCYTOSIS PROCESS VIA MANNOSE 
RECEPTOR INDUCED BY A LYS-49 PLA2 (MT-II) 
ISOLATED FROM BOTHROPS ASPER VENOM IN 
MACROPHAGES. Zuliani, J.P.; Gutierrez, J.M.; 
Teixeira, C.F.P.

06-065  EFEITO PROTETOR DO LIPOPOLISSACARÍDEO 
(LPS) DA E. coli NA LESÃO GÁSTRICA (LG) POR 
I N D O M E TA C I N A ( I N D O )  E M  R AT O S -  
ENVOLVIMENTO DA NOS INDUZIDA E DOS 
CANAIS DE K SENSÍVEIS AO ATP. Gomes, A.S., 
Santos, C.L., Lima, L.M.F, Rolim, D.E, Ribeiro, R.A., 
Souza, M.H.L.P.

06-066  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINFLAMATÓ-
RIA DA 2-FENIL-1,3-INDANODIONA Bordalo, FS; 
Reis, GM; Santos, EM; Pires PA; Silva, FR; Netto-
Ferreira, JC; Vanderlinde, FA; Côrtes, WS e Chagas, 
GM

06-067 THE MECHANICAL HYPERNOCICEPTIVE 
E F F E C T S  O F  C A R R A G E E N I N  ( C g ) ,  
L I P O P O LY S A C C H A R I D E  ( L P S )  A N D  
ENDOTHELIN-1 (ET-1) ARE DEPENDENT ON 
LEUKOCYTE MIGRATION Verri Junior, WA; 
Schivo, IRS; Rosa, SR; Teixeira, MM; Ferreira, SH & 
Cunha, FQ
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06-068 EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO VENENO DE 
SERPENTES Crotalus durissus terrificus (VCdt) 
SOBRE A DOR DE CÂNCER. Brigatte, P; Sampaio, 
SC; Gutierrez, VP; Curi, R; Cury, Y

06-069  EFEITO DO VENENO DE Crotalus durissus terrificus 
SOBRE A DOR NEUROPÁTICA. Gutierrez V.P., 
Chacur M., Sampaio SC, Picolo G., Cury Y.

06-070  EFEITO NOCICEPTIVO INDUZIDO PELO VENE-
NO DE SERPENTES Bothrops jararaca (VBj): 
CARACTERIZAÇÃO DOS MECANISMOS 
CENTRAIS E MOLECULARES. Longo, I; Cury, Y

06-071 LESÃO NEURONAL MEDIADA POR ÓXIDO 
NÍTRICO EM CULTURAS INFECTADAS PELO T. 
CRUZI. Almeida-Leite C.M. , Galvão L.M.C., Cunha 
F.Q, Arantes R.M.E.

06-072 EFEITOS NOCICEPTIVO E INFLAMATÓRIO 
INDUZIDOS POR FOSFOLIPASE A2 (FLA2) 
VA R I A N T E  LY S - 4 9 :  AVA L I A Ç Ã O  D O  
MECANISMO DE AÇÃO ATRAVÉS DO USO DE 
MUTAÇÕES PONTUAIS DE BOTHROPSTOXINA I 
(BthTx-I). Zambelli, V, Chioato, L, Ward, RJ, Cury,Y

06-073 TRATAMENTO COM METFORMINA NÃO 
CORRIGE A RESPOSTA INFLAMATÓRIA DE 
RATOS DIABÉTICOS TIPO 2 Nogueira de Melo, G.A; 
Bersani-Amado, C.A; Caparroz-Assef, S.M; Fortes, 
Z.B.; Cuman, R.K.N.

06-074 PARTICIPAÇÃO DOS RECEPTORES GLUTA-
MATÉRGICOS NA ANTINOCICEPÇÃO CAUSADA 
PELA AGMATINA EM CAMUNDONGOS. Gadotti, 
V.M., Paszcuk, A.F., Tibola, D., Rodrigues, A.L.S., 
Calixto, J.B., Santos, A.R.S.

06-075  PAPEL DO SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO E DO 
ÓXIDO NÍTRICO NA AÇÃO ANALGÉSICA DA 
RUTINA EM MODELOS EXPERIMENTAIS 
Oliveira,MUF;Silva-Neto,IV;Kinjo,RC;Carneiro, 
SLA;Sousa, RB;Rocha,FAC;Ribeiro,RA

06-076  ANÁLISE FARMACOLÓGICA DOS MECANISMOS 
ENVOLVIDOS NO DESENVOLVIMENTO DE 
INFLAMAÇÃO E DOR NEUROGÊNICAS 
CONCOMITANTES EM RATOS Noman-Ferreira LC; 
Romualdo VA; Francischi JN

06-077  PARTICIPAÇÃO DOS MASTÓCITOS NA FALÊN-
CIA DA MIGRAÇÃO NEUTROFÍLICA NA SEPSE. 
Carvalho MA; Benjamim CF; Rio-Santos F; Ferreira 
SH; Cunha FQ.

06-078  EFEITO DO TRATAMENTO COM METFORMINA 
SOBRE A RESPOSTA INFLAMATÓRIA EM 
MODELO EXPERIMENTAL DE RESISTÊNCIA 
AGUDA À INSULINA. Gonçalves, F.C.; Bersani-
Amado, F.A., Baroni, S., Bersani-Amado, C.A., 
Nogueira de Melo, G.A.; Dantas, J.A; Fortes, Z.B.; 
Cuman, R.

06-079 ENDOGENOUS ENDOTHELIN UPREGULATES 
AIRWAY CHOLINERGIC RESPONSIVENESS IN 
C57Bl/6, BUT NOT BALB/c, MICE. Landgraf, R.;  
Rae, G.A.; Jancar, S

06-080  PARTICIPAÇÃO DE OPIÓIDES ENDOGENOS NA 
ANALGESIA INDUZIDA PELA ESTIMULAÇÃO 
ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA (TENS) 
SOBRE A HIPERALGESIA DA CARRAGENINA EM 
RATOS.Sabino,G.S,Francischi,JN.;Resende, M.A.

06-081  PROPRIEDADE ANTINOCICEPTIVA DO EXTRA-
TO BRUTO HIDROALCOÓLICO DE Persea major 
NAS CONTORÇÕES ABDOMINAIS INDUZIDAS 
POR ÁCIDO ACÉTICO. Assis, Laura N.S.P, 
Vosguerau, Michele C., Bornato, Francielle, Corso, 
Carlos F.,Cintra, Thaís,  Cosmo, Simone A.

06-082 AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANALGÉSICA E ANTIE-
DEMATOGÊNICA DO EXTRATO BRUTO DE 
Persea major. Assis, Laura N.S.P, Vosguerau, Michele 
C., Bornato, Francielle, Corso, Carlos F., Cintra, Thaís,  
Cosmo, Simone A., Maranho, Leila T., Nowacki, 
Luciana C.

06-083  AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DA PORANGABA. 
Grespan, R., Pereira, W.K.V., Ferreira, A.A., Cuman, 
R.K.N., Caparroz-Assef, S.M., Bersani-Amado, C.A

06-084  ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DE DIFERENTES 
ESPÉCIES DE Copaíba Niele M.Gomes,Silvia 
P.Fontes, Claudia C.Rezende,Maria E.Matheus , Angelo 
C.Pinto, Patrícia D.Fernandes

06-085 SCREENING MECANISTICO DA ATIVIDADE 
ANTIINFLAMATÓRIA E ANTINOCICEPTIVA DAS 
FRAÇÕES DA ESPÉCIE Cissus sulciccaulis baker. 
Palauro, V.A.P; Prado K.G; Paulino, P.C; Macho, A.; 
Bermejo, P,Mitjavila, M.T, Lopes, L.C

06-086 GASTRITIS INCREASES RESISTANCE TO 
ASPIRIN-INDUCED MUCOSAL INJURY VIA COX-
2-MEDIATED LIPOXIN SYNTHESIS Menezes-de-
Lima Jr., O., Souza, M.H.L.P. , Zamuner, S.R., Fiorucci, 
S., & Wallace J.L. 

06-087  MECANISMOS MOLECULARES ENVOLVIDOS NO 
BLOQUEIO DA HIPERNOCICEPÇÃO MECÂNICA 
PERSISTENTE (HMP). Sachs D., Schivo I.R.S., Rosa 
S.R., Cunha F.Q., Ferreira S.H.

06-088 TALIDOMIDA (TAL) E PENTOXIFILINA (PTX) 
INIBEM A HIPERALGESIA INDUZIDA POR 
CARRAGENINA VIA A INIBIÇÃO DE TNF IN SITU 
AVALIADO POR IMUNOHISTOQUÍMICA. Vale, 
M.L.; Benevides, V.M.; Brito, G.A.C e Ribeiro, R.A.

06-089 PAPEL DA PROTEÍNOQUINASE G (PKG) NA 
ANTINOCICEPÇÃO PERIFÉRICA INDUZIDA 
PELA DIPIRONA, SNAP E GMPc. Sachs D., Schivo 
I.R.S., Rosa S.R., Cunha F.Q., Ferreira S.H.

06-090 LACK OF CORRELATION BETWEEN THE 
OCCURRENCE OF FEVER AND THE LEVEL OF 
PROSTAGLANDINS (PGS) IN CEREBROSPINAL 
FLUID (CSF) OF RATS. Veiga-Souza, F.H.; Fabrício, 
A.S.C.; Melo, M.C.C.; Souza, G.E.P.

06-091  A COMPARATIVE STUDY OF THE ANTIPYRETIC 
EFFECTS OF INDOMETHACIN AND IBUPROFEN 
IN RATS. Cristofoletti, R.;  Veiga-Souza, F.H.; Soares, 
D.M.; Fabrício, A.S.C.; Melo, M.C.; Souza, G.E.P
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06-092  ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DA IL-4 E IL-13 NA 
INCAPACITAÇÃO E EDEMA ARTICULAR 
INDUZIDOS POR LPS EM RATOS. Bressan, E.; 
Cunha, F.Q.; Tonussi, C.R.

06-093 ENDOGENOUS INHIBITORY ACTIVITY OF NI-
TRIC OXIDE SYNTHASE (NOS) IN DIABETIC 
RATS. Teixeira S.A., Zanardo R.O., Oliveira M.A., 
Fortes Z.B. and Muscará M.N.

06-094  ATIVIDADE ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIA 
D E  N O V O S  C O M P O S T O S  T I E N I L A -
CILIDRAZÔNICOS, ANÁLOGOS AO LASSBio 294. 
Brito, F. C. F.; Kümmerle, A. E.; Fraga, C. A. M.; 
Barreiro, E. J.; Miranda, A. L. P.

06-095 PAPEL DOS GLICOCORTICÓIDES ENDÓGENOS 
(GE) SOBRE A EXPRESSÃO DE MOLÉCULAS DE 
ADESÃO EM LEUCÓCITOS CIRCULANTES.  
Maia, D.H.C.; Lotufo, C.M.C.; Markus, R.P.; Farsky, 
S.H.P.

06-096 ESTUDO DOS MECANISMOS ENVOLVIDOS NO 
EFEITO DOS BISFOSFONATOS NA DOENÇA 
P E R I O D O N TA L E X P E R I M E N TA L ( D P E ) .  
Andrade,AM; Chaves,HV; Araújo,DB; Carvalho, 
CBM; Ribeiro,RA; Brito,GAC

06-097  IMPORTÂNCIA DO MODELO EXPERIMENTAL NA 
AVALIAÇÃO DA MEDIAÇÃO DA ANALGESIA 
INDUZIDA PELA MICROINJEÇÃO DE GLICINA 
NA REGIÃO PERIAQUEDUTAL DORSAL EM 
RATOS. Martins, M.A., Correa, S.R., Carobrez, A.P., 
Tonussi, C.R.

06-098 EXPRESSION OF PROTEIN INHIBITOR OF 
NEURONAL NITRIC OXIDE SYNTHASE (PIN) IN 
RATS WITH EXPERIMENTAL ALLERGIC 
ENCEPHALOMYELITIS (EAE). Teixeira S.A., 
Cabanillas J.C.Q., Teixeira C.E., Franco-Penteado C.F., 
de Nucci G., Antunes E. and Muscará M.N. De

06-099 SMOOTH MUSCLE REACTIVITY OF CORPUS 
CAVERNOSUM (CC) AND ANOCOCCYGEUS 
M U S C L E  ( A c M )  F R O M  R AT S  W I T H  
E X P E R I M E N T A L  A L L E R G I C  
ENCEPHALOMYELITIS (EAE). Cabanillas J.G.Q., 
Teixeira C.E., Teixeira S.A., de Nucci G., Antunes E. & 
Muscará M.N.

06-100  DOES ENDOTHELIN-1 INDUCE PAIN OR PRU-
RITUS? Trentin. P., Frighetto, M. and Rae, G.A.

06-101 EFEITOS DA PAEPALANTINA NA COLITE 
EXPERIMENTAL AGUDA. LC Di Stasia, D 
Camuescoc, W Vilegasb, J Gálvezc e A Zarzueloc

06-102  ATIVIDADE DA PAEPALANTINA SOBRE A COLI-
TE EXPERIMENTAL COM RECIDIVA. L.C. Di 
Stasia, D.Camuescod, W.Vilegasb, A.Nietoc, J.Gálvezd 
e A.Zarzuelod

06-103 EFFECTS OF ANTIPYRETIC DRUGS AND 
A N TA G O N I S T S  O F  C O RT I C O T R O P I N -
RELEASING FACTOR ON CHANGES IN BODY 
TEMPERATURE INDUCED BY CENTRAL 
INJECTION OF UROCORTIN (UCN) IN RATS. 
Figueiredo, M.J.; Vercesi, J.A.; Melo, M.C.C.; Gomes, 
M.S.; Fabricio, A.S.C.; Souza, G.E

06-104  MODELO EXPERIMENTAL DE INFESTAÇÃO DE 
Tunga penetrans (BICHO-DE-PÉ) EM RATOS  
RESULTADOS PRELIMINARES. Capaz, RAC; 
Mota, JMSC; Witt, LH; Helkelbach, J.; Ribeiro, RA

06-105 INVOLVEMENT OF VAGUS NERVE AND 
NEUROPEPTIDES IN THE FEVER INDUCED BY 
THE VENOM OF Tityus serrulatus IN RATS Pessini, 
A. C.; Arantes, E.C;  Souza, G.E.P.

06-106 ANÁLISE COMPARATIVA DA POPULAÇÃO 
MASTOCITÁRIA PLEURAL EM DOIS MODELOS 
DE DIABETES EXPERIMENTAL EM RATOS. 
Cavalher-Machado, S; Gonçalves, V; Carvalho, V; 
Barreto, E; Andrade J, Pirmez C, Cuman R, Martins M, 
Sannomiya P & Silva P

06-107  ROLE OF TNF-alpha AND LTB4 IN THE ENHAN-
CED AIRWAY NEUTROPHIL RECRUITMENT OF 
R AT S  T R E AT E D  N E O N ATA L LY W I T H  
CAPSAICIN. Franco-Penteado, C.F.; De Souza I.A.; 
Camargo, E.A.; Teixeira, S.A.; Muscara, M.N.;De 
Nucci, G.; Antunes E

06-108  MEDIATORS INVOLVED IN THE NEUTROPHILIC 
PULMONARY RECRUITMENT INDUCED BY 
STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXINS TYPES A 
(SEA) AND B (SEB) IN RATS. Desouza, IA, Franco-
Penteado, CF, Camargo, EA, Muscará, MN, Teixeira, 
SA, DeNucci, G & Antunes, E.

IMUNOFARMACOLOGIA

07-001  A MODEL TO STUDY LEPTOSPIROSIS RELATED 
ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME 
(ARDS) WITH INFUSION OF OLEIC ACID 
Gonçalves,CF; Santos,MCB; D'Avila,H; Oliveira,TS; 
Rocha,EK; Castro Faria,MV; Burth,P; Bozza,PT; 
Castro Faria Neto,HC

07-002 ATIVAÇÃO DE NEUTRÓFILOS HUMANOS POR 
IMUNOCOMPLEXOS - PAPEL DO PAF. Paulino, E. 
C; Steil, A A; Jancar,S

07-003 ORAL TREATMENT WITH AN ENDOTHELIN 
RECEPTOR ANTAGONIST ANTICIPATES 
M Y O C A R D I T I S  B U T  C O N T R O L S  
TRYPANOSOMA CRUZI INFECTION IN MICE 
Roffê E, Souza ALS, Barcelos LS, Alves RO, Machado 
PP, Camargos EP, Romanha AJ & Teixeira MM

07-004 CC CHEMOKINE RECEPTOR ANTAGONISM 
REDUCES INFLAMMATORY CELL INFLUX, BUT 
NOT ANGIOGENESIS, IN A MOUSE SPONGE 
MODEL L.S. Barcelos; A.L.S. Souza; S.P. Andrade; 
M.M. Teixeira

07-005 IMPAIRED ANGIOGENESIS WITHOUT ALTE-
RATION OF INFLAMMATORY CELL INFLUX IN 
TUMOR NECROSIS FACTOR RECEPTOR P55-
DEFICIENT MICE L.S.Barcelos, A.Talvani, 
AS.Teixeira, S.P.Andrade; M.M.Teixeira

07-006 PHYSALIN DECREASE INFLAMMATORY RES-
PONSE INDUCED BY INTESTINAL ISCHAEMIA 
/REPERFUSION PATHWAY GLUCOCORTICOIDS 
RECEPTORS. Angelica V. Thomaz, Danielle G. Souza, 
Vanessa Pinho, Milena B. P. Soares, Mauro M. Teixeira
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07-007  ANTI- INFLAMATORY AND ANALGESIC EFFEC-
TS OF ATORVASTATIN IN A RAT MODEL OF 
ARTHRITIS BarsanteMM, YokoroCM, TafuriWL, 
CastroMSA, TeixeiraMM.

07-008  PRODUÇÃO DE CITOCINAS NA PLEURISIA 
INDUZIDA POR BCG EM CAMUNDONGOS. 
Santos, PFG; Souza MC; Henriques, MGMO

07-009  PARTICIPAÇÃO DAS CITOCINAS IFN-g , IL-10 E 
IL-4 NO RECRUTAMENTO DE EOSINÓFILOS NO 
JEJUNO DE CAMUNDONGOS COM ALERGIA 
ALIMENTAR. Daniela L. Gargiulo, Janaína Cláudia S. 
Saldanha, Cláudia C. Brant, Luana P. A. Dourado, 
Mauro M. Teixeira, Denise C. Cara.

07-010  THE ROLE OF PI3K IN THE RECRUITMENT AND 
SURVIVAL OF EOSINOPHILS DURING 
ALLERGIC PLEURISY IN MICE Pinho, V., Souza, 
D.G., Barsante, M.M., Rossi, A.G,  Teixeira, M. M.

07-011  ATIVIDADE DE MACRÓFAGOS PERITONEAIS EM 
CAMUNDONGOS TRATADOS COM MORFINA. 
Rodrigues - Costa, E. C.; Carvalho-Freitas, M. I. R.; 
Fonseca, E. de S. M.; Stankevicius, D.; Palermo - Neto, 
J.; Felício, L. F.

07-012 NF-kB PLAYS A MAJOR ROLE DURING THE 
S Y S T E M I C  A N D  L O C A L  A C U T E  
INFLAMMATORY RESPONSE FOLLOWING 
INTESTINAL REPERFUSION INJURY. Danielle G. 
Souza, Angélica V. Thomaz, Anderson Assunção, 
Vanessa Pinho, Cláudio Bonjardim & Mauro M. 
Teixeira

07-013 BRADYKININ B2 AND B1 RECEPTOR CROSS 
TALK AND THE LOCAL AND SYSTEMIC 
INFLAMMATORY RESPONSE THAT FOLLOWS 
ISCHAEMIA AND REPERFUSION INJURY. Souza, 
D.G. Lomez, E.L. Pinho, V. Pesquero, J.L. Teixeira, 
M.M.

07-014 MECHANISMS UNDERLYING THE INHIBITORY 
EFFECTS OF TACHYKININ RECEPTOR 
ANTAGONIST ON EOSINOPHIL RECRUITMENT 
IN ALLERGIC PLEURISY IN MICE Ana Letícia 
Alessandri, Vanessa Pinho, Danielle G. Souza, Maria 
Salete de A. Castro, André Klein & Mauro M. Teixeira

PRODUTOS NATURAIS E TOXINOLOGIA

08-077 EFEITOS DE POLISSACARÍDEOS ISOLADOS DE 
PAREDE CELULAR DA ALGA PARDA Sargassum 
stenophyllum (PHAEOPHYCEAE) SOBRE A 
MEMBRANA CORIOALANTÓICA (MC) E A 
MORFOGÊNESE DE EMBRIÕES DE GALINHA. 
Dias, P.F.; Vendruscolo, L.F.; Maraschin, M.; Gagliardi, 
A.R.

08-078 EFEITO DA CYNARA SCOLYMUS SOBRE O 
TRATO GASTRINTESTINAL DE RATOS (IN 
VITRO) E CAMUNDONGOS (IN VIVO).  
Emendörfer, F.; Emendörfer, F.; Bellato, F.; Cechinel-
Filho, V.; Cardozo, A.M. 

08-079 ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DO EXTRATO 
BRUTO HIDROALCOÓLICO OBTIDO DE 
Plathymenia reticulata Benth. Fernandes ATS; Antonio 
MA; Bayeux MCO, Foglio MA, Carvalho JE.

08-080 ATIVIDADE ANTINEOPLÁSICA DE EXTRATOS 
ARBÓREOS FLORESTAIS DE Protium sp E Tabebuia 
sp. Jankowsky L, Antônio MA, Kohn LK, Brito JO, 
Foglio MA; Madjarof C, Tinti SV, Carvalho JE

08-081 COMPARAÇÃO DO EFEITO DE EXTRATOS 
BRUTOS DE DIFERENTES PLANTAS EM ÍLEO 
ISOLADO DE COBAIA. Bellato, F.; Emendörfer, F.; 
Emendörfer, F.; Cechinel-Filho, V.; Cardozo, A.M.

08-082 ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE MIKANIA 
GLOMERATA EM LINHAGENS DE CÉLULAS 
TUMORAIS HUMANAS. Delsin, A.P.M., Foglio, 
M.A., Carvalho, J.E., Kohn, L.K., Antônio, M.A. 
Rehder, V.L.G.

08-083 ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA E ANTIIN-
FLAMATÓRIA DA CIPURA PALUDOSA Aubl EM 
CAMUNDONGOS. Soethe, D.N., Andrezzo, H.F., 
Miotto, L.A., Santos, P.Q., Souza, G.M.R., Schroeder, 
E.J.O., Souza, A.C.R. , Azevedo, M.S., Santos, A.R.S.

08-084  INFLUÊNCIA DO b -CARIOFILENO E DO ÓXIDO 
DE CARIOFILENO SOBRE A AMPLIAÇÃO DO 
SONO INDUZIDO NO CAMUNDONGO P.P.P. 
Barbosa; Marcos, C. Araújo; Huang, C. Chee; Marcos, 
S. Nobre, Fábio, Duarte; Marcílio, O.B. Peixoto.

08-085 AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO (EHA) DA Calendula 
officinalis. Silva, E.J.R.; Aguiar, F.J.S.; Gonçalves, E.S; 
Ferreira, K.E.C.; Sousa, I.M.V.; Fraga, M.C.C.A. e 
Wanderley, A.G

08-086   ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE PHYLLAN-
THUS AMARUS EM LINHAGENS DE CÉLULAS 
TUMORAIS HUMANAS Silvestre, A.F.A., De Melo, 
L.V., Kohn, L.K., Carvalho, J.E. , Antônio, M. 
A.,Rehder, V.L.G.

08-087 ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL 
D A S  AT I V I D A D E S  H E M O R R Á G I C A E  
CASEINOLÍTICA DO VENENO DE Bothrops 
lanceolatus Stroka, A.; Donato, J.L.; Hyslop, S.; Lôbo 
de Araújo

08-088 AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO (EHA) DA Operculina alata. 
Gonçalves, E.S; Aguiar, F.J.S.; Silva, E.J.R.; Ferreira, 
K.E.C.; Sousa, I.M.V.; Afiatpour, P. e Wanderley, A.G

08-089 AUSÊNCIA DO EFEITO ANTIDIABÉTICO DA 
GYMNEMA SYLVESTRE, EM RATOS WISTAR 
NÃO DIABÉTICOS E DIABETIZADOS COM 
ALOXANA, APÓS 30 DIAS DE TRATAMENTO. 
Galletto, R., Siqueira, V.L.D., Silva, G.E.C., 
Nascimento, K.F., Bazotte, R.B.

08-090  ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DOS EXTRA-
TOS OBTIDOS DE Cryptocarya moschata Nees. 
Formariz T.P., Kohn L.K., Antônio M.A., Cavalheiro, 
A.J., Foglio M.A., Carvalho J.E.
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08-0 91 ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DOS EXTRA-
TOS BRUTOS OBTIDOS DE Bauhinia forficata Link, 
Piper aduncum L. E Arrabidea chica Verlot. Fiorentini 
BG, Spinelli MS, Kohn LK, Foglio MA, Carvalho, J.E

08-092 EFEITO DO VINHO CABERNET SAUVIGNON 
DEALCOOLIZADO SOBRE MODELOS ANIMAIS 
DE ANSIEDADE E MEMÓRIA Pessatti, T.L.P., 
Nunes, A.M., Souza, M.M., Maraschin, R.P.

08-093  ANTI-ALLERGIC PROPERTIES OF NIDULARIUM 
P R O C E R U M :  I N H I B I T I O N  O F  L O C A L 
EOSINOPHILIA. Vieira-de-Abreu A, Amendoeira F, 
Gomes SG, Zanon C, Chedier LM, Figueiredo MR, 
Kaplan MAC, FrutuosoVS, Castro-Faria-Neto HC, 
Weller PF, Bandeira-Melo C & Bozza PT

08-094 ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA TÓPICA DO 
TRITERPENO PENTACÍCLICO a -AMIRINA. 
Otuki, M.F., Vieira Lima, F., Yunes, R., Calixto, J.B

08-095  EFEITO DOS EXTRATOS HIDROALCOÓLICOS DE 
Davilla rugosa Poiret. E Baccharis genistelloides 
(Lam.) Pers. SOBRE A ULCERAÇÃO INDUZIDA 
POR ESTRESSE Mendes, F.R.; Tabach, R.; Carlini, 
E.A.

08-096 ANTI-INFLAMMATORY MECHANISMS OF N. 
PROCERUM EXTRACT: INHIBITION OF 
CYTOKINE RELEASE AND LIPID BODY 
FORMATION. Amendoeira FC, Zanon 2C, Paiva R, 
Chedier LM, Figueiredo MR, Kaplan MAC, Frutuoso 
VS, Bozza PT, Castro-Faria-Neto HC.

08-097 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMA-
TÓRIA DAS FRAÇÕES POLARES DAS RAÍZES DE 
Lychnophora ericoides Mart. Santos, M.D.; Gobbo-
Neto, L.; Souza, G.E.P.; Lopes, N.P

08-098 ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DE Momordica 
charantia (MELÃO DE SÃO CAETANO) Said, R.A., 
Araújo, D.A., Vieira, M.P., Torres, L.A.C.S., Bruno, 
R.B., Araújo, H.A.R., Bomfim, L.N., Lima, I.S.P.; 
Viana, G.S.B.

08-099  ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DE EXTRATOS 
DE ARNICA (Solidago chilensis) EM RATOS. 
Tamura, EK; Jimenez, RS; Rocha, DM; Araújo, PP; 
Malpezzi-Marinho, ELA; Marinho, EAV.

08-100  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICOBACTERICIDA 
DE ÓLEOS ESSENCIAIS DA FAMÍLIA Myrtaceae 
NO MODELO DE PLEURISIA INDUZIDA POR 
BCG Souza, MC; Ferreira-Santos, BA; Ramos, MF; 
Siani, AC; Henriques, MGMO.

08-101 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE IMUNOMODULA-
TÓRIA DO EXTRATO DE Waltheria douradinha St. 
Hil. Carlos A. R. Vasques, Aline Spindler, Adriano R. 
Muller; Karin Kieling e Patrícia G. Ardenghi

08-102 EFFECT OF QUERCITIN IN THE RAT PENILE 
ERECTION Gonçalves, AC; Silva, RAF; Leite, R

FARMACOLOGIA CLÍNICA E FARMACOCINÉTICA

09-001 ESTUDO DA INTERCAMBIALIDADE DE DUAS 
FORMULAÇÕES DE PROPRANOLOL (40MG) 
Nascimento, D.F., Guzzo, G.C., Martins, I.L., Leite, 
I.O., Moraes M.O.; Moraes, M.E.A.; Frota Bezerra, 
F.A.; Pedrazzoli, Jr.J

09-002 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA TERAPÊUTICA DO 
RHEUMAZIN® NO MODELO DE EXODONTIA DO 
TERCEIRO MOLAR Guzzo, G. C; Barroso, A.B.; 
Vasconcellos, M.C.; Lima, F.AV; Frota Bezerra, F.A; 
Moraes, M.O; Moraes, M.E.A.

09-003 HISTOLOGICAL EVALUATION OF HIPODERMIS 
SUBMITTED TO MESOTHERAPIC TREATMENT 
W I T H  T I R AT R I C O L ,  C A F F E I N E  A N D  
HYALURONIDASE - Marlus Chorilli, Lucimary de 
Sousa Carvalho, Maria Sílvia Mariani Pires-de-
Campos, Gislaine Ricci Leonardi, Maria Cristina de Al

09-004  ANÁLISE DO POLIMORFISMO DO GENE CYP2A6 
NA POPULAÇÃO BRASILEIRA Vasconcelos, G.M., 
Maia, V.H., Gimba E.P.& Suarez-Kurtz, G.

09-005  ANALYSIS OF FIVE STREPTOKINASE FORMU-
LATIONS USING EUGLOBULIN LYSIS TEST AND 
PLASMINOGEN ACTIVATION ASSAY. Couto, LT; 
Donato, JL and de Nucci, G.

09-006  MODELAGEM PK/PD DO EFEITO BACTERICIDA 
DO NORFLOXACINO CONTRA DIFERENTES 
MICRORGANISMOS Palma, E.C.; Barth, A.L.; Dalla 
Costa, T.

09-007 PHARMACOKINETIC PROFILE OF A NEW N-
PHENYLPIPERAZINE DERIVATIVE (LASSBio-
581) AFTER INTRAVENOUS ADMINISTRATION 
TO RATS Leandro Tasso, Gilda Neves, Ricardo 
Menegatti, Carlos A. M. Fraga, Eliezer J. Barreiro, Vera 
Eifler-Lima1, Stela M. K. Rates

09-008  DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ZIDOVUDI-
NA (AZT) E LAMIVUDINA (3TC) EM SORO 
HUMANO COM APLICAÇÃO A UM ESTUDO DE 
BIOEQUIVALÊNCIA. Estrela, R.C.E., Salvadori, 
M.C. & Suarez-Kurtz G.

09-009 AVALIAÇÃO DA BIODISPONIBILIDADE DO 
DICLOFENACO DE SÓDIO EM CÃES. ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE FORMULAÇÕES DE 
LIBERAÇÃO PROLONGADA DE MICROESFERAS 
P R E PA R A D A S  A PA RT I R  D E  B L E N D A 
POLIMÉRICA E DE COMPRIMIDOS DE 
VOLTAREN SR 75®. Daniela Cristina de Medeiros

09-010  ESTUDO FARMACOGENÉTICO DO CITOCROMO 
P450 2C9 (CYP2C9) EM AMOSTRA DA 
POPULAÇÃO BRASILEIRA. Perini, J.A., Abreu, T.P., 
Vianna-Jorge, R, Suarez-Kurtz, G

22:00h

Festa de Confraternização
 Restaurante Hotel Monte Real
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Quarta Feira 24/09/2003

08:00- 10:00h 
Simpósios

Sala 08
Kinins and Inflammation
Coordenador: João Batista Calixto (UFSC)

•  Mechanisms underlying the kinin B1 receptor up-regulation 
during the inflammatory process
Maria Martha Campos (UFSC)

•  Interactions between kinins, sensory neurons and mast cells in 
inflammatory responses
 Edson Antunes ( UNICAMP)

•  Role of bradykinin receptors during intestinal ischaemia and 
reperfusion injury
Mauro M. Teixeira (UFMG)

Sala  Imperial
Desenvolvimento de fármacos: a interação da Química com a 
Farmacologia
Coordenadora: Ana Luiza Palhares de Miranda  (UFRJ)

•  A  Química Medicinal e seus aspectos interdisciplinares
Eliezer de Jesus Barreiro (UFRJ)

• Estudo Farmacológico de Novos Antagonistas alfa-
Adrenérgicos Derivados do Safrol
Cláudia Lúcia Martins da Silva (UFRJ)

• Conservação e uso Sustentável de Plantas do Cerrado e da Mata 
Atlântica: Diversidade Química e Prospecção para Obtenção 
de Novos Fármacos (Programa BIOTA/FAPESP)
Vanderlan da Silva Bolzani  (UNESP)

•  Desenvolvimento de Novas Moléculas Biologicamente Ativas 
a partir de Produtos Naturais - Caracterização Farmacológica
Paulo de Assis Melo  (UFRJ)

Sala Rubi
Prêmio José Ribeiro do Valle 2003
Coordenador: Giles A. Rae (UFSC)
Comissão Julgadora: Antonio C.M. Paiva  (UNIFESP-EPM)
Renato Sérgio B. Cordeiro (FIOCRUZ - Fisiologia e 
Farmacodinâmica)
Zuleica B. Fortes (USP)

•  Endothelial cells are the goal for melatonin (MEL) inhibition 
of leukotriene B4 (LTB4) induced neutrophil-endothelial 
interaction
Cintia E. Yamashita; Lotufo, C.M.C.; Regina Pekelmann 
Markus (IB - USP)

•  Óxido nítrico inibe irreversivelmente a proliferação de células 
musculares lisas: envolvimento de canais de potássio e de 
guanilatociclase
Renata S. A. Costa; Jamil Assreuy (UFSC)

• Papel protetor da IL12 na sepse induzida por ligação e 
perfuração do ceco (CLP)
Susana E. Moreno; Rio-Santos, F.; Alfaya, T.; Fernando de 
Queiroz Cunha  (USP-RP) & (UESC)

•  Participação do receptor B1 para cininas na dor neuropática 
em camundongos
Juliano Ferreira; Beirith, A.; Áraújo, R.C.; Pesquero, J.B.; 
Bader, M.; João Batista Calixto (UFSC), (UMC), (EPM-
UNIFESP) & (Max-Debrück-Center for Molecular Medicne)

•  Social isolation increases the expression of the NR1 glutamate 
receptor subunit in the hippocampus of rats
Claudia Maria Padovan; Oliveira, R.M.W.; Deakin, J.F.W.; 
Guimarães, F.S  (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto), 
(UEM) & (University of Manchester)

Sala  Safira 
Calcium and oxidative stress in apoptotic cell death and 
injury
Coordenadora: Soraya Smaili  (EPM-UNIFESP)

•  Redox aspects of the response to vascular injury
Francisco R. M. Laurindo  (INCOR)

•  Gamma radiation induced apoptosis in visceral smooth muscle
Alice T. Ferreira  (EPM-UNIFESP)

• Glumate-induced neural cells degeneration: modulation by 
guanine nucleotildes
Carla Tasca  (UFSC)

•  Expression of receptors and apoptotic proteins in trangenic 
mice models
Clélia A. Bertoncini  (EPM/UNIFESP)

•  Intracellular calcium, mitochondria and pro-apoptotic protein-
s in apoptosis
Soraya Smaili  (EPM-UNIFESP)
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10:15  11:15h
Sessão de Posteres 

 Salão Real
Sessão de Posteres III
FARMACOLOGIA CELULAR E MOLECULAR

01-065  CARACATERIZAÇÃO MOLECULAR DOS MECA-
NISMOS ENVOLVIDOS NO CONTROLE DA 
EXPRESSÃO DO RECEPTOR B1 NA VEIA PORTA 
DE RATO. Medeiros, R, Fernandes, ES, Ferreira, J, 
André, E, Campos, MM, Cabrini, DA, Avellar, MC, 
Bader, M, Calixto, JB.

01-066 ESTUDO DA EXPRESSÃO DA PROTEÍNA ANTI-
APOPTÓTICA BCL-2 EM TECIDOS DE ANIMAIS 
TRANSGÊNICOS PARA A DOENÇA DE 
HUNTINGTON Okuno, C.S., Rosenstock, T. R., 
Machado, L S., Capurro, M. L., Bertoncini, C. R. A., 
Smaili, S. S.

01-067 EFFECT OF VLO5, A MLD-DISINTEGRIN 
ISOLATED FROM VIPERA LEBETINA OBTUSA 
VENOM, ON HUMAN NEUTROPHIL FUNCTIONS: 
ROLE OF PI3-KINASE AND MAP KINASE. Silva J. 
A. G., Coelho A. L., De Freitas M. S., Mariano-Oliveira, 
A., Marcinkiewicz C. & Barja-Fidalgo C.

01-068 EFFECT OF FLAVORIDIN, A SNAKE VENOM 
D I S I N T E G R I N  F R O M  T R I M E R E S U R U S  
FLAVOVIRIDIS, ON GENE EXPRESSION IN 
HUMAN UMBILICAL VEIN ENDOTHELIAL 
CELLS. Villela, C.G.; Nascimento-da-Silva, V. & Fierro 
I.M.

01-069 EXPRESSÃO DE RECEPTORES MUSCARÍNICOS 
EM DÚCTULOS EFERENTES DE RATO. Yasuhara, 
F.; Siu, E.R.; Maróstica, E.; Avellar, M.C.W.; Porto, C.S.

01-070 POSSIBLE MODULATION OF SERCA PUMP BY 
CaM KINASE IN RAT VAS DEFERENS. 
Rodriguez,J.B.R & Cunha,V.M.N

01-071 14.3.3 PLAYS IMPORTANT ROLE ON ENDOPEP-
TIDASE 24.15 (EC 3.4.24.15) SECRETION Carreño, 
F. R.; Goñi, C.N. & Ferro, E.S.

01-072 ANÁLISE FUNCIONAL DA ENDOPEPTIDASES 
24.15 (EC 3.4.24.15) E DE SEUS MUTANTES COM 
CAPACIDADE REDUZIDA DE INTERAÇÃO À 
MEMBRANA PLASMÁTICA Paula A. G. Garrido, 
Cláudia C. Rodrigues, Cláudio S. Shida, Alison 
Colquhoun e Emer S. Ferro

01-073 COMPARATIVE EFFECTS OF PHOSPHODIES-
TERASE (PDE) 4 INHIBITORS ON EOSINOPHIL 
PEROXIDASE SECRETION FROM ALLERGEN-
PRIMED AND NON-PRIMED EOSINOPHILS. 
Alves, A, Paiva, R., Pires A., Lagente, V, Lugnier C, 
Martins, M & Silva, P.

01-074  FKBP12 POSSIBLY MODULATES INTRACELLU-
LAR Ca2+ RELEASE CHANNELS IN RAT VAS 
DEFERENS Scaramello,CBV; Muzi-Filho,H 
;Cunha,VMN.

01-075  EFFECT OF E. COLI LPS ON PLATELET ADHE-
SION TO COLLAGEN. Morganti, R. P.; Cardoso, M. 
H. M.; Marcondes, S.; De Nucci, G.; Antunes, E.

01-076   ACTIVATION OF RAT MAST CELLS BY Bothrops 
jararaca VENOM: ROLE OF METALLOPRO-
TEINASES. Bonavita AG, Costa A, Ferreira AG, 
Perales JH, Cordeiro, RSB, Martins MA & Silva PMR

01-077  EVIDÊNCIAS PARA A EXISTÊNCIA DA VIA NOS-
GC-GMPc EM Aspergillus nidulans. Chiuchetta, SJR; 
Castro-Prado, MAA, Alves-Do-Prado W

01-078  ALTERATIONS IN THE INSULIN SIGNALING IN 
ADIPOCYTES OF RATS UNDERNOURISHED 
DURING EARLY LACTATION. Garcia-Souza, E.P., 
Da Silva, S.V.,Félix, G.B., Moura, A.S., Freitas, M.S., & 
Barja-Fidalgo, C

01-079  NOVEL a1a ADRENOCEPTOR SPLICE VARIANTS 
IN Macaca mulat ta  SEMINAL VESICLE 
M.T.C.C.Patrão, C.S.Porto, M.C.W.Avellar

01-0 80  ALTERNAGIN-C, A NON RGD-DISINTEGRIN, IN-
DUCES NEUTROPHIL MIGRATION VIA 
INTEGRIN SIGNALING Mariano-Oliveira A, Coelho 
A.L.J., TerruggiC.H, Selistre-de-Araújo H.S, Barja-
Fidalgo C. & De Freitas M.S

01-081 EFEITOS PLAQUETÁRIOS DA INTERAÇÃO 
ENTRE O SEXO E VARIAÇÕES NA REGIÃO 
PROMOTORA (T-786C) DO GENE DA SINTETASE 
ENDOTELIAL DO ÓXIDO NÍTRICO (eNOS). 
Débora Cristine Souza da Costa, David A. Flockhart, 
Jose E. Tanus-Santos

01-082 POLIMORFISMO NA REGIÃO PROMOTORA (T-
786C) DO GENE DA SINTETASE ENDOTELIAL DO 
ÓXIDO NÍTRICO (ENOS) AFETA A PRODUÇÃO 
PLAQUETÁRIA DE ÓXIDO NÍTRICO DE FORMA 
DEPENDENTE DA ETNICIDADE. Sabrina 
Nagassaki, David A. Flockhart, Jose E. Tanus-Santos

01-083  EVALUATION OF THE MUTAGENIC POTENTIAL 
OF A NEW ANTIINFLAMATORY DRUG USING 
AMES TEST. Cardoso, H.S., Donato, J.L., De Nucci, G.

01-0 84  STAUROSPORINA LIBERA Ca2+ DE ESTOQUES 
INTRACELULARES EM CULTURA PRIMARIA DE 
ASTROCITOS. Machado, L.S;Okuno,C.S;Smaili, S.S.

01-085  ÓXIDO NÍTRICO INIBE IRREVERSIVELMENTE A 
PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS MUSCULARES 
LISAS: ENVOLVIMENTO DE CANAIS DE 
POTÁSSIO E DE GUANILATO CICLASE. Costa, 
R.S.A. e Assreuy, J.

01-086  NOVEL NATURAL PEPTIDE SUBSTRATES FOR 
ENDOPEPTIDASE 24.15, NEUROLYSIN AND 
ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME Rioli, V., 
Gozzo, F.C., Heimann, A. S., Linardi, A., Kreiger, J.E., 
Shida, C.S., Almeida, P.C., Hyslop, S., Eberlin, M.N. 
and Ferro, E.S

01-087  COMPOSIÇÃO FOSFOLIPÍDICA DE CÉLULAS DO 
TECIDO MUSCULAR LISO DE ARTÉRIAS AORTA 
E MESENTÉRICA DE RATOS HIPERTENSOS 
ESPONTÂNEOS (SHR) E NORMOTENSOS (WKY). 
De Paula, U.M., Straus, A H., Guimarães, L.L., Paiva, 
T.B
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01-088 ANÁLISE MOLECULAR DA ENDOPEPTIDASE 
24.15 (EC 3.4.24.15) NUCLEAR Castro, L.M. e Ferro, 
E. S.

01-089 Paraponera clavata VENOM RELEASES NITRIC 
OXIDE FROM RABBIT ISOLATED CORPUS 
CAVERNOSUM IN VITRO. Aníbal da Silva and Bento, 
A.C

01-090  MECANISMOS TRANSDUCIONAIS ENVOLVIDOS 
N O  R E L A X A M E N T O  C A U S A D O  P E L A 
BRADICININA NA TRAQUÉIA DE COBAIA COM 
EPITÉLIO. Schlemper, V, Medeiros, R, Calixto JB

01-091  EFEITOS DO NS-1608, UM AGONISTA DE CANAIS 
MAXI-K, NO ACOPLAMENTO EXCITAÇÃO-
CONTRAÇÃO (AEC) EM MÚSCULOS LISOS DE 
COBAIA. Ticiana C. Mora e Guilherme Suarez-Kurtz

01-092  ENZIMA CONVERSORA DE ENDOTELINA: CLO-
NAGEM, EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO Paula A.G. 
Garrido, Gilson S.Baia,¹Jörg Kobarg, Cláudio S. Shida, 
Edna T. Kimura e Emer S. Ferro

01-093  TAK-778 ENHANCES OSTEOBLAST DIFFEREN-
TIATION VIA AN ESTROGEN-RECEPTOR-
DEPENDENT PATHWAY Beloti, M.M., Rosa A.L.

01-094   AÇÃO DE DITIOTREITOL (DTT) E DE BLOQUEA-
DOR DE CANAL DE CÁLCIO SOBRE O EFEITO 
VA S O C O N S T R I T O R  I N D U Z I D O  P O R  
ANGIOTENSINA II (AII) EM SERPENTE. Esteves, 
CA; Breno, MC

01-095  ESTUDOS DA ATIVIDADE DA PROTEÍNA QUI-
NASE C EM AORTA DE RATOS ESPON-
TANEAMENTE HIPERTENSOS.Cruz, D.L., Fauaz, 
G., Paiva,T.B

FARMACOLOGIA  CARDIOVASCULAR  E RENAL

04-044  INVESTIGAÇÃO DOS MECANISMOS DE AÇÃO 
ENVOLVIDOS NO EFEITO VASODILATADOR DE 
EXTRATO BRUTO AQUOSO DE ECHINODORUS 
GRANDIFLORUS EM AORTA ISOLADA DE 
COELHO Almeida ALF, Pimenta D, Figueiredo MR, 
Tibiriçá E 

04-045 A METFORMINA CORRIGE A RESPOSTA 
VA S C U L A R  A LT E R A D A E M  A N I M A I S  
DIABÉTICOS J.L.Sartoretto, M.H.C.Carvalho, 
D.Nigro, R.T.Passaglia, R.K.N.Cuman, Z.B.Fortes

04-046  AUTORADIOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF 
KININ B1 AND B2 RECEPTORS IN THE SPINAL 
CORD OF STREPTOZOTOCIN-DIABETIC RATS. 
Campos, MM, Ongali, B, Rodi, D, Cloutier, F, Pectu, M, 
Neugebauer, W, Tibault, G, Regoli, D.,Couture, R

04-047 IS NITRIC OXIDE INVOLVED IN THE NOS/COX 
INHIBITORS-RESISTANT BRADYKININ-
INDUCED VASODILATION IN THE RAT 
MESENTERIC BED? G. Ballejo, O. Vettore, M.C.O. 
Salgado

04-048  EFFECT OF ß-BLOCKERS AND DIURETICS ON 
TOTAL AND LOW-DENSITY LIPOPROTEIN 
CHOLESTEROL. Martins, R.D., Alves, R.S., Silva, 
G.G., Havt, A., Viana, V.A.F.; Araújo, T.L., Martins, 
A.M.C., Queiroz, M.G.R.

04-049 EFEITOS DA RILMENIDINA EM DOSE SUB-
H I P O T E N S O R A S O B R E  A R E S P O S TA 
HEMODINÂMICA AO EXERCÍCIO MÁXIMO 
Catelli, M; Tibiriçá, E; Castro, R; Rocha, N; Baptista, P; 
Nóbrega, AC.

04-050  IMPORTÂNCIA DO SISTEMA RENINA ANGIO-
TENSINA NA ALTERAÇÃO DE REATIVIDADE 
VASCULAR EM ANIMAIS SUBMETIDOS A 
RESTRIÇÃO GLOBAL DE NUTRIENTES IN 
UTERO Ceravolo GS, Franco MCP, Nigro D, Tostes 
RCA, Fortes Z.B, Carvalho, MHC.

04-051 PROGRAMMING OF HYPERTENSION IN 
UTERO:ROLE OF OXIDATIVE STRESS. Franco 
MCP; Akamine EH; Fortes ZB; Tostes RCA; Carvalho 
MHC; Nigro D.

04-052 FUNCTIONAL ROLE OF RAT ELASTASE-2, AN 
ANGIOTENSIN II- FORMING ENZYME C.Becari, 
C.F.Santos, M.C.O.Salgado

04.-053 EFEITOS RENAIS PROMOVIDOS PELA LECTINA 
DE SEMENTES DE Vaitarea macrocarpa (VML). 
Monteiro, A.M.O., Havt, A., Barbosa, P.S.F., Nobre, 
A.C.L., Martins, A.M.C., Bezerra, I.S.A.M., Cavada, 
B.S., Fonteles, M.C., Monteiro, H.S.A.

04-054 CHRONIC ETHANOL CONSUMPTION ENHAN-
CES PHENYLEPHRINE-INDUCED CONTRAC-
TION IN RAT AORTA. Tirapelli CR, De Oliveira AM

04-055  PARTICIPAÇÃO DA BRADICININA E CANAIS DE 
POTÁSSIO NO EFEITO VASODILATADOR DA 
ANGIOTENSINA II EM LEITO ARTERIAL 
MESENTÉRICO DE RATO Resende AC, Carvalho 
LCRM, Emiliano AF, Rangel BM, Tano T, Soares de 
Moura R

04-056  PARTICIPAÇÃO DE NO E PROSTANÓIDES NA 
H I P O R R E AT I V I D A D E  À  F E N I L E F R I N A 
ASSOCIADA À GESTAÇÃO DE RATAS. M.R. 
Martinez, G. Ballejo, M.C.O. Salgado

04-057  EFEITO HIPOTENSOR DE TOXINA ISOLADA DA 
PELE DO Leptodactylus pentadactylus. Limaverde, 
P.T. Evangelista, J.S.A.M.; Montenegro, C.M.; 
Nascimento, N.R.F.; Carvalho, K.M.

04-058  ANGIOPLASTIA ALTERA A CONTRAÇÃO, MAS 
NÃO O RELAXAMENTO NA ARTÉRIA CONTRA-
LATERAL À CIRURGIA. D. Accorsi-Mendonça, C.R. 
de Andrade, A.M. de Oliveira

04-059 TEMPORAL EFFECTS OF TREATMENT WITH 
H O M O C Y S T E I N E  O N  R AT  C A R O T I D  
REACTIVITY TO ENDOTHELIN-1. de Andrade, 
C.R. & de Oliveira, A.M.

04-060  CETAMINA/XILAZINA, EM DOSE ANESTÉSICA, 
AFETA O SISTEMA CARDIOVASCULAR DE 
MODO MENOS INTENSO DO QUE O HIDRATO DE 
CLORAL: EFEITOS HEMODINÂMICOS E NA 
M I C R O C I R C U L A Ç Ã O .  S . F. P. R o d r i g u e s ,  
M.A.Oliveira, Z.B.Fortes.
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04-061 SHR MACHOS E FÊMEAS RESPONDEM 
DIFERENTEMENTE AO TRATAMENTO COM 
LOSARTAN: REATIVIDADE MICROVASCULAR A 
AGENTES VASOATIVOS. S.F.P.Rodrigues,  
M.H.C.Carvalho, D.Nigro, R.C.A.Tostes, Z.B.Fortes

04-062  RELAXATION INDUCED BY NITROSYL COMPO-
UND IN RAT AORTA. Bonaventura D, Oliveira FS, 
Silva RS and Bendhack LM.

04-063  INVESTIGAÇÃO DOS EFEITOS PROTETORES DO 
EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A DISFUNÇÃO 
ENDOTELIAL INDUZIDA PELA GLICOSE 
ELEVADA De Moraes,R.; Gioseffi,G.; Tibiriçá,E.

04-064 RECEPTORES IONOTRÓPICOS GLUTAMA-
TÉRGICOS DO CÓRTEX PRÉ-FRONTAL MEDIAL 
MODULANDO O COMPONENTE PARASSIM-
PÁTICO DO BARORREFLEXO EM RATOS. Resstel, 
L.B.M; Corrêa, F.M.A

FARMACOLOGIA ENDÓCRINA, RESPIRATÓRIA E 
DIGESTIVA

05-001 ETHANOL-INDUCED GASTRIC DAMAGE IN 
PORTAL HYPERTENSION: ROLE OF LIVER 
DYSFUNCTION AND INTRAGASTRIC pH. Câmara, 
PRS; Ferraz, GJN; Ferraz, JGP.GI

05-002  EFEITO COMPARATIVO DO MISOPROSTOL E DO 
EXTRATO SECO DE Maytenus ilicifolia NA 
PROTEÇÃO CONTRA ULCERAÇÃO GÁSTRICA 
PROVOCADA PELO AAS E ETANOL Dantas, D.C.M; 
Bernardi, R., Maldotti, V; Oliveira, E.

05-003  ESTUDO DA AÇÃO DOS TANINOS DE Myracro-
druon urundeuva (AROEIRA DO SERTÃO) NO 
MODELO DE ÚLCERA INDUZIDA POR 
INDOMETACINA Aquino, L.C.M., Souza, S.M.C., 
Milach Jr., A.C., Nobre, M.E.P., Lima, I.S.P., Bandeira, 
M.A.M., Viana, G.S.B.

05-004   A CRUDE EXTRACT OF Maytenus ilicifolia LEAVES 
INHIBITS HISTAMINE-MEDIATED ACID 
SECRETION IN ISOLATED FROG GASTRIC 
MUCOSA Patrícia M. Ferreira, César N. de Oliveira, 
Alaide B. de Oliveira, Miguel J. Lopes, F. Alzamora, 
Maria Aparecida R. Vieira

05-005  CORTICOSTERONE, INHIBITING NF- kB PATH-
WAY, POTENTIATES THE PRODUCTION OF 
PINEAL HORMONES “IN VITRO”. Fernandes, 
P.A.C.M.; Ferreira, Z.S. & Markus, R.P.

05-006  AVALIAÇÃO DE LESÕES GÁSTRICAS AGUDAS 
EM CAMUNDONGOS SWISS POR DIFERENTES 
ESCALAS Curvelo, D.S.S.; Rodrigues, C.A.B.; Penido, 
C.; Henriques, M.G.M.O.

05-007   SUSCETIBILIDADE DIFERENCIADA DE CAMUN-
DONGOS C57/BL10 E SWISS EM MODELO DE 
INDUÇÃO DE ÚLCERA GÁSTRICA AGUDA POR 
ETANOL Rodrigues, C.A.B.; Curvelo, D.S.S.; Penido, 
C.; Henriques, M.G.M.O

05-008 ALLERGEN SENSITIZATION OF HIGH IGE-
PRODUCING MICE PREVENTS UPREGULATION 
O F  E O S I N O P H I L  P R O D U C T I O N  B Y  
DEXAMETHASONE Maximiano, E.S., Sales, S. C. 
M., Neto, P. H., Lintomen, L., Matos, G. I.,Elsas, M.I.G., 
Joseph, D., Elsas, P.X, Vargaftig, B.B.

05-009 MOBILIZAÇÃO DE PROGENITORES HEMATO-
POIÉTICO PARA O PULMÃO EM UM MODELO 
EXPERIMENTAL DE IMPLANTE ECTÓPICO DE 
TECIDO PULMONAR Maximiano, E. S.,  Sales S. C. 
M., Elsas, M. I. G., Joseph D., Alves, L.S, Elsas, P. X, 
Vargaftig, B. B

05-010  EFEITO NÃO-GENÔMICO DA ANDROSTERONA 
EM FUNDO GÁSTRICO DE RATO. Silva,E.M.R.; 
Lafayette, S.; Garcez-do-Carmo, L.

05-011 EFEITOS DA RETIRADA ABRUPTA APÓS 
TRATAMENTO CRÔNICO COM BROMETO DE 
IPRATRÓPIO (BI) NA CONTRATILIDADE DE 
TRAQUÉIAS ISOLADAS DE RATOS AO Ca2+ 
Moraes, I.M., Bezerra, F.C., Capaz, F.R.

FARMACOLOGIA DA INFLAMAÇÃO E DA  DOR

06-109 ATIVIDADE AMINOPEPTIDÁSICA (AP) EM 
MACRÓFAGOS (Mf s) MURINOS: ALTERAÇÕES 
INDUZIDAS POR ENVENENAMENTO OFÍDICO. 
Olivo, RA, Silveira, PF, Teixeira CFP.

06-110 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLA-
M AT Ó R I A D E  I N É D I TO S  D E R I VA D O S  
ISOXAZOLÍNICOS PIPERIDÍNICOS BICÍCLICOS 
Valderes M. de Almeida, Rosiel J. dos Santos, Ivone A. 
de Souza e Antônio R. de Faria

06-111 GLUTAMINA MODULA A MIGRAÇÃO DE 
N E U T R Ó F I L O S  I N D U Z I D A  P O R  
CARRAGENINA(Cg) OU TOXINA A DO 
C l o s t r i d i u m  d i f i c i l l e ( T x A )  E M  R ATO S .  
Nascimento,SB;Sousa,RB;Martins,MJB;Sousa,MHLP
Ribeiro,RA;Brito,GAC

06-112  SECRETORY PLA2 FROM NAJA MOSSAMBICA 
MOSSAMBICA VENOM INDUCES ACUTE 
PANCREATITIS AND LUNG INJURY IN RATS. 
Camargo, E; Ribela, MTP; De Nucci, G; Antunes, E; 
Landucci ECT.

06-113  IDENTIFICAÇÃO DE ALVOS GERADORES DE 
EOTAXINA NA CAVIDADE PERITONEAL DE 
C A M U N D O N G O S  E S T I M U L A D O S  
ANTIGENICAMENTE. Silva J, Paiva L, Balduino A, 
Perez S, Martins M & Silva, P.

06-114  LOCUS COERULEUS IS IMPORTANT FOR THE 
C O N T R O L  O F  N O N S H I V E R I N G  
THERMOGENESIS DURING FEVER Maria Camila 
Almeida, Alexandre Alarcon Steiner, Luiz Guilherme S. 
Branco
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06-115 RESPOSTA CONTRATIL DE TRAQUÉIAS 
ISOLADAS DE RATOS SUBMETIDOS AO 
DESAFI0 ANTIGÊNICO E À RETIRADA ABRUPTA 
APÓS TRATAMENTO CRÔNICO COM BROMETO 
DE IPRATRÓPIO (BI) Moraes, I.M., Bezerra, F.C., 
Capaz, F.R.

06.-116  NÍVEIS SÉRICOS DE TROPONINA T (TnT), CK-MB 
E LDH NA CARDIOMIOPATIA EXPERIMENTAL 
INDUZIDA POR DOXORRUBICINA (DXR): 
E F E I T O  D A  TA L I D O M I D A  ( T L D )  E  
PENTOXIFILINA (PTX). Costa, P.F.T.F; Sousa, R.B.; 
Capaz, R.; Freire, R.S.; Ribeiro, R.A

06-117  AVALIAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DOS CANAIS 
DE CÁLCIO NA CONTRACTILIDADE DE 
T R A Q U É I A S  I S O L A D A S  D E  R AT O S  
SENSIBILIZADOS E/OU DESAFIADOS À 
OVOALBUMINA Moura, C.T.M., Gomes, A.C.N., 
Capaz, F.R

06-118 EFEITO DO SUCO GÁSTRICO SOBRE A 
REATIVIDADE DAS VIAS AÉREAS EXPOSTAS À 
INFLAMAÇÃO ALÉRGIA PULMONAR. PAPEL 
MODULADOR DOS PROSTANÓIDES E DOS 
NEUROPEPTÍDEOS. Kanikadan, P.Y.S.; Oliveira-
Filho, R.M.; Sertié, J.A.A.; Tavares de Lima, W.

06-119  PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA LINFÁTICO (SL) NA 
INFLAMAÇÃO PULMONAR CAUSADA PELA 
ISQUEMIA/REPERFUSÃO-INTESTINAL (I/R-i) 
Cavriani, G; Silva, ZL; Oliveira-Filho, RM; Siguemi, 
LS; Jancar, S; Tavares de Lima, W

06-120 PAPEL DO ÓXIDO NÍTRICO NAS RESPOSTAS 
MEDIADAS PELOS RECEPTORES B1 PARA AS 
CININAS NA PATA DE RATOS PRÉ-TRATADOS 
COM LPS. Passos, G.F., Fernandes, E.S, Campos, 
M.M., Calixto, J.B.

06-121 TALIDOMIDA (TLD) E PENTOXIFILINA (PTX) 
PREVINEM A CARDIOTOXICIDADE INDUZIDA 
POR DOXORRUBICINA (DXR) EM DOSES 
EXCEDENTES. Costa, P.F.T.F.; Sousa, R.B.; Capaz, 
R.A.C.; Freire, R.S.; Ribeiro, R.A

06-122 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMA-
TÓRIA E ANTICONVULSIVANTE DA ISATINA 
Reis,GM; Pontes, MC; Bordalo, FS; Malvar, DC; Silva, 
MT; Netto-Ferreira, JC; Vanderlinde, FA e Côrtes,WS

06-123 PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO (N0) PELAS 
CÉLULAS DA MEDULA ÓSSEA (MO) NA 
INFLAMAÇÃO ALÉRGICA PULMONAR (IAP): 
EFEITO DA OVARIECTOMIA (OVx). Ligeiro de 
Oliveira, AP., Domingos, HV; Oliveira-Filho, RM; 
Tavares de Lima, W. 

06-124  AMIFOSTINA (ETHYOL®) REVERTE A INFLA-
MAÇÃO E A HEMORRAGIA DA CISTITE 
HEMORRÁGICA (CH) EXPERIMENTAL. Batista, 
CKLT; Mota, JMSC; Loiola, RT; Souza, MLP; Leitão, 
BTA; Brito, GAC; Cunha, FQ e Ribeiro, RA

06-125 RECEPTORES PERIFÉRICOS PARA TAQUICI-
NINAS E AMINOÁCIDOS EXCITATÓRIOS 
MEDEIAM A HIPERALGESIA INDUZIDA PELO 
VENENO DA ARANHA Phoneutria nigriventer. 
Zanchet, E.M.,Cordeiro, M.N.,Richardson,M., Cury, Y.

06-126 EFEITOS DO LPS SOBRE A REATIVIDADE DA 
TRAQUEIA ISOLADA DE CAMUNDONGOS À 
METACOLINA Santos AL, Keller, A, Russo, M. 
Tavares de Lima,W., Vargaftig, BB.

06-127 PARTICIPAÇÃO DAS CÉLULAS DA GLIA DA 
M E D U L A  E S P I N H A L  N A  R E S P O S TA  
ALGOGÊNICA INDUZIDA POR FOSFOLIPASES 
A2 ISOLADAS DO VENENO DE SERPENTES 
Bothrops asper (VBa).Chacur, M, Gutierrez, JM, 
Milligan ED, Wieseler-Frank J, Maier SF, Watkins, LR, 
Cury, Y.

06-128  PAPEL PROTETOR DA IL12 NA SEPSE INDUZIDA 
POR LIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DO CECO (CLP) 
Moreno, S. E; Rios-Santos F; Alfaya1, T; Cunha, F. Q

06-129 EFFECT OF BLOCKADE OF NITRIC OXIDE 
BIOSYNTHESIS ON THE EXPRESSION OF 
ADHESION MOLECULES ON LEUKOCYTE 
Sandra H.P. Farsky, Jorge M.C. Ferreira JR, Suzana 
B.V. Mello

06-130  INALAÇÃO DE FORMALDEIDO E MODULAÇÃO 
DA INFLAMAÇÃO ALERGICA PULMONAR: 
PAPEL DOS NEUROPEPTIDEOS. Santos, A.L., 
Gruber, J., Oliveira-Filho, R.M., Tavares de Lima, W

06-131  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE HIPERALGÉSICA E 
E D E M AT O G Ê N I C A  I N D U Z I D A  P E L O  
SOBRENADANTE (SOB) DA CULTURA DE 
LEUCÓCITOS POLIMORFONUCLEARES (LPMN) 
NA PATA DE RATOS Romualdo VA, Noman-Ferreira 
LC, Reis WGP, Francischi JN

06-132 EFEITO DE DOADORES DE ÓXIDO NÍTRICO 
SOBRE A FASE TARDIA DO EDEMA DE PATA DE 
C A M U N D O N G O  I N D U Z I D O  P O R  
CARRAGENINA. Fernandes, D. e Assreuy, J.

06-133 PARTICIPAÇÃO DE PROSTAGLANDINAS (PGs), 
AMINAS SIMPÁTICAS (AS) E ENDOTELINAS 
(ETs) NA HIPERALGESIA MECÂNICA AGUDA 
INDUZIDA POR INJEÇÃO INTRATECAL DE 
ESTREPTOZOTOCINA (STZ). Cunha. J.M., Schivo, 
I.R.S., Rosa, S.R., Cunha, F.Q., Ferreira, S.H.

06-134  CROSS-TALK ENTRE ÓXIDO NÍTRICO SINTASES 
COMO MECANISMO DE MODULAÇÃO DA 
RESPOSTA INFLAMATÓRIA. Duma, D.; Silva-
Santos, J.; Terluk, M.; Fernandes, D.; Veras, R.; 
Assreuy, J.

06-135  CROSS-TALK ENTRE ÓXIDO NÍTRICO SINTASES 
COMO MECANISMO DE MODULAÇÃO DA 
RESPOSTA INFLAMATÓRIA. Duma, D.; Assreuy, J.

06-136 EFEITO INIBITÓRIO DO VENENO DE Crotalus 
durissus terrificus (VCdt) SOBRE A ATIVIDADE 
ELÉTRICA DE FIBRAS NOCICEPTIVAS DO 
JOELHO DE RATOS: ENVOLVIMENTO DE 
CANAIS DE K+. Picolo, G; Gomis, AM; Miralles, AB; 
Cury, Y; Belmonte, C. 

Programa

38



06-137  AÇÃO ANTINOCICEPTIVA DA DIPIRONA NA DOR 
C A U S A D A P O R  A G O N I S TA S  G L U TA -
MATÉRGICOS, SUBSTÂNCIA P E ÉSTER DE 
FORBOL. Siebel, J.S.; Beirith, A.; Calixto, J.B.

06-138  PARTICIPAÇÃO DO RECEPTOR B1 PARA CINI-
NAS NA DOR NEUROPÁTICA EM CAMUN-
DONGOS. Ferreira, J.; Beirith, A.; Araújo, R.C.; 
Pesquero, J.B.; Bader, M.; Calixto, J.B.

06-139 ENDOTHELIAL CELLS ARE THE GOAL FOR 
M E L AT O N I N  ( M E L )  I N H I B I T I O N  O F  
L E U K O T R I E N E  B 4  ( LT B 4 )  I N D U C E D  
NEUTROPHIL-ENDOTHELIAL INTERACTION. 
C.E.Yamashita, C.M.C. Lotufo, R.P.Markus

06-140  HIPERALGESIA ARTICULAR EM UM MODELO DE 
OSTEOARTRITE EM RATOS. Castro1, RR; Girão, 
VCC, Bezerra, MM, Rocha, FAC

06-141 MEDIADORES IMPLICADOS NA NOCICEPÇÃO, 
HIPERALGESIA E EDEMA CAUSADOS POR 
ENDOTELINA-1 EM CAMUNDONGOS. Frighetto, 
M., Souza, G.E.P. e Rae, G.A.

06-142  EFEITO DE UM INIBIDOR DA LIPOXIGENASE NA 
ARTRITE POR ZYMOSAN (AZy) EM RATOS. 
Rocha, FAC; Girão, VCC; Cunha, FQ; Bezerra, MM; 
Siebra, MX; Castro, RR; Ribeiro, RA.

06-143   EFEITO DE UM SCAVENGER DE PEROXINITRITO 
(PN) NA REABSORÇÃO ÓSSEA INFLAMATÓRIA 
(RAO) EM RATOS. Bezerra,MM; Girão, VCC; Castro, 
RR; Souza, LT; Rocha, FAC

06-144 DESNUTRIÇÃO INTRA-UTERINA REDUZ EX-
P R E S S Ã O  D E  L E C A M  M . A . V. L a n d g r a f ;  
L.L.Martinez; M.C.P.Franco; V.M.F.Rastelli; D.Nigro; 
R.C.T.A.Passaglia; M.H.C.Carvalho; Z.B.Fortes.

06-145  AVALIAÇÃO DA NOCICEPÇÃO INDUZIDA POR 
ANTÍGENO EM RATOS E CAMUNDONGOS. 
Marisa Frederico, Nilce Alves, Thiago Cole, Anna Paula 
Piovezan. 

06-146 EFEITO DO TRATAMENTO COMBINADO DE 
SALMETEROL E FLUTICASONA SOBRE A 
RESPOSTA ALÉRGICA PLEURAL EM RATOS. 
Paiva R, Alves A, Rocha V, Pires A, Cordeiro R, Lagente 
V, Johnson M, Martins M & Silva P.

06-147  MIGRAÇÃO DE NEUTRÓFILOS INDUZIDA POR 
LTB4 PARA CAVIDADE PERITONEAL DE 
C A M U N D O N G O S  É  D E P E N D E N T E  D E  
MACRÓFAGOS RESIDENTES E LTB4. Chiaro, VO; 
Chedid, E; Oliveira, SHP; Cunha, FQ.

06-148   EOSINOPHIL ACTIVATION IN CROHN'S DISEASE 
PATIENTS Coppi, LC, Thomazzi, SM, Ayrizono, MLS, 
Coy, CSR, Montes, CG, Antunes, E, Ferraz, JGP

06-149  PARTICIPAÇÃO DO AMPc, PROTEÍNOQUINASE A 
(PKA) E PROTEÍNOQUINASE C (PKC) NA 
HIPERNOCICEPÇÃO MECÂNICA INDUZIDA POR 
FATOR DE CRESCIMENTO DO NERVO 
(NGF).Funez, MI; Schivo, IRS; Rosa, SR; Ferreira, SH; 
Cunha, FQ.

06-150  EFEITO DO POLISSACARÍDEO DE GOMA GUAR 
SOBRE A DEAMBULAÇÃO E O INFLUXO 
CELULAR EM CAVIDADE ARTICULAR DE 
RATOS. Castro,RR; Cunha, PRL, Feitosa, JPA, Girão, 
VCC, Rocha, FAC

06-151  A NOVEL PHENOXI-PHTALIMID ACID DERIVA-
TIVE LASSBio 552 CAUSED A SELECTIVE 
I N H I B I T I O N  O F  A L L E R G E N - E V O K E D  
EOSINOPHIL RECRUITMENT IN SENSITIZED 
RATS Neves, JS; Lima, LM;  Fraga, CAM, Barreiro, 
EJ, Miranda, ALP, Diaz, BL; Silva, PMR; Martins, MA

06-152 PARTICIPAÇÃO DO NO ENDÓGENO NA 
HIPERALGESIA DA ARTRITE POR ZYMOSAN 
(AZy) EM RATOS. Girão, VCC; Cunha, FQ; Bezerra, 
MM; Carvalho, AP, Ribeiro, RA; Rocha, FAC

06-153 NOVAS EVIDÊNCIAS SOBRE O MECANISMO 
ENVOLVIDO NA RESPOSTA CONTRÁTIL 
INDUZIDA PELA BRADICININA NA ÍRIS DE 
PORCO IN VITRO. Sayah E, M, Calixto, J.B

06-154  NOVAS EVIDÊNCIAS SOBRE O MECANISMO DE 
AÇÃO DA CONTRAÇÃO INDUZIDA PELA 
BRADICININA NA ÍRIS DE PORCO "IN VITRO". 
Sayah E, M, Calixto, J.B

06-155 EFEITO DA DIACEREÍNA E DE ANTICORPOS 
PARA IL-1ß E TNF-alfa NA ALODÍNIA MECÂNICA 
INDUZIDA PELA AVULSÃO DO PLEXO 
BRAQUIAL EM CAMUNDONGOS. Quintão, 
N.L.M.; Santos, A.R.S.; Calixto, J.B.

06-156 INFLUENCE OF DIABETIC STATE ON INTRA-
CELLULAR LEVELS OF CYCLIC ADENOSINE 
MONOPHOSPHATE (cAMP) IN RAT MAST 
CELLS. Barreto E, Carvalho V, Cordeiro R, Martins M 
& Silva P.

06-157  RELAXAMENTO DE TRAQUÉIAS ISOLADAS DE 
RATOS INDUZIDO PELO EXTRATO DE TÉRMITE 
(CUPIM) Bezerra, F.C., Moura, C.T.M., Rao, V.S., 
Campos, A.R., Capaz, F.R.

06- 158  EFFECT OF THE CHRONIC INHIBITION OF THE 
SYNTHESIS OF NITRIC OXIDE (NO) IN 
DEVELOPMENT OF PERIODONTAL DISEASE 
INDUCED IN RAT; Bruno Schneider Herrera; 
Marinella Holzhausen; Paula Campi Locatelli de 
Almeida; Rodrigo Martins Porto, Simone Aparecida 

06-159  PARTICIPAÇÃO DO GLUTAMATO NA NOCICE-
PÇÃO INDUZIDA POR FORMALINA OROFACIAL 
Chichorro, J.G.; Lorenzetti, B. B.; Zampronio, A. R

06-160  PARTICIPAÇÃO DO RECEPTOR GABAA NA AÇÃO 
ANTINOCICEPTIVA DA VIGABATRINA EM 
CAMUNDONGOS. Soethe, D.N., Calegari, V.M., 
Santos, A.R.S.

06-161  DIFFERENTIAL INFLUENCE OF LESIONS TO THE 
PARATRIGEMINAL NUCLEUS ON THERMAL, 
MECHANICAL AND CHEMICAL NOCICEPTION 
IN CONSCIOUS RATS. Koepp J.; Motta, E.M.; 
Lindsey, C.J.; Rae G.A.
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06-162  INFLUÊNCIA DA INJEÇÃO DE ENDOTELINA-1 E 
D A  S A R A F O T O X I N A  S 6 c  S O B R E  
COMPORTAMENTO NOCICEPTIVO INDUZIDO 
POR ESTIMULAÇÃO TÉRMICA OU MECÂNICA 
EM RATOS. Motta, E.M.; De Souza, G.E.P; DOrléans-
Juste, P.; Rae, G.A.

06-163  ARE PROSTAGLANDINS (PGE2) IMPORTANT TO 
THE FEVER INDUCED BY MIP-1alpha IN RATS ? 
Soares, D.M.; Veiga-Souza, F.H.; Cristofoletti, R.; 
Fabrício, A.S.C.; Souza, G.E.P.

06-164 OPIÓIDES ENDÓGENOS NA TERMORREGU-
LAÇÃO E NA FEBRE. Fraga, D, Souza, G.E.P, 
Zampronio, A,R.

IMUNOFARMACOLOGIA

07-015  PARTICIPAÇÃO DE MASTÓCITOS NO RECRUTA-
MENTO DE LEUCÓCITOS DA MICROCIR-
CULAÇÃO INTESTINAL. Denise C. Cara, Soraia S. 
Silva, Deborah Negrão-Corrêa, Paul Kubes, Donna-
Marie McCafferty

07-016  A HIPERPROLACTINEMIA INDUZ AUMENTO NO 
“BURST” OXIDATIVO EM MACRÓFAGOS 
PERITONEAIS RESIDENTES DE RATAS. Carvalho-
Freitas, M.I.R., Fonseca, E. de S. M., Nasello, A.G., 
Palermo-Neto, J. , Felício, L. F.

07-017 EFEITOS HEMATOPROTETORES DA GELÉIA 
REAL EM MODELO EXPERIMENTAL DE 
LISTERIOSE MURINA. Dieamant, GC, Bincoletto, C; 
Queiroz, MLS.

07-018  EFFECT OF ATP-SENSITIVE POTASSIUM CHA-
NNELS BLOCKAGE ON RENAL ISCHAEMIA AND 
REPERFUSION INJURY IN RATS. Kenia 
Pompermayer, Giovanna G. Lara, Danielle G. Souza, 
Kátia T. Passaglio, Jamil Assreuy, Fernando Q. Cunha, 
Maria Aparecida R. Vieira

07-019  DETERMINAÇÃO DA EXPRESSÃO E ATIVIDADE 
DE PROTEÍNAS MDR EM TIMÓCITOS MURINOS. 
Leite DFP; Echevarria-Lima J; Salgado LT Capella LS; 
Capella MA; Calixto JB & Rumjaneck VM

07-020  AVALIAÇÃO DO EFEITO DO EXTRATO SECO DE 
Spirulina sp NAS CÉLULAS PROGENITORAS DA 
M E D U L A Ó S S E A E M  C A M U N D O N G O S  
INFECTADOS COM Listeria monocytogenes. Resta, 
A.S. e Queiroz, M.L.S.

07-021 LONG TERM IMMUNOSUPPRESSION TO 
SECONDARY INFECTION IN SEPTIC MICE 
Benjamim CF, Hogaboam CM, Lukacs NW, Kunkel 
SL.

07-022 EFFECT OF EOTAXIN, IL-5 AND DEXAME-
THASONE ON EOSINOPHIL CHEMOTAXIS AND 
ADHESION TO FIBRONECTIN. Costa, GG, 
Penteado, CFF, Tovazzi, VCC, Izeppe, L, Silva, RM, 
Ximenes, BAA, Antunes, E, Ferreira, HHA.

07-023  LONG TERM PRIMING EFFECT OF IL-13 ON THE 
IgE-DEPENDENT INFLAMMATORY REACTION 
Rossi MID; Lima, MCR; Barreto E; Pires ALA; Dias 
VAR; Cordeiro, RSB; Silva, PMR and Martins MA

07-024 ENVOLVIMENTO DA ANAFILATOXINA C5a NA 
REGULAÇÃO DOS RECEPTORES B1 PARA AS 
CININAS EM RATOS PRÉ-TRATADOS COM PAF. 
Fernandes,E.S., Passos,G.F., Campos,M.M., Teixeira, 
M.M., Calixto, J.B.

07-025  AVALIAÇÃO DO EXTRATO DA Uncaria tomentosa 
N A R E S P O S TA H E M AT O P O É T I C A E M  
CAMUNDONGOS INFECTADOS COM Listeria 
monocytogenes. Eberlin, S e Queiroz, MLS

07-026 NATURAL KILLER CELL ACTIVITY IN Listeria 
monocytogenes INFECTED MICE TREATED WITH 
Camellia sinensis (GREEN TEA) EXTRACT. 
Figueirêdo, C. A. V. and Queiroz, M. L. S

07-027  MASTÓCITOS DERIVADOS DA MEDULA ÓSSEA 
DE CAMUNDONGOS ESTIMULADOS POR LTB4 
E IgE LIBERAM CCL19/6CKINE E CCL17/TARC. 
MODULAÇÃO POR CITOCINAS Th1 OU Th2. 
Cheraim A, Cunha FQ, Oliveira SHP

07-028  INFLUÊNCIA DO DIAZEPAM SOBRE O INFLUXO 
INFLAMATÓRIO, A PRODUÇÃO DE ÓXIDO 
NÍTRICO E A ESTIMULAÇÃO DE MACRÓFAGOS 
NA INFLAMAÇÃO INDUZIDA POR LPS EM 
CAMUNDONGOS Monteiro, D.A. ; Palombo, I.D.P.; 
Venézio, Z.M.S.; Martins, N.H.; Pinto, F.G

PRODUTOS NATURAIS E TOXINOLOGIA

08-103  AÇÃO DO EXTRATO ETÉREO DA Protium kleinii 
NA DOR E INFLAMAÇÃO INDUZIDAS POR 
CARRAGENINA. Bittencourt Luciano, F.; Otuki, 
M.F.; Viera Lima, F.; Yunes, R.; Calixto, J.B.

08-104  EFEITO DA MICROCISTINA-LR E DO SOBRE-
NADANTE DE MACRÓFAGOS NO MODELO DE 
ALÇA ISOLADA DE RATO. Nobre, A.C.L, Nunes-
Monteiro S.M., Monteiro, M.C.S.A, Feitosa, R., Havt, 
A., Barbosa, P.S.F., Martins, A.M.C., Lima, A.A.M., 
Monteiro, H.S.A.

08-105  INIBIÇÃO DOS EFEITOS RENAIS PROMOVIDOS 
PELA LECTINA DE Vaitarea macrocarpa (VML). 
Monteiro, A.M.O., Havt, A., Barbosa, P.S.F., Teixeira, 
E.H., Nascimento, K.S., Bezerra, G.P., Nobre, A.C.L., 
Martins, A.M.C., Bezerra, I.S.A.M., Fonteles, M.C., 
Cavada, B.S.

08-106 EFEITO ANTIINFLAMATÓRIO DO EXTRATO 
HEXÂNICO, DA FRAÇÃO LIGNANAS E DE 
LIGNANAS ISOLADAS DO Phyllanthus amarus. 
Leite-kassuya, C.A.; Silvestre, A.A.; Rehder, V.L.G.; 
Calixto, J.B

08-107 EFEITOS RENAIS PROMOVIDOS PELAS MIO-
TOXINAS I e II DE Bothrops jararacussu. Barbosa, 
P.S.F., Havt, A., Toyama, M.H., Toyama, D.O., Nobre, 
A.C.L., Martins, A.M.C., Aragão, B.J.M., Almeida, 
A.C.P., De Paula, D., Queiroz, M.G.R., Marangoni, S., 
Fonteles, M.C.
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08-108 ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT AND ITS 
EFFECTS ON LIPID METABOLISM AND 
APOLIPOPROTEINS AI AND B. Martins, R.D., 
Alves, R.S., Silva, G.G., Barbosa, P.S.F., Viana, V.A.F., 
Araújo, T.L., Martins, A.M.C., Queiroz, M.G.R

08-109 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS EFEITOS 
RENAIS PROMOVIDOS PELO VENENO TOTAL E 
A LECTINA DE Bothrops pirajai. Havt. A., Barbosa, 
P.S.F., Toyama, M.H., Toyama, D.O., Nascimento, 
K.S., Teixeira, E.H., Martins, A.M.C., Nobre, A.C.L. 
Soares, T.F.C., Marangoni, S.

08-110  EFEITOS DA Plumbago scandens L. SOBRE OS 
TREMORES INDUZIDOS PELA TREMORINA EM 
CAMUNDONGOS. Quintans-Júnior, L.J.; Franco, 
C.I.F; Morais, L.C.S.L.; Almeida, R. N.

08-111  EFEITO DOS COMPOSTOS DA Croton centidifolius 
NA PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO EM RATOS 
SUBMETIDOS A PLEURISIA  Nardi GM, Siqueira-
Junior JM, Delle Monache F, Timbola AK, Pizzolatti 
MG, Ribeiro-do-valle RM.

08-112  EFEITO PRELIMINAR DO EXTRATO ETANÓLICO 
DE Azadirachta indica SOBRE Leishmanias Cruz, 
FJSM., Miranda, WRH., Mistura, SLL., Chaves, MH., 
Almeida, FRC., Carvalho, FAA

08-113  ESTUDOS DAS ALTERAÇÕES CELULARES APÓS 
A ADMINISTRAÇÃO ORAL DO EXTRATO 
FLUIDO DE Curcuma Zedoaria. F. Carvalho, J. 
Carvalho &, C. Alberto de Castro, M.Nicoletti D.Maria

08-114 ALTERAÇÕES RENAIS INDUZIDAS PELO 
VENENO DE Bothrops erythromelas. Souza, F.C.M., 
Martins, A.M.C., Havt, A., Nobre, A.C.L., Aprígio, 
C.C., Barbosa, P.S.F., Fonteles, M.C., Monteiro, H. S.A

08-115  EFEITO DE FRAÇÕES DE Cecropia glazioui SNETH 
N A  C A P T A Ç Ã O  D E  [ 3 H ] - 5 - H T  E M  
SINAPTOSSOMAS DE HIPOCAMPO DE 
CAMUNDONGOS Rocha, F.F. , Costa, E.A. , De Lima, 
T.C.M. , Lapa, A.J. , Lima-Landman, M.T.R. 

08-116 EVIDÊNCIAS DE EFEITOS ANTI-INFLAMA-
TÓRIOS DO PRINCIPAL COMPONENTE DO 
VENENO DE ABELHA, A MELITINA EM 
CAMUNDONGOS. Cunha, F.M., Campos, M.M., 
Juliano, L., Calixto, J.B.

08-117  DETERMINAÇÃO DE CONTAMINANTES BACTE-
RIANOS EM Pneumus boldus, MOLINA ERVA EM 
SACHÊ, COM GRANDE INCIDÊNCIA DE USO EM 
XERÉM, D. DE CAXIAS -RJ. Ladeira1, EM; 
Frutuoso, VS

08-118  EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO ÓLEO ESSEN-
CIAL DE Ocimum micranthum Rosas, J.F.; Pessoa e 
Silva ; Zoghbi, M.G.B. Rocha, J.C.S.; Sousa, P.J.C

08-119  ANTAGONISM OF MYOTOXIC AND PARALYZING 
ACTIVITIES OF BOTHROPSTOXIN-I (BthTX-I) 
BY SURAMIN ON MOUSE NEUROMUSCULAR 
PREPARATIONS . Walter, L. G. Cavalcante, Maristela 
de Oliveira, Emerson Z. Arruda, Paulo A. Melo, Maeli 
Dal-Pai Silva, Márcia Gallacci1.De

08-120 ANTITUMOR EFFECTS OF VIOLACEIN IN 
EHRLICH ASCITES TUMOR IN VITRO AND IN 
VIVO Natália Bromberg; Giselle Z. Justo  and Nelson 
Durán . 

08-121 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO EXTRATO 
METANÓLICO DE BARBATIMÃO SOBRE 
LINHAGENS BACTERIANAS GRAM POSITIVAS. 
Barbosa, M.A.C.; Bringel, K. P.; Cordeiro, L. N.; 
Cabral, F. R. F.; Costa, J.G.M.; Coutinho, H. D. M.

08-122 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO 
HIDROALCÓOLICO E ÁCIDOS DITERPÊNICOS 
ISOLADOS DE Mikania laevigata SCHULTZ BIP. 
Delsin, A.P.M., Duarte, M.C.T., Melo, L.V., Delarmina, 
C., Machado, A.L.M., Santos, C., Rehder, V.L.G

08-123  EFEITO LOCAL E SISTÊMICO DA METALOPRO-
TEINASE TIPO DESINTEGRINA JARARAGINA 
EM CAMUNDONGOS. Alberto de Castro, C.; Vassão, 
R ; Moura da Silva, A.; Maria, D.

08-124  ATIVIDADE BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA 
DO EXTRATO ETANÓLICO DE BARBATIMÃO 
SOBRE LINHAGENS BACTERIANAS GRAM 
POSITIVAS. Barbosa, M.A.C.; Bringel, K. P.; Alencar, 
S. C.; Cordeiro, L. N.; Cabral, F. R. F.; Costa, J.G.M.; 
Coutinho, H. D. M

08-125 EFEITOS DO CHÁ VERDE EM INDIVÍDUOS 
DISLIPIDÊMICOS Alissana Ester Iakmiu Camargo ; 
Márcia Bertipaglia de Santana ; Bruno Alberto Fabris ; 
Décio Sabbatini Barbosa

08-126  EFEITO DO EXTRATO HIDROALCOOLICO PER-
COLADO DAS RAIZES DE Pfaffia glomerata 
(Spreng) Pedersen (HaPer) SOBRE A SECREÇÃO 
ÁCIDA GÁSTRICA Otofuji,G.M.; Garcia,T.L.C.; 
Baggio,C.H.; Calixto,C.P.; Freitas,C.S.; Rieck,L.; 
Marques,M.C.A.

08-127   ATIVIDADE ANTIPIRÉTICA DO EXTRATO BRUTO 
DE Tabebuia avellanedae (IPÊ ROXO). Mafra, M.R.P, 
Boller, S., Fraga, D, Werner, M.F.P.,Arruda, A.M.S., 
Zampronio, A.R.

08-128 ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA E ANTIINFLA-
MATÓRIA DO EXTRATO BRUTO DE Tabebuia 
avellanedae (IPÊ ROXO). Boller, S., Mafra, M.R.P, 
Reis, R.C., Pochapski, M.T.; Chichorro, J.G.,Arruda, 
A.M.S., Zampronio, A,R.

08-129  ESTUDO DA TOXICIDADE AGUDA E SUB-AGU-
DA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Ocimum micranthum 
Willd. Espíndola, C. R. S..; Braga, S.P. ; Zoghbi, M.G.B.  
Rocha, J.C.S. ; Sousa, P.J.C.

08-130   ESTUDO DO MECANISMO DE AÇÃO DA FRAÇÃO 
ACETATO DE ETILA (FAE) DE UM VINHO TINTO 
NO LEITO ARTERIAL MESENTÉRICO (LAM) 
ISOLADO DE RATO. Elke Zuleika Schuldt; Mariana 
Appel Hort; Marcelo Maraschin; Karina Ckless; Rosa 
Maria Ribeiro-do-Valle

08-131  ATIVIDADE PROBIÓTICA DO FERMENTADO DE 
GRÃOS DE KEFIR, Sheyla Alves Rodrigues, Álvaro 
Silva Lima, Sérgio Ricardo Stuckert Seixas, Lauro 
Xavier Filho
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08-132 EFEITO DA FRAÇÃO CONVULSIVANTE DO 
EXTRATO HEXÂNICO DE FOLHAS E CAULES DE 
Clibadium surinamense LINN (CUNAMBÍ) EM 
ÁTRIO ESQUERDO DE RATO. Costa, E.A.; Rocha, 
F.F.; Torres, L.M.B. ; De Lima, T.C.M.; Lapa, A.J. 
Lima-Landman, M.T.R

08-133 EFEITO DE SUBSTÂNCIAS ISOLADAS DE 
ESPÉCIES DAS FAMÍLIAS MELIACEAE E 
FLAVOCOURTIACEAE SOBRE A FAGOCITOSE E 
A PRODUÇÃO DE KC (IL-8) POR MACRÓFAGOS 
Fernandes, B; Pereira, JG; Siani, AC; Henriques, 
MGMO; Sampaio, ALF

08-134 EFEITO DEPRESSOR CENTRAL DO ÓLEO 
ESSENCIAL DE ANIBA ROSEADORA DUCKE EM 
CAMUNDONGOS. Almeida, R.N., Leite, J.R., 
Quintans-Júnior L.J., Morais, L.C.S.L., Maia, J.G.

TOXICOLOGIA

10-001 AVALIAÇÃO DA TOXICOLOGIA CLÍNICA DO 
FITOTERÁPICO MELPARATOSSE® (PRONATUS). 
Martins, I.L.; Santana, G.S.M.; Lima, F.A.V.; Torres, 
T.Jr; Frota Bezerra, F.A.; Moraes, M.O.; Moraes, 
M.E.A.

10-002  ESTUDO DE TOXICOLOGIA CLÍNICA DO 
XAROPE SARATOSSE®  Leite, I.O.; Joca, M.C.; 
Lima, F.A.V.; Uchoa, C.R.A.; Frota Bezerra, F.A.; 
Moraes, M.O.; Moraes, M.E.A.

10-003 BIODISPONIBILIDADE COMPARATIVA DO 
PROPRANOLOL (COMPRIMIDOS DE 40MG) 
Martins, I.L.; Vasconcelos A.G.A.; Soares, A.K.A.S.,; 
Santana, G.S.M.; Moraes M.O.; Moraes, M.E.A.; Frota 
Bezerra, F.A.; Pedrazzoli, Jr.J.

10-004 TOXICOLOGIA CLÍNICA DO FITOTERÁPICO 
OVARIOFLORA. Vasconcellos, M.C, Nascimento, 
D.F; Martins, F.S, Leite, I.O, Uchoa, C.R.A.; Frota 
Bezerra, F.A; Moraes, M.O; Moraes, M.E.A.

10-005 TOXICOLOGIA CLÍNICA DO FITOTERÁPICO 
TAMARIL®. Vasconcellos, M.C.; Guzzo, G.C.; 
Vasconcelos, A.G.A.; Moraes, M.O.; Frota Bezerra, 
F.A.; Moraes, M.E.A.

10-006 TOXICOLOGIA CLÍNICA DO XAROPE CAL-
MATOSS. Nascimento, D.F; Soares, A.K.A.S, Guzzo, 
G. C., Frota Bezerra, F.A; Moraes, M.E.A; Moraes, 
M.O.

10-007  ESTIMATIVA DO DANO AO DNA INDUZIDO PELO 
FORMOCRESOL PELO TESTE DO COMETA. 
Moreno, S.L., Carvalho, C.F., Cavalcanti, B.C.; Ramos, 
M.E.S.P.; Rabenhorst, S.H.B.; Moraes, M.E.A; Moraes, 
M.O.; Pessoa, C.

10-008   ENSAIOS TOXICOLÓGICOS PRÉ-CLÍNICOS CRÔ-
NICOS COM A CASCA DO CAULE DE Anacardium 
occidentale L. EM RATOS. Arquimedes Fernandes 
Monteiro de Melo, Margareth de Fátima Formiga Melo 
Diniz, Hosana Bandeira dos Santos, Marianna Vieira 
Barreto Silva

10-009  AVALIAÇÃO DE FILHOTES MACHOS E FÊMEAS 
ADULTOS, EXPOSTOS AO Pb DURANTE A 
GESTAÇÃO E/OU LACTAÇÃO, NO TESTE DE 
NATAÇÃO FORÇADA. Gonçalves G, Komatsu FA, 
Lisboa SFS, Queiroz CAS, Moreira EG

10-010  EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO CHUMBO 
INDUZ DEPRESSÃO EM CAMUNDONGOS? 
Queiroz CAS, Lisboa SFS, Gonçalves G, Komatsu FA, 
Moreira EG

10-011 INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NO LIMIAR 
CONVULSIVO DA LIDOCAÍNA EM RATOS 
Barcelos KC, Barcelos K, Pereira GS ,Cabral AM

10-012 AUTOPROLIFERAÇÃO HEMATOPOÉTICA EM 
I N D I V Í D U O S  E X P O S TO S  A A G E N T E S  
QUÍMICOS. Queiroz, M.L.S., Bincoletto, C.; 
Valadares, M.C., Saad, S.T.O., Melo, A., Figueirêdo, 
C.A.V.

10-013 AUTOIMUNIDADE EM TRABALHADORES 
EXPOSTOS À SÍLICA. Queiroz, M.L.S; Melo, A; 
Cooper, G; Cohen-Tervaert, JW; Bagatin, E; Lido, AV

10-014  BIOCOMPATIBILIDADE E CITOTOXICIDADE DE 
F I B R A D E  V I D R O  C O M E R C I A L C O M  
P O T E N C I A L  U T I L I Z A Ç Ã O  C O M O  
BIOMATERIAL. Andrade, A.L., Turchetti-
Maia,R.M.M., Lopes, M.T.P.,  Salas, C. E. e 
Domingues, R. Z.

10-015 EFEITO DAS SEMENTES DE Senna occidentalis 
SOBRE A ATIVIDADE DE MACRÓFAGOS E 
PRODUÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DO 
OXIGÊNIO DE RATOS WISTAR Mariano-Souza, D. 
P.; Paulino, C. A. ; Gómiak. S.L.

10-016  ALGUNS EFEITOS SOBRE O FETO E O NEONATO 
DA EXPOSIÇÃO DE MULHERES GESTANTES AO 
CIGARRO Paccola, C.C. & Paulino, C.A

10-017 ESTUDO DAS ALTERAÇÕES DE ISOENZIMAS 
CITOCROMO P450 NA FASE TARDIA DA 
ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA MURINA. 
Conte, F.P.; Manhães Rocha, D.A.; Fidalgo Neto, A.A.; 
De Oliveira, A.C.A.X.; Paumgartten, F.J.R

10-018 AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA DE 
INÉDITOS DERIVADOS ISOXAZOLÍNICOS 
PIPERIDÍNICOS BICÍCLICOS. TESTES DE 
EFEITOS GERAIS Valderes M. de Almeida1, Rosiel J. 
dos Santos, Ivone A. de Souza e Antônio R. de Faria

10-019 ALTERAÇÕES DE ISOENZIMAS CITOCROMO 
P450 NA FASE INICIAL DA ESQUISTOSSOMOSE 
MANSÔNICA MURINA. Manhães Rocha, D.A.; 
Conte, F.P.; De-Oliveira, A.C.A.X; Paumgartten, F.J.R

OUTROS

12-001  EFFECTS OF V1 AND V 2 RECEPTOR SUBTYPES 
OF THE PARAVENTRICULAR NUCLEUS ON THE 
WATER INTAKE INDUCED BY VASOPRESSIN 
INJECTED INTO THE LATERAL SEPTAL AREA. 
Wilson Abrão Saad, Luiz Antonio Arruda Camargo, , 
Silvio Simões , Gustavo Garcia
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12-002 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMA-
TÓRIA DO COMPOSTO DE CORDENAÇÃO DA 
NARINGINA COM COBRE. Sabrina R. Cardoso, 
Regiane Martins, Cristiane Teixeira, Regina M.S. 
Pereira, Amarilis Scremin, Niraldo Paulino

12-003  EFEITO ANTIOXIDANTE DO ÓLEO DE GIRAS-
SOL E ÓLEO DE SEMENTE DE UVA SOBRE A 
ESTABILIDADE DE GEL CREME CONTENDO 
VITAMINA A. Rodolfo Ramos, Niraldo Paulino e 
Amarilis Scremin.

12-004  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA 
DO COMPOSTO 38 EM MODELOS DE DOR 
INDUZIDA EM CAMUNDONGOS. Rafaele Arconti, 
José Quincoces Suárez, Heloiza Brunhari, Laura Pisco, 
Fernanda Roseiro, Ariel Llanes, Antonio Batista, 
Amarilis Scremin

12-005  ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF BRAZILIAN 
PROPOLIS P1: EVIDENCE TO INVOLVEMENT OF 
NFkB. Niraldo Paulino, Amarilis Scremin, Verena M. 
Dirsch, Angelika M. Vollmar and João B. Calixto

12-006 ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF A NEW 
COMPOUND (V1). Marcelo Martins, José Quincoces 
Suárez, Laura Pisco, Heloiza Brunhari, Fernanda 
Roseiro, Carla Amaral, Ariel Llanes, Antonio Batista, 
Cristiane Teixeira, Regiane Martins, Amarilis Scremin,

12-007 ANTI-OEDEMATOGENIC AND anti-INFLAMMA-
TORY EFFECT OF A NEW COMPOUND (L1). 
Leticia Camilo,José Quincoces Suárez, Laura Pisco, 
Heloiza Brunhari, Fernanda Roseiro, Ariel Llanes, 
Antonio Batista, Cristiane Teixeira, Regiane Martins, 
Amarilis Scremin, 

12-008 MECHANISMS INVOLVED IN THE HYPO-
GLICEMIC EFFECT OF ETHANOLIC EXTRACT 
OF Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl. Daniela T. 
Longhi, Juliana D. Ballmann, Alexandre O. Brigido, 
Maria C. Marcucci, Amarilis Scremin, Niraldo Paulino

12-009  ANTI-OEDEMATOGENIC EFFECT OF PROOPOLIS 
P1 IS INDEPENDENT OF e-NOS ACTIVITY. Clarine 
Stieven, Thomas R. Räthel, Angelika M. Vollmar, 
Verena M. Dirsch, Amarilis Scremin, Niraldo Paulino

12-010 ANTI-OEDEMATOGENIC BUT NOT ANTI-
I N F L A M M ATO RY E F F E C T O F  A N E W 
COMPOUND (C38). Cibele C. Pereira, José Quincoces 
Suárez, Heloiza Brunhari, Laura Pisco, Fernanda 
Roseiro, Ariel Llanes, Antonio Batista, Cristiane 
Teixeira, Regiane Martins

12-011  ÁCIDO GENTÍSICO INIBE A migração leucocitária 
NA PERITONITE E PLEURISIA INDEPENDENTE 
DA ATIVIDADE DO NFkB. Bárbara S. Martins, 
Cristiane Teixeira, Daniela T. Longhi, Amarilis 
Scremin, Niraldo Paulino

12-012  AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA 
DO COMPOSTO L1 EM MODELOS DE DOR 
INDUZIDA EM CAMUNDONGOS. Barbara Paulino, 
José Quincoces Suárez, Laura Pisco, Heloiza Brunhari, 
Fernanda Roseiro, Ariel Llanes, Antonio Batista, 
Amarilis Scremin,Niraldo Paulino

12-013 ANTIOXIDANT AND HEPATOPROTECTIVE 
EFFECT OF BRAZILIAN PROPOLIS P1 IN VIVO 
AND IN VITRO. Amarilis Scremin, Niraldo Paulino, 
João Batista Calixto

12-014 MODULAÇÃO DA NEUROTRANSMISSÃO 
NITRÉRGICA NO FUNDO DE ESTOMAGO DE 
R A T O ,  P O R  A D E N O S I N A  E  
CICLOHEXILADENOSINA. Rodrigues, L. A.

12-015  EFFECT OF THE NO DONOR SIN-1 ON LONG-
TERM PLATELET ADHESION TO FIBRINOGEN. 
Cardoso, M.H.M.; Marcondes, S.; Morganti, R.P.; de 
Nucci, G.; Antunes, E.

12-016 REDUCTION OF ALLERGIC INFLAMMATORY 
RESPONSE IN DIABETIC RATS: REVERSAL BY 
ZOPOLRESTAT Carvalho VF., Barreto EO., Ribas JP., 
Serra MF., Azevedo V., Gonçalves V., Fortes Z., 
MartinsMA. and Silva PMR.

12:30h 
Conferência

Sala  Imperial
Sex, drugs and pain
Jon D. Levine  (University of California)
Coordenador: Sérgio Henrique Ferreira (FMRP-USP)
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CS 03 FARMACOLOGIA CLÍNICA E 
ENSAIOS CLÍNICOS
Manoel Odorico de Moraes UFC

A Farmacologia Clínica compreende o estudo 
dos medicamentos através de ensaios clínicos 
em seres humanos. O conhecimento dos 
fármacos e o domínio de suas propriedades 
terapêuticas e tóxicas transformaram o uso da 
farmacologia clínica nas últimas décadas. Esse 
ramo da farmacologia evoluiu com a 
necessidade de se comprovar a eficácia, 
qualidade e segurança dos fármacos em seres 
humanos, em função das leis que regulamentam 
o desenvolvimento, produção e comercialização 
dos medicamentos. Embora, os princípios da 
experimentação farmaco-clínica tenham sido 
estabelecidos nas universidades européias e 
americanas, cedo, as atividades de pesquisa 
passaram a ser realizada, na sua grande maioria, 
nas próprias indústrias farmacêuticas e nas 
CROs (Contract Research Organizations). No 
Brasil, a farmacologia clínica e a pesquisa com 
medicamentos é uma realidade recente no país. 
Por isso, os profissionais da área de saúde, 
médicos, farmacêuticos e enfermeiros, que 
trabalham ou pretendem trabalhar na indústria 
farmacêutica, não recebem a devida 
qualificação durante a sua formação acadêmica. 
Nesse sentido, faz-se necessário que se conheça, 
em detalhe, a pesquisa e o desenvolvimento de 
medicamentos, para resguardar os interesses da 
população no que diz respeito à eficácia e 
segurança dos medicamentos. O conhecimento 
da Farmacologia Clínica envolve os princípios 
das boas práticas clínicas nos ensaios com 
medicamentos, aspectos éticos e legais, desenho 
e planejamento de experimentos, condução e 
monitoramento dos ensaios clínicos, estudos de 
fase I, fase II, fase III e fase IV, elaboração de 
protocolos, recrutamento de voluntários 
sadios/pacientes, interpretação dos resultados e 
de reações adversas, determinação do tamanho 
da amostra e randomização de voluntários 
sadios/pacientes

CS 04 TÉCNICAS USADAS PARA 
AVALIAÇÃO DE PREPARAÇÕES 
CARDIOVASCULARES
Coordenador Prof. Dalton V. Vassallo, UFES, 
Vitória
Participantes:Dalton V. Vassallo (UFES), 
Luciana Venturini Rossoni (ICB-USP) e 
Edilamar Menezes Oliveira (EEFUSP).

Este curso objetiva atender, principalmente, 
alunos de Iniciação Científica e de Pós- 
Graduação, visando fornecer conhecimentos 
para uso de técnicas para avaliação de 
preparações cardiovasculares comumente 
usadas em atividades de pesquisa em 
Farmacologia. Este conhecimento é importante 
para  abordagens  in ic ia is  quanto  ao 
funcionamento do coração e dos vasos, 

preparações comumente utilizadas para estudo 
de mecanismos de ação de fármacos. O 
conteúdo será ministrado em 3 aulas, por 
pesquisadores com comprovada experiência no 
uso destas técnicas.
Avaliação da contração miocárdica.
Avaliação da reatividade vascular.
Avaliações morfométricas, bioquímicas e de 
biologia molecular.
A avaliação da contração miocárdica abordará o 
estudo de 3 tipos de preparações. O uso de 
preparações de músculos papilares e de fatias de 
ventrículo direito, o uso de técnincas de 
perfusão de coração isolado (técnica de 
Langendorff) e de pressões arterial e ventricular 
em animais anestesiados ou acordados. As 
técnicas usadas na avaliação de preparações de 
músculo isolado (papilar e fatias de ventrículo 
direito), a serem descritas, são as de contrações 
isométricas e isotônicas. Esta técnicas 
permitem, através de contrações isométricas 
avaliar, indiretamente, a cinética de ativação e 
de relaxamento da contração, trazendo 
informações sobre mecanismos relacionados ao 
influxo de cálcio na fibra cardíaca e da sua 
remoção do mioplasma. Dados desta natureza 
trazem informações sobre fármacos com ação 
sobre canais de cálcio sarcolemal, sobre a 
liberação e captação de cálcio pelo retículo 
sarcoplasmático. Efeitos sobre o estado contrátil 
da fibra podem ser avaliados através do uso de 
técnicas de derivação do desenvolvimento de 
força e de encurtamento. O uso de manobras 
inotrópicas, como a potenciaçào pós-pausa nos 
permite avaliar a atividade do retículo 
sarcoplasmático. O uso de técnicas para 
obtanção de contrações tetânicas nos permitem 
avaliar a atividade das proteínas contráteis. O 
uso de contrações isotônicas nos permitem 
avaliar, com mais clareza, a atividade do 
componente contrátil através da obtenção de 
curvas de carga-velocidade. A descrição de 
técnica de perfusão de corações será feito 
enfatizando o uso de perfusão com pressão 
constante e com fluxo constante, observando-se 
as vantagens e desvantagens de cada método. 
Ênfase será dada á técnica de perfusão com 
fluxo constante devido a possibilidade de 
avaliação concomitante da reatividade vascular 
coronariana. A descrição de técnicas para 
avaliação hemodinâmica enfatizará o 
desenvolvimento de pressões intracavitárias, 
observando-se principalmente, aspectos do 
relaxamento e da complacência ventricular que 
nos permitem avaliar ações de novos fármacos, 
usados para tratamento de insuficiência 
cardíaca, que afetam a função sistólica 
sensibilizando as proteínas contráteis, mas que 
podem prejudicar a função diastólica.
A avaliação da reatividade vascular visa 
fornecer conhecimento de técnicas que afetam a 
função do músculo liso vascular. Serão 
abordadas técnicas que investigam a função 
endotelial, importantes para análise de fármacos 

que afetam a produção ou a biodisponibilidade 
de agentes vasoconstitores ou vasodilatadores 
derivados do endotélio. Abordaremos ainda, 
técnicas que permitem avaliação indireta da 
função da bomba de sódio, endotelial ou do 
músculo liso, e de canais iônicos operados por 
voltagem ou por receptor, e do retículo 
sarcoplasmático. Estas técnicas também 
permitem análise indireta de mecanismos 
enzimáticos, envolvidos na síntese de fatores 
derivados do endotélio. Técnicas de estudo de 
anéis vasculares, perfusão de leitos vasculares, 
arterial da cauda do rato e mesentérico, e de 
artérias pressurizadas.
Avaliações morfométricas, bioquímicas e de 
biologia molecular visarão, principalmente, 
aspectos referentes ao estudo da hipertrofia 
cardíaca. As técnicas morfométricas e 
histoquímicas são importantes para estudo de 
fármacos que afetam o desenvolvimento de 
miócitos e da matriz extracelular, e permitem 
informações sobre o seu mecanismo de ação. O 
estudo das técnicas bioquímicas visará a 
avaliação de mecanismos envolvidos na gênese, 
prevenção ou regressão das hipertrofias, já que 
inúmeros fármacos que já foram ou estão sendo 
desenvolvidos, na atualidade, interferem nestes 
processos. Técnicas de biologia molecular, 
usadas principalmente como marcadores de 
desenvolvimento de hipertrofias fisiológicas ou 
patológicas e o uso de animais genéticamente 
modificados serão também abordadas.
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CF 02 G-PROTEIN COUPLED 
RECEPTOR DIMERIZATION: 
IMPLICATIONS FOR A ROLE IN 
SIGNALING AND DRUG
DEVELOPMENT
Lakshmi A. Devi
Department of Pharmacology and Biological 
Chemistry, Mount Sinai School of Medicine, 
New York, USA.

Opioid receptors belong to the family of G-
protein coupled receptors characterized by their 
seven transmembrane domains.  The activation 
of these receptors by narcotic analgesics or by 
endogenous opioid peptides leads to the 
activation of inhibitory G-proteins followed by 
the activation of multiple signal transduction 
pathways.  A number of investigations have 
suggested that opioid receptor types interact 
with each other. Recent studies using receptor 
s e l e c t i v e  a n t a g o n i s t s ,  a n t i s e n s e  
oligonucleotides or animals lacking opioid 
receptors have suggested that these interactions 
modulate receptor activity.  We have directly 
examined opioid receptor interactions using 
biochemical, biophysical and pharmacological 
techniques.  Differential epitope tagging and 
selective immunoisolation of receptor 
complexes was used to demonstrate homotypic 
and heterotypic interactions between opioid 
receptor types as well as between opioid 
receptors and other G-protein coupled receptors.  
A proximity-based bioluminescence resonance 
energy transfer assay was used to support 
receptor-receptor interactions in living cells.  
Finally, pharmacological and cell biological 
techniques were used to examine the extent of 
modulation of function by receptor-receptor 
interaction.  Taken together these studies 
support the notion that receptor-receptor 
association is an universal phenomenon and 
provides a mechanism for cross-talk between 
members of the G-protein coupled receptor 
family.

CF 03 NOVOS ALVOS PARA 
MEDICAMENTOS CONTRA A ASMA: O 
EXEMPLO DO BCG E DE UM DE SEUS 
DERIVADOS, O “EXTENDED FREEZ 
DRIED” BCG

1  2  3M. Lagranderie ,  J. Lefort , M. Singer ,  B. 
4 5 2 ,  6Proust , G. Marchal  and B.B. Vargaftig

1 Département de Médecine Moléculaire, 
2 3Unité de Pharmacologie Cellulaire, Unité de 
Pathogénie Microbienne et Moléculaire, 

4INSERM U389, Leukocyte Biology, Imperial 
College, London, United Kingdom, 
5Laboratoire de Référence des Mycobactéries, 

 6Institut Pasteur, Paris, France. Afiliação atual: 
Departmento de Farmacologia, ICB, USP.

A administração de antigeno às vias aéreas de 
camundongos imunizados é seguida de efeitos 
imediatos e tardios (1-3). Os imediatos incluem 

uma  « broncoconstricção » moderada (os 
camundongos possuem musculos bronquicos 
pouco desenvolv idos) ,  produçao de  
leucotrienos (LT) (4-6), uma hiper-reatividade 
b r o n q u i c a  ( B H R ) ,  u m  a u m e n t o  d a  
permeabil idade vascular,  inf lamaçao 
eosinofilica, produção de citocinas de tipo Th2 
(IL-4, IL-5, IL-9, IL-13) e de quimiocinas. Os 
efeitos tardios consistem em metaplasia de 
células caliciformes (produção de muco) e 
remodelamento das vias aéreas e do 
parenquima. Fatores inatos e adquiridos estão 
envolvidos. A tolerância imunologica se 
extende aos efeitos do antigeno nas vias aéreas 
(7) e substâncias pro-inflamatorias, como a 
endotoxina bacteriana, suprimem a alergia 
quando administradas por via i.v., devido à 
produção aumentada de oxido nitrico (8). 
Mostramos que, contrariamente a evidências 
anteriores, (1), a IL-5, citocina Th2 especifica 
de eosinofilos, não é responsavel pela BHR (9), 
embora sua neutralização no compartimento 
alveolar suprima a passagem de eosinofilos dos 
pulmões para este compartimento (mas não seu 
recrutamento pulmonar). Tem-se insistido 
muito no papel da IL-13 (10, 11), em especial 
para a metaplasia de células caliciformes 
(expressão do gene MUC5ac, acumulo de 
muco), que começa 16-24 h apos a provocação 
com antigeno ou com a propria IL-13 (12-15) e 
que se extende por dias. A eliminação dos 
granulocitos com vinblastina oru com um soro 
especifico suprime a BHR, e não afeta a 
metaplasia de células caliciformes provocada 
p e l o  a n t i g e n o  o u  p e l a  I L - 1 3 ,  o s  
corticosesteroides suprimindo ambos. Uma 
unica provocação antigênica não induz secreção 
de muco, porém estimulos subsequentes com 
secretagogos (métacolina, pilocarpina) 
induzem-na. Monstramos que peptido-LT, que 
são liberados ja 10 min apos a provocação, 
induzem BHR, recrutamento de células 
inflamatorias, produção e secreção de muco e 
remodelamento (12-15). Seus inibidores ou  
antagonistas inibem a sequestração  pulmonar 
de eosinofilos, a BHR e a produção de muco. 
Sugerimos que os LT são responsaveis pelo 
inicio da cascata inflamatoria (13, 15).
Inibidores/antagonistas de mediadores não são a 
unica forma de intervenção contra a asma. 
Imuno-moduladores têm sido propostos, e ao 
BCG tem sido atribuidas propriedades anti-
asmaticas. Por inumeras razões, o BCG (micro-
organismo vivo atenuado) não pode ser 
recomendado como medicamento anti-
asmatico, o que nos levou a desenvolver uma 
nova preparação, denominada “Extended 
Freeze Dried BCG” que, administrada por via 
s.c. a camundongos e cobaias imunizados, 
reduziu significativamente e de forma 
prolongada a BHR, o numero de eosinofilos 
recrutados aos pulmões e às vias aéreas, a 
metaplasia mucosal e a produção de citocinas 
que seguem a provocação antigênica. Explantes 

de pulmões provenientes de animais tratados 
com o EFD  contrariamente àqueles tratados 
com BCG vivo ou morto por super-aquecimento  
e provocados in vitro com proteinas do BCG, 
liberam pouco IFN-g, um marcador Th1, e 
muito mais IL-10, uma citocina anti-
inf lamator ia .  Macrofagos  a lveolares  
provenientes de animais tratados com EFD 
produzem pouco TNF-a (16) e os animais não 
sofrem uma reação de hiper-sensibilidade 
retardada quando expostos in vivo à tuberculina 
nem o edema tissular intenso semelhante àquele 
que segue a injeção de BCG super-aquecido. 
Células dendriticas provenientes dos animais 
expostos ao EFD têm propriedades protetoras e 
estes animais produzem um grande numero de 
células T reguladoras CD4+CD25+ capazes de 
sintetizarem IL-10. A eficiência do EFD e a 
ausência de efeitos colaterais locais (edema, 
hipersensibilidade retardada) ou gerais 
(produção excessiva de TNF-a) indicam uma 
atividade anti-inflamatoria original, que esta 
sendo ativamente investigada.
Auxilio: Companhia Procter & Gamble.

CF 04 POTENCIAL TERAPÊUTICO DOS 
ATIVADORES DA GUANILATO 
CICLASE SOLÚVEL INDEPENDENTES 
DE ÓXIDO NÍTRICO 
Gilberto De Nucci

Cardiac hypertrophy is the principal 
compensatory mechanism for the maintenance 
of normal contractile function when the heart 
faces a haemodynamic overload. Thus, can 
initially be viewed as a salutary response, 
however, left ventricular hypertrophy and 
failure constitutes major risks of cardiovascular 
complications and sudden death among 
hypertensive subjects.
Nitric oxide (NO) is considered to play a critical 
role in the control of the hypertension in 
different species and attenuates the 
hypertrophyc response to growth factor 
stimulation in cardiomyocytes.
NO and NO donors, including glyceryl trinitrate 
(GTN) and sodium nitroprusside (SNP), are 
well-known sGC activators. The relaxations 
caused by these substances are enhanced in 
presence of sildenafil, which increases cGMP 
levels by inhibiting PDE5, the enzyme that 
degrades cGMP. 
Recently, the compound BAY 41-2272 was 
identified as a potent sGC stimulator in a NO-
independent manner with a distinctly higher 
potency and devoid of PDE inhibitory activity. 
BAY 41-2272 is a potent vasodilator of aortic 
rings in vitro and reduces the mean arterial 
blood pressure in normal and hypertensive rats, 
likely through NO-independent stimulation of 
the enzyme and sensitisation of sGC towards 
NO.
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CF 05 MACROPHAGE RECEPTORS IN 
INNATE IMMUNITY
Siamon Gordon, Sir William Dunn School of 
Pathology,
South Parks Road, Oxford OX1 3RE
Tel:  +44 1865 275534;  FAX: +44 1865 
275515
email:  

Macrophages (MØ) play a central role in host 
defence, inflammation, as well as tissue 
homeostasis.  They are widely distributed 
throughout tissues as resident cells and can be 
recruited in increased numbers to local sites of 
injury or infection.  Through their repertoire of 
receptors and biosynthetic products, they 
interact with potential pathogens and all other 
cells within the host.
Recent emphasis has grown on the role of non-
opsonic receptors and their contribution to, and 
regulation of innate immunity.  These include 
families of EGF-TM7 molecules, scavenger, 
lectins and lectin-like, as well as toll-like 
receptors.  Depending on the particular 
molecu les ,  these  recep tors  media te  
phagocytosis of micro-organisms and apoptotic 
host cells or non-phagocytic cell-cell 
interactions, with diverse effects on pro- and 
anti-inflammatory cytokine production and 
release of oxidative metabolites.  These 
receptors contribute to homeostatic functions as 
well as innate and acquired immunity.  Through 
their molecular and cellular characterization, 
potential new targets for therapeutic 
intervention are becoming available.
I shall illustrate some general and particular 
questions by referring to particular receptors: 
EGF-TM7 molecules and their ligands (1,2), 
SR-A and interactions with Neisseria 
meningitidis (3,4), mannose receptor and its role 
in antigen capture and transport (5,6) and the -
glucan receptor, its role in fungal recognition 
and receptor interactions (7-9).
References:
1) M.  Stacey, H-H Lin, S.  Gordon and A.J.  
McKnight, 2000.  LNB-TM7, a novel group of 
seven-transmembrane proteins related to 
family-B G-protein-coupled receptors.   TIBS 
25: 284-289.
2) M. Stacey, G-W. Chang, J.Q. Davies, M.J. 
Kwakkenbos, R.D. Sanderson, J. Hamann, S. 
Gordon and H-H. Lin, 2003.  The epidermal 
growth factor-like domains of the human EMR2 
receptor mediate cell attachment through 
chondroitin sulphate glycosaminoglycans.  
Blood.  In Press.
3) L. Peiser, S. Mukhopadhyay and S. Gordon, 
2002. Scavenger receptors in innate immunity.  
Curr. Op. Imm.  14: 123-128.
4) L.  Peiser, P.J.  Gough, T.  Kodama and S.  
Gordon, 2000.  Macrophage
class A scavenger receptor-mediated 
phagocytosis of E.  Coli: Role of cell 
heterogeneity, microbial strain and culture 
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conditions in vitro.   Inf. and Immunity 68: (4) 
1953-1963.
5) L.  Martinez-Pomares and S.  Gordon, 1999.  
The Mannose receptor and its role in antigen 
presentation.  The Immunologist.  7:119-123.
6) P.R. Taylor, S.Zamze, R. Stillion, S.Y.C. 
Wong, S. Gordon and L. Martinez-Pomares, 
2003. Targeting of antigen to metallophilic 
macrophages: Induction of immune responses 
requires a second signal.  Submitted.
7) G.D. Brown and S. Gordon, 2001.  A new 
receptor for -glucans.  Nature 413:  36-37.
8) G.D. Brown, J. Herre, D.L. Williams, J.A. 
Willment, A.S.J. Marshall and S. Gordon, 2003.  
Dectin-1 mediates the biological effects of -
glucans.  J. Exp. Med. 197: 1119-1124.
9) G.D. Brown & S. Gordon, 2003.  Fungal -
glucans and mammalian immunity. Immunity 
19:  1-20.

CF 06 PRECLINICAL 
PHARMACOLOGY OF CANNABINOID 
RECEPTOR LIGANDS: POSSIBLE 
THERAPEUTIC APPLICATIONS
Jean De Vry, CNS Research, Bayer HealtCare, 
Aprather Weg 18a, D-42096, Wuppertal, 
Germany

9Class ica l  cannab ino ids ,  such  as  -
tetrahydrocannabinol (the major active 
constituent of marijuana or Cannabis sativa L.) 
and HU-210; as well as nonclassical 
cannabinoids, such as CP 55,940, WIN 55212-2 
and BAY 38-7271, all behave as mixed 
cannabinoid CB1/CB2 receptor agonists. 
Although these compounds show differences in 
intrinsic activity at CB1 receptors (which are 
mainly expressed in the central nervous 
system), they generally induce a qualitatively 
similar profile of behavioral activity across a 
broad dose-spectrum. Thus, as exemplified with 
CP 55,940 in rats, discriminative effects are 
obtained at the left side of the dose-spectrum 
(dose range 0.001-0.03 in mg/kg, i.p.; CP 
55,940 drug discrimination), followed by dose-
dependent response rate suppressant effects in 
an operant behavior assay (0.01-0.1 mg/kg) and 
hypothermia (0.1-0.3 mg/kg) and, finally, at the 
right side of the spectrum, catalepsy (>0.3 
mg/kg). Because the major difference in 
behavioral activity between these compounds 
relates to potency, rather than efficacy, it can be 
assumed that the behavioral profile of CB1 
agonists is mainly determined by the 
compound's receptor affinity, rather than its 
intrinsic activity at these receptors. At the 
molecular level, this phenomenon could be 
explained by the presence of a high degree of 
receptor reserve/receptor-effector coupling. 
According to this hypothesis, it can be 
postulated that, once the intrinsic activity of a 
cannabinoid receptor agonist surpasses a rather 
low, but critical, level of intrinsic activity, the 
compound will be able to produce a typical 

cannabinoid-like behavioral profile. In 
addition, the existence of a high degree of 
receptor reserve may also be responsible for the 
finding that behavioral effects induced by these 
ligands are relatively resistant to treatment with 
a n t i s e n s e  o l i g o d e o x y n u c l e o t i d e s  
complementary to CB1 receptor mRNA.
Clinically established and promising potential 
therapeutic applications for CB1 agonists 
include, amongst others, appetite stimulant, 
anti-emetic, antispastic, neuroprotective, 
analgesic and anti-inflammatory effects. In 
general, these effects can be blocked by 
selective CB1 antagonists, such as SR 
141716A, suggesting a major involvement of 
CB1 receptors. Although SR 141716A behaves 
in most in vivo assays as a CB1 antagonist 
which is able to completely block the effects of 
CB1 agonists, the compound has been reported 
to induce some behavioral effects on its own and 
it has been proposed that such activity is a result 
of either (1) inverse intrinsic activity at the CB1 
receptor, (2) antagonism of endogenous 
cannabinoids (“endocannabionoids”, such as 
anandamide), or (3) a very low level of intrinsic 
activity at the CB1 receptor (partial agonist 
activity). Interestingly, the potential therapeutic 
effects of cannabinoids can be obtained at low to 
moderate doses; suggesting a relatively 
favourable safety/tolerability window. Of 
potential clinical relevance is the preclinical 
observation that cannabinoids induce 
antihyperalgesic and anti-allodynic effects in 
models of chronic pain (pathological pain) at 
lower doses than those needed to induce 
antinociceptive effects in normal rats 
(physiological pain). Thus, as exemplified with 
CP 55,940, therapeutic efficacy was already 
obtained at 0.025-0.05 mg/kg, i.p, in the rat 
chronic constriction injury model of 
neuropathic pain; whereas in the rat hot plate 
model of normal nociception, the compound 
was only effective at doses higher than 0.1 
mg/kg. This higher sensitivity to the 
antihyperalgesic/anti-allodynic effects of 
cannabinoids under pathological pain 
conditions might be due to a specific 
upregulation of CB1 receptors in particular 
brain centers involved in the processing of pain, 
such as the thalamus.
Preclinical and preliminary clinical studies 
indicate that CB1 antagonists have suppressive 
effects on ingestive behavior and body weight 
reducing effects. In addition, preclinical studies 
also suggest that these compounds may offer 
p o t e n t i a l  t r e a t m e n t s  f o r  d r u g  
addiction/alcoholism and schizophrenia. As 
exemplified with SR 141716A, it was found that 
the suppressive effects on ingestive behavior are 
not a result from nonspecific effects on motor 
behavior, or from a drug-induced aversive effect 
(as assessed in a conditioned taste aversion 
paradigm). Nevertheless, it is still controversial 
to what extent the hypophagic effect of CB1 
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MC 02 COMPARATIVE 
PHARMACOLOGY AS A TOOL TO 
STUDY THE FUNCTION OF G 
PROTEIN-COUPLED RECEPTORS.
Maria de Fátima Magalhães Lázari, Depto. de 
Farmacologia, Setor Endocrinologia 
Experimental, UNIFESP-Escola Paulista de 
Medicina, São Paulo, SP.

Structural comparisons between G protein-
coupled receptors of various species have 
provided important information on structural 
features important in the regulation of receptor 
function. In the case of the gonadotropin 
receptors, which are responsible for the control 
of gonadal function in vertebrates, structural 
differences between the human and the rat LH 
receptor helped to identify residues that are 
important for the interaction of the LH receptor 
with arrestin, a scaffold protein involved in the 
internalization and interaction of the receptor 
with other signaling systems, and in addition 
allowed identification of residues involved in 
the recycling of receptors to the plasma 
membrane.
We were interested in the characterization of the 
gonadotropin receptors of the snake. These 
receptors may be useful for comparative studies 
because the regulation of gonadal function in 
snakes seems to differ from other species: 
snakes seem to have only one gonadotropin 
hormone, and they may have only a single 
gonadotropin receptor, because snakes respond 
the same to mammalian FSH and LH. We 
recently cloned a gonadotropin receptor from 
the snake Bothrops jararaca. This receptor has 
an amino acid identity of about 55% with LH 
receptors of other species, 70% with FSH 
receptors of chickens, lizards, and salamanders, 
and about 67% with mammalian FSH receptors. 
In maximum parsimony analysis the snake 
receptor grouped with FSH receptors with a 
high bootstrap value.  However,  the 
aminoterminal of this receptor, which is thought 
to be important for the binding of the hormone, 
has lower identity with other FSH receptors 
(about 59%). In addition, the aminoterminal 
region of the snake FSH receptor presents a 
deletion of about 20 aminoacids, as in the FSH 
receptors of lizards and fish, compared to the 
FSH receptors of birds, mammals, and 
amphibians. The snake FSH receptor, when 
expressed in HEK-293 cells, is coupled to 
adenylyl cyclase and stimulates the production 
of cAMP, as it does in mammals, but its 
sensitivity to human FSH is at least 100 times 
lower than the FSH receptor of the rat. The use 
of a chimera consisting of a snake FSH receptor 
that had its aminoterminal exchanged for that of 
the rat, allowed us to conclude that the 
aminoterminal is not the only area involved in 
binding of hormone to receptor, but that other 
areas, probably extracellular loops, play a role 
as well. 
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antagonists is related to the palatability 
(appetitive component) or to the caloric content 
of food, and to what extent it is determined by 
the level of deprivation (motivational 
component).
In general, it appears that the more the 
behavioral (or therapeutic) effect induced by a 
CB1 agonist is situated at the left side of the 
dose-spectrum, the more the effect is resistent to 
blockade by SR 141716A and to the 
development of tolerance. It is hypothesized 
that such differential blockade and tolerance 
development relates to the existence of different 
degrees of receptor reserve. According to this 
hypothesis, the most sensitive behavioral 
effects are mediated by receptor populations 
with a relatively high degree of receptor reserve; 
whereas the least sensitive behavioral effects 
are mediated by receptor populations with a 
relatively low degree of receptor reserve. This 
implicates that the therapeutic window of 
cannabinoids will increase upon repeated 
administration, as tolerance will develop to the 
side-effects (obtained at relatively high doses), 
but not to the therapeutic effects (obtained at 
relatively low doses). Clinical testing is eagerly 
awaited to test this hypothesis and to confirm the 
broad therapeutic potential of cannabinoids 
predicted by preclinical studies.

Mini-ConferênciaConferência

A comparative analysis between G protein-
coupled receptors of different species is also 
important for the understanding of evolutionary 
aspects of the function of these receptors. 
Receptors for the glycoprotein hormones (FSH, 
LH, and TSH) appear to have evolved from a 
common ancestor. A functional branching of 
these receptors may be due to the acquisition of 
residues that increased the specificity of these 
receptors for a particular ligand during the 
evolutionary process. At the same time, the 
gonadotropins also acquired, with evolution, 
the ability to recognize better one specific kind 
of receptor. These observations suggest a 
coupled evolution of the receptorgonadotropin 
pair. Coupled evolution also seems to have 
happened in  other receptorligand pairs.
Maximum likelihood analysis of the 
glycoprotein hormone receptors suggests that 
the FSH receptor is the closest to the common 
ancestor. We have not been able to find LH-
related receptors in the snake. The suggestion 
that snakes have a single gonadotropin hormone 
and a single gonadotropin receptor has 
interesting perspectives for the theory of co-
evolution of ligandreceptor pairs.
Financial support: FAPESP.

MC 05 MALARIA PARASITES: 
CALCIUM SIGNALLING IN A HOSTILE 
ENVIRONMENT
Célia R. S. Garcia 
Departamento de Fisiologia, IB,  Universidade 
de São Paulo, São Paulo, Brazil

Changes in intracellular signaling messengers 
2+ such as Ca encode a myriad of informations 

inside the cell. However, the ionic environment 
where Plasmodium divides and differentiates is 
unlike that encountered by any other eukaryotic 
cells. In particular the cytoplasm of the red 

+ 2+blood cell has high K  and very low Ca  . 
Concerning the latter ion, no eukaryotic cell is 
known to survive for long time at such low 

2+extracellular Ca  concentration. In addition to 
2+be used as a code to transduce information, Ca  

must be maintained in the cytosol at permissive 
concentrations to allow functioning of several 

2+Ca  dependent proteins.  When cells are 
2+ artificially exposed to low Ca environment, 

2+Ca  continued to be pumped out from the cells 
and accordingly the cytosolic concentration 

2+drops to levels that first lead to depletion of Ca  
from organelles and then eventually to cell 
death. The question then arises as to how can 
Plasmodium escapes such a fate and actually 
manages to duplicate happily. We hypothesized 
that the solution to the above questions may 
indeed reside in the nature and sideness of the 
PVM. In particular, if the PVM is derived, at 
least in part, from the red blood cell, its sideness 
with respect to the parasite should be inside out. 

2+If the erythrocyte plasma membrane Ca  
ATPase is still present in the PVM, it should 
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2+pump Ca  into the space between the two 
membranes,, the so called parasitophorous 

2+vacuole (PV), thus generating there a high Ca  
environment. If this is the case, the Plasmodium 
during its intraerythrocytic life is not exposed to 

2+the low Ca  environment of the cytosol, but 
2+ rather to a Ca concentration probably not very 

different from that experienced by any other 
eukaryotic cell. To verify this hypothesis we 
allow the parasite to invade in vitro the red blood 
cells in a medium containing the fluorescent 
calcium indicator, Fluo-3-acid and Mag- fura-2 
acid. If our hypothesis is correct, Fluo-3 should 
be trapped in the PV during invasion and only as 
a consequence of invasion. We show that indeed 
the probe is sequestered in the PV and is 
excluded from the red blood cell. Given that 

2+ Fluo-3 is almost non-fluorescent in a low Ca
environment, the bright signal surrounding the 

2+parasite suggests that indeed the Ca  
concentration in the PV is high. In this case, 
infected red blood cells were resuspended in a 
fluorimeter cuvette and then treated with the 

2+Ca  ionophore, ionomycin (10 M) at a pH 6.8, in 
free medium calcium. Addition of ionomycin 
induced a substantial decrease in the Mag-fura-
2 signal, indicating that the dye was contained in 
an environment whose concentration drops 
upon treatment with the drug. The calcium 
concentration at the PV was found to be 
micromolar range (Gazarini et al, 2003; J. Cell 
Biol  161; 103-110) . These experiments leads 
us to conclude that, for survival in the host cell 

2+milieu, at least as far as Ca  handling is 
concerned, the parasite creates its own 
microenvironment, where the red blood cell 

2+ 2+membrane Ca  ATPase provides the Ca  to the 
vacuolar space that is required for the parasite 
survival.

2+A transiet drop of [Ca ] in the PV for a period as 
short as two hours affects the maturation process 
of the parasites within the erythrocytes, with a 
major reduction 48 hours later in the % of 
schizonts, i.e. the form that reinvades the red 
blood cells.
By this mean, it is also ensured the loading of the 

2+Plasmodium intracellular Ca  pools that may be 
necessary for signal transduction and other 
parasite functions such as regulation of its cell 
cycle (Hotta et al, 2000; Nature Cell Biol 2:466-
468).

M C  0 7  P R O P R I E D A D E S  
MOLECULARES DO ADRENOCEPTOR 

 HUMANO RECOMBINANTE.1D

André Sampaio Pupo, Departamento de 
Farmacologia, Instituto de Biociências, 
UNESP, Botucatu, SP.

Importantes ações da adrenalina e noradrenalina 
resultam da ativação de adrenoceptores . 1

Dentre essas ações estão a contração da 
musculatura lisa vascular e não-vascular, o 
controle do crescimento, diferenciação e 
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divisão celular, da secreção glandular, da 
excitabilidade neuronal, entre outros. De fato, 
drogas que interagem direta ou indiretamente 
com adrenoceptores  são úteis na terapia 1

farmacológica de várias doenças tais como 
hipertensão arterial, insuficiência cardíaca 
congestiva, hipertrofia prostática, sindrome do 
déficit de atenção, entre outras.
Os adrenoceptores  são uma família 1

heterogênea de receptores estruturalmente 
semelhantes composta por três diferentes 
subtipos ( ,  e ). A ativação dos subtipos de 1A 1B 1D

adrenoceptores  desencadeia vias de 1

sinalização intracelular aparentemente 
redundantes (Proteína G , fosfolipase C e q/11

formação de IP  e diacilglicerol). Todos os 3

adrenoceptores  são igualmente ativados pela 1

noradrenalina e adrenalina deixando ainda sem 
respostas as razões para a existência de 
múltiplos subtipos que aparentemente ativam as 
mesmas vias de transdução e são muitas vezes 
co-expressados em um mesmo tecido.
Nos últimos anos, intensos esforços têm sido 
empregados no estudo das propriedades 
moleculares dos adrenoceptores  e na 1

identificação de cada um dos subtipos 
envolvidos nas ações fisiológicas da 
noradrenalina e adrenalina. O objetivo desses 
esforços é o desenvolvimento de terapias 
farmacológicas novas e aperfeiçoadas. No 
entanto, o pequeno número de drogas com ação 
seletiva em cada um desses receptores, a baixa 
seletividade das drogas existentes e a ausência 
de anticorpos específicos dificultam a  
realização desse importante trabalho de 
caracterização.
A expressão heteróloga dos adrenoceptores  em 1

sistemas celulares que não expressam 
nativamente esses receptores tem se mostrado 
uma estratégia útil para o estudo das 
propriedades farmacológicas e moleculares de 
cada um desses receptores. Na verdade, essa 
estratégia é úti l  para o estudo dos 
adrenoceptores e  enquanto que o subtipo é 1A 1B 1D 

expressado em densidades muito menores como 
demonstrado por experimentos funcionais e 

125 3com radioligantes seletivos ([ I]-BE ou [ H]-
prazosin). Tais dados poderiam sugerir que a 
proteína correspondente ao adrenoceptor não 1D 

é adequadamente expressada. Paradoxalmente, 
observamos que apesar de células (HEK-293, 
CHO, RASM, PC12) transfectadas com o 
cDNA que codifica adrenoceptores 1 D  

apresentarem densidades de sítios para 
radioligantes muito menores que aquelas 
encontradas em células transfectadas com o 
cDNA de adrenoceptores ou a concentração 1A 1B,  

de proteína do adrenoceptor é maior que a de 1D 

adrenoceptores ou  como demonstrado em 1A 1B

experimentos de imunoprecipitação de 
receptores marcados com epitopos na porção N-
terminal (Flag, hemaglutinina (HA) e c-myc). 

Esses dados sugerem que o processamento pós-
translacional (ou  folding) do adrenoceptor em 1D 

uma conformação farmacologicamente 
competente é deficiente nesses sistemas 
celulares. Interessantemente, nossos estudos 
mostram que a baixa densidade dos 
adrenoceptores resultante do pobre 1 D  

processamento pós-translacional da proteína 
está relacionada com motivos estruturais 
específicos presentes na porção N-terminal 
desse receptor.
Apresentaremos resultados de experimentos 

2+funcionais (transientes intracelulares de Ca ), 
farmacológicos (saturação, radioligação em 
subfrações celulares  e competição de 
r a d i o l i g a n t e s ) ,  b i o q u í m i c o s  
( i m u n o p r e c i p i t a ç ã o ,  m a r c a ç ã o  p o r  
fotoafinidade, glicosilação) e de localização 
subcelular (microscopia de fluorescência e 
confocal usando proteínas fundidas à GFP) de 
adrenoceptores  selvagens e suas quimeras N-1

terminais demonstrando que as propriedades 
conferidas por esses motivos são “transferíveis” 
para outros subtipos e participam do 
processamento e tráfego intracelular da proteína 
do receptor.
Apoio financeiro: FAPESP.



SP 1.1 REGULATION OF ESTROGEN 
RECEPTORS BY THE  ANTIESTROGEN 
ICI 182,780 (FASLODEX)
Cleida A. Oliveira
Departamento de Morfologia do Instituto de 
Ciências Biológicas, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte  MG, CEP: 
31270-901; cleida@icb.ufmg.br

The estrogen actions are mediated by the ER and 
ER receptors, which possess structural 
similarities but also some individual 
characteristics that suggest different response to 
ligands. Estrogens are well known by their 
effects on the female genital system, however 
the concept of estrogen as “female hormone” 
has been extensively revised in face of the 
growing body of evidences showing the 
importance of the estrogen for the male 
reproduction. Estrogen is produced by the testis 
and occurs in high concentrations in the semen 
and testicular fluid (~250pg/ml) of several 
species. Additionally, the estrogen receptors are 
present in all organs of the male genital system. 
However, the mechanisms governing ER levels 
in the male genital organs are not defined. 
Studies from ER (ERKO) or both ER and ER 
(ERKO) knockout mice demonstrated that 
estrogen is involved in the regulation of male 
f e r t i l i t y.  O n  t h e s e  a n i m a l s ,  m a j o r  
histopathological changes were found in the 
efferent ductules, where ER is expressed in 
concentration 3.5-fold higher than in the uterus. 
The efferent ductule, which forms one-third or 
more of the head of epididymis in man and some 
other animals, is the segment responsible for 
testicular fluid reabsorption. This function is 
essential for fertility and is, at least in part, 
regulated by estrogen. 
ICI 182,780 or Faslodex {7-[9-(4,4,5,5,5-
pentafluoro-pentylsulphynil) nonyl] estra-1,3,5 
(10)-triene-3,17 diol}(AstraZeneca, UK) is a 
potent steroidal antiestrogen, with selective 
peripheral activity, that can bind to both ER 
subtypes with high affinity. ICI 182,780 is 
considered a pure antiestrogen, due to its lack of 
estrogen-like activity, including the fact that it 
has anti-uterotrophic action and does not affect 
the plasma gonadotrophins (LH and FSH) and 
cholesterol levels. ICI 182,780 is indicated for 
the treatment of ER positive breast cancer that is 
resistant to Tamoxifen therapy. The mechanism 
of action of ICI 182,780 is complex and involves 
changes in ER conformation, impaired receptor 
dimerisation and DNA binding, resulting in 
inhibition of the transcriptional activity (both 
AF1 and AF2 are inactive after ICI-binding). In 
addition, ICI 182,780 causes disruption of ER 
nuclear localization and increases the receptor 
degradation, without changes in mRNA. 
Because ICI 182,780 down-regulates ER, its use 
provides a functional inactivation of ER similar 
to that obtained by the genetic knockout of ER 
expression.

An alternative model for the study of the 
estrogen effects in the male, bypassing the 
problems of developmental ER absence seen in 
knockout animals, was developed by using the 
antiestrogen ICI 182,780. The treatment 
reproduced in adult male rat the same ERKO 
phenotype, including the infertility. Although 
ICI caused severe morphophysiological 
alterations in the testis and genital tract, its 
molecular effects on the male have not been 
shown. Therefore, we investigated the 
mechanisms of ICI effects, looking for 
alterations on the pattern of ER, ER and 
androgen receptor (AR) protein expression. The 
ICI 182,780 treatment resulted in drastic 
reduction in the ER expression in the rat testis 
and efferent ductules, but had no detectable 
effect in the ER and AR expression. The changes 
in ER level was correlated with severe 
alterations in the genital tract and male 
infertility. Differential regulation of  ER, ER 
and AR was confirmed by castration and 
hormonal reposition. ER and AR were 
modulated by estrogens and androgens, 
respectively, whereas ER was not affected by 
these procedures, suggesting a constitutive 
expression of this receptor.
In conclusion, the results show that ER and ER 
respond differently to the antiestrogen ICI 
182,780, as well as castration and hormonal 
reposition, thus indicating that the estrogen 
receptors are regulated by different mechanisms 
in the male reproductive tract.

SP 1.2 NOVEL AGENTS TO MODULATE 
OESTROGEN ACTION.

1 1Dardes, R.C , Jordan, VC. - Department of 
Gynaecology, Federal University of Sao Paulo 
(UNIFESP), Brazil.

As women enter the menopause, the majority 
suffers symptoms associated with a dramatic fall 
in circulating levels of 17 beta-oestradiol and 
oestrone. As a result, the oestrogen protective 
effect against coronary artery disease and 
osteoporosis is lost. To solve these problems, 
hormone replacement therapy is often used. 
However, there are a number of side-effects 
including increased risk from breast and uterine 
cancer that can limit compliance. New drugs, 
called selective oestrogen modulators 
(SERMs), have been developed to mimic 
oestrogen's effects on the liver, heart and bones 
but without its harmful effects on the breast and 
uterus. SERMs are structurally diverse 
compounds that bind to oestrogen receptors and 
elicit agonist or antagonist responses depending 
on the target tissue and hormonal milieu. The 
drugs are being used, or evaluated, for the 
prevention of hormone-responsive breast 
cancer, osteoporosis and cardiovascular disease 
in postmenopausal women. Tamoxifen is the 
endocrine treatment of choice for breast cancer, 
but it also has beneficial effects on bone density 

and serum lipids in postmenopausal women. 
Recently, tamoxifen was shown to decrease the 
risk of invasive breast cancer in women at high 
risk. However, tamoxifen has some stimulatory 
effects on the endometrium. Raloxifene is used 
to prevent osteoporosis and fractures. 
Raloxifene also lowers circulating cholesterol 
and the incidence of invasive breast cancer in 
postmenopausal women but does not stimulate 
the endometrium. The SERMs have evolved 
from mere laboratory curiosities into drugs that 
hold promise for preventing several major 
diseases associated with ageing in women.

SP 1.3 EFEITO DO ESTRADIOL NOS 
RECEPTORES MUSCARÍNICOS EM 
HIPOCAMPO DE RATAS.

1 1Cardoso, C.C. , Pereira, R.T.S. , Koyama, 
2 2 1C.A. , Porto, C.S. , Abdalla, F.M.F. . 

1Laboratório de Farmacologia, Instituto 
2Butantan; Depto de Farmacologia, Setor 

Endocrinologia Experimental, UNIFESP-
EPM, São Paulo, SP. 

Os efeitos do estrógeno no aprendizado e 
memória foram mostrados em modelos animais 
e no homem (Singh et al., Brain Res., 644:305, 
1994, McEwen, 2002). No cérebro, os 
neurônios colinérgicos são significativamente 
afetados pelas flutuações de estrógeno 
circulante. Além disso, uma colocalização dos 
receptores estrogênicos (ER e ER) e receptores 
muscarínicos de acetilcolina (mAChRs) ou 
receptores nicotínicos foram demonstrados, 
sugerindo uma interação dos receptores 
esteróides com os mAChRs (Hösli and Hösli, 
Int. J. Devl. Neurosci. 17: 317, 1999). 
Ovariectomia diminui a atividade da colina-
acetiltransferase no cérebro e este efeito é 
revertido pela reposição estrogênica (Luine, 
V.N. et al., Exp. Neurol., 89:484, 1985; Wu, X. 
et al., Brain Res., 644:305, 1999). A 
administração de estrógeno pode também 
produzir um aumento do RNA mensageiro e da 
proteína para colina-acetiltransferase (Gibbs, 
R.B., Exp. Neurol., 116: 23, 1992), bem como 
um aumento da recaptação da colina (O` Malley, 
C.A. et al., Brain Res., 403: 389, 1987). Além 
disso, no cortex cerebral, foi observado uma 
variação na densidade e na afinidade dos 
mAChRs em ratas fêmeas adultas sem controle 
do ciclo estral, quando comparadas com ratos 
machos (Van Huizen, F. et al., Eur. J. Neurosci. 
6: 237, 1994). Os mecanismos estrogênicos 
sobre a função colinérgica no cérebro não estão 
perfeitamente esclarecidos, podendo estar 
relacionados com mudanças ao nível de 
mAChRs. O objetivo deste estudo foi investigar 
o efeito do estrógeno sobre a afinidade e a 
densidade dos mAChRs no hipocampo de ratas 
adultas. Hipocampos foram obtidos de ratas em 
proestro (controle), ovariectomizadas durante 
15 dias (C15), ovariectomizadas durante 15 dias 
e tratadas com estradiol (10 g/dia, sc, a cada 2 

Simpósio
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d i a s ,  d u r a n t e  7  d i a s )  ( C 1 5 + E 7 ) ,  
ovariectomizadas e imediatamente tratadas com 
estradiol (10 g/dia, sc, a cada 2 dias, durante 21 
dias) (C+E21) e ratas em proestro e 
imediatamente tratadas com ICI 182,780 (200 
g/dia, sc, durante 10 dias) (ICI). Em 
experimentos de saturação, membranas de 
h i p o c a m p o  f o r a m  i n c u b a d a s  c o m  

3 3[ H]Quinuclidinyl benzilate ([ H]QNB) (0.05-
8,00 nM) na ausência e na presença de atropina 
(1 M) (30C/1 h). A análise dos dados mostrou um 
sítio de ligação específico e saturável no 
hipocampo de todos os grupos experimentais 
com valores de K =1,00  0,18 nM e B =725,77  D max

117,84 fmol/mg de proteína (n=4) em ratas 
controle, com K =0,53  0,10 nM e B =1839,61  D max

270,57 fmol/mg de proteína (n=5) em animais 
C15, com K =0,55  0,06 nM e B =1282,21  D max

198,57 fmol/mg de proteína (n=5) em ratas 
C15+E7, com K =0,32  0,10 nM e B =851,24  D max

145,06 fmol/mg de proteína (n=5) em 
hipocampo de animais C+E21 e com K =0,32  D

0,05 nM e B =960,95  43,61 fmol/mg de max

proteína (n=3) em ratas ICI. Em conclusão, este 
estudo mostra evidências de que a ovariectomia 
aumenta a densidade dos mAChRs no 
hipocampo de ratas. Este efeito é revertido ao 
nível controle pelo tratamento dos animais com 
estradiol. Além disso, estes resultados sugerem 
que o tratamento estrogênico iniciado dentro de 
um específico período de tempo após a perda da 
função ovariana pode ser efetivo na prevenção 
de efeitos específicos da deprivação do 
hormônio no hipocampo. Apoio Financeiro: 
FAPESP

S P  1 . 4  I N H I B I T I O N  O F  
G L U C O C O RT I C O I D  R E C E P T O R  
BINDING BY NITRIC OXIDE IN 
ENDOTOXEMIC RATS.
Jamil Assreuy  Dept of Pharmacology  
Universidade Federal de Santa Catarina - 
Brazil

Nitric oxide (NO) is an important participant in 
septic shock. For example, it causes profound 
vasodilation and hypotension. In spite of their 
potent  ant i - inf lammatory proper t ies ,  
glucocorticoids are not routinely used in septic 
shock. Some studies show that anti-
inflammatory doses of glucocorticoids can be 
beneficial, but others do not indicate their use in 
septic shock. We have previously shown the 
inhibitory effect of NO on glucocorticoid 
receptor (GR) binding in vitro. NO donors 
decreased the binding of immunoprecipitated 
GR obtained from mouse L929 fibroblasts. The 
aim of the present work is to study whether NO 
would interfere with the GR binding in an in 
vivo setting. Following LPS injection in female 
Wistar rats, plasma nitrate + nitrite (NOx) 
increased and inducible NO synthase (iNOS) 
activity was induced in several organs, the 
highest found in the lung and spleen. If 

dexamethasone was injected before LPS, it 
completely blocked iNOS induction and the rise 
in plasma NOx. On the other hand, if 
dexamethasone was injected after LPS, it failed 
to affect both iNOS induction and increased 
plasma NOx levels. LPS injection also caused 
an almost complete inhibition of GR binding in 
lung and spleen. Previous administration of a 
NOS inhibitor prevented both LPS-induced 
decrease in GR binding and the increase in 
plasma NOx. The injection of a NO donor into 
naïve animals decreased significantly GR 
binding activity. The results indicate that the 
failure of glucocorticoids to exhibit their anti-
inflammatory effects when administered to 
endotoxemic rats may be explained, at least in 
part, by the NO-induced inhibition of GR 
binding ability, thus precluding the expression 
of the anti-inflammatory effects of both 
exogenous and endogenous corticosteroids.
Supported, in part, by CNPq, PRONEX and 
PROF/CAPES.

SP 2.1 NITRIC OXIDE IN AN ANIMAL 
MODEL OF MULTIPLE SCLEROSIS: 
CAUSES AND CONSEQUENCES
Marcelo N. Muscará
Departamento de Farmacologia  Instituto de 
Ciências Biomédicas Universidade de São 
Paulo

Óxido nítrico (NO), e espécies reativas 
derivadas do nitrogênio em geral, participam de 
vários processos fisiológicos no cérebro, 
incluindo neurotransmissão, neuromodulação e 
plasticidade sináptica, assim como de processos 
patológicos tais como neurodegeneração e 
neuroinflamação. Altos níveis de NO têm sido 
associados com a atividade da encefalomielite 
alérgica experimental (EAE), modelo 
empregado amplamente em animais para o 
estudo da esclerose múltipla em humanos.
Nesta apresentação serão mostrados resultados 
referentes a atividade e expressão das isoformas 
das NOS, bem como a presença de resíduos 
protéicos de nitrotirosina (como indicador da 
produção de proxinitrito) em massa encefálica 
total de ratos Lewis durante o desenvolvimento 
da EAE.
Ainda, e a modo de exemplo de alterações 
periféricas induzidas pela doença, serão 
mostrados resultados de reatividade muscular 
(corpo cavernoso e músculo anococcígeno) e 
vascular (aorta e artéria pulmonar) “in vitro”, e o 
envolvimento do NO proveniente da iNOS e de 
prostanóides derivados da COX-2 nestas 
alterações funcionais.
AGRADECIMENTOS: FAPESP e CNPq

S P  2 . 2  E V I D E N C E S  A N D  
CONTROVERSIES ON THE ROLE OF 
M I T O C H O N D R I A  I N  
NEURODEGENERATIVE DISEASES AND 
AGING
Dra. Celia H. Tengan
Disciplina de Neurologia Clínica Universidade 
Federal de São Paulo

A mitocondria, peça fundamental para o 
metabolismo energético celular, tem sido 
apontada como um importante fator para o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  d o e n ç a s  
neurodegenerativas e para o processo de 
envelhecimento. A mitocôndria possui 
características próprias, que a torna especial. É a 
única organela que possui o seu próprio genoma, 
o DNA mitocondrial (DNAmt), que codifica 13 
polipeptídeos componentes da cadeia 
respiratória, 2 RNAs ribossômicos e 22 tRNAs. 
Entretanto, o funcionamento completo e normal 
da mitocôndria depende de centenas de genes 
nucleares e mitocondriais, funcionando em 
perfeita integração. O melhor conhecimento da 
genética mitocondrial levou à descoberta de 
uma série de doenças denominadas de doenças 
mitocondriais, que são causadas por defeitos 
genéticos específicos da função mitocondrial, 
especialmente da cadeia respiratória. Estas 
doenças apresentam comprometimento bastante 
variado envolvendo um ou vários sistemas, mas 
p r i n c i p a l m e n t e  a q u e l e s  c o m  m a i o r  
requerimento energético, como músculo 
esquelético, cérebro, rim e coração. Observou-
se também que na maioria das doenças 
mitocondriais o DNAmt apresentava-se em 
heteroplasmia, ou seja, a presença de genomas 
mitocondriais mutantes e normais numa mesma 
mitocôndria. Estas mesmas mutações foram 
também encontradas em tecidos de indivíduos 
idosos, porém em menores quantidades do que 
as encontradas nos pacientes com doenças 
mitocondriais . Observou-se um aumento 
exponencial na quantidade des mutações no 
DNAmt com a idade, associada também a uma 
queda da atividade dos complexos da cadeia 
respiratória, principalmente da citocromo c 
oxidase. Estes achados levaram à hipótese de 
que o envelhecimento estaria associado a uma 
queda da função mitocondrial que poderia ser 
decorrente de lesão por radicais livres. Algumas 
características do DNAmt sugerem que este 
genoma estaria mais susceptível a este tipo de 
lesão: o DNAmt possui poucos mecanismos de 
reparo e está localizado na membrana interna da 
mitocôndria, próximo à cadeia respiratória que é 
uma fonte de radicais de oxigênio. Mutações no 
DNAmt levariam a um mal funcionamento da 
cadeia respiratória e maior liberação de radicais 
livres, que por sua vez levariam a mais 
mutações, formando um ciclo vicioso que 
explicaria o acúmulo exponencial das alterações 
mitocondriais encontradas no envelhecimento. 
Embora esta seja uma teoria bastante atraente, 
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existem pontos que podem ser questionados, 
como a baixa proporção de genoma mutante 
(menos que 1%) encontrada no envelhecimento 
em diferentes tecidos. Trata-se de proporção 
muito aquém do que é observado em pacientes 
com doença mitocondrial, que geralmente 
necessitam apresentar uma proporção de 
mutante acima de 50% para manifestarem a 
deficiência mitocondrial.
Também tem sido colocado que a disfunção 
mitocondrial de células neuronais poderia ser 
um fator importante para o desenvolvimento das 
doenças neurodegenerativas. De fato existem 
algumas doenças neurodegenerativas causadas 
po r  de fe i to s  e spec í f i cos  em genes  
mitocondriais: Doença de Leigh, epilepsia 
mioclônica com fibras ragged red (MERRF), 
encefalopatia com episódios tipo AVC 
(MELAS), neuropatia óptica hereditária de 
Leber. São doenças causadas por altas 
proporções de DNAmt mutante, levando a um 
deficit energético mitocondrial importante e 
manifestações como encefalopatias infantis 
progressivas, epilepsia, perda visual, distonia e 
deficit motor. O envolvimento da disfunção 
m i t o c o n d r i a l  e m  o u t r a s  d o e n ç a s  
neurodegenerativas esporádicas e mais 
frequentes, como doença de Parkinson, 
Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica, 
também tem sido proposto, porém com algumas 
controvérsias. Deficiências mitocondriais no 
complexo I foram associadas à Doença de 
Parkinson e do complexo IV, à doença de 
Alzheimer . As causas destas deficiências ainda 
não são esclarecidas. Sugere-se que lesões 
oxidativas podem estar envolvidas e vários 
estudos tentaram identificar mutações no 
DNAmt, porém com resultados controversos. 
Considerando a disfunção mitocondrial como 
um fator importante para a neurodegeneração, 
poderiam haver mecanismos comuns nas 
doenças neurodegenerativas causadas por 
defeitos mitocondriais genéticos (doenças 
mitocondriais) e as de padrão esporádico 
(doença de Parkinson e Alzheimer)? É possível 
que a comparação dos achados morfológicos , 
bioquímicos e moleculares neste s dois grupos 
de doenças possam elucidar o papel e os 
mecanismos da disfunção mitocondrial nos 
processos neurodegenerativos.

SP 2.3 TYROSINE PHOSPHORYLATION 
AND CYSTEINE NITROSYLATION IN 
NITRIC OXIDE MEDIATED SIGNALING 
PATHWAYS

* ** ***Tsujita, M .; Arai, R. J .; Silva, F.E . and 
**Monteiro, H. P . 

* Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP-
SP.
** Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São 
Paulo
*** Departamento de Bioquímica/IQUSP-SP

The monomeric G protein p21Ras (Ras) is a 

small GTPase that can be activated by guanine 
nucleotide exchange factors or by S-
nitrosylation of cysteine 118 via nitric oxide 

1,2(NO) . The Ras signaling pathway can promote 
both, cell death and cell survival through 

1interaction with different effector proteins . 
Using S-nitrosoglutathione (SNOG) as an NO 
donor, and the monocytic THP-1 cell line, we 
investigated the participation of Ras in the NO-
induced apoptosis of THP-1 cells. We observed 
that SNOG 1mM induces cell death after 12 hrs 
of incubation using the MTT assay. SNOG-
stimulated cell death featured some apoptotic 
hallmarks such as cell shrinkage and chromatin 
condensation detected by Hoechst 33258 
posi t ive s taining.  External izat ion of  
phosphatidylserine was evidenced by flow-
cytometric analysis using Annexin-V labeling. 
To investigate the importance of the NO-Ras 
interactions in the apoptotic process, we 
transfected THP-1 cells with a Ras mutant 

C118S(Ras ) where the critical cysteine residue for 
S-nitrosylation (cysteine 118), was replaced by a 
serine. Upon exposure to the NO-donor after 2, 4 

C118S and 6 hrs, Ras transfected cells showed lower 
levels of phosphatidylserine externalization, as 
compared to parental and wild-type Ras 
transfected cells. The importance of S-
nitrosylation of cysteine 118 of Ras in the NO-
mediated apoptotic THP-1 cell death was further 
confirmed. Contrasting to the NO donor, H O  2 2

induced cell death irrespective of the nature of 
the Ras molecule. The participation of the MAP 
kinases (ERK1/2, JNK and p38) in the process 
was evaluated in parental cells. Activation of 
both, ERK1/2 and p38 was observed after 2 hrs 
incubation with the NO donor. Kinases 
remained active for additional 2 hrs, decaying 
thereafter. Activation of JNK was observed as 
well after 2 hrs incubation with the NO donor 
however de-activation occurred within 2 hrs. 
Blocking ERK1/2 activation by the MEK 
inhibitor PD98059 protects against NO-induced 
apoptosis. On the other hand, inhibition of JNK 
by CEP 11004 (specific inhibitor for the kinase) 
did not prevent cell death. Two major 
conclusions can be drawn: (1) NO promotes 
apoptosis of THP-1 cells by modulating the 
Ras/Raf/MEK/ERK kinase cascade; (2) S-
nitrosylation of Ras is involved in the NO-
stimulated apoptosis of THP-1 cells. 
Feig, L.A. & Buchsbaum, R.J. (2002) Curr. Biol. 
12, R259.
Lander, H.M. et al. (1995) J. Biol. Chem. 270, 
7017.
Acknowledgments: Financial support was 
provided by FAPESP (00/12154-2) and 
CNPq/PRONEX (569) to H.P.M.

SP 2.4 O ESTRESSE E A RESPOSTA 
IMUNE INATA NO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL: SINALIZAÇÃO MEDIADA 
PELO GLUTAMATO E ÓXIDO NÍTRICO
Cristoforo Scavone
Departamento de Farmacologia do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo.

Nesta apresentação abordaremos o papel da 
t r a n s m i s s ã o  g l u t a m a t é r g i c a  e  d o s  
glicocorticóides nas alterações da modulação da 
sinalização inflamatória no sistema nervoso 
central (SNC) induzidas pelo estresse crônico 
previsível (EP) e imprevisível (EI).  
Primeiramente, discutiremos o envolvimento 
do receptor de glutamato subtipo N-Metil-D-
Aspartato (NMDA) e da enzima óxido nítrico 
(NO) sintase (NOS) na ativação do fator de 
t r a n s c r i ç ã o  N F - B  i n d u z i d a  p o r  
Lipopolissacarídeo (LPS) e pelo EP e EI. O LPS 
estimula a resposta inflamatória através do 
receptor TLR4 (toll-like receptor). Em seguida, 
discutiremos o papel do glutamato no controle 
da expressão gênica por hibridização in situ, em 
camundongos C3H/HeN e C3H/HeJ, sem TLR4 
funcional. Os resultados demonstraram por gel 
de retardo que a administração intravenosa de 
LPS ativa o NF-B em várias regiões encefálicas, 
o que pode ser revertido parcialmente pelo 
antagonista de receptor NMDA, MK-801, e o 
inibidor da NOS, 7-Nitroindazol (7-Ni). 
Portanto, a via NMDA/NO é responsável, em 
parte, pela ativação do NF-B induzida por LPS. 
No modelo de inflamação localizada, os 
encéfalos de camundongos C3H/HeN que 
receberam a infusão intraestrital de LPS 
apresentaram uma forte transcrição de genes 
pró-inflamatórios, a qual foi potencializada pelo 
MK-801. Estes efeitos encontram-se 
prejudicados na linhagem C3H/HeJ, e portanto, 
o TLR4 é importante para as ações tanto de LPS 
como do MK-801. Esta resposta inflamatória 
localizada não foi associada a processos 
neurodegenerativos, e, ao contrário, estimula o 
fator inibitório de leucemia (LIF), que pode 
promover suporte trófico aos neurônios. Por 
outro lado, o EI potencializa a indução de NF-B 
pelo LPS no córtex pré-frontal, mas não no 
hipotálamo e hipocampo. O pré-tratamento com 
RU-486 (antagonista de receptor de 
glicocorticóide) reduziu o efeito adaptativo 
induzido pelo EI no córtex frontal, sem alterar 
os efeitos do LPS no hipotálamo e no 
hipocampo. Os nossos resultados sugerem que o 
EI induz efeitos pró-inflamatórios mediados 
pelos glicocorticóides no córtex pré-frontal.
AGRADECIMENTOS : FAPESP, CNPq e 
*Fundo Bunka/ Banco Sumitomo 
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SP 3.1 ANGIOTENSINA II, INFLAMAÇÃO 
E HIPERTENSÃO
Zuleica Bruno Fortes

Estudos experimentais indicam a participação 
da angiotensina II (angioII) no processo 
inflamatório pois  1- ela promove aumento da 
permeabilidade vascular seja por liberar 
prostaglandinas e fator de crescimento 
endotelial vascular (VEGF) ou promover 
rearranjo de proteinas do citoesqueleto; 2- 
provoca recrutamento de células inflamatórias 
por aumentar a expressão de moléculas de 
adesão e de quimiocinas; 3- promove 
diferenciação e proliferação celulares; 5- 
participa dos processos de reparo e 
remodelamento regulando o crescimento 
celular e a síntese de matriz extracelular. Por 
outro lado, encontram-se níveis aumentados de 
componentes do sistema renina-angiotensina 
(SRA) na hipertensão arterial, entre estes 
destaca-se a angioII, que tem papel importante 
na gênese e manutenção da doença hipertensiva. 
Utilizando ratos espontaneamente hipertensos 
(SHR), demonstramos indiretamente a 
importância da angioII no recrutamento de 
leucócitos nesses animais, interferindo com os 
níveis desse peptídeo, inibindo a enzima 
conversora de angio (ECA) com enalapril, 
agente antihipertensivo, ou diminuindo os 
efeitos da angioII, bloqueando o subtipo de 
receptor responsável pela maioria dos seus 
efeitos, o receptor AT1, com losartan, outro 
agente antihipertensivo. Esses tratamentos 
interferiram com a migração leucocitária, 
diminuindo-a por mecanismos que envolveram 
diminuição da expressão de moléculas de 
adesão como a ICAM-1 e a P-selectina no 
endotélio vascular. 

S P  3 . 2  M O D U L A D O R E S  
I N F L A M AT Ó R I O S  N A PA R E D E  
ARTERIAL
Heraldo Possolo de Souza
Laboratório de Investigação Médica - LIM51
Disciplina de Emergências Clínicas
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo

Inflamação, estresse oxidativo e disfunção do 
endotélio vascular consti tuem-se em 
importantes fatores ligados à aterogênese, 
intermediando a relação entre fatores de risco e 
indução do a teroma.  A inf lamação,  
particularmente, é o fenômeno básico que 
determina a instabilização da placa que culmina 
com a ruptura do ateroma, trombose oclusiva e 
eventos clínicos agudos. Eventos inflamatórios 
na placa aterosclerótica incluem: a expressão de 
moléculas de adesão, a infiltração de leucócitos 
mononucleares, aumento da expressão e 
atividade de metaloproteinases de matriz, 
aumento da expressão de fatores pró-
trombóticos e morte celular programada 

(apoptose) de células musculares lisas e 
endoteliais. Todos estes fatores podem ser 
favorecidos ou mediados por estresse oxidativo, 
que é a produção excessiva ou não compensada 
de espécies reativas de oxigênio. O estresse 
oxidativo reduz a biodisponibilidade do óxido 
nítrico, está envolvido na oxidação da LDL e 
constitui-se em segundo mensageiro intracelular 
de fatores de crescimento indutores de 
proliferação, secreção de matriz extracelular, 
diferenciação e senescência. O estresse 
oxidativo é um importante indutor do fator de 
transcrição NF-kappaB, que induz a transcrição 
de um programa gênico relacionado à 
inflamação. A via de sinalização CD40/CD40L, 
inicialmente descrita somente como participante 
na proliferação e diferenciação de linfócitos, 
mostrou ser também importante na modulação 
dos fenômenos inflamatórios que ocorrem na 
placa aterosclerótica. Fatores envolvidos na 
aterogênese, como a hipertensão e o aumento da 
angiotensina II sérica, ou que podem levar à 
rutura da palca aterosclerótica, como o estresse 
oxidativo, modulam a expressão e a atividade da 
via de sinalização CD40/CD40L. Essa via de 
sinalização surge, assim, como um alvo 
potencial para futuras terapêuticas visando a 
estabilização da placa atersoclerótica, 
prevenindo o desencadeamento das síndromes 
coronarianas agudas.

SP 3.3 INSULINA: UM HORMÔNIO PRÓ-
INFLAMATÓRIO
Paulina Sannomiya
Divisão de Experimentação, Instituto do 
Coração (INCOR), LIM-11, HC/FMUSP

As alterações que caracterizam o processo 
inflamatório são a expressão da ação de 
inúmeras substâncias endógenas liberadas e/ou 
ativadas no decorrer do processo. A sua ação é, 
essencialmente, local. A inflamação, entretanto, 
é também um processo modulado, no sentido de 
que a sua amplitude varia em função da 
intensidade do estímulo lesivo. Reconhecem-se, 
presentemente, moduladores de natureza 
humoral (fatores tissulares, plasmáticos e 
hepáticos), de origem neurogênica (influências 
centrais ou periféricas) e de origem hormonal 
(insulina,  glucagon, glicocorticóides,  
hormônios tireoideanos, estrógenos). Em suma, 
a intervenção de mediadores e moduladores 
caracteriza a inflamação como um processo 
autofarmacológico e ciberneticamente 
regulado.
Disfunções neuro-endócrinas e metabólicas, 
freqüentemente registradas em pacientes 
diabéticos e indivíduos idosos, ou traumas de 
grandes proporções, como queimaduras 
extensas ou sangramento intenso induzindo ao 
choque hemorrágico, reduzem a capacidade 
adaptativa de órgãos e sistemas e comprometem 
a manutenção da homeostase, colocando em 
risco a vida do paciente. Algumas das situações 

mencionadas serão discutidas abordando, 
particularmente, a intervenção da insulina no 
processo inflamatório.
Concluindo, considero que a abordagem 
experimental de inúmeras situações clínicas, 
adversas ao homem, permitirá esclarecer os 
mecanismos que desencadeiam a doença e 
desenvolver condutas terapêuticas mais 
adequadas.

SP 3.3 ENDOTHELIUM DYSFUNCTION 
IN LDL RECEPTOR KNOCK OUT MICE: 
A ROLE FOR H O2 2

1 2Steyner F. Côrtes , Luíza A. Rabelo , 
3Jacqueline I. Alvarez-Leite , Virgínia S. 

2Lemos
1 2Depto. de Farmacologia; Depto. de Fisiologia 

3e Biofísica; Depto. de Bioquímica e 
Imunologia. Instituto de Ciências Biológicas - 
UFMG

The role of endogenous H O  as an endothelium-2 2

dependent relaxant factor was characterised in 
aortas from C57BL/6J and LDL receptor-

-/-deficient mice (LDLR ). Aortic rings from 
-/- LDLR mice showed impaired endothelium-

dependent relaxation to acetylcholine (ACh; 
2+0.001 to 100 M) and to the Ca  ionophore 

A23187 (0.001 to 3 M) compared with aortic 
rings from control mice. Endothelium-
independent relaxation produced by the NO 
donor, 3-morpholino-sydnonimine (SIN-1) was 
not different between strains. Pre-treatment of 
vessels with L-NNA (100 M) or L-NNA (100 M) 
plus L-NAME (300 M) plus Haemoglobin (10 
M) markedly decreased but did not abolish the 
relaxation to ACh in control mice. In the aortas 

-/- from LDLR mice treated with L-NNA (100 M) 
ACh induced a contractile effect. Catalase (800 
and 2400 U/mL) shifted to the right the 
endothelium-dependent relaxation to ACh in 

-/-aortas from control but not from LDLR  mice. 
Aminotriazole (50 mM) which inhibits catalase 
abolished its effect on control mice. Treatment 
of vessels with L-NNA and catalase abolished 
vasorelaxation induced by ACh. Indometacin 
(10 M) did not modify the concentration-
response curve to ACh. Superoxide Dismutase 
(300 U/mL) did not change ACh-induced 
relaxation in both strains. Exogenous H O  2 2

produced a concentration-dependent relaxation 
in endothelium-denuded aortic rings which was 
not different between strains. It is concluded that 
H O greatly contributes to relaxation to ACh in 2 2 

aorta from control mice. Endothelial-dependent 
-/-relaxation to ACh is impaired in LDLR  mice. 

Reduced biosynthesis or increased inactivation 
of H O  are possible mechanisms responsible for 2 2

endothelial  dysfunction in aortas of 
-/-atherosclerosis-susceptible LDLR  mice.
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S P 4 . 1  P H A R M A C O L O G I C  A N D  
AUTORADIOGRAPHIC ANALYSIS OF 
CENTRAL KININ RECEPTORS IN 
N O R M A L A N D  PAT H O L O G I C A L 
SITUATIONS
Réjean Couture, Dept Physiology, Faculty of 
Medicine, Université de Montréal, Montréal, 
Québec, Canada H3C 3J7

Compelling evidence suggests that kinins are 
mediators of neuronal pathways associated with 
the control of sensory and autonomic functions 
in the brain and spinal cord. These peptides act 
through the activation of two G-protein coupled 
receptors denoted as B  and B . Both receptors 1 2

(R) have been cloned in several animal species 
and in man. B R (activated by bradykinin and 2

kallidin) are widely distributed in the periphery, 
being described as constitutive entities 
responsible for most biological effects of kinins. 

9Conversely, B R (activated by des-Arg -1
10bradykinin and des-Arg -kallidin) have a 

limited expression under normal conditions, yet 
they are induced and up-regulated in specific 
situations, mainly associated with inflammatory 
states and dependent on activation of the 
cytokine network. Whereas peripheral kinin 
receptors have been associated with the onset 
and development of several pathologies 
including arthritis, inflammatory pain and 
cardiovascular diseases, only a few studies have 
reported a putative role for central kinin 
receptors in chronic neurological diseases. This 
lec ture  wi l l  p resent  ev idence  f rom 
pharmacologic in vivo studies and quantitative 
in vitro receptor autoradiography that central 
kinin receptors are subjected to important 
alterations in three pathological situations 
namely arterial hypertension, diabetes and 
epilepsy. Evidence suggests that B R are up-2

regulated (without changes of Kd values) in 
medullary cardiovascular centers and spinal 
cord from human hypertensive donors and 
spontaneously hypertensinve rats (SHR aged of 
8 and 16 weeks that correspond to the onset and 
e s t ab l i shed  phase  o f  hype r t ens ion ,  
respectively). The up-regulation of B R was 2

correlated with the hypersensitivity of the 
vasopressor response to intracerebroventricular 
(i.c.v.) and intrathecal (i.t.) injection of 
bradykinin in SHR. The higher density of B R 2

binding sites in the spinal cord of SHR was not 
prevented but markedly enhanced under chronic 
anti-hypertensive therapy with angiotensin I- 
converting enzyme inhibitors (lisinopril or 
zofenopril, from the age of 4 wk to 24 wk) or 
angiotensin AT  receptor antagonist (losartan), 1

suggesting that the up-regulation of B R is due 2

to a genetic feature of the strain and not to 
arterial hypertension. Whereas B R binding 1

sites were present in rats at the age of 8 wk (SHR 
> WKY), they were barely detectable in adults 
and no significant cardiovascular responses 

were elicited following i.c.v. or i.t. injection of 
B R agonists and antagonists in SHR. Human 1

spinal cord (but not the medulla) from 
hypertensive donors exhibited higher densities 
of B R binding sites. Kinin receptors were 1

studied in the model of streptozotocin (STZ)-
diabetic rats (insulin-dependent) which 
exhibited little changes of B R but increased 2

densities of B R binding sites and B R mRNA in 1 1

the spinal cord and medulla (24 h to 21 days). 
The up-regulation of B R in the spinal cord of 1

STZ-diabetic rats was correlated with the 
occurrence of a prostaglandin-mediated 
vasopressor response and a biphasic nociceptive 
response (transient hyperalgesia which is due to 
the release of substance P, NO and 
prostaglandins succeeded by an hypoalgesia 
associated with a GABAergic component) upon 
i.t. injection of B R agonists. Human spinal cord 1

obtained from diabetic donors displayed 
increased densities of B R, yet B R were 1 2

marginally altered. In the rat model of kindling-
induced seizures (electrical stimulation of the 
right amygdala), data showed a down-
regulation of B R binding sites (41 to 76 %) and 2

an up-regulation of B R binding sites (152 to 1

258 %) in various brain areas. The occurrence of 
B R in this chronic model of temporal lobe 1

epilepsy is consistent with an earlier 
pharmacological study showing the release of 
glutamate in cortical and hippocampal slices 
upon stimulation of B R. Thus dramatic plastic 1

changes affecting kinin receptors that occur in 
critical brain and/or spinal cord areas in chronic 
arterial hypertension, diabetes and epilepsy may 
play a pivotal role in the onset and/or 
maintenance of these cardiovascular and 
neurological disorders. Pharmacological 
antagonists are currently used to challenge this 
hypothesis.
[This work was supported by the Canadian 
Institutes of Health Research]

SP 4.3 ROLE OF THE PARATRIGEMINAL 
N U C L E U S  I N  I N T E G R A T I N G  
C A R D I O R E S P I R A T O R Y  A N D  
THERMOREGULATORY REFLEXES 
A N D  C O M P O N E N T S  O F  
S O M A T O S E N S O R Y  R E F L E X  
R E S P O N S E S  T O  N O X I O U S  
STIMULATION OF HIND-LIMB AND 
OROFACIAL REGIONS.

Cumulative evidence points to a complex and 
extensive role for the paratrigeminal nucleus 
(Pa5) as a relay site of integration of 
s o m a t o s e n s o r y  r e f l e x e s  r e l a t e d  t o  
cardiovascular,  respiratory and body 
temperature moment to moment regulation. In 
particular, the Pa5 may play an important role in 
the integration of responses to nociceptive 
stimuli connecting peripheral somatosensory 
inputs to medullary, pontine cardiorespiratory 

and thermoregulatory neurons. The neuronal 
connectivity of the nucleus, a constituent of the 
interstitial system of the spinal trigeminal tract, 
does not suggest otherwise. The nucleus 
receives spinal and primary sensory inputs from 
trigeminal, glossopharyngeal and vagus nerves. 
Electro-physiological and or anatomical studies 
show functional efferent connections the 
paratrigeminal nucleus to the solitary tract, to 
the rostroventrolateral and lateral reticular 
nuclei, nucleus ambiguus, parabrachial nuclei 
and thalamus. Thus the paratrigeminal nucleus 
may be seen as a relay nucleus interposed 
between sensory afferents and bulbar or pontine 
structures associated with cardiovascular, 
respiratory, thermoregulatory, nociceptive and 
other functions. Early investigation showed that 
neuropeptides such as bradykinin and substance 
P or excitatory neuroexcitatory agents as 
glutamate  or  ibotenic  acid  produce 
cardiovascular responses characteristic of 
sympathetic activation when applied to the Pa5. 
Recent studies showed that bradykinin and 
substance P also increase breathing rate. On the 
other hand bilateral Pa5 lesion impairs the 
baroreflex responses, body temperature fine 
tuning and thermoregulation in hot ambients. 
Episodes of apnea and death by respiratory 
arrest occur in half the animals within minutes 
of bilateral Pa5 lesion. Paratrigeminal nucleus 
lesion, contralateral to the side of stimulation, 
impairs somatosensory responses to sciatic 
nerve stimulation (SNS), decreases the 
flinching response to formalin applied to the 
contralateral paw. Behavioural responses to 
mechanical hind paw stimulation (Randall-
Selitto test) inceased and did not change the the 
responses to contralateral hind paw thermal 
(Hargreaves) stimulation. The somatosensory 
response to SNS was reduced in 60% by 
synaptic transmission blockade (by CoCl2) or 
bradykinin B2 receptor blockade or neonatal 
capsaicin pretreatment, indicating neuropeptide 
modulation of synaptic transmission in the 
somatosensory reflex arch in the Pa5. Opiate 
receptor modulation in the Pa5 may also play a 
role since : and 6 antagonists attenuate while a * 
opiod receptor antagonist increases the 
somatosensory responses to SNS. The effect of 
opioid antagonists in the Pa5 is abolished by 
neonatal capsaicin pretreatment suggesting that 
opioids act via modulation of capsaicin-
sensitive fibres. The role of the Pa5 in orofacial 
nociception has long been contemplated, 
however the neuronal characteristics of Pa5 
response to orofacial  somatosensory 
nociceptive stimulation are yet to be cleared. 
Electrical stimulation of the mental nerve, a 
branch of the aveolar nerve, also causes 
somatosensory pessor responses and these 
responses are impaired by contralateral Pa5 
lesion. Simultaneous many unit recording of 
Pa5 units showed that 79% (51 of 64) Pa5 
neurons preferentially respond to mechanic 
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orofacial stimulation or tail pinch, while 40% 
(12 of 30 neurons) selectively respond to 
chemical corneal stimulation. Thus, gradually 
emerging knowledge portrays the Pa5 as an 
important site for selectively processing and 
relaying different orofacial and other 
somatosensory inputs to medullary and pontine 
cardiovascular and respiration regulatory 
neurons.

SP 5.1 MITOCHONDRIAL CHANNELS 
THAT REGULATE CELL VIABILITY
Alicia Kowaltowski

Mitochondrial ATP-sensitive K+ channel 
(mitoKATP) agonists are effective in the 
prevention of cardiac and neural damage caused 
by ischemia/reperfusion. Our group has 
focussed on the understanding of the 
physiological function of these channels and the 
mechanisms through which they promote 
ischemic protection. We found that activation of 
mitochondrial K+ transport prevents the loss of 
high energy phosphates during ischemia. 
MitoKATP opening also protects against 
excessive mitochondrial Ca2+ uptake and the 
generation of reactive oxygen species. Finally, 
we have determined the pathway through which 
mitoKATP activity is spontaneously increased 
during ischemic pre-conditioning.

SP 5.2 CANAIS IÔNICOS EM CÉLULAS 
NEURONAIS.
Jader dos Santos Cruz, Departamento de 
Bioquímica e Imunologia, UFMG

Os estudos de excitabilidade celular evoluiram 
consideravelmente nos últimos anos e 
consequentemente, nosso conhecimento sobre o 
papel das diferentes correntes iônicas na 
regulação da excitabilidade cresceu também de 
forma surpreendente. Nosso grupo tem feito uso 
de alguns modelos animais que apresentem 
alterações funcionais que possam ser estudadas 
fazendo-se uma abordagem eletrofisiológica. 
Um dos modelos que iremos apresentar é 
resultado de uma deficiência de tiamina 
(vitamina B1) durante a gestação. Vários relatos 
na l i teratura sugerem uma alteração 
significativa não só no número mas também na 
morfologia das células neuronais em algumas 
regiões do sistema nervoso central. Decidimos 
então investigar uma possível alteração na 
excitabilidade. Para testar nossa hipótese 
utilizamos células neuronais obtidas do cerebelo 
de ratos recém-natos (P7 e P10) e mantidas em 
cultura primária. Para medir as correntes iônicas 
usamos a técnica de patch-clamp. Nossos 
resultados mostram uma redução significativa 
das correntes para potássio nos neurônios 
granulares. Aparentemente não houve variações 
na dependência de voltagem. Um outro grupo de 
resultados que iremos apresentar foi obtido da 
investigação eletrofisiológica  das ações de uma 

substância com ação anti-convulsiva in vivo 
denominada de N-saliciloiltriptamina (NST). 
NST alterou de maneira significativa os canais 
para cálcio do tipo L, canais para potássio dos 
tipos A e retificador retardado e canais para 
sódio sensíveis à tetrodotoxina. Uma 
observação importante foi o fato de que NST 
aumentou a probabilidade de abertura dos 
canais para potássio ativados pelo cálcio (Maxi-
K). Estes resultados tomados em conjunto 
poderiam explicar o efeito anticonvulsivo 
observado após a administração da droga. 
CNPq, FAPEMIG, TWAS.

SP 5.3 FUNCTIONAL IMPAIRMENT OF 
C A R D I A C  L - T Y P E  C A L C I U M  
CHANNELS IN CHAGAS´DISEASE.
Ciria CQ Hernández, LED Giménez, L 
Barcellos, JHM Nascimento, MO Masuda, ACC 
de Carvalho. IBCCF UFRJ. 

Chagasic cardiopathy is the most frequent 
complication of chronic T. cruzi infection. As 
many as 40% of T. cruzi infected patients will 
develop chagasic cardiopathy which can lead to 
heart failure and sudden death. Antibodies 
against cardiac G protein coupled receptors 
have been reported in sera from chronic 
chagasic patients (CChP), but the effects and 
underlying interaction mechanism of these 
antibodies and heart cells are not fully 
established. Given the clear ties between L-type 
calcium current and cardiac conduction and 
contractility, we used sera from CChP patients in 
binding and electrophysiological experiments. 

3We found that B  from saturation [ H]-NMS max

binding experiments at cardiac M  muscarinic 2

receptors decreased in the presence of CChP-
immunoglobulin G (IgG), with no apparent 
change in K , while normal blood donors D  

(NBD)-IgG did not significantly alter these 
parameters. At the single channel level, CChP-
IgG decreased both, the fast and slow mean open 
times and Po without changes in single channel 
conductance. I/V plots of isoproterenol-

2+stimulated whole-cell L-type Ca  currents (I ) Ca

showed a significant reduction in peak I  during Ca

perfusion with CChP-IgG. NBD-IgGs had no 
effect on I . A CChP-IgG purified against a Ca

peptide corresponding to the second 
extracellular loop of the M  receptor also 2

2+impaired L-type Ca  currents. All effects of 
CChP-IgG were blocked by atropine. Our 
results show that antibodies from CChP patients 
bind to M mAChR, thereby reducing whole cell 2

calcium current by reducing single channel open 
times and probability.
Financial support: CAPES, CNPq, FAPERJ.

SP 5.4 ENVOLVIMENTO DE CANAIS 
IÔNICOS NA DESSENSIBILIZAÇÃO DA 
R E S P O S T A  C O N T R Á T I L  D A  
M U S C U L AT U R A I N T E S T I N A L A 
AGENTES ESTIMULANTES
Nouailhetas, V.L.A, B.A Silva, Romero, F. , 
Gomes, A.Y.S. e  Aboulafia, A.
Depto de Biofísica, Universidade Federal de 
São Paulo.

A estimulação da camada longitudinal de íleo de 
cobaia com agentes estimulantes produz uma 
resposta contrátil bifásica, sendo o primeiro um 
componente transiente e rápido, componente 
fásico, seguido de um componente sustentado, o 
componente tônico. O decurso temporal do 
componente tônico depende da natureza química 
do estimulante. No caso da acetilcolina (ACh) e  
histamina (Hist), ou da resposta contrátil 
induzida por despolarização por aumento de KCl 
(KCl) no meio extracelular, o componente tônico 
é sustentado enquanto os mesmos forem 
mantidos em contato com o tecido. No caso de 
agonistas peptídicos, como a angiotensina II 
(Ang II) e bradicinina (BK) o componente 
tônico, inicialmente sustentado, dessensibiliza, 
ou seja dissipa gradualmente em cerca de 15 min, 
retornando ao tonus basal.  O objetivo desta 
palestra é apresentar evidências experimentais 
que demonstram que a dessensibilização da 
resposta contrátil a agonistas na musculatura 
intestinal decorre da modulação diferencial dos 
agonistas sobre três populações de canais 
iônicos: ativação de canais catiônicos não 

2+ específicos (NSCC), ativação de canais de Ca
dependentes de voltagem e do tipo L (VOC de 

2+Ca ), que promovem a despolarização, e 
+ativação de canais de K  dependentes de cálcio 

+de potencial, de alta condutância (maxi-K ), que 
promove repolarização ou hiperpolarização. As 
evidências experimentais foram obtidas pelo 
estudo comparativo da resposta contrátil 
isométrica da camada longitudinal de íleo de 
cobaia aos agonistas submetidos a manobras 
experimentais  que alteram o potencial de 
membrana, pelo efeito da iberiotoxina e pelo 
efeito de agentes que afetam a cascata de 
sinalização associada aos agonistas estudados e 
pelo estudo eletrofisiológico em células recém 
dispersas da camada longitudinal de íleo de 
cobaia ou em cultura, submetidas à configuração 
“cell-attached” da técnica de “patch clamp”. Tais 
estudos permitiram demonstrar que a 
dessensibilização do componente tônico está 
relacionada à capacidade de cada agonista em 
ativar a população de canais maxi-K com 
cinét icas  diferentes  que ref letem as  
características  dos canais NSCC recrutados, e 

2+consequentemente ativando os VOCs de Ca  , 
sustentando ou não a contração. Apoio 
financeiro: FAPESP, CAPES e CNPq
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SP 6.1 DISCOVERY OF BIOACTIVE 
PEPTIDES: PAST, PRESENT, AND 
FUTURE
Lloyd D. Fricker, Ph.D.
Professor, Department of Molecular 
Pharmacology, Albert Einstein College of 
Medicine, Bronx, NY 10461, USA 
(fricker@aecom.yu.edu)

Peptides play important roles in signaling 
between cells in the neuroendocrine system. In 
some cases, the peptides themselves are used 
therapeutically. Alternatively, compounds that 
bind to the peptide's receptors are used clinically 
as drugs. There are many novel receptors that 
have been identified in the human genome and 
the function of these “orphan” receptors is not 
known. It is likely that many of these bind novel 
neuroendocrine peptides. Identifying these 
peptides is an important step towards the overall 
goal of designing drugs based on the peptides. 
Neuroendocrine peptides have traditionally 
been discovered by screening tissue extracts for 
a compound that has a biological function in a 
physiological assay. This approach led to the 
identification of the enkephalins, and numerous 
other peptides. In the past decade, people have 
used physiological assays based on binding to 
“orphan” receptors to identify a number of novel 
peptides (orexins/hypocretins, ghrelins, and 
many others).
We have developed a method to purify peptide 
processing intermediates from neuroendocrine 

fat fattissues of Cpe /Cpe  mice. These mice lack the 
active form of carboxypeptidase E (CPE) due to 
a spontaneous point mutation in the CPE gene. 
CPE normally functions in the processing of the 
vast majority of neuropeptides by removing one 
or more C-terminal Lys or Arg residues from 
processing intermediates; these intermediates 
result from the action of endopeptidases 
(prohormone convertases) on the initial peptide 
precursor. In the absence of CPE activity, the 
processing intermediates containing the C-
terminal Lys/Arg residues accumulate to high 
levels; these can be purified on an affinity 
column that binds peptides with C-terminal 
basic residues. Once eluted from this affinity 
column, mass spectrometry is used to obtain 
partial sequence information and thus identify 
the peptide. Using this “peptidomics” 
technique, we have identified over 100 peptides 

fat fatin brains and pituitaries of Cpe /Cpe  mice. 
Some of these peptides represent previously 
undescribed fragments of known peptide 
precursors, while others correspond to 
completely novel peptides.
Recently, we have modified this technique so 
that we can examine relative levels of 
neuroendocrine peptides. One of two different 
stable isotopic labels is incorporated after 
extraction of the peptides, and then the two 
samples are pooled, purified on the affinity 
column, and analyzed by mass spectrometry. 

The relative abundance of the two isotopic 
forms of the labeled peptide reflects the original 
abundance of the peptides in the samples. Using 
this “quantitative peptidomics” technique, we 
have examined changes in pituitary peptides 
upon water deprivation, and in hypothalamic 
peptides upon food deprivation.
The “peptidomics” and “quantitative 
peptidomics” techniques can be used to identify 
numerous peptides, both known and novel, and 
to examine the regulation of these peptides. This 
will help provide clues as to the function of 
these peptides, and will be an important step to 
the ultimate goal of designing new drugs based 
on the “orphan” receptors.

SP 6.3 THE REGULATORY MECHANISM 
OF ENDOPEPTIDASE 24.15 SECRETION
Flávia R. Carreño

Widely distributed as an intracellular enzyme 
on mammalian cells and tissues, the 
metalloendopeptidase EC 3.4.24.15 (ep24.15) 
is a member of the M3 family of peptidases, 
which includes neurolysin, angiotensin-
converting enzyme, endothelin-converting 
enzyme, and neprilysin (Orlowski et al., 1983; 
Barrett et al., 1995; Pineau et al., 1999). Also 
known as thimet-oligopeptidase, ep24.15 is a 78 
kDa thiol-sensitive metalloendopeptidase 
exhibiting strict size-selectivity for peptides 
containing a minimal of 5 and utmost 17 amino 
acids (Camargo et al., 1997; Oliveira et al., 
2001). Among ep24.15 substrates are several 
bioactive neuropeptides including neurotensin, 
opioid peptides, bradykinin, angiotensin and 
gonadotrophin-releasing hormone (Chu and 
Orlowski, 1985; Shrimpton et al., 2002). In fact, 
Ep24.15 was first identified as a highly soluble 
protein with specific neuropeptide-degrading 
activity (Orlowski et al., 1983). However, the 
ep24.15 cDNA cloning failed to shown either a 
putative signal-peptide or hydrophobic 
sequence capable to drive the enzyme to the 
extracellular environment where neuropeptide 
metabolism takes place (Pierotti et al., 1990). In 
the mean time, pharmacological experiments 
suggested that ep24.15 specific inhibitors 
potentiate several bioactive peptides action 
(Molineaux et al., 1988; Lasdun et al., 1989; 
Molineaux and Ayala, 1990; Vincent et al., 
1997). Therefore, ep24.15 biological function 
in neuroendocrine tissues and cardiovascular 
system has often been associated to 
neuropeptide metabolism (Molineaux et al., 
1988; Lasdun et al., 1989; Molineaux and Ayala, 
1990; Smith et al., 2000; Shrimpton et al., 
2002).
Regarding  the extracellular presence of 
ep24.15 it have seen that glioma C6 cells release 
an ep24.15-like activity in the media (Ferro et 
al., 1993). Since then ep24.15 secretion has 
been shown to occur in vivo at the median 
eminence (Lew et al., 1997; Wu et al., 1997) and 

from distinctive cell lines (Ferro et al., 1999; 
Oliveira et al., 2000, Yamin et al., 1999). 
Ep24.15 is not present inside secretory vesicles 
containing b-endorphin from pituitary AtT20 
cells, from where its secretion can be stimulated 
both by A23187 and corticotrophin-releasing 
hormone and blocked by brefeldin A and 
nocodazole (Ferro et al., 1999). These 
observations suggested that ep24.15 is secreted 
through an unconventional mechanism that 
requires the intact secretory pathway (Ferro et 
al., 1999). Recently, ep24.15 anterograde 
axonal flow has been shown in rat sciatic nerves, 
also suggesting in vivo neuronal traffic to reach 
nerve terminals or synaptic clefts (Yamamoto et 
al., 2003). Taken altogether, these data 
suggested that ep24.15 is been transported 
through the outside of the secretory pathway 
before getting secreted (Fontenele-Neto et al., 
2001).
In neurons ep24.15 reach nerve endings 
associated with both cytoskeletal and the 
external surface of neurosecretory elements. 
Therefore, dissecting the molecular mechanism 
of a biological process requires identifying the 
protein interactions that mediates the process. 
Therefore, it was reasonable to hypothesize that 
interaction to other proteins could be at least in 
part regulating the cellular function of ep24.15. 
To that end, we have sized upon the utility of the 
yeast two-hybrid system to suggest that ep24.15 
may interact with several proteins, including the 
14.3.3 epsilon (Goñi and Ferro, unpublished 
data). Herein we describe in vitro physical 
interaction between ep24.15 and 14.3.3 that is 
facilitated by protein kinase A (PKA) 
phosphorylation of ep24.15. A 14.3.3 putative 

642 649motif RTSILRP  has been observed in the C-
terminus region of ep24.15 (Tullai et al., 2000). 

644Interestingly, this motif contains the Ser  
residue that is the unique site of protein kinase A 
phosphorylation on the ep24.15 (Tullai et al., 
2000). These observations guide us to further 
characterize the putative interaction between 
ep24.15 and 14.3.3 epsilon.
Using a combination of in vitro and in vivo 
models we describe herein that 14.3.3 epsilon 
physically interacts with the ep24.15, with 
preference for the PKA phosphorylated enzyme. 
Ep24.15-stimulated secretion and espatial 
organization of ep24.15 seems also regulated by 
its interaction with 14.3.3. Thus, drugs such as 
forskolin and phorbol ester known to activate 
protein kinases acts synergistically with A23187 
stimulating ep24.15 secretion. Moreover, after 
forskolin treatment ep24.15 and 14.3.3 co-
localization is largely increased in HEK293 
cells, while ep24.15 S644A mutation prevents 
the positive effects of protein kinase activation 
on its stimulated secretion and co-localization 
with 14.3.3.
Therefore, these are the first data to suggest that 
14.3.3 and ep24.15 are interacting both in vitro 
and in vivo, which seems to affect its stimulated 
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secretion and spatial organization of ep24.15 
that should be of importance for peptide 
metabolism within and out cells. Interaction 
with the 14.3.3 epsilon could be regulating 
ep24.15 secretion correctly positioning the 
enzyme at active exocytotic places; how 
ep24.15 would then transpose the lipid bilayer 
needs further investigation.

SP 6 .4  A NEW STRATEGY FOR 
ISOLATING NOVEL BIOACTIVE 
PEPTIDES:  THE HEMOPRESSIN 
EXAMPLE
Emer S. Ferro, Department of Histology and 
Embryology, Cell Biology Program, Institute 
of Biomedical Sciences, University of São 
Paulo, 05508-900, SP, Brazil

Endopeptidase 24.15 (EC 3.4.24.15; ep24.15), 
neurolysin (EC 3.4.24.16; ep24.16) and 
angiotensin-converting enzyme (EC 3.4.15.1; 
ACE) are metallopeptidases involved in 
neuropeptide metabolism in vertebrates. Using 
catalytically inactive forms of ep24.15 and 
ep24.16, we have identified new peptide 
substrates for these enzymes. The enzymatic 
activity of ep24.15 and ep24.16 was inactivated 
by site-directed mutagenesis of amino acid 
residues within their conserved HExxH motifs, 
without disturbing their secondary structure or 
peptide-binding ability, as shown by circular 
dichroism and binding assays. Fifteen of the 
peptides isolated were sequenced by 
electrospray ionization tandem mass 
spectrometry and shared homology with 
fragments of intracellular proteins such as 
hemoglobin. Three of these peptides 
( P V N F K F L S H ,  V V Y P W T Q RY,  a n d  
LVVYPWTQRY) were synthesized and shown 
to interact with ep24.15, ep24.16 and ACE, with 
Ki's ranging from 1.86 mM to 27.76 µM. The 
hemoglobin a-chain fragment PVNFKFLSH, 
which we have named hemopressin, produced 
dose-dependent hypotension in anesthetized 
rats, starting at 0.001 µg/kg. The hypotensive 
effect of the peptide was potentiated by enalapril 
only at the lowest peptide dose. These results 
suggest a role for hemopressin as a vasoactive 
substance in vivo. The identification of these 
putative intracellular substrates for ep24.15 and 
ep24.16 is an important step towards the 
elucidation of the role of these enzymes within 
cells.

SP 7.3 ASPIRIN-TRIGGERED-LIPOXINS: 
N O V E L  R O L E S  F O R  L I P I D  
C O M P O U N D S  I N  R E G U L AT I N G 
INFLAMMATION AND ANGIOGENESIS
Iolanda M. Fierro; Departamento de 
Farmacologia, IBRAG, UERJ, RJ, Brasil.

Prol iferat ive s tates  such as chronic 
inflammation and cancer are often accompanied 
by intense angiogenesis, a highly orchestrated 

process involving endothelial cell (EC) 
migration, proliferation and maturation. The 
healthy body controls angiogenesis through a 
series of "on" and "off" switches, a net balance 
between positive and negative regulators of new 
capillary growth. A wide array of factors can 
impact on this balance including growth factors 
such as vascular endothelial growth factor 
(VEGF), cytokines, peptide fragments and also 
eicosanoids. In vitro data indicate that COX-2 
gene in EC is rapidly induced by many growth 
factors and other angiogenesis inducers. When 
acetylated by aspirin, COX-2 ability to generate 
prostanoids is blocked yet remains active in EC 
to induce the biosynthesis of aspirin-triggered-
15-epi-lipoxin A (ATL). These novel 4  

endogenous lipid mediators are the carbon 15 
epimers of the native lipoxins and appear to 
mimic some of their bioactivities.
ATL are potent inhibitors of VEGF-stimulated 
EC proliferation and this effect is not mediated 
via induction of apoptosis in EC, although it 
depends on inhibition of VEGF-induced 
tyrosine phosphorylation of numerous proteins 
including mitogen-activated protein (MAP) 
kinase and phosphatidylinositol 3'kinase. 
Endothelial cell migration, an essential 
component of the angiogenic process, and 
subsequent changes in the actin filament 
network are impaired in the presence of ATL.  
Moreover, this effect is paralleled by an 
inhibition of focal adhesion clustering.
Diseased or injured tissues produce and release 
angiogenic factors leading to the recruitment of 
activated monocytes that play a role in the 
angiogenic process by the production of various 
cytokines and growth factors controlling EC 
functions.  ATL-induced monocyte activation 
involves the Ras/Raf/MAPKinase pathway and 
ERK-2, a functional protein involved in 
adhesion and survival signaling pathways.
Elucidation of the mechanisms through which 
ATL exert their effects is an essential 
prerequisite for realizing the therapeutic 
potential of these compounds.

SP 7.4 A NEW EFFECT FOR ANNEXIN 1: 
REDUCTION OF ALLERGEN-EVOKED 
E O T A X I N  G E N E R A T I O N  A N D  
EOSINOPHIL INFILTRATION IN 
SENSITIZED RATS.
Martins, M.A.; Bandeira-Melo, C.; Silva, 
P.M.R;  Pires, A.L.A., Pereira, J.; Lucena, S.; 

 *  **Carvalho, VF; Jose, P. ; Flower, R. ; Perretti, 
**M . 

Department of Physiology and 
Pharmacodynamics, Oswaldo Cruz Institute, 
Oswaldo Cruz Foundation, Av Brasil no. 4365, 
Manguinhos, Rio de Janeiro, Brazil. 
*Department of Biochemical Pharmacology, 
The William Harvey Research Institute, The 
Medical College of St. Bartholomew's 
Hospital, Queen Mary University of London, 
Charterhouse Square. Leukocyte Biology 

 

Section, Imperial College of Science, 
Technology and Medicine, London, UK.

An interesting aspect of the pathogenesis of 
allergic diseases is the accumulation of an 
abnormal large number of eosinophils in 
affected tissue locations. There is substantial 
evidence in the literature that eosinophil-derived 
mediators are strongly associated with the tissue 
damage observed in these diseases. It is, 
therefore, presumed from these findings that 
drugs able to prevent mast cell activation and/or 
infiltration of eosinophils into inflamed tissue 
may have indeed great therapeutic potential to 
control allergic disorders such as asthma and 
others. Anti-inflammatory therapy with 
glucocorticoid agents is currently the most 
effective pharmacological approach for severe 
asthma, but its applicability is limited by the 
wide range of undesirable side effects associated 
with steroid therapy. At present, it is understood 
that the glucocorticoids act modulating effects 
on the genic transcription process. In other 
words, the binding of the hormone to its receptor 
is followed by translocation of the steroid-
receptor complex, dimerization and ligation of 
the dimer to the so called 'glucocorticoid 
responsive elements' in the nuclear DNA, thus 
activating or inhibiting the transcription 
mechanism. It is well established the 
suppressive effect of glucocorticoid agents on 
the transcription of a number of genes for 
inflammatory mediators, including interleukin-
3 (IL-3), IL-4, IL-5, IL-13 and various 
chemokines. Moreover, these steroids are able to 
induce the production of annexin 1, an anti-
inflammatory protein of the superfamily of 
annexins, which has been implicated as an 
endogenous mediator of the glucocorticoid 
effect in many circumstances. The annexin 1 
derivative peptide Ac2-26 mimics the effect of 
glucocorticoid in several systems but not in 
murine models of eosinophilic inflammation. 
Here we have examined the effect of Ac2-26 in 
three distinct models of allergen-induced 
inflammation in rats. In our conditions, IgE 
passive sensitization followed by pleural DNP-
BSA challenge failed to induce eosinophil 
recruitment, unless preceded by an ovalbumin 
(OVA) immunization or an i.v. injection of IL-5. 
In both cases, eosinophil infiltration was clearly 
abolished by local treatment with Ac2-26 (200 
g/cavity). We also found that treatment with 
either dexamethasone or Ac2-26 impaired 
plasma leakage, mast cell degranulation and 
leukocyte accumulation, including neutrophils 
and eosinophils, caused by OVA intrapleural 
challenge in OVA-immunized rats. In vitro, 
Ac2-26 also prevented ovalbumin-evoked 
histamine release from excised fragments of 
hypodermic tissue recovered from actively 
sensitized rats. The peptide failed to modify 
PAF-induced eosinophil chemotaxis in vitro but 
inhibited the generation of eotaxin triggered by 
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either OVA or IL-13 challenge in vivo and in 
vitro, respectively. In conclusion, we postulate 
that local administration of annexin 1 derivative 
fragment Ac2-26 in rats is able to inhibit several 
parameters of the allergic inflammatory 
response including plasma leakage, neutrophil 
and eosinophil infiltration. The data also 
indicated that this suppressive action is 
associated with inhibition of both mast cell 
degranulation and eotaxin production. Thus 
these findings open new avenues for the use of 
annexin 1 derivatives as a form of therapy for 
allergic dysfunction.
Financial Support: FAPERJ, CNPq, PDTIS-
Fiocruz

SP 8.1 Drug Development at Phyto Nova (Pty) 
Ltd., South Africa
Dr Nigel Gericke 
Managing Director - Phyto Nova (Pty) Ltd.; 
Cape Town; South Africa

Questions
Is there a middle-ground between the 
inexpensive raw medicinal plants materials used 
primarily by indigenous people in developing 
c o u n t r i e s ,  a n d  t h e  e x p e n s i v e  
phytopharmaceutical products made mainly by 
companies in industrialized countries? 
Is there still a role in drug development for 
anecdotal reports by credible indigenous healers 
and formally trained health professionals have 
any place in product development ?
Although prohibitively expensive, controlled 
clinical trials are clearly a gold-standard for 
validation of safety and efficacy of a natural 
medicine. Are there other ways of assessing 
safety and efficacy as a prelude to a controlled 
clinical trial ?
How can we select key medicinal plants that can 
be taken forward for development into 
manufactured herbal products ?
It is my hope that the Phyto Nova experience can 
assist in answering these questions to some 
extent, and assist with developing a flexible 
strategy to rapidly developing affordable 
medicinal plant products that can have a public 
health impact.

Phyto Nova (Pty) Ltd
Beginning in 1998, the company was formally 
registered as the private incorporated company 
(Phyto Nova Pty) Ltd. in 2001. The company 
mission is the research, development, 
sustainable production and sale of affordable, 
science-based natural medicines made primarily 
from indigenous African medicinal plants.  
Phyto Nova has a team that includes a medical 
doctor, a pharmacologist, a botanical chemo-
taxonomist ,  an indigenous healer,  a  
mathematician and project leader, and a 
businessman and agronomist.
Phyto Nova Sutherlandia  - a novel immuno-
modulator

As everyone is well aware, the scale of the 
HIV/AIDS pandemic in southern Africa is 
catastrophic, with perhaps 20% of the South 
African population estimated to be HIV+ve. At 
present only an estimated 30 000 South Africans 
are on anti-retroviral drugs. Phyto Nova fast-
tracked the development of four products, made 
from indigenous South African medicinal 
plants, which are assisting people living with 
HIV/AIDS. Tablets and capsules made from the 
plant Sutherlandia are the lead product.
Hypothesis
Sutherlandia frutescens subsp. microphylla a 
folk reputation as a safe tonic for diverse health 
conditions. The clinical application of 
Sutherlandia in HIV/AIDS was made by Phyto 
Nova by choosing the plant as a broad-spectrum 
“tonic” for people living with HIV/AIDS after 
observing increased appetite, weight-gain and 
improvement in excercise tolerance in wasted 
cancer patients prescribed Sutherlandia, and 
hypothesising that the very broad-spectrum 
folk-use (cancer, TB, influenza, arthritis, ) 
suggested immuno-modulation.
Chemistry and pharmacology
Prof van Wyk identified three known 
compounds that likely contribute to the efficacy 
of this medicinal plant : the non-protein amino 
acid L-canavanine;  pinitol; GABA ; L-
canavanine has well-documented anti-cancer, 
anti-viral and and anti-microbial activities, and 
is a nitric-oxide synthase inhibitor. . This potent 
non-protein amino acid is an L-arginine 
antagonist with documented antiviral, anti-
bacterial, antifungal  and anticancer activities. 
L-Canavanine has patented antiviral activity, 
including against influenza virus and 
retroviruses, including HIV (1.) Pinitol has anti-
diabetic activities, and had been patented in the 
United States for treating the wasting in cancer 
and AIDS patients (2, 3) GABA is the well-
known inhibitory neurotransmitter with 
application in the management of anxiety and 
depression. A novel triterpenoid glucoside 
known as SU1 has been isolated and 
characterized by Carl Albrecht, PhD. This 
compound is very close to astragaloside, and 
may independently have immune-modulatory 
activity.
Safety
The plant was initially assessed as being safe by 
Phyto Nova by reviewing the known scientific 
and lay literature, by an absence of any known 
hospital reports of toxicity of this well-known 
plant, by observing that sheep and goats on 
farms consume large quanties of Sutherlandia 
daily with no ill effect. Indigenous healers 
reported that the plant was generally regarded as 
safe, and we also interviewed cancer patients 
who had safely ingested high doses of 
Sutherlandia for long periods. There were no 
deaths in mice given 1,500mg/kg by mouth 
daily (4). Sutherlandia dried leaf powder was 
tested for toxicity/safety in a Vervet Monkey 

Model at the Primate Unit of the Medical 
Research Council. of South Africa (MRC). No 
toxicity was apparent in any variable studied by 
the MRC (5).  
Clinical application
Dr Gericke began treating two cachexic patients 
with full blown AIDS in mid-1999, and 
observed dramatically improved health and 
weight gain in these initial patients after only 
three weeks of treatment. Sutherlandia tablets 
were then sent by Phyto Nova to an 
ethnobotanist Anne Hutchings, who requested 
help for impoverished people living with 
HIV/AID in rural KwaZulu/Natal province.  
The rapid overall improvement in many of these 
patients (6) generated more requests for Phyto 
Nova Sutherlandia tablets, from indigenous 
healers, nurses, doctors and patients. The results 
of patients treated with Sutherlandia have been 
extensively reported in the press in South Africa, 
and were also featured by the BBC on 30 
November 2001.
Phyto Nova's Sutherlandia has had an excellent 
impact on improving the wasting and quality of 
life in large numbers of HIV/AIDS patients. To 
date at least 4 000 HIV/AIDS patients in South 
Africa who are not on any concomitant 
antiretroviral treatment are on supportive 
treatment with Phyto Nova Sutherlandia, and at 
least eight companies in South Africa are now 
following Phyto Nova's lead and producing 
Sutherlandia-based products as immuno-
modulators. All patients treated show an 
improvement in appetite, exercise tolerance, 
mood and sense of well-being. Most wasted 
patients show an increase in weight within six 
weeks of starting treatment. Weight gains of 10-
15 kg over a six month period have been 
documented in wasted HIV/AIDS patients. 
Major Improvements in CD4 counts and 
significant decreases in the viral load in AIDS 
patients taking Sutherlandia have been 
consistently reported to Phyto Nova by 
clinicians in South Africa (approximately 30 
South African medical doctors are using Phyto 
Nova Sutherlandia in clinical practice). Dr 
Colleen Coetzee, a medical doctor for a 
KwaZulu-Natal company, has 480 HIV / Aids 
infected employees and their family members on 
a cocktail of Sutherlandia   to boost their 
immune systems  plus other indigenous plants 
supplied by Phyto Nova which help fight 
opportunistic infections. “It's putting people 
back into the workplace who would otherwise 
have been medically boarded,” she says. “I've 
seen the viral loads of Aids patients taking it fall 
substantially and CD4 counts double.” 
These promising results are not a substitute for a 
clinical trial and need to be validated and 
quantified by an independent controlled clinical 
trial, including determination of the optimal 
dose. We anticipate that we areusing a minimal 
effective does, of 300mg Sutherlandia twice a 
day. The Medical Research Council of South 
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Africa (MRC) has expressed an interest in 
supporting an independent pilot clinical trial into 
Sutherlandia, and an independent clinical trial is 
the next priority for the company.
The evolving role of Sutherlandia in people 
living with HIV/AIDS :
Convergent clinical observations made by many 
doctors and other health professionals in large 
numbers of patients suggest :
Sutherlandia can meaningfully enhance well-
being and prolong survival in people living with 
HIV/AIDS patients who wish to manage their 
health and wellness naturally, or who cannot 
afford modern antiretroviral treatment.
Sutherlandia can be expected to delay the 
progression of HIV to AIDS.
Sutherlandia is a significant immune stimulant 
for use before a person's immune status has 
deteriorated to the extent that they need 
antiretroviral therapy (ART) in terms of 
international norms of good clinical practice.
Sutherlandia can be added to ART if insufficient 
immune reconstitution has been achieved by 
ART alone
Sutherlandia can be added to ART if inadequate 
weight gain has been achieved in thin and 
wasted patients on ART alone
Sutherlandia can be considered for adding to 
ART in the event of resistance to available ART 
drugs, or unacceptable side-effects are 
experienced from ART
Cost
The cost of a month's supply of tablets, to an 
NGO or community doctor is R13.68, or about 
US$2.00.
Raw material production
In the interests of sustainability and quality-
control Phyto Nova only uses cultivated plant 
material, and provides seeds of a specific 
chemo-type of Sutherlandia that we have 
selected since 1998.
Social responsibility
The company ensures that its products are 
affordable for the consumer, and also have a 
public health impact. Phyto Nova donates a few 
hundred units a of product a month to three select 
well-managed community projects. In addition 
the company donated money to build a rural 
herbal HIV/AIDs clinic run by a nurse. Job-
creation is essential in South Africa as we 
presently have about 30% unemployment; the 
Sutherlandia project has created about 30 jobs, 
from farming through to manufacturing and 
distributing product. A decision was taken not to 
take a patent any activities related to HIV, seeds 
were donated by the company to projects in 
South Africa and Kenya, and a great deal of 
information was provided on the Internet to 
facilitate research and interest in this important 
plant.
Exports
Phyto Nova presently exports product to the 
Italy and to the USA.
Other products

The development of products for herpes, zoster 

SP 8.2 THE VALUE OF INTEGRATING 
THE CLINICAL EXPERIENCE OF 
N A T U R O P A T H S  I N T O  R  &  D  
STRATEGIES
Alexandros Spyros Botsaris MD / Scientist 
Natura Inovation and Product Technology

Although I have worked as an conventional 
medical doctor, first with intensive care 
medicine and, after an fellowship in France, 
with infectious diseases, since 1979 I got 
interested in Chinese Medicine.  As a result I 
went to China in 1988 for a four moths advanced 
course, which included the study of their 
traditional pharmacology.  After a began to 
w o r k  i n  a  r e s e a r c h  o n  c o m p a r e d  
ethnopharmacology between the Chinese and 
Brazilian traditional medicines.  This research 
resulted in a book and a publication on the 
American Journal of Chinese Medicine.  The 
results of the research showed that there were 
many aspects in common between the two 
popular medical systems that could not be 
explained by coincidence or cultural cross 
relations.  For example, in a sample of 72 
species of medicinal plants common to both 
countries, 45 (62,5%) had similar application 
compared with 11 (15,2%) with different uses 
(Botsaris, 1998).  When comparing the 26 
etnopharmacological groups where the plants 
were classified, 16 (61,5%) showed great 
similarity, 8 groups had a intermediary 

and oral and oesophageal candida will be 
outlined in the presentation.
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correspondence and only 2 (8,4%) were 
completely different (Botsaris, 1998). Finanly, 
from 67 plants where the pharmacology was 
made, 54 (80,6%) showed confirmation of the 
popular use, comparing with only 13 (19,4%) 
where a negative result was obtained.  All 
similarities where considered significant in 
statistical analysis, which suggested strongly 
that popular medicine has a knowledge than can 
be profitable.  I began to use some of the 
concepts that matched in both traditional 
medical systems in my medical practice and 
they proved very effective to deal with difficult 
medical situations like severe arterial 
hypertension.  So when I was invited to 
supervise Flora Medicinal and Natura's research 
programs I used some of this knowledge with 
good results.
In the Flora Medicinal's research program, 12 
traditional phytomedicines containing 24 
different plants where investigated.  Some of the 
surprising results are expressed in the table 
below:

In the Natura's research program there are 25 
projects with different plants been conducted 
with many universities.  Most of them still in 
course and protected by secrecy agreements but 
we can point two plants from Brazilian jungle 
which the ethnobotany contributed to 
development.

SP 8.3 FITOTERÁPICOS: TOXICOLOGIA 
PRÉ-CLÍNICA
João Ernesto de Carvalho
Coordenador da Divisão de Farmacologia e 
Toxicologia Centro Pluridisciplinar de 
Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas - 
Universidade Estadual de Campinas

De acordo com a legislação vigente o 
fitoterápico é definido como “medicamento 
f a r m a c ê u t i c o  o b t i d o  p o r  p r o c e s s o s  
tecnologicamente adequados, empregando-se 
exclusivamente matérias primas vegetais, com 
finalidade profilática, curativa, paliativa ou para 
fins de diagnóstico. É caracterizado pelo 
conhecimento da eficácia e dos riscos de seu 
uso, assim como pela reprodutibilidade e 
constância de sua qualidade. Não se considera 
medicamento fitoterápico aquele que, na sua 
composição, inclua substâncias ativas isoladas, 
de qualquer origem, nem as associações destas 
com extratos vegetais”. Dessa forma, o 
fitoterápico só poderá ser empregado na 
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terapêutica após estudos farmacológicos, 
toxicológicos e clínicos que comprovem sua 
eficácia e segurança de uso. Esses estudos se 
iniciam com a caracterização da atividade 
farmacológica em modelos experimentais e 
após a sua formulação se iniciam os estudos 
toxicológicos em animais de laboratório. Nessa 
etapa, pelo menos duas espécies de animais 
passam por uma bateria de estudos de toxicidade 
(aguda, doses repetidas, sub-crônica e crônica), 
embriofetotoxicidade, mutagenicidade, 
carcinogenicidade, fertilidade e performance

SP 08.4 INTEGRATING TRADITIONAL 
KNOWLEDGE INTO R&D STRATEGIES: 
IS IT WORTHWHILE ?
Elaine Elisabetsky
Lab. de Etnofarmacologia, Dept. de 
Farmacologia, ICBS, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, C.P. 5072, 90041-970, 
Porto Alegre, RS, Brazil. 

The pharmaceutical industry regards medicinal 
plants as potential sources of bioactive unusual 
molecules, potentially bearing therapeutic 
properties associated with innovative 
mechanisms of action. For allopathic drug 
development, even when traditionally used 
formulations are taken into consideration, 
traditional medical systems are very scarcely 
regarded as such. The herbal industry, 
borrowing directly from traditional use of plant 
medicines, is more likely to accommodate 
innovations as well as to accept unconventional 
c o n c e p t s  o f  h e a l t h / d i s e a s e ,  
maintenance/treatment and drug mode of 
action. Although often criticized for an often 
irresponsible attitude towards quality and safety 
standards, the sizable herbal drug market has 
generated a significant body of useful clinical 
data in the last decade. Pharmacology as a 
discipline, in spite of its history long and 
intensively associated with natural products, has 
been refractory to the potential contribution of 
ethnopharmacology, either as sources of new 
drugs or of different paradigms for drug usage 
and modes of action.
 The complex patterns often found in 
pharmacological studies of medicinal plant 
extracts suggest that the effects of plant drugs 
may often be based on a more diverse/complex 
pharmacodynamic basis than the common 
d r u g / e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s .  I n  f a c t ,  
pharmacological properties and clinical effects 
observed with herbal drugs may result from 
effects of more than one active ingredient, from 
drug interactions among ingredients, from 
active ingredients possessing multiple 
mechanisms of action, or even modulating 
targets not yet recognized by the current 
biomedical understanding of cell biology 
modulation.
This complex pattern of drug activity may be 
more in line with the current understanding of 

Simpósio

diseases as complex multifactor processes. 
Determination, rather than causality, is the 
current extended interpretation of cause-effect 
relationships in physics, “cause” being 
substituted by “determining conditions”, where 
all the conditions of a process or state are equally 
important. According o this view some (if not 
all) diseases should be understood as processes, 
where an interplay of multiple factors (genetics, 
environmental exposures, somatization targets, 
psychic conditions, etc) have to be considered. 
In this context, the complex pharmacodynamics 
observed with plant extracts may be attractive 
for the possibility of simultaneously modulating 
relevant targets.
This discussion focus on the advantages of 
exploring traditional knowledge associated with 
medicinal plant therapeutic properties in the 
R&D scenario aimed to develop new drugs. 
Analysis of hit rates of different R&D programs 
and cases from clinical data are taken as the 
basis for discussing relevant issues to adequate 
the integration of traditional knowledge and 
different medical paradigm into strategies for 
drug development. It is argued that the 
understanding of traditional medical concepts in 
general, and traditional medical practices in 
particular, can lead to true innovation in 
paradigms of drug usage and drug development.
CNPq/ISE

SP 9.1 MECHANISMS UNDERLYING THE 
KININ B  RECEPTOR UP-REGULATION 1

D U R I N G T H E  I N F L A M M ATO RY 
PROCESS.
Campos M.M.; Fernandes, E.S.; Passos, G.F., 

 Calixto J.B. Departamento de Farmacologia, 
UFSC, Florianópolis, SC 

We have previously demonstrated that local 
treatment with the cytokines IL-1 and TNF 
induced the functional up-regulation of B  1

receptors in the rat paw (Campos et al., 1999). 
The present study examines the potential 
contribution of NF-B activation and neutrophil 
influx for the functional and molecular up-
regulation of the kinin B  receptor after the local 1

treatment with LPS or PAF. Intradermal (I.d.) 
injection of LPS or PAF resulted in a time-
dependent increase of oedema formation 

9induced by the B  receptor agonist des-Arg -BK, 1

which was accompanied by a prominent 
increase of B  receptor mRNA expression in the 1

rat paw. Either in animals treated with LPS or 
9PAF, des-Arg -BK-induced oedema was 

inhibited by the B  receptor antagonists des-1
9 8Arg -[Leu ]-BK and R-715. In addition, the 

functional up-regulation of B  receptors was 1

prevented by the co-injection of the PAF 
receptor antagonist WEB 2086. B  receptor up-1

regulation following LPS or PAF injection is 
preceded by the rapid activation of the 
transcription factor NF-B. More importantly, 

blockade of NF-B translocation by the NF-B 
inhibitor PDTC prevented the increase of B1 

receptor-mediated paw oedema. I.d. injection of 
LPS or PAF resulted in a marked increase of 
neutrophil migration, according to assessment 
of myeloperoxidase activity in the rat paw. 
Finally, the adhesion molecule inhibitors 
fucoidin and anti-CD18 largely prevented the 
functional induction of B  receptors. Taken 1

together, present results indicate that the 
induction of B  receptors after treatment with 1

LPS or PAF is dependent on neutrophil 
recruitment, adhesion molecules and NF-B 
activation. These findings provide new insights 
into the process of B  receptor up-regulation in 1

vivo.
Financial support: PRONEX, CNPq and 
CAPES.

SP 9.2 ROLE OF BRADYKININ 
RECEPTORS DURING INTESTINAL 
ISCHEMIA AND REPERFUSION 
INJURY.
1 2Danielle G. Souza, Eliane S.L. Lomez, 
1 3Vanessa Pinho, João Bosco Pesquero, 
4 2Michael Bader, Jorge Luís Pesquero,  & 
1,*Mauro M. Teixeira
1Departamento de Bioquímica e Imunologia e 
2Departamento de Fisiologia e Biofísica, ICB, 

3UFMG, Belo Horizonte, Departmento of 
Biofisica, Escola Paulista de Medicina, São 

4Paulo; Molecular Biology of Peptides 
Hormones Group in the Department of 
Neuroscience, Max-Delbrück-Center for 
Molecular Medicine (MDC), Germany.

The administration of bradykinin may attenuate 
ischemia and reperfusion (I/R) injury by acting 
on B  receptors. Blockade of B receptor has also 2 2 

been shown to ameliorate lesions associated 
with I/R injury. In an attempt to explain these 
contradictory results, the objective of the 
present work was to investigate the role of and 
interaction between B  and B receptors in a 1 2 

model of intestinal I/R injury in mice. The 
bradykinin B  receptor antagonist (HOE 140) 2

inhibited reperfusion-induced inflammatory 
tissue injury and delayed lethality. After I/R, 
there was an increase in the expression of B  1

receptor mRNA that was prevented by HOE 
-/-140. In B R  mice, inflammatory tissue injury 1

was abrogated and lethality delayed and 
partially prevented. Pretreatment with HOE 140 
reversed the protective anti-inflammatory and 

-/-anti-lethality effects provided by the B R  1

phenotype. Thus, B  receptors are the major 2

driving force for B  receptor activation and 1

consequent induction of inflammatory injury 
and lethality. On the other hand, activation of B  2

receptors may prevent exacerbated tissue injury 
-/-and lethality, an effect unmasked in B R  mice 1

and likely dependent on the vasodilatory actions 
of B  receptors. Blockade of B  receptors could 2 1
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be a more effective strategy than B  or B /B  2 1 2

receptor blockade for the treatment of the 
inflammatory injuries that follow I/R.

SP 9.3 INTERACTIONS BETWEEN 
KININS, SENSORY NEURONS AND 
MAST CELLS IN INFLAMMATORY 
RESPONSES. 
Edson Antunes. Department of Pharmacology, 
Faculty of Medical Sciences, UNICAMP, CP 
6111, 13084-971, Campinas (SP), Brazil.

Kinins are released from either high molecular 
(HK) or low molecular (LK) weight kininogen 
through the enzymatic action of serine proteases 
called tissue or plama kallikreins, where the 
former preferentially forms Lys-bradykinin 
from LK whereas the latter forms bradykinin 
from HK. The activation of the kallikrein-
kininogen-kinin (KKS) during tissue damage 
results in kinin formation, causing mainly 
increased microvascular permeability, 
vasodilatation, pain, and marked accumulation 
of leukocytes into inflammatory sites, through 
activation of either inducible B  or constitutive 1

B  receptors [1]. However, part of the biological 2

actions of bradykinin has been attributed to its 
ability to stimulate primary sensory neurones 
causing the release of sensory neuropeptides 
(substance P, CGRP and VIP) from their 
peripheral nerve endings in certain tissues, 
including the airways [2], skin [3] and pancreas 
[4], among others. Such conclusions have 
mainly been obtained with the use of selective 
neurokinin NK , NK  and NK3 receptor 1 2

antagonists, as well as pretreatment of rats with 
capsaicin at neonatal stage. There is also good 
evidence that mast cell activation is an 
intermediate step in the sensory nerve-mediated 
neurogenic responses, possibly due to the close 
anatomical contact between sensory nerves and 
mast cells [5,6]. Substance P can induce in vivo 
and in vitro mast cell degranulation, resulting in 
the local release of the vasoactive amines 
histamine and 5-HT. On the other hand, mast cell 
stored amines (histamine, 5-HT), besides 
directly activating receptors on post-capillary 
venules, are suggested to stimulate sensory fiber 
terminals causing the release of substance, thus 
amplifying the inflammatory reaction. In 
conclusion, studies in literature suggest that 
there is a complex interaction between these 
three systems that are important for a wide array 
of physiopathological functions.
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SP 10.2 ESTUDO FARMACOLÓGICO DE 
N O V O S  A N T A G O N I S T A S  -
ADRENÉRGICOS DERIVADOS DO 
SAFROL.

1 2 3Silva, CLM , Romeiro, LA , Tibiriçá, E , 
4 4 1Fraga, CAM , Barreiro, EJ  e Noël, F .

1-Dep. Farmacologia Basica e 
Clínica/ICB/UFRJ
2- Universidade Católica de Brasília
3-Dep. Fisiologia e farmacodinâmica/Fiocruz
4-Dep. Fármacos/Fac. Farmácia/UFRJ

No âmbito de um programa de desenvolvimento 
de fármacos na UFRJ abrangendo a Química 
Medicinal (LASSBio, Fac. Farmácia) e a 
Farmacologia (Dep. Farmacologia, ICB), 
descrevemos neste trabalho a avaliação 
farmacológica in vivo e in vitro de novos 
derivados N-fenilpiperazínicos sintetizados a 
partir do safrol  sobre os três subtipos de 
receptores alfa 1 adrenérgicos.
O subtipo alfa 1A, expresso no tecido prostático, 
é o alvo molecular de fármacos utilizados 
clinicamente no tratamento da hiperplasia 
prostática benigna. Por outro lado, o subtipo alfa 
1B, expresso na musculatura vascular e 
cardíaca, está relacionado à hipertensão e 
hipertrofia cardíaca. 
Dentre os derivados avaliados, o LASSBio 772 
apresentou in vitro uma afinidade similar ao do 
antagonista alfa 1 não seletivo prazosina. 
Contudo este derivado apresentou maior 
seletividade para os subtipos alfa 1A e alfa 1D 
em relação ao subtipo alfa 1B adrenérgico.

S P  1 1 . 2  B A S E S  F Í S I C A S  D A  
LUMINESCÊNCIA.
Alice Teixeira Ferreira
Os tópicos a serem abordados:
Natureza da Luz, Processo de Absorção e 
Emissão da Luz pela Matéria, Eficiência 
Quântica, Transições Eletrônicas, Espectros de 
Absorção e Emissão de Luz.
A fluorimetria é limitada somente pela 
intensidade da luz de excitação e pela 
possibilidade de se detectar baixos níveis de luz 
emitida, de tal maneira que concentrações da 
ordem de !0-12 podem ser medidas. Por esta 
razão , na última década, foram desenvolvidas 
metodologias variadas baseadas em emissão de 
luz para estudar reações fotoquímicas 
decorrentes de interações moleculares e ion-
moleculares, em material biológico e em tempo 
real. Com marcadores fluorescentes adequados 
pode-se acompanhar as várias etapas da 
sinalização celular, o seu metabolismo e mesmo 
como se dá seu processo de morte. Os 
fluoróforos permitem também identificar 
moléculas como DNA e proteínas extraídas das 
células e são também marcadores de receptores e 

de organelas celulares. Torna-se necessário, 
portanto, o conhecimento dos princípios físicos 
para se tirar bom proveito do método 
fluorimétrico a ser utilizado, definindo sua razão 
sinal/ruido para dada condição e que permite a 
detecção da quantidade mínima de uma dada 
molécula ou complexo molecular.
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01 - 001
ATYPICAL ALPHA-ADRENOCEPTORS 
OF THE BOTHROPS JARARACA VENOM 
GLAND: A MOLECULAR APPROACH.
1 2Kerchove, C.M.; Lazari, M.F.M.; 
1 1Yamanouye, N. Lab. Farmacologia, Inst. 

2Butantan, Depto. Farmacologia, UNIFESP, 
São Paulo, Brasil.

Introduction and Aim: The stimulation of 
alpha-adrenoceptors triggers the venom 
production machinery in Bothrops jararaca 
snake venom gland. Stimulation of this receptor 
mobilizes calcium from intracellular stores. 
However, receptor sensitivity to alpha-
adrenoceptor agonists is low and antagonists 
have no effect. Receptor activation is followed 
by long-term desensitization (up to 30 days) 
(Kerchove et al., Annals of ALF 2000, p.394; 
Annals of Fesbe 2001, p215; Annals of SBFTE, 
2002, p119). Together these data suggest that the 
snake alpha-adrenoceptors have a different 
molecular structure The aim of this work is to 
clone the alpha-adrenoceptors present in the 
venom gland.
Methods and Results: Degenerated primers 
were designed based on the alignment of amino 

rd thacid sequences between the 3 and 6  
transmembrane domain of alpha-adrenoceptors 
from different species of the phylogenetic scale. 
The templates used were: snake and chicken 
(positive control) genomic DNA and cDNA 
obtained from quiescent venom glands. The best 
PCR conditions (“Hot Start” and “Touchdown” 
protocols) gave rise to the products with 
expected size. The nucleotide sequence analysis 
showed h igh  homology wi th  a lpha-
adrenoceptors when chicken template was used, 
but none of those obtained with snake templates 
have any homology with alpha-adrenoceptors.
Conclusion: These results suggest that snake 
alpha-adrenoceptors have different structure that 
could explain the different pharmacological 
profile and long-term desensitization, previously 
found.
Apoio Financeiro: Support by: FAPESP, CNPq, 
Fundação Butantan

01 - 002
EFFECT OF PCALC36, A NEW 
SYNTHETIC COUMESTAN, ON GABAA 
RECEPTORS
Lopes, D.V.S.1, Noël, F.1, Caruso, R.R.B.1, 
Castro, N.G.1, Silva, A.J.M.2; Costa, P.R.R2. 
1Depto. de Farmacologia Básica e Clínica-
ICB; 2Laboratório de Química Bioorgânica, 
NPPN, UFRJ, RJ, Brasil.

Objetivo: Benzodiazepines (BZP) are widely 
used as anxiolytics, sedative/hypnotics and 
anticonvulsants. They act by binding to an 
allosteric site on the GABAAR, modulating the 
ability of the inhibitory neurotransmitter GABA 
to open the Cl- channel and to hyperpolarize the 

neuron. Our objective was to investigate the 
interaction of PCALC36, 2-methoxy-3,8,9-
trihydroxy coumestan, with the BZP site at the 
rat brain GABAAR.
Methods and Results: PCALC36 inhibited the 
binding of 0.2 nM [3H]-flunitrazepam to crude 
synaptosomes in a concentration-dependent 
manner (IC50~10 µM). The rate constants of 
[3H]-flunitrazepam dissociation induced by 
addition of an excess of either cold 
flunitrazepam and/or PCALC36 were identical, 
suggesting that PCALC36 competes at the BZP 
site. The presence of PCALC36 did not modify 
the affinity of flunitrazepam but progressively 
decreased its maximal binding. However, 
binding of PCALC36 was not irreversible. Van't 
Hoff analysis indicated that the binding of 
PCALC36 is entropy-driven, unlike that of 
classical BZP. Addition of GABA shifted the 
competition curve of PCALC36 to the right as 
shown for BZP inverse agonists. Indeed, 
PCALC36 60 µM slightly inhibited the tonic Cl- 
current mediated by GABAARs in hippocampal 
neurons and was able to quickly and reversibly 
block (by 93.2%, n=11) the potentiation 
induced by midazolam 0.1 µM.
Conclusions: PCALC36, member of a new 
class of isoflavonoids, is probably an inverse 
agonist at the central BZP site.
Apoio Financeiro: Financial support: CAPES, 
CNPq , FAPERJ & Pronex

01 - 003
C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  
H I S T O M O R F O L Ó G I C A  D A  
REABSORÇÃO ÓSSEA E DENTÁRIA 
A S S O C I A D A S  A O  
CARCIONOSSARCOMA DE WALKER 
256, NA CAVIDADE ORAL DE RATOS.
Alves, A.P.N.N.., Moraes, M.E.A.; Costa-
Lotufo, L.V.;. Barrosso, A.B.; Pessoa, C, 
Guedes, R.C.L.; Nunes, G.C; Ferreira Júnior, 
L.M, Moraes, M.O Depto de Fisiologia e 
Farmacologia, UFC, CE, Brasil.

Objetivo: Introdução Os neoplasmas malignos 
não odontogênicos da maxila e mandíbula são 
raros em relação aos tumores de tecidos moles. 
A reabsorção patológica do osso alveolar, vista 
numa variedade de neoplasias malignas são 
severas, levando a microfraturas. Este trabalho 
procurou estabelecer um modelo experimental 
de desenvolvimento tumoral na cavidade oral 
em ratos, permitindo, assim, o estudo dos efeitos 
diretos dos tumores líticos nos ossos e nas 
estruturas dentais.
Métodos e Resultados: Foi utilizada uma 
suspensão de células tumorais do Walker 256, 
(100.000 células/ml), implantadas em alvéolos 
dentários, inicialmente abertos por exodontias 
em ratos Wistar, (120-160g, n=12) previamente 
anestesiados. Os animais foram acompanhados 
por 12 dias, para obtenção do crescimento 
cinético do tumor, e remoção das mandíbulas, 

para posterior análises radiográfica e 
histológica. Resultado: O crescimento tumoral 
ocorreu em 100% dos animais inoculados, 
tendo estabelecido o modelo de implantação na 
cavidade oral. No exame radiográfico foi 
identificado área lítica, sem evidência de reparo, 
na região dos alvéolos. Na análise histológica 
foi observada infiltração óssea, periférica e 
central, de células tumorais.
Conclusões: Ficou estabelecido um modelo 
experimental do tumor de Walker 256 na 
cavidade oral, de invasão óssea, vindo a 
possibilitar os testes de novos fármacos e 
esquemas terapêuticos no tratamento do câncer 
bucal.
Apoio Financeiro: Instituto Claude Bernard e 
FUNCAP

01 - 004
AVALIAÇÃO DA 
HIPERTERMOTERAPIA ASSOCIADA 
AO 5-FLUOROURACIL E AO 
LEUCOVORIN NO TUMOR DE 
WALKER 256 IMPLANTADO EM 
ESTÔMAGO DE RATO.
Oliveira PF1, Nascimento, GL1, Nascimento 
GL1, Almeida PR2, Pessoa C1, Costa-Lotufo 
LV1., Moraes, M.E.A.1, Moraes, MO1. 1Dept. 
de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de 
Medicina-UFC. 2Dept.de Patologia e Medicina 
Legal da Faculdade de MedicinaUFC

Objetivo: O 5-Fluorouracil (5-FU) associado a 
outras terapêuticas mostra bons resultados no 
prolongamento da sobrevida de indivíduos com 
câncer gastrintestinal. O Leucovorin (ac. 
folínico) aumenta tanto in vitro como in vivo a 
citotoxidade do 5-FU. Avaliar a influência da 
a s s o c i a ç ã o  L e u c o v o r i n ,  5 - F U  e  
hipertermoterapia (Ht) na sobrevida de ratos 
com o tumor de Walker 256 implantado no 
estômago.Métodos e Resultados: O tumor de 
Walker 256 foi implantado na mucosa gástrica 
de ratos Wistar machos (180-300g). Após o 3°, 
7° ou 10° dias da inoculação do tumor, os ratos 
foram tratados com Leucovorin 7mg/m2, e após 
20min, foi administrado 5-FU 130mg/m2. 
Decorridas 2h de tratamento, os animais foram 
submetidos a Ht durante 1h. Os animais do 
grupo controle (sem tratamento) tiveram 
sobrevida de 13,25 dias (n=12), enquanto os 
animais tratados com 5-FU associado ao 
Leucovorin e à Ht no 3o, 7o ou 10o dia após a 
inoculação do tumor tiveram média de 
sobrevida correspondente a 17,60 (n=10); 15,42 
(n=12) e 15,85 (n=13) respectivamente, os quais 
diferem estatisticamente do controle (p < 0,02).
Conclusões: A associação de 5-FU, Leucovorin 
e Ht aplicada no 3o , 7o ou 10o dia após o 
implante do tumor aumentou a sobrevida dos 
ratos com o tumor de Walker 256 implantado no 
estômago em relação ao controle.Apoio 
Financeiro: Apoio: CNPq e Instituto Claude-
Bernard.
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01 - 005
EXPRESSÃO DA TIMIDILATO SINTASE 
EM ADENOCARCINOMAS GÁSTRICOS
Montenegro, RC1.; Batista, DM2.; Moraes, 
MEA.; Santos, C3.; Pitombeira, MV2.; 
Rabenhorst, SHB2.; Moraes, MO1. 1. 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia; 
2. Departamento de Patologia e Medicina 
Legal - UFC. 3. Hospital do Câncer do Ceará. 
Faculdade de Medicina. Fortaleza-CE.

Objetivo: O câncer gástrico apresenta-se como 
a terceira causa de morte por câncer, sendo os 
adenocarcinomas responsáveis por 95% dos 
casos.A enzima timidilato sintase (TS) está 
envolvida na síntese de DNA e proliferação 
celular, sendo esta alvo para diferentes 
quimioterápicos. A superexpressão da TS 
sugere o seu envolvimento com a resistência a 
drogas. O objetivo foi avaliar a expressão da TS 
em tumores gástricos humanos.
Métodos e Resultados: 17 amostras foram 
coletadas na cirurgia e processadas para análise 
histopatológica e imunohistoquímica (SABP). 
A análise histopatológica revelou que 43,75% 
dos tumores foram do tipo intestinal, 43,75% do 
tipo difuso e 12,5% misto, sendo a mesma 
proporção para os sítios proximal, distal e misto 
da doença. 70,6% dos tumores apresentaram 
superexpressão da TS. Essa proporção se 
manteve nos tumores de alto e baixo grau, 
mostrando que a superexpressão desta enzima 
não está relacionada ao estadiamento. Também 
não há correlação entre a classificação 
histopatológica e o sítio da doença com a 
superexpressão da TS.
Conclusões: o acompanhamento destes 
pacientes  poderá  nos  most rar  se  a  
superexpressão da timidilato sintase observada, 
está ou não correlacionada à resistência aos 
quimioterápicos, como observado em outros 
tumores do TGI.
Apoio Financeiro: APOIO FINANCEIRO: 
CNPq e InCB

01 - 006
SUPEREXPRESSÃO DA PROTEÍNA 
p21ras EM ADENOCARCINOMAS 
GÁSTRICOS: POSSÍVEL ALVO 
TERAPÊUTICO

1Montenegro, RC .; Moraes, MEA.; Santos, 
3 2 2C .; Pitombeira, MV .; Rabenhorst, SHB .; 

1 1Moraes, MO .;Fortier, SC.; Departamento de 
2Fisiologia e Farmacologia; Departamento de 

3Patologia e Medicina Legal - UFC. Hospital 
do Câncer do Ceará. Faculdade de Medicina. 
Fortaleza-CE.

Objet ivo:  Os  adenocarc inomas  são  
responsáveis por 95% dos casos de câncer 
gástrico. A p21ras é uma proteína transdutora de 
sinal (GTPase),  ancorada na porção 
citoplasmática da membrana pela enzima 
farnesil-transferase, é importante na mitogênese 

induzida por fatores de crescimento. Inibidores 
desta enzima afetam a localização normal da ras, 
sendo este um possível alvo terapêutico. Com 
isso, foi avaliada a expressão da p21ras em 
tumores gástricos humanos.
Métodos e Resultados: 15 amostras foram 
coletadas na cirurgia e processadas para análise 
histopatológica. A expressão da p21ras foi 
detectada pelo método de imunohistoquímica 
(SABP). A análise histopatológica revelou que 
57,4% dos tumores eram do tipo intestinal, 
35,71% do tipo difuso e 7,15% misto. 58,3% dos 
tumores foram proximais. 73,3% dos tumores 
apresentaram superexpressão da p21ras. Essa 
proporção se manteve nos tumores de alto e 
baixo grau, mostrando que a superexpressão 
desta enzima não está relacionada ao 
estadiamento histopatológico. Também não há 
correlação entre a classificação histopatológica 
e o sítio da doença com a superexpressão da 
p21ras.
Conclusões: a superexpressão da p21ras 
observada nos tumores gástricos abre novas 
possibilidades de tratamento mais específico, 
diminuindo, assim, os efeitos colaterais.
Apoio Financeiro: CNPq e InCB

01 - 007
ADAPTIVE EXPRESSION OF 
DIFFERENT PROTEINS INVOLVED IN 
CELLULAR CALCIUM HOMEOSTASIS 
IN DENERVATED RAT VAS DEFERENS.
1Quintas, L.E.M., 1Silva, C.L.M., 1Cunha, 
V.M.N., 1Scaramello, C.B.V., 2Lafayette, 
S.S.L., 2Caricati-Neto, A., 2Jurkiewicz, A., 
1Noël, F. 1Depto. Farmacologia Básica e 
Clínica, ICB/UFRJ, Rio de Janeiro, 2Depto 
Farmacologia, EPM/UNIFESP, São Paulo

Objetivo:  We have shown that some proteins 
implicated to excitation-contraction coupling of 
rat vas deferens (RVD) have their expression 
altered after denervation (Jurkiewicz et al, Eur J 
Pharmacol, 256:329, 1994; Quintas et al, 
Biochem Pharmacol, 64:1431, 2002). Here we 
examine the behavior of other entities directly 
involved in Ca2+ homeostasis, i.e. Ca2+-
ATPases (from plasma  PMCA  and 
sarco/endoplasmic reticulum  SERCA  
membranes) and intracellular Ca2+ channels 
(ryanodine receptors).
Methods and Results: Crude membrane 
preparations of control (cRVD) and denervated 
RVD (dRVD) were studied by means of 
[3H]ryanodine binding, Ca2+-ATPase activity 
resistant (PMCA) or not (SERCA) to 
thapsigargin and Western blot (PMCA). These 
techniques revealed for dRVD a significant 
(paired t test, p<0.05) decrease of ryanodine 
binding sites (142.4 ± 35.3 vs 77.3 ± 14.3 
fmol/mg) and SERCA activity (2.12 ± 0.39 vs 
1.11 ± 0.31 mmol Pi/mg/h), though PMCA level 
remains unchanged (2.26 ± 0.64 vs 1.96 ± 0.48 
mmol Pi/mg/h and preliminary Western blots).

Conclusões: Conclusion: As for Na+/K+-
ATPase a2 isoform and L-type Ca2+ channel, 
ryanodine receptors and SERCA seem to be 
downregulated following nerve removal. In 
contrast, PMCA, like Na+/K+-ATPase a1 
isoform, is not affected. The reason for this 
adaptation is not clear, but they may have some 
i m p o r t a n c e  i n  t h e  p h e n o m e n o n  o f  
postjunctional supersensitivity.
Apoio Financeiro: Support: FAPESP, CNPq, 
FAPERJ

01 - 009
RESPOSTA NORADRENÉRGICA EM 
DUCTO DEFERENTE ISOLADO DE 
RATOS SUBMETIDOS À NATAÇÃO E 
TRATADOS COM DECANOATO DE 
NANDROLONA.
Pereira, OCM, Castor, LRG. Departamento de 
Farmacologia, IB, UNESP- Botucatu, SP

Objetivo: Estudar a resposta alfa  pós-juncional 1

à noradrenalina em ductos deferentes isolados 
de ratos intactos e castrados submetidos à 
natação, tratados ou não com decanoato de 
nandrolona.
Métodos e Resultados: Ratos Albinos Wistar, 
75 dias de idade; Natação (Nat), 1h/dia/15dias. 
Orquiectomia bilateral, realizada 21 dias antes 
da reatividade. Tratamento com decanoato de 
nandrolona (DN) 7,5mg/Kg sc, nos dias 1º, 5º, 
9º e 13º. Ratos mortos no 15º dia para estudo de 
reatividade. Curvas concentração-resposta à 
noradrenalina (NA) em ducto deferente para 
determinação do pD . PD /NA2 2

p< 0,05, teste de Tukey-Kramer (n=6)
Conclusões: A natação repetida levou a 
aumentou na sensibilidade à noradrenalina em 
ducto deferente de ratos intactos. Esse aumento 
pode estar relacionado à redução no nível de 
testosterona. A atividade do decanoato de 
nandrolona não se mostrou efetiva em alterar a 
resposta à noradrenalina em ratos intactos, 
provavelmente devido ao tempo de tratamento 
utilizado. Em ratos castrados, a participação da 
natação não foi efetiva em alterar a resposta à 
noradrenalina no ducto deferente. A castração 
diminui a sensibilidade à noradrenalina. 
Possivelmente a atividade predominante 
anabólica do decanoato de nandrolona foi capaz 
de restaurar integralmente a sensibilidade à 
noradrenalina em ratos castrados sedentários. 
Em ratos castrados submetidos à natação essa 
sensiblidade foi restaurada parcialmente.
Apoio Financeiro: Apoio finaceiro: CAPES.
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01 - 010
ATTEMPTS TO CLONE THE BETA-
ADRENOCEPTOR OF THE Bothrops 
jararaca VENOM GLAND.
1 2 1Gomes, M., Lazari, M.F.M., Yamanouye, N., 
1 2Lab. Farmacologia, Inst. Butantan, Depto. 
Farmacologia, UNIFESP, São Paulo, SP

Introduction and Aim: The stimulation of beta-
adrenoceptors is an important step to trigger 
venom production cycle in Bothrops jararaca 
venom gland. Stimulation of this receptor by 
isoprenaline increase cAMP production. 
However, it has low affinity for knowing beta-
adrenoceptor ligands, suggesting a different 
molecular structure (Yamanouye, et al, Life Sci., 
67:217, 2000). Therefore, the aim of this study is 
to clone the beta-adrenoceptor present in the 
snake venom gland.
Methods and Results: Degenerated primers 
used for PCR were designed, based on the 
interspecies homology between the sequences 
from mouse, turkey and human beta-
adrenoceptor and correspond to a conserved 

rd thamino acid sequences in the 3  (forward) and 6  
(reverse) transmembrane regions. Snake and 
chicken (positive control) genomic DNA and 
cDNA obtained from quiescent venom glands 
were used as a template. After “Hot start” and 
“Touchdown” protocols, the best PCR 
conditions, products of expected size were 
obtained. The nucleotides sequences of PCR 
products were analyzed and only the one 
obtained from chicken genomic DNA has 
h o m o l o g y  w i t h  b e t a - a d r e n o c e p t o r ,  
demonstrating that the primers used were 
adequate. However, none of PRC products of the 
expect size obtained from snake templates have 
homology with this receptor.
Conclusion: These results showed that the 
molecular structure of beta-adrenoceptor in the 
snake seems to be different from those described 
in the literature and corroborate with previous 
pharmacological characterization.
Apoio Financeiro: Supported by: FAPESP, 
CNPq, Fundação Butantan

01 - 011
SYMPATHETIC OUTFLOW PLAYS A 
ROLE IN Bothrops jararaca VENOM 
GLAND DYNAMICS.
1 2 1Sousa, R.R.; Gonçalves. L.R.C.; Yamanouye, 

1 2N. Lab. Farmacologia and Fisiopatologia, 
Instituto Butantan, São Paulo, SP

Introduction and Aim: Viperidae snake venom 
gland has a central lumen where all venom is 
stored. After milking or bite secretory cells are 
stimulated for a new cycle of venom synthesis 
and secretion. Concurrent with an increase in the 
synthesis of RNA and protein there is an increase 
in secretory cells (peaks at 4 days after milking). 
Flattened quiescent cells gradually become 
columnar and just around 30-50 days after 

milking, secretory cells return to quiescent stage 
(Kochva, 1987). The stimulation of both alpha- 
and beta-adrenoceptors is relevant to trigger 
venom production cycle (Yamanouye et al., 
2000; Kerchove et al., submitted). Thus, the aim 
of this study is to verify the role of sympathetic 
outflow in venom gland dynamics.
Methods and Results: Extract of venom gland 
in different stage of venom production cycle 
(quiescent, 4, 7 or 15 days after venom 
extraction) and obtained from 4-days milked 
snakes treated with reserpine (10mg/kg) or 
reserpine plus isoprenaline (100mg/kg) or 
phenylephrine (100mg/kg) were analyzed by 
SDS-PAGE. The protein profiles are different in 
all venom production stages studied, being the 4 
days after milking the most different. Reserpine 
treatment change drastically the protein profile, 
however administration of isoprenaline or 
phenylephrine restore the reserpine effect.
Conclusion: These results suggest that 
sympathetic outflow plays a role in triggering 
venom production cycle by inducing the 
synthesis of proteins important for venom 
production and secretion process.
Apoio Financeiro: Supported by: FAPESP, 
CNPq, Fund. Butantan

01 - 012
EVIDÊNCIAS DA VIA Bcl-2/p53 NOS 
TUMORES GÁSTRICOS DE BAIXO 
GRAU

1 1Montenegro, RC , Costa-Lotufo, LV , Santos, 
3 2 1C . Pitombeira, MV , Moraes, MEÃ , 

2 1Rabenhorst, SHB , Moraes, MO . 1. 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia; 2. 
Departamento de Patologia e Medicina Legal - 
UFC. 3. Hospital do Câncer do Ceará. 
Faculdade de Medicina. Fortaleza-CE.

Objetivo: O câncer gástrico apresenta-se como 
um dos mais incidentes no estado do Ceará. O 
p53 atua na proliferação celular e apoptose 
como fator de transcrição. Uma das proteínas 
sob regulação indireta do p53 é a proteína 
antiapoptótica bcl-2. Devido a essa interação 
gênica foi avaliado o papel do bcl-2 e p53 em 
amostras de tumores gástricos.
Métodos e Resultados: 16 amostras foram 
coletadas na cirurgia e processadas para análise 
histopatológica e imunohistoquímica. De 
acordo com o sítio da doença, 46,7% 
apresentaram sítio proximal, 46,7% distal e 
6,6% misto. Histopatologicamente, 37,5% dos 
tumores foram do tipo intestinal, 43,75% do tipo 
difuso, 18,75% misto. Na análise geral, 50% dos 
tumores, apresentaram-se com o bcl-2 (+)/p53 
(+) e 50% bcl-2 (-)/p53 (-). Quando separados 
pelo estadiamento foi observado que nos 
tumores de baixo grau, 75% apresentaram-se 
bcl-2 (+)/p53 (+), enquanto que o inverso foi 
observado nos tumores de alto grau cuja a 
prevalência foi de bcl-2 (-)/p53 (-) em 75% dos 
casos.

Conclusões: Esses dados sugerem que nos 
tumores de baixo grau a via predominante 
desregulada é a via anti-apoptótica, onde a perda 
da função do p53, seria uma das justificativas 
para a superexpressão da proteína Bcl-2, sendo 
estes tumores, provavelmente mais resistentes à 
quimioterapia.
Apoio Financeiro: CNPq e InCB

01 - 013
EFEITO DA ROPIVACAÍNA NA 
RECAPTAÇÃO NEURONAL DE 
NOREPINEFRINA EM MÚSCULO LISO.
Martins, C.A.S; Aragão, P.W. de; Martins, 
M.R.S.; Freire, S.M.F.; Borges, M.O.R.; 
Borges, A.C.R. Departamento de Ciências 
Fisiológicas, Universidade Federal do 
Maranhão, São Luís-Maranhão.

Objetivo: Além da ação anestésica local, a 
ropivacaína apresenta efeito vasoconstritor, 
clinicamente significativo (LÖFSTRÖM, Reg. 
Anesth., 17:1, 1992) e que pode ser observado 
quando da anestesia infiltrativa, o que a torna um 
anestésico importante no bloqueio de campo 
(GUINARD et al., Reg. Anesth., 17:317, 1992). 
Este trabalho teve por objetivo caracterizar o 
mecanismo de ação constritor da ropivacaína em 
músculo liso.
Métodos e Resultados: Em preparações 
isoladas de ducto deferente de ratos foram 
construídas curvas concentração-efeito de 
norepinefrina na ausência ou na presença da 
ropivacaína. Em outra série de experimentos os 
ratos foram tratados com reserpina (10 mg/Kg, 
i.p.) para avaliar a reatividade dos ductos 
deferentes à tiramina ou norepinefrina, na 
ausência ou presença da ropivacaína. A 
ropivacaína nas concentrações de 5 ou 10 µg/mL 
potencializou o efeito máximo (Emax) da 
norepinefrina em 47 e 35%, respectivamente, 
enquanto que em elevadas concentrações (50 ou 
100 µg/mL) ocorreu inibição do efeito máximo 
produzido por este agonista. Em ductos 
deferentes isolados de ratos reserpinizados, a 
ropivacaína (10 ou 20 µg/mL) potencializou 
(150 e 25%, respectivamente) as contrações 
induzidas pela norepinefrina, enquanto que as 
concentrações de 50 ou 100 µg/mL não 
alteraram as respostas à norepinefrina.
Conclusões: Os resultados obtidos permitem 
concluir que a ropivacaína bloqueia a recaptação 
neuronal de norepinefrina pelos terminais 
nervosos simpáticos.
A p o i o  F i n a n c e i r o :  C l í n i c a  S ã o  
Marcus/UFMA/CNPq

Famacologia Celular e Molecular

65



01 - 014
CARACTERIZAÇÃO DOS b-
ADRENOCEPTORES (b-AR) 
MODULATÓRIOS DA TRANSMISSÃO 
SIMPÁTICA EM DUCTOS DEFERENTES 
(DD) DE RATOS NORMOTENSOS E 
HIPERTENSOS.
Lombardi, A. P.; Ferrreira, R. M.; Jurkiewicz, 
A & Caricati-Neto, A  Depto. Farmacologia, 
UNIFESP/EPM, São Paulo-SP.

Objetivo: Visto que os b-AR pré e pós-
sinápticos modulam a neurotransmissão em 
tecidos ricos em nervos simpáticos como o DD 
(Todorov et al., J. Pharmacol. Exp. Ther. 298: 
623, 2001) e disfunções simpáticas pré e pós-
sinápticas estariam envolvidas na hipertensão 
(de Champlain et al., Can J Cardiol., 15: 8A, 
1999), decidimos caracterizar os b-AR em DD 
de ratos adultos (16-20 semanas) normotensos 
(NWR) e hipertensos (SHR).
Métodos e Resultados: Em DD (porção 
prostática) montados in vitro para o registro das 
contrações neurogênicas (twitches) estimuladas 
eletricamente (0,2Hz, 1ms, 60-80V) foram 
estudados os efeitos dos b-agonistas 
(Isoprenalina, ISO; Salbutamol, SAL; 
Adrenalina, ADR) e dos antagonistas seletivos 
b  (Atenolol, ATE) e b (ICI 118,551, ICI). Em 1 2 

preparações de membranas do DD foi estudada a 
3l i g a ç ã o  d o  l i g a n t e  d o s  b - A R  H -

3Dihidroalprenolol ( H-DHA). Os b-agonistas 
inibiram os twitches com a potência (pD ) 2

esperada para o subtipo b em NWR 2  

( I S O = 6 , 7 8 ± 0 , 0 7 ;  S A L = 6 , 5 0 ± 0 , 0 9 ;  
ADR=5,70±0,08) e SHR (ISO=6,68±0,10; 
SAL=6,38±0,12; ADR=5,56±0,05). O ICI foi 
mais potente em antagonizar os efeitos dos b-

3agonistas em DD de NWR e SHR. O H-DHA 
ligou-se de maneira específica, saturável, 
reversível e a uma única população de sítios de 
alta afinidade em NWR (K =1,92±0,27nM) e d

SHR (K =3,63±1,20nM). A ligação foi d

competitivamente inibida pelo ICI e ATE, 
porém a potência do ICI em NWR (K  i
=2,0±0,2nM) e SHR (K  =2,0±0,2nM) foi cerca i

de 1000 vezes maior comparada a do ATE, 
sugerindo a interação com os b -AR.2

Conclusões: Os resultados sugerem que a 
transmissão simpática no DD é modulada 
principalmente pelos b -AR em NWR e SHR.2

Apoio Financeiro: FAPESP e CAPES

01 - 015
CYCLIC NUCLEOTIDE 
PHOSPHODIESTERASES (PDE) AS 
TARGETS OF ATRIAL NATRIURETIC 
PEPTIDE (ANP) SIGNALING IN Y-1 
ADRENAL CORTICAL CELLS.
Thatiana S. Campos*, Tiago B. C. Xavier, 
Newton G. Castro. Depto. de Farmacologia 
Básica e Clínica, ICB, UFRJ, Rio de Janeiro.

Objetivo: To study the role of PDEs in cAMP 
and cGMP signaling and hormonal responses in 
Y-1 cells, derived from a transplantable mouse 
adrenocortical tumor. These cells in culture 
show a cAMP-dependent shape transition (ST) 
from a stellate to a round morphology. The ST 
phenomenon is associated with steroidogenesis 
and was used to investigate the functional role of 
different PDE isoforms and signaling cross-talk 
in Y-1 cells.
Métodos e Resultados: Cells were tested 48h 

2after plating, at a density of 1000 cells/mm . 
Drugs were added to the culture medium and 
incubated for 1h, then round cells were counted 
on an inverted microscope. When applied alone, 
the selective PDE inhibitors vinpocetine 10µM 
(PDE1), EHNA 30µM (PDE2), milrinone 
10µM (PDE3), rolipram 2µM (PDE4), and 
zaprinast 10µM (PDE5) did not induce ST, but 
all potentiated partial ST induced by FK 0.3µM, 
indicating the presence of several PDE 
isoforms. Both sodium nitroprusside (SNP) 
200µM and ANP 0.1µM, which stimulate 
cGMP synthesis by soluble and membrane GC, 
partially inhibited the FK-induced ST. In 
contrast, ANP 0.1µM (48h) mimicked the 
inhibitory effect of FK in cell proliferation 
assayed by the indicator of metabolic activity 
Alamar Blue.
Conclusões: Two cGMP-regulated PDEs (2-3) 
are expressed in Y-1 cells and could be involved 
in ANP and NO signaling, by modulating the 
levels of cAMP.
Apoio Financeiro: PRONEX, CNPq.

01 - 016
VARIAÇÃO DO CÁLCIO 
INTRACELULAR ENVOLVIDO NAS 
CONTRAÇÕES PELA 
NORADRENALINA, ATP e KCl NA 
MUSCULATURA LISA DE ANIMAIS 
GENETICAMENTE HIPERTENSOS.
Ferreira, R. M.; Jurkiewicz, A e Caricati-Neto, 
A, Depto. Farmacologia, UNIFESP/EPM, São 
Paulo-SP.

Objetivo: Visto que disfunções do metabolismo 
2+celular do Ca  estariam envolvidas na 

fisiopatologia na hipertensão (Dominiczak & 
Bohr, Clin. Sci 79: 415-423, 1990), decidimos 

2+ 2+estudar os transientes de Ca  intracelular (Ca  ) i

envolvidos nas contrações pela noradrenalina 
(NA), ATP e KCl em ductos deferentes (DD) de 
ratos geneticamente hipertensos (SHR) e 

normotensos (WKY).
Métodos e Resultados: Tiras longitudinais do 
DD (porção prostática) de ratos adultos (16 a 20 
semanas) foram montadas em sistema PTI 
(USA) para registro simultâneo da fluorescência 

2+emitida pelo quelante de Ca  FURA 2 e das i

contrações estimuladas pela NA, ATP e KCl na 
ausência ou na presença do BayK8644 (ativador 

2+de canais de Ca  tipo L), Nifedipina (inibidor de 
2+canais de Ca  tipo L), Tapsigargina (inibidor da 

2+Ca -ATPase do retículo sarcoplasmático) e 
FCCP (inibidor do transportador mitocondrial 

2 3,5 3,5de Ca  ). O ATP (10 M), NA (10 M) e KCl 
2+(60mM) aumentaram o Ca (25, 12 e 15 % , i

respectivamente) e a tensão (0,5, 0,5 e 2g, 
2+respectivamente). As contrações, mas não o Ca  i

, estimuladas pelo ATP, NA e KCl foram 
aumentadas respectivamente em 20, 50 e 100%, 

- 7 , 5p e l o  B a y K 8 6 4 4  1 0 M  e  i n i b i d a s  
respectivamente em 80, 85 e 90% pela 

-6 2+Nifedipina 10 M. As contrações e o Ca  i
estimulados pelo ATP, NA e KCl não foram 

-7 -alterados pela Tapsigargina 10 M ou FCCP 10
6M. As respostas do DD foram similares em SHR 
e WKY.
Conclusões: Os resultados sugerem que os 

2+transientes de Ca  envolvidos nas contrações i

estimuladas pela NA, ATP e KCl no DD não 
apresentam alterações significativas em animais 
francamente hipertensos.
Apoio Financeiro: Fapesp e CAPES

01 - 017
FRUTALIN, A GAL BINDING-LECTIN 
FROM Artocarpus incisa INDUCES 
INHIBITION OF MELANOMA CELL 
LINES PROLIFERATION
Pereira, CR; Saldanha-Gama, RFG; Brando 

*Lima, AC;; Barja-Fidalgo, C, Moreira, AR 
Depto Farmacologia, IBRAG, UERJ, RJ; 
*Depto Bioquímica e Biologia Molecular, 
UFCe, CE.

Objetivo: Plant lectins have been reported to be 
able to distinguish between malignant and 
normal cells, binding specific to surface 
oligosacharides on tumor cells. Vegetable and 
animal lectins could also present cytotoxic 
effects to tumor cells. In this study, we 
investigated the effects of Frutalin (FTL), an 
alpha-D-galactose-binding lectin isolated from 
Artocarpus incisa seeds, on proliferation of 
human melanoma (MV3) and murine melanoma 
(B16F10) cell lines in vitro.
Métodos e Resultados: Cells were cultured in 
DMEM suplemented and incubated for 48h in 
the presence of FTL (3-50mg/ml). Proliferation 
was assessed by MTT assay. FTL inhibited 
human MV3 cell  proliferation, in a 
concentration-dependent manner (45% 
inhibition-50µg/ml). FTL also showed a potent 
anti-proliferative effects on murine B16F10 
cells (45% inhibition- 25 and 50mg/ml). The 
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cytotoxic effect of FTL was dependent on its 
carbohydarte-binding properties since was 
reversed in the presence of galactose, but not by 
other sugars. The mechanism by which FTL 
interfere with tumor cell proliferation is now 
under investigation.
Conclusões: The results indicate that FTL-
binding to galactose residues on tumor cell 
surface is able to affect human and murine 
melanoma cell growth , suggesting that the 
lectin may be a profitable toll for the study of 
malignant cell regulation.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPERJ, SR2-
UERJ.

01 - 018
EFFECTS OF ASCORBIC ACID ON 
AUTONOMIC DYSFUNCTION (AD) IN 
RAT JEJUNE SUBMITTED TO COLD 
ISCHEMIC PRESERVATION FOR 
TRANSPLANTATION.
Fraga, M. M.*; D´Angelo, L.C.A.*; Taha, M. 
O.**; Fagundes, D. J.**; Jurkiewicz, A.* and 
Caricati-Neto, A.*, Depts. of Pharmacology * 
and ** Surgery, UNIFESP, São Paulo, Brazil.

Objetivo: Previous studies suggest that cold 
ischemic preservation (CIP) used in organ 
transplantation causes AD, or a reduction on 
enteric nerve function (Taha et al., Transpl. 
Proc. 34, 2002) and antioxidants attenuate 
ischemia injury (Eckhard et al., Intern. J. Vit. 
Nut. Res. 67, 1997). In this work, we studied if 
ascorbic acid could attenuate the AD in rat 
jejune under CIP.
Métodos e Resultados: Jejune segments (2cm) 

Oof adult Wistar rats were preserved at 4 C in 
Ringer-Lactate without (AA-) or with (AA+) 
ascorbic acid (100 mg/mL). After 12 (P12), 18 
(P18) and 24 (P24) hours, the segments were 

Omounted in organ baths with Tyrode (37 C) for 
studying the effects of electrical field 
stimulation (EFS; 10-30 Hz, 1ms, 60V) or of 
cholinoceptor agonists (Nicotine, NIC and 
Carbachol, CCh). The effects of cholinergic 
antagonists (Hexametonium, HEX and 
Atropine, ATR) were studied on these 
contractions. Effects by EFS, NIC and CCh 
were higher in AA+ than in AA- in P12, P18 and 
P24. In P18, effects by EFS 30Hz were 107% 
higher in AA+ (0.93 ± 0.14g) than in AA- (0.45 

3 ± 0.12g), while effects by NIC 10 M were 170% 
higher in AA+ (0.73 ± 0.08g) than in AA- (0.27 

3 ± 0.10g) and effects by CCh 10 M were 880% 
higher in AA+ (1.47 ± 0.36g) than in AA- (0.15 
± 0.09g). These contractions were similarly 

6antagonized by HEX or ATR 10 M, in AA+ and 
AA-, as well as in P12, P18 and P24 
preparations.
Conclusões: Our results suggest that ascorbic 
acid attenuates AD in rat jejune submitted to 
CIP.
Apoio Financeiro: Fapesp e CNPq

01 - 019
PAPEL DOS COLINOCEPTORES 
NICOTÍNICOS (NAChR) NA SECREÇÃO 
DE TRANSMISSORES SIMPÁTICOS EM 
DUCTOS DEFERENTES DE RATOS 
NORMOTENSOS E HIPERTENSOS.
D'Angelo, L.C.A; Jurkiewicz, A & Caricati-
Neto, A., Depto. Farmacologia, 
UNIFESP/EPM, São Paulo-S.P.

Objetivo: Visto que os NAChR estimulam a 
neurosecreção de transmissores simpáticos 
(Bohem & Huck, Prog. Neurobiol. 51: 225, 
1997) e disfunções simpáticas pré e pós-
sinápticas estariam envolvidas na hipertensão 
(de Champalin et al., Can J Cardiol., 15: 8A, 
1999), decidimos estudar o papel dos NAChR 
na secreção de ATP e noradrenalina (NA) em 
DD de ratos normotensos (NWR) e hipertensos 
(SHR) adultos (16-20 semanas).
Métodos e Resultados: A secreção de ATP foi 
estudada indiretamente por meio do registro das 
contrações purinérgicas (twitches) induzidas 
eletricamente (0,2Hz, 1ms, 60-80V) na porção 
prostática do DD. A secreção on-line de NA foi 
estudada por detecção eletroquímica acoplada 
ao sistema de perfusão do DD. Os efeitos de 
agonistas (Acetilcolina, ACh; Nicotina, NIC e 
DMPP) e antagonistas (Hexametônio, HEX e 
Mecamilcolina, MEC) dos NAChR foram 
estudados sobre os twitches e a secreção on-line 
de NA em DD de NWR e SHR. A ACh, NIC e 
DMPP aumentaram de forma dose-dependente 
os twitches e a secreção on-line de NA em DD de 
NWR e SHR. O aumento dos twitches foi maior 
em SHR (ACh=133±22%; NIC= 62±5% e 
DMPP=64±5%) do que em NWR (ACh= 
89±10%; NIC = 23±6% e DMPP=25±4%). 
Estes agonistas induziram a secreção de NA em 
DD de NWR e SHR, porém esta secreção foi 
cerca de 30% maior em SHR. Os efeitos da ACh, 
NIC e DMPP foram antagonizados pela MEC e 

-6 -5HEX (10 -10 M).
Conclusões: Os resultados sugerem que a 
resposta neurosecretória mediada pelos NAChR 
encontra-se aumentada em neurônios 
simpáticos de SHR.
Apoio Financeiro: Fapesp e CNPq

01 - 020
DADOS ADICIONAIS SOBRE OS 
EFEITOS DO MIDAZOLAM (MDZ) NO 
MÚSCULO LISO E TRANSMISSÃO 
SIMPÁTICA EM DUCTO DEFERENTE 
(DD) DE RATO.
Stefani, F.; Caricati-Neto, A.; Jurkiewicz N.H. 
& Jurkiewicz A. Depto. de Farmacologia, 
UNIFESP/EPM, São Paulo, SP.

Introdução e Objetivos: Vimos anteriormente 
(Congresso SBFTE 2002) que, em DD de rato, o 
benzodiazepinico MDZ: (1) produz contração 
dose-dependente (2) tem suas contrações 
bloqueados por prazosin (3) bloqueia as 

contrações neurogênicas por estímulo elétrico 
transmural (EET) (4) produz um bloqueio do 
tipo não-competitivo nas contrações por BaCl  e 2

KCl. Assim, surgiu a questão se o bloqueio 
acima ocorreria por ação do MDZ na 
translocação de cálcio. Além disso, quisemos 
verificar se o MDZ in vivo produziria efeitos 
iguais.
Métodos: Os DD de ratos Wistar, machos, de 20 
a 24 semanas, foram montados em banhos de 

oórgãos isolados (31  C, pH 7,4 ), para estudo de 
contrações por EET ou de curvas dose-efeito de 
CaCl  ou de noradrenalina e fenilefrina. Alguns 2

ratos foram injetados (i.p.) com MDZ 
(10mg/kg), 2h antes do sacrifício. Resultados: 
(1) As curvas de cálcio foram totalmente 
inibidas pelo MDZ, indicando que os efeitos 
descritos acima em (3) e (4) podem ser devidos a 
um bloqueio do deslocamento desse ion. (2) Em 
DD de ratos injetados in vivo com MDZ, não 
houve alteração da afinidade de agonistas 
adrenérgicos ou das contrações induzidas por 
cálcio ou por EET.
Conclusões: Assim, concluímos que o MDZ 
não interfere com a neurotransmissão periférica 
nessas condições.
Apoio Financeiro: Fapesp, Capes, CNPq

01 - 021
ATL-1, A SYNTHETIC ANALOG OF 
LIPOXIN A , INHIBITS 4

CYTOSKELETON REORGANIZATION 
OF HUMAN UMBILICAL VEIN 
ENDOTHELIAL CELLS: 
INVOLVEMENT OF MAPK AND FAK.

*Cezar-de-Mello P.F.T. , Nascimento-da-Silva 
V. & Fierro I.M.; Dept. Farmacologia, IBRAG, 
UERJ, RJ, Brasil.

Objetivo: Angiogenesis, the growth of new 
capillaries from pre-existing ones, occurs 
through dynamic functions of the endothelial 
cells (EC), including migration, proliferation 
and maturation. This process is controlled by a 
balance between pro and anti-angiogenic factors 
during physiological and pathological events, 
such as cancer. In the present study, we 
investigated the activity of 15-epi-16-(para-
fluoro)-phenoxy-lipoxin A  (ATL-1) in the actin 4

cytoskeleton reorganization of human umbilical 
vein endothelial cells (HUVEC) previously 
stimulated with vascular endothelial growth 
factor (VEGF) and the involvement of 
intracellular proteins in this process.
Métodos e Resultados: HUVEC were pre-
treated for 30 minutes with ATL-1 (1-100 nM) 
and exposed to VEGF (3ng/ml) for 15 minutes. 
The cells were fixed, permeabilized and F-actin 
content was detected using rhodamin-
conjugated phalloidin. The involvement of focal 
adhesion kinase (FAK) was assessed by 
immunocytochemistry. Cells were incubated 
with the specific mAb and the protein-antibody 
complex was revealed using CY3- and FITC-
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streptavidin. The results show that ATL-1 
inhibits VEGF-induced actin cytoskeleton 
mobilization. This inhibitory effect was 
abolished when the cells were pre-incubated 
with ERK or p38 inhibitors, suggesting the 
participation of MAPK pathway in this process.
Conclusões: Moreover, ATL-1 treatment also 
inhibited focal adhesion clustering due to FAK 
phosphorylation inhibition, a protein involved in 
adhesion and survival signaling pathway of EC.
Apoio Financeiro: FAPERJ, CNPq and SR-
2/UERJ

01 - 022
MODULAÇÃO DE CITOCINAS DO 
PERFIL TH1 TH2 EM ANIMAIS 
PORTADORES DO TUMOR ASCÍTICO 
DE |EHRLICH E TRATADOS COM 
TITANOCENOS.

1 2 1Valadares, MC , Queiroz, MLS  /  Faculdade de 
Farmácia, Universidade Federal de Goiás, 

2Goiânia, GO. Departamento de 
Farmacologia/Hemocentro, UNICAMP, 
Campinas, SP.

Objetivo: O presente trabalho possui como 
objetivo avaliar os níveis de produção das 
citocinas IL-2, IFN-g (TH1), IL-10 e IL-4 (TH2) 
em animais normais e portadores do tumor 
tratados com o DDCT e o BCDT.
Métodos e Resultados: A síntese dos compostos 
DDCT e BCDT foi realizada pelo Dr. Stanley 
Ivair Klein, do Instituto de Química de 
Araraquara, SP. Após a inoculação tumoral 

6(6X10 cel/animal), os animais receberam 
tratamento com duas doses de DDCT (15 
mg/kg/dia) ou com três doses do composto 
BCDT (10 mg/kg/dia). As concentrações de IL-
2, IL-4, IL-10 e IFN-g foram dosadas no 
sobrenadante de culturas de células esplênicas 
pelo método imunoenzimático ELISA (ELISA- 
Enzyme- Linked Immunosorbent Assay), 
ut i l izando-se anticorpos monoclonais  
específicos para cada citocina (Pharmingen, San 
Diego, CA, USA). O tratamento com os 
compostos impediu a polarização Th1-Th2 
encontrada nos animais portadores do TAE. 
Neste sentido, o tratamento destes animais com o 
DDCT (15 mg/kg/dia) ou com o BCDT (10 
mg/kg/dia), aumentou os níveis de secreção de 
IL-2, regulou positivamente a secreção atípica de 
IFN-g e reduziu os níveis de IL-10 aumentados 
durante a evolução temporal do TAE.
Conclusões: Os dois compostos protegem 
contra a polarização Th1-Th2 desenvolvida 
neste modelo tumoral. Estes resultados são 
encorajadores, uma vez que favorecem a 
utilização dos titanocenos em combinações 
terapêuticas com outros quimioterápicos 
visando reduzir a mielotoxicidade e suplementar 
a eficácia tumoricida destes agentes.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPESP.

01 - 023
ESTUDO DO MECANISMO DE AÇÃO 
DE PROTÓTIPOS DE FÁRMACOS 
AGONISTAS DE RECEPTORES 
CANABINÓIDES, UTILIZANDO 
ENSAIO DE UNIÃO ESPECÍFICA.

2 1 **Martins, MV , Ferreira, J ; Gonçalves, VLC; 
2 2Lima, LM ; Miranda, ALP , Alexandre-

2 1 2Moreira, MS , Calixto, JB , Barreiro, EJ . 
1Departamento de Farmacologia-UFSC-SC-

2Brasil. LASSBio-Laboratório de Avaliação e 
Síntese de Substâncias Bioativas, 
Departamento de Fármacos - Faculdade de 
Farmácia -UFRJ, RJ-Brasil.

Objetivo: A anandamida possui ações 
farmacológicas semelhantes às observadas para 

9o d -THC, principal constituinte químico da 
maconha (Cannabis sativa), incluindo 
antinocicepção, hipotermia, hipomotilidade e 

1catalepsia . Neste trabalho investigamos o efeito 
de análogos da anandamida em receptores 
canabinóides.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos, machos ou fêmeas (30-40 g). As 
substâncias (30 ìmol/Kg) foram avaliadas no 
teste do campo aberto. Além disto, membranas 
de córtex cerebral foram preparadas para 
ensaios de união específica para o receptor CB1 

3utilizando [ H] SR141716A na presença das 
substâncias (30 µM) ou seu veículo. Nossos 
resultados mostraram que a anandamida inibiu 
84,45% a união específica no receptor CB1. Os 
análogos sintéticos da anandamida também 
foram capazes de inibir a união específica 
(LASSBio 778, %I=78,3*, LASSBio 779, 
%I=58,5*, LASSBio 793, %I=18,2, LASSBio 
794, %I=63,0*, LASSBio 796, %I=3,2, 
LASSBio 798, %I=53,1*, LASSBio 818, 
%I=42,9*, LASSBio 819, %I=48,9*, LASSBio 
849, %I=90,5*, LASSBio 850, %I=60,9*, 
LASSBio 851, %I=76,1*).(* p<0,05)
Conclusões: Nossos resultados mostraram que, 
no ensaio de ligação específica (“binding”, ex 
vivo), todas as substâncias foram ativas, com 
exceção da LASSBio 796 e 793. Estes 
resultados validam o planejamento estrutural 
desta nova classe de compostos desenhados 

1como ligantes de receptores canabinóides.  
2Smith, PB, 219, 1994.; Abood, ME. 53:207, 

1997.
Apoio Financeiro: FAPERJ, CNPq, FINEP, 
PRONEX.

01 - 024
ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS EM 
MEDULA ÓSSEA DE CAMUNDONGOS 
PORTADORES DO TUMOR ASCÍTICO 
DE EHRLICH E TRATADOS COM 
PALADACICLO FERROCENO 1:2.

1,2 1 1Rocha , CO/ Geralde, MB .; Alves, ESR ; 
1 1,2 Caires ACF ; Bincoletto, C. 1. Universidade 

de Mogi das Cruzes, SP. 2. Universidade 
Estadual de Campinas, SP.

Objetivo: Neste trabalho, avaliamos a presença 
de al terações  car iot ípicas  tanto em 
camundongos portadores do tumor ascítico de 
Ehrlich (TAE), assim como, em animais 
t r a t a d o s  c o m  u m  n o v o  c o m p o s t o  
organometálico com atividade antitumoral, que 
apresenta o paládio como metal de transição 
(Paladaciclo ferroceno 1:2).
Métodos e Resultados: Para realização deste 
experimento, camundongos Swiss com 8 
semanas de idade foram divididos em grupos 
(n=3): controle, portadores do TAE, portadores 
do TAE/tratados e apenas tratados. A inoculação 

6tumoral foi realizada com 6 x 10  células/animal 
(i.p.). Após três dias, estes animais receberam 4 
doses do composto paladaciclo (1 mg/kg - via 
subcutânea) por 4 dias consecutivos. Vinte e 
quatro horas após este procedimento, a medula 
óssea foi removida para realização dos estudos 
citogenéticos em cromossomos metafásicos. 
Foram analisadas 100 células por animal e os 
resultados demonstraram ausência de alterações 
numéricas e estruturais em células da medula 
óssea dos animais de todos os grupos.
Conclusões: Nossos resultados sugerem que o 
TAE e a droga não produzem alterações sobre a 
const i tu ição car io t íp ica  das  cé lu las  
hematopoiéticas.
Apoio Financeiro: FAPESP,CNPq e UMC.

01 - 025
EFEITOS DO PALADACICLO 
FERROCENO 1:2 SOBRE A EXPRESSÃO 
DE Bcl-2 E Bax EM CÉLULAS 
LEUCÊMICAS HL60.

1,2 1  1Rocha , CO; Smith, M; Caires, ACF; 
1 2 1,2Araújo, R; Justo, JZ; Bincoletto, C; 1.CIIB 
- Universidade de Mogi das Cruzes. 2. 
Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP.

Objetivo: Neste trabalho, avaliamos a 
viabilidade celular e presença de apoptose em 
células HL60
Métodos e Resultados: As células HL60 foram 
incubadas por 72 horas com diferentes 
concentrações (1, 2, 3 e 5 ug/ml) de um novo 
composto organometálico paladaciclo através 
do método de exclusão com azul de trypan e 
reação de Fuelgen, respectivamente. A 
atividade moduladora deste composto sobre 
expressão de Bcl-2 foi avaliada pelo método de 
imunocitoquímica. A análise de expressão 
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gênica por RT-PCR foi realizada tanto para Bax, 
assim como, para Bcl-2. Nossos resultados 
demonstraram uma citotoxicidade dose-
dependente do paladaciclo em células HL60 
com 100 % de inviabilidade celular com 5 
ug/ml. A reação de Fuelgen sugere que o 
processo apoptótico está envolvido nesta 
citotoxicidade. Foi verificada ausência de 
alterações na expressão de Bcl-2 tanto pelo 
método de imuocitoquímica assim como pela 
reação de RT-PCR. Por outro lado, a expressão 
de Bax parece estar diminuída nestas células.
Conclusões: Estes resultados sugerem que 
outros mecanismos estão envolvidos no 
processo apoptótico induzido pelo paladaciclo 
em células leucêmicas HL60.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq e UMC.

01 - 026
A ESTIMULAÇÃO PROLONGADA DA 
ADENILIL CICLASE DE CÉLULAS 
MUSCULARES ESQUELÉTICAS 
MODIFICA A EXPRESSÃO DA ENZIMA.
Chiavegatti, T.; Lapa, A.J.; Godinho, R.O.; 
Depto. de Farmacologia, UNIFESP-EPM.

Objetivo: O músculo esquelético expressa 4 
isoformas da adenilil ciclase (AC2, AC6, AC7, 
AC9), cuja ativação aguda (5-60min) aumenta a 
síntese de AChE, via aumento do AMPc 
intracelular (da Costa, Br J Pharmacol, 133:229, 
2001). Tendo em vista que a formação do AMPc 
é atenuada após a estimulação persistente (24h) 
da AC, este trabalho teve como objetivo 
investigar a possível down-regulation da AC 
após ativação crônica.
Métodos e Resultados: Culturas primárias de 
músculo esquelético foram tratadas por 24h com 
forscolina (FORSK, 10 µM), isoproterenol 
(ISO, 1 µM) ou CGRP 10 nM, na presença de 
IBMX 1 mM. Os ensaios de cinética da AC 
foram realizados incubando-se membranas (10 
µg) provenientes de 3 culturas com ATP (0,1-3,2 
mM), FORSK 10 ìM e IBMX 1mM. O AMPc e 
a AC foram quantificados por radioensaio e 

3e n s a i o s  d e  l i g a ç ã o  d e  H - F O R S K ,  
respectivamente. O tratamento por 24h com 
FORSK 0,1; 1 ou 10 µM reduziu em 36%, 65% e 

354%, respectivamente, a ligação da H-FORSK 
(controle: Bmáx = 106,1 ± 35,3 fmoles/mg; K = D 

30,5 ± 7,9 nM; n=5). A ativação direta da AC 
com FORSK 1 µM por 24h reduziu os 
parâmetros cinéticos Km e Vmáx em 66% e 
25%, respectivamente, enquanto que a 
estimulação indireta, induzida por ISO e CGRP, 
reduziu igualmente o Km (0,13 mM) e Vmax 
(1,9 fmol/min/mg) controles em 84% e 43%, 
respectivamente.
Conclusões: Considerando que a estimulação 
da AC por 24h diminui tanto o conteúdo da 
enzima como os parâmetros cinéticos de 
formação do AMPc, nossos resultados sugerem 
que, na dependência do estímulo, a ativação 
prolongada diminui a expressão total da AC e 

altera a proporção das isoformas da enzima na 
fibra muscular esquelética.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq

01 - 027
PAPEL DE FOSFOLIPASE A  2

SECRETÓRIA NA EXPRESSÃO DE 
COX-2 E PRODUÇÃO DE VEGF EM 
CÂNCER DE CÓLON
Boffoni, L.G., Furlaneto, L.G.B., Moreira, 
L.S., Diaz, B.L. Divisão de Biologia Celular, 
DPQ, Instituto Nacional de Câncer  INCA/MS

Objetivo: A via do ácido araquidônico (AA) 
tem papel central na carcinogênese do cólon. A 
COX-2 , em particular, está envolvida em desde 
o aumento da proliferação celular e 
invasividade até a produção de fatores pró-
angiogênicos, como o VEGF, e formação de 
n o v o s  v a s o s ,  e t a p a  e s s e n c i a l  n o  
desenvolvimento de tumores sólidos. As 
fosfol ipases  (PL)A  ganham grande 2

importância neste contexto por que representam 
o passo limitante da via de AA. O objetivo deste 
trabalho é investigar a potencial participação de 
PLA s secretórias (sPLA s) na expressão de 2 2

COX-2 e produção de VEGF em câncer de 
cólon.
Métodos e Resultados: A linhagem celular 
humana de câncer de cólon, Caco-2, foi ativada 
em meio hipertônico simulando o ambiente 
intestinal. A expressão do RNA para COX-2 
atingiu seu pico em 2h após ativação enquanto 
os níveis de mensagem para VEGF continuam 
subindo mesmo após 24h. O tratamento com o 
inibidor seletivo de sPLA , LY311727 (1-100 2

µM), reduz significativamente e de forma dose-
dependente os níveis de RNA para COX-2 e 
VEGF. Resultados similares foram obtidos com 
outro inibidor de sPLA2, 12-epi-Scalaradial. O 
perfil de expressão de sPLA s por RT-PCR 2

indica que a sPLA  predominante em Caco-2 é a 2

PLA  do grupo X.2

Conclusões: A expressão de COX-2 e VEGF 
em Caco-2 é dependente de sPLA . O potencial 2

papel neste fenômeno da PLA  do grupo X bem 2

com de outras sPLA s individualmente está sob 2

investigação no momento.
Apoio Financeiro: FAF/INCA/MS e 
Profix/CNPq

01 - 028
PAPEL DE FOSFOLIPASE A  2

SECRETÓRIA NA PRODUÇÃO DE IL-6 
POR MASTÓCITOS DERIVADOS DE 
MEDULA ÓSSEA
Alves, A.P.G., Boffoni, L.G., Diaz, B.L. 
Divisão de Biologia Celular, DPQ, Instituto 
Nacional de Câncer  INCA/MS

Objetivo: A produção de IL-6 por mastócitos é 
regulada por prostanóides em particular PGE  2

(Diaz e col., J.Immunol. 2002, 168:1397). O 

primeiro passo para a produção destes 
mediadores é a liberação de ácido araquidônico 
esterificado a fosfolipídeos de membrana 
devido à ação de uma ou mais fosfolipases A2. 
As fosfolipases A2 secretórias (sPLA ) parecem 2

estar envolvidas na produção de IL-6 em 
macrófagos pulmonares (Triggiani e col. 
J.Immunol. 2000, 164:4908). O objetivo deste 
trabalho é investigar a potencial participação de 
sPLA s na produção de IL-6 por mastócitos.2

Métodos e Resultados: Mastócitos foram 
derivados de medula óssea de camundongos por 
ao menos quatro semanas em presença de IL-3. 
Alternativamente utilizou-se uma linhagem de 
mastócitos de camundongos imortalizados, 
3494. As células foram ativadas com SCF + IL-
10 + IL-1b na presença de inibidor seletivo de 
sPLA s, 12-epi-Scalaradial, ou na presença de 2

heparina que inibe a associação das sPLA s 2

secretadas com a membrana celular. Heparina 
(0.1-10 µg/ml) inibiu de forma dose dependente 
a produção de IL-6, chegando a 96.4 % de 
inibição na maior dose utilizada (10 µg/ml). 

-6Scalaradial (3 x 10  M) foi capaz de inibir 90.3% 
da produção de IL-6
Conclusões: A produção de IL-6 por mastócitos 
murinos parece ser regulada por sPLA s. Outros 2

inibidores seletivos desta família de enzimas e 
diferentes formas de ativação destas células 
serão utilizados para tenter se dissecar o 
mecanismo de ação envolvido.
Apoio Financeiro: FAF/INCA/MS e 
Profix/CNPq

01 - 029
ANTI-TUMORAL EFFECT OF A 
LIPOXIN ANALOG IN MURINE 
MELANOMA CELLS
Lima V.N., Cezar-de-Mello P.F.T., Simões R.L. 
& Fierro I.M.; Dept. Farmacologia, IBRAG, 
UERJ, RJ, Brasil.

Objetivo: Previous data demonstrate that 
Lipoxins (LX) are potent inhibitors of vascular 
endothelial growth factor (VEGF)-induced cell 
proliferation in vitro. This anti-angiogenic 
activity could be relevant in tumor development 
and metastasis. Certain tumor cell lines not only 
produce VEGF but also express functional 
VEGF receptors resulting in the generation of an 
autocrine loop that may support tumor cell 
survival and proliferation. In this work, we 
evaluated the activity of a lipoxin synthetic 
analog (ATL-1) in murine melanoma cells.
Métodos e Resultados: B16F10 murine 
melanoma cells were pre-treated for 30 minutes 
with ATL-1 (100 nM) and exposed to VEGF 
(3ng /ml )  fo r  15  minu tes .  Tyros ine  
phosphorylation was analyzed by Western 
blotting assay. In another experiment, the cells 
were fixed, permeabilized and F-actin content 
was detected using rhodamin-conjugated 
phalloidin. The results show that VEGF induces 
actin cytoskeleton mobilization in melanoma 
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cells and this effect is inhibited by the pre-
incubation of the cells with ATL-1. The analysis 
of tyrosine phosphorylation content revealed the 
involvement of a protein of a molecular weight 
around 120 kDa.
Conclusões: These findings suggest a possible 
new role for lipid mediators as anti-tumoral 
compounds.
Apoio Financeiro: Supported by: FAPERJ, 
CNPq and SR-2/UERJ

01 - 030
IMMUNOLOCALIZATION OF a  1

ADRENOCEPTORS IN RAT 
EPIDIDYMIS
D.B.C.Queiróz, C.S.Porto, M.C.W. Avellar; 
Department of Pharmacology, UNIFESP-EPM, 
São Paulo, Brazil.

Aim The pattern of a -adrenoceptor (ADR) 1

subtype expression (a , a  and a ) along rat 1a 1b 1d

epididymis has been recently reported by our 
laboratory (Queiróz DBC, Biol Reprod 66:508, 
2002). Our aim is to identify the cellular 
localization of a -ADR subtypes, at protein 1

level, in rat epididymis during sexual 
maturation.
Methods and Results Caput (CP) and cauda 
(CD) epididymis as well as, seminal vesicle 
(SV) and vas deferens (VD) from 40-(immature) 
and 120-days old (adult) Wistar rats were used in 
i m m u n o h i s t o c h e m i c a l  a n d  
immunofluorescence studies performed with 
non-selective (a -ADR) or selective (a -ADR) 1 1A

antibodies. Positive staining, with both 
antibodies, was observed in smooth muscle cells 
(SMC) and nuclei of epithelial cells (EC) from 
CP and CD epididymis of 40 and 120-day old 
rats. Specific staining was observed in SMC of 
adult SV and VD, used as positive controls. 
Although EC nuclei from VD were stained in a 
similar pattern as observed in CP and CD 
epididymis, the most abundant positive staining 
detected in SV was observed in the cytoplasm of 
EC. Qualitative analysis indicated that positive 
elements were more abundant in the 
experiments performed with a -ADR antibody. 1

Immunofluorescence studies confirmed all these 
results.
Conclusion: The presence of a -ADRs in SMC 1

from CP and CD epididymis confirms their 
involvement in contracti le responses 
(Pholpramool C, J Reprod Fert 71:181, 1984). 
Since intracellular a -ADR binding sites have 1

been described (Hirasawa A, Mol Pharmacol 
52:764, 1997), further studies will be necessary 
to explore the EC nuclei staining observed in rat 
epididymis.
Support: FAPESP, CNPq.

01 - 031
NF-kB BINDING ACTIVITY IN RAT 
PINEAL GLANDS.
1 2 1Ferreira, Z.S.; Avellar, M.C.W. & Markus, 

1R.P. Laboratório de Cronofarmacologia, Dep. 
2Fisiologia, IB, USP, Dep. Farmacologia, 

Endocrinologia Experimental, UNIFESP-
EPM.

Objetivo: In animals undergoing a chronic 
inflammatory process, adrenal gland hormones 
exert a positive control on the secretion of 
melatonin by the pineal gland (Lopes, 
Inflamm.Res 50:6, 2001). Previous data of our 
group have shown that melatonin production is 
potentiated by corticosterone. Considering that 
glucocorticoids inhibit the action of 
transcription factors, in particular NF-êB, we 
addressed the question of its expression and 
regulation in the pineal gland. The involvement 
of NF-kB pathway was analyzed by mobility 
shift assay using nuclear extracts from cultured 

32Wistar rat pineal glands and P-NF-kB 
oligonucleotide.
Métodos e Resultados: NF-kB basal activity 
was detected in control pineal gland and the 
specificity of the three different NF-kB-DNA 
complexes detected were confirmed by 
competition with specific and non-specific 
unlabeled oligonucleotides. Corticosterone (1 
ìM) reduced all the three NF-kB-DNA binding 
complexes observed, either after 1h or 48 h 
incubation (n=6).
Conclusões: The present results show, for the 
first time, that the NF-kB-DNA complexes are 
constitutively activated in rat pineal glands, and 
its activity is inhibited by corticosterone, a 
positive modulator of melatonin biosynthetic 
pathway.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq

01 - 032
EFFECT OF DISINTEGRINS, ISOLATED 
FROM SNAKE VENOM, ON 
PROLIFERATION OF MV3, A HUMAN 
MELANOMA CELL LINE

#Oliva IB, Coelho AL, Barcellos GG, Zingali 
*R, Marcinkiewicz C, De Freitas MS & Barja-

Fidalgo C. Dept. Farmacologia, IBRAG-
#UERJ, Dept. Bioquímica Médica, ICB-UFRJ, 

*RJ, Brazil; Dept. Biology, CST-Temple 
University, PA, USA.

Objetivo: The interaction between tumor cells 
and extracelular matrix is crucial for a wide 
variety of cellular processes, such as 
proliferation. Most of these interactions are 
mediated by integrins and, more recently, many 
studies have shown the role of disintegrins, 
proteins isolated from snake venom, interfering 
with this event. Our goal in this study was to 
investigate whether different disintegrins could 
interfere with MV3, a human melanoma cell 

line, proliferation and the mechanisms involved 
in this effect.
Métodos e Resultados: A decrease at the 
proliferation rate was observed when the cells 
were incubated with the non-RGD disintegrin 
obtustatin (1-1000nM). Although it had shown 
trends of inhibition, the significant inhibitory 
effect was only observed at the concentration of 
1mM. On the other hand, the RGD-disintegrins, 
jarastatin, kistrin and flavoridin, did not show 
any significant effect on the tumor cell 
p r o l i f e r a t i o n .  To  u n d e r s t a n d  t h e  
antiproliferative effect of these disintegrins, the 
Ras/Raf/MAP kinase pathway as well as the 
activities of nuclear transcription factors were 
analysed. The nuclear translocation of NFkB 
does not seem to be altered by the disintegrins. 
Nevertheless, ERK-2 activity may be involved 
in this process.
Conclusões: MV3 proliferation is only 
inhibited by the non-RGD disintegrin, 
obtustatin. Once this integrin binds selectively 
to alpha1 beta1, this integrin seems to be 
involved with the proliferation of these tumor 
cells.
Apoio Financeiro: FAPERJ, CNPq, SR2-
UERJ, IFS (Sweden)

01 - 033
DISINTEGRINS, ISOLATED FROM 
SNAKE VENOM, INDUCES NF-KB 
ACTIVATION ON HUMAN 
LYMPHOCYTE BY DEPENDENT 
INTEGRIN SIGNALING PATHWAYS.

*Helal-Neto E., Coelho A.L., Marcinkiewicz 
C., Barja-Fidalgo C. and De Freitas M.S. 
Dept. Farmacologia/IB, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 
Brazil; *Dept. Biology/CST, Temple 
University, Philadelphia, PA, USA.

Objetivo: Disintegrins, proteins isolated from 
snake venom, inhibit integrin-related functions 
like adhesion tumor cell metastasis, 
angiogenesis and platelet aggregation through 
their RGD motif. This work shows the effects of 
monomeric disintegrins, flavoridin (Fl, 1 uM), 
kistrina (Kr, 1 uM) and echistatin (Echis, 1 uM) 
presenting RGD sequence on human 
lymphocyte proliferation and integrin-mediate 
signaling pathways.
M é t o d o s  e  R e s u l t a d o s :  T h e  
lymphoproliferative state was measured by 

3[ H]-thymidine incorporation after 3 days of 
incubation with disintegrins after Concanavalin 
A (Con A) stimulation. Fl increased lymphocyte 
proliferation, while Echis inhibited Con A 
effects. These results suggest a possible 
involvement of tyrosine kinase pathways 
mediated by integrin activation. Accordingly, 
incubation of lymphocyte with disintegrins 
induced activation on tyrosine phosphorylation, 
specifically on FAK. These alterations were 
folllowed by PI3-kinase and NF-kB activation. 
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When lymphocytes were incubated with 
disintegrins in the presence of LY294002 (a 
specific PI3-k inhibitor), differences in NF-kB 
activation were observed.
Conclusões: These results shows that the 
different effects of disintegrins on lymphocyte 
proliferation may be modulated by NF-kB 
activation, a transcriptional nuclear factor 
involved with lymphocyte survival.
Apoio Financeiro: FAPERJ, CNPq, SR2-UERJ 
(Brazil), IFS (Sweden).

01 - 034
EFEITO CITOTÓXICO DO TAXOL E DA 
VINCRISTINA SOBRE CÉLULAS 
LINFOBLÁSTICAS LEUCÊMICAS.
Souza, NMA*, Stern CAJ** e Santos-Silva, 
M.C.*** - *Laboratório do HU, **Estudante 
de Farmácia e ***Departamento de Análises 
Clínicas, CCS/UFSC.

O b j e t i v o :  E m  t r a b a l h o s  a n t e r i o r e s  
demonstramos que o óxido nítrico (NO) e o 
taxol, um quimioterápico usado na clínica 
oncológica, são citotóxicos para células 
leucêmicas de origem humana (CEM) e, quando 
associados apresentam um efeito citotóxico 
sinérgico importante. Sendo assim, os objetivos 
desse trabalho foram: i) comparar os efeitos 
citotóxicos do taxol e da vincristina; ii) 
investigar os mecanismos de citotoxicidade 
envolvidos.
Métodos e Resultados: Células leucêmicas 
CEM foram incubadas (24 horas) com SNAP 
(100-1000 µM; um doador de NO), taxol (1-10 
µM; um agente despolimerizante de 
microtúbulos) na presença ou na ausência de 
ciclofosfamida (1-10 µM; um agente alquilante, 
inibidor de síntese proteica), e com vincristina 
(1- 10 µM; um agente despolimerizante de 
microtúbulos) na presença ou ausência de 
ciclofosfamida (1-10 µM ). A viabilidade celular 
foi avaliada pelo método do MTT. Nossos 
resultados demonstraram que o NO, o taxol e a 
vincristina são citotóxicos para as células. No 
entanto, a ciclofosfamida não causou morte 
celular, mas quando associada ao taxol e a 
vincristina, potencializou o efeito citotóxico de 
ambos, sendo mais significante quando 
associada ao taxol.  Como observado 
anteriormente com o taxol, a associação de NO 
com vincristina resulta numa potencilização de 
efeito citotóxico, embora de maneira menos 
significante.
Conclusões: Os nossos resultados sugerem que 
o taxol, além de sua ação de fixação dos 
microtúbulos, deve atuar em outras vias de 
regulação do ciclo celular que levam a apoptose, 
contribuindo assim na busca de novos alvos 
terapêuticos mais eficazes para o tratamento da 
LLA.
Apoio Financeiro: Funpesquisa 2003

01 - 035
2+ Bcl-2 AUMENTA O CONTEÚDO DE Ca

DOS ESTOQUES INTRACELULARES 
EM CÉLULAS PC-12.
Hirata,H., Jurkiewicz, A. e Smaili,S.S. Depto 
de Farmacologia, UNIFESP

Objetivo: A proteina antiapoptótica Bcl-2 
encontra-se nas membranas do reticulo 
endoplasmático(RE), mitocôndria e núcleo. Há 

2+controvérsias quanto ao conteúdo de Ca  do RE 
nas células que superexpressam Bcl-2 (Bcl-2+). 

2+Resultados anteriores sugerem que o Ca  
liberado do RE das células Bcl-2 negativa e 
positiva são semelhantes. No entanto, a resposta 

2+do Ca  após estimulo com acetilcolina (ACh) 
nas células Bcl-2+ é menor, sugerindo um maior 
tamponamento nestas células. Estudar os 

2+mecanismos envolvidos na homeostase de Ca  
2+intracelular (Ca ) nas células Bcl-2.i

Métodos e Resultados: Os estudos foram 
realizados em células PC12 transfectadas 
permanentemente com o gene da Bcl-2. As 
células foram carregadas com fura2-AM e as 
imagens de fluorescência obtidas através de uma 
câmera digital de alta resolução em tempo e 
espaço reais. A adição de tapsigargina (TAP-2m 

2+M) na ausência de Ca  extracelular mobilizou 
2+uma quantidade de Ca  que não foi sustentado, i

diferente do obtido em líquido normal, onde o 
2+efeito é sustentado. Este aumento de Ca  foi 

observado tanto nas Bcl-2 negativa como Bcl-
2+. Após adição de TAP, a ACh (15 m M) 

2+promoveu um aumento de Ca  em ambas as i

células. A cafeína (10 mM) promoveu um 
2+aumento no Ca  em ambas as células. Após i

2+cafeina, a ACh causou um aumento de Ca  i
apenas nas células Bcl-2+. Os estudos foram 
realizados em células PC12 transfectadas 
permanentemente com o gene da Bcl-2. As 
células foram carregadas com fura2-AM e as 
imagens de fluorescência obtidas através de uma 
câmera digital de alta resolução em tempo e 
espaço reais. A adição de tapsigargina (TAP-2m 

2+M) na ausência de Ca  extracelular mobilizou 
2+uma quantidade de Ca  que não foi sustentado, i

diferente do obtido em líquido normal, onde o 
2+efeito é sustentado. Este aumento de Ca  foi 

observado tanto nas Bcl-2 negativa como Bcl-
2+. Após adição de TAP, a ACh (15 m M) 

2+promoveu um aumento de Ca  em ambas as i

células. A cafeína (10 mM) promoveu um 
2+aumento no Ca  em ambas as células. Após i

2+cafeina, a ACh causou um aumento de Ca  i
apenas nas células Bcl-2+.
Conclusões: Nas células Bcl-2+ e negativa, a 

2+TAP ativa influxo de Ca  regulado por estoques 
intracelulares. As Bcl-2+ são capazes de estocar 

2+níveis mais elevados de Ca , já que a cafeína não 
foi capaz de abolir totalmente a resposta da ACh.
Apoio Financeiro: FAPESP e CNPq

01 - 036
SERCA2 PUMP ISOFORM IN 
DENERVATED RAT VAS DEFERENS.
Costa,T.M.F; Quintas, L.E.M., Noël, F & 
Cunha, V.M.N. Depto Farmacologia Básica e 
Clínica, ICB, UFRJ.

Objetivo: Denervation appears to alter the 
expression of several cellular components 

2+involved in Ca  homeostasis in rat vas deferens. 
2+Sarco/endoplasmic and plasma membrane Ca  

pumps (SERCA and PMCA) are responsible for 
2+the active Ca  transport inside the cells. In a 

previous work we demonstrated the presence of 
2+ SERCA2 and PMCA types of Ca pumps in this 

tissue. The aim of the present work was to 
investigate possible functional and expression 

2+modifications of these Ca  pumps due to 
denervation of rat vas deferens.
Métodos e Resultados: The tissue was washed, 
homogenized and ultracentrifuged to obtain 

45 2+control and denervated crude membranes. Ca  
uptake was measured in the absense or presence 
of saturating concentrations of thapsigargin (Tg 
3µM), a specific inhibitor of SERCA pumps, in a 

2+ omedium containing 10 µM free Ca  , at 37 C 
during 90 min. Preliminary results show that the 

45 2+total specific Ca  accumulation was not 
modified by denervation in two different 
enzymatic preparations. Althought no 
significant difference was observed between Tg-

45 2+resistant Ca  accumulation (0.9 +/- 0.1 vs 2.3 
2+ 1+/- 0.7 nmol Ca .mg , n=2, P=0.258, student t-

45 2+test), the Tg-sensitive Ca  accumulation was 
significantly decreased in denervated crude 
membranes (7.2 +/- 4.7 vs 5.7 +/- 4.8 nmol 

2+ 1Ca .mg , n=2, P= 0.04,student t-test).
Conclusões: Removal of the nerve seems to 

2+ reduce selectively the Ca transport activity of 
SERCA pumps in rat vas deferens. Experiments 
of Western blot are in course for investigating the 
level of SERCA expression after denervation of 
this tissue.
Apoio Financeiro: FAPERJ

01 - 037
EFEITO DA PROTEÍNA BAX NA 
HOMEOSTASE DE CÁLCIO É INIBIDO 
PELO ADP.
Carvalho,A.C.P.(1), Teles,A.V.F.F.(1), 
Sharpe,J.(2), Youle,R.J.(2). 
Kowaltowski,A.J.(3) e Smaili,S.S.(1).(1) 
Depto de farmacologia, UNIFESP; (2) NIH, 
Bethesda, MD, USA; (3) Instituto de Química, 
USP.

Objetivo: A proteína pró-apoptótica Bax se 
encontra, em geral, solúvel no citosol. Quando 
superexpressada e com estímulos agressores é 
translocada e se insere na membrana 
mitocondrial o que pode promover liberação de 
fatores apoptóticos como o citocromo c e o 
cálcio mitocondrial. O objetivo é avaliar e 
comparar o efeito da Bax na homeostase de 
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cálcio em astrócitos de rato na presença de ADP 
e ATP. Também foi avaliado o efeito da Bax na 
respiração, já que o ATP e ADP alteram a 
velocidade respiratória.
Métodos e Resultados: Experimentos foram 
realizados em astrócitos de córtex de ratos. Para 
o experimento as células foram suspendidas em 
tampão intracelular e permeabilizadas. Para as 
medidas de cálcio as células foram incubadas 
c o m  F u r a - 2 , F F  e  a n a l i s a d a s  e m  
espectrofluorímetro. Para avaliar o efeito da Bax 
na respiração, foi utilizado um oxímetro que 
registra o consumo de oxigênio das células. A 
Bax (100ng/ml) é capaz de liberar cálcio 
mitocondrial na presença de ATP, sendo seu 
efeito de 51% em relação ao efeito máximo 
obtido com Ionomicina (8ug/ml). Na presença 
de ADP, a Bax não é capaz de liberar cálcio 
mitocondrial. Na presença de ATP, a Bax 
promove uma inibição da respiração 
mitocondrial de 11% em relação à taxa de 
respiração basal, enquanto que, na presença de 
ADP, há uma inibição de 13%.
Conclusões: A presença de ATP ou ADP 
influencia na atuação na Bax que pode se 
relacionar à permeabilização seletiva das 
membranas mitocondriais com liberação do 
cálcio. Este pode ter um importante papel na 
morte celular induzida pela Bax.
Apoio Financeiro: Fapesp e CNPq.
01 - 038
P2Y  RECEPTOR STIMULATION 1

+ +PROMOTES ACTIVATION OF NA /H  
EXCHANGE IN THE RAT PINEAL 
GLAND.
Bomfim, R.F.; Ferreira, Z.S. & Markus, R.P. 
Laboratório de Cronofarmacologia, Dep. 
Fisiologia, IB, USP, Brasil.

Objetivo: We have demonstrated that pineal 
gland G-protein coupled P2Y  receptor 1

potentiates noradrenaline-induced melatonin 
production and leads to a calcium-dependent 
acidification of the extracellular medium 
(Ferreira, Eur. J. Pharmacol. 415:151, 2001; 
Pharmacology 2003, in press). In many tissues, 

2+ + +an increase in [Ca ]  activates a Na /H  i

exchange, which elevates intracellular pH 
(pHi). In the pineal gland, the increase in pHi 
potentiates â-adrenoceptors-induced cAMP, 
cGMP and melatonin production (Ho, Am. J. 
Physiol. 263:E481, 1992).The aim of this study 
was to show that the pinealocytes P2Y  receptor 1

+ +stimulation results in the activation of a Na /H  
exchange.

+ +Métodos e Resultados: The activity of Na /H  
exchange was detected by microphysiometry. 
Pinealocytes were prepared from rat pineal 
glands by trypsinization. Cells were assessed for 
their extracellular acidification response to 
increasing concentration of ADP (10 ìM  10 
mM) in the presence or absence of amiloride (10 
ìM).The P2Y  receptor agonist ADP increased 1

the pinealocytes extracellular acidification rate 
in a concentration-dependent manner (pD  value 2

= 3.66 ± 0.10, n = 8). Amiloride treatment fully 
inhibited ADP- induced effect (n = 4).
Conclusões: Our data show that a direct effect 
of stimulation of pinealocyte P2Y  receptor is 1

+ +the activation of Na /H  exchanger, which was 
blocked by amiloride, a known inhibitor of the 

+ +Na /H  exchanger.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq

01.039
PARTICIPAÇÃO DA PROTEÍNA ANTI-
APOPTÓTICA BCL-X  NO L

+2TRANSPORTE DE Ca  MITOCONDRIAL 
E SUA INTERAÇÃO COM A PROTEÍNA 
PRÓ-APOPTÓTICA BAX.
Teles,A.V.F.F.(1), Carvalho,A.C.P.(1), 
Youle,R.J.(2), Hsu, Y.T.(3) e Smaili,S.S.(1).(1) 
Depto de Farmacologia, UNIFESP; (2) NIH, 
Bethesda, MD, USA; (3) Univ. Carolina do 
Sul, USA.

+2Objetivo: A homeostase de Ca  parece ser 
importante na cascata da apoptose. Nossos 
estudos mostraram que a proteína apoptótica 
Bax promove liberação de cálcio mitocondrial 

+2(Ca m) para o citosol, inibição da cadeia 
respiratória e colapso do potencial de membrana 
mitocondrial. A expressão da proteína anti-
apoptótica Bcl-x  protege as células dos efeitos L

deletérios da Bax, porém não se conhecem os 
+2efeitos dela sobre o Ca m. O objetivo é estudar a 

+2ação da Bcl-x  no transporte de Ca m na L  

ausência e presença da Bax.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
astrócitos de ratos neonatos provenientes de 
cultura primária. Após confluência, as células 
foram incubadas em tampão intracelular e 
permeabilizadas com digitonina. Para medidas 

+2de Ca m, a suspensão de astrócitos foi incubada 
c o m  F u r a - 2 F F  e  a n a l i s a d a  e m  
espectrofluorímetro. Foram avaliadas a ações da 
Bcl-x  na presença e ausência de Bax. A proteína L

Bcl-x  (100ng/ml) é capaz de induzir a uma L
+2liberação de Ca m que foi bloqueada pela pré-

incubação com o inibidor mitocondrial FCCP 
(5uM). O efeito da Bcl-x  não foi inibido pela L

Tapsigargina (2uM). Na presença da Bcl-x  a L

Bax (100ng/ml) não induziu a liberação de 
+2Ca m verificada a sua ausência.

Conclusões: A proteína Bcl-x  interage com a L

Bax, bloqueando a ação desta última, no que diz 
+2respeito ao transporte de Ca m. Este pode ser 

um dos mecanismos pelos quais a Bcl-x  L

protege as células dos efeitos tóxicos induzidos 
pela Bax. O papel da Bcl-x  no metabolismo de L

+2Ca  necessita ser melhor investigado.
Apoio Financeiro: Fapesp e CNPq

01 - 040
EFFECT OF ISOSORBIDE-5-
MONONITRATE ON PLATELET 
ADHESION TO FIBRINOGEN.
Silva,L.C..; Marcondes,S.; Donato,J.L.; 
Antunes,E., De Nucci,G. Dept. of 
Pharmacology, Faculty of Medical Sciences, 
UNICAMP-SP.

Introduction: Besides the vasodilatatory 
properties, nitrates have been shown to inhibit 
platelet aggregation. The present study was 
undertaken to determine the effects of 
isosorbide-5-mononitrate (5-ISMN) on platelet 
adhesion to fibrinogen.
Methods: Human washed platelet adhesion was 
evaluated using fibrinogen-coated 96-well 
microtiter plates. Platelets were maintained in 
the plate for 15 or 60 min. Then the plate was 
washed and adherent platelets were incubated 
with acid phosphatase substrate for 1h. The 
plate was read on a microplate reader set at 
405nm. Results: A significant platelet adhesion 

6was achieved with 6x10  platelets/well. 
Incubation of platelets with 5-ISMN (30-
2000mg/mL) inhibited the non-activated and 
activated platelet adhesion in a concentration-
dependent manner. 5-ISMN (2mg/ml) markedly 
inhibited spontaneous adhesion by 73±7% 
(15min), whereas the inhibitory effect on ADP-
stimulated platelet adhesion was of 33±3%. 
When platelets were maintained in the plate for 
60min, the inhibitory effect of 5-ISMN in 
spontaneous adhesion was decreased (41±6%), 
however the effect on stimulated platelet was 
not affected (39+3%) compared to 15min 
incubation. Pre-treatment of platelets with the 
sGC inhibitor ODQ (10mM) neither affected 
the inhibition on non-stimulated nor on 
stimulated-platelet adhesion.
Conclusion: 5-ISMN was more potent to 
inhibit spontaneous adhesion than ADP-
stimulated platelet adhesion. The failure of 
ODQ to affect the inhibitory effects of 5-ISMN 
on platelet adhesion suggests that a cGMP-
independent mechanism mediates this 
phenomenon.
Apoio Financeiro: Supported by: CNPq

01 - 041
AVALIAÇÃO IN VITRO DO POTENCIAL 
CITOTÓXICO, INDUTOR DE 
APOPTOSE E DE DIFERENCIAÇÃO DE 
CÉLULAS LEUCÊMICAS DO 
ALCALÓIDE WARIFTEÍNA (Cissampelos 
sympodialis EICHL).

1 1Valadares, MC , Figueirêdo, CAV , Barbosa-
2  1 1Filho, JM ,Bincoletto, C , Queiroz, MLS  

1/ Departamento de Farmacologia/Hemocentro, 
2UNICAMP, Campinas, SP. Laboratório de 

Tecnologia Farmacêutica, UFPB, João Pessoa, 
PB.

Objetivo: Objetivos: Na medicina popular, o 
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decocto de C. sympodialis é utilizado no 
tratamento de uma variedade de males 
associados à inflamação tais como asma, 
bronquite, influenza e reumatismo. A warifteína 
(WA) é um alcalóide bisbenzilisoquinolínico 
isolado das raízes desta espécie com atividade 
espasmolítica e antiinflamatória. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a atividade citotóxica 
da WA frente à linhagem leucêmica pró-
mielocítica humana (HL-60), a expressão do 
proto-oncogene bcl-2, bem como a capacidade 
desta droga de induzir diferenciação.
Métodos e Resultados: Na avaliação da 
citotoxicidade da WA utilizou-se o método de 
redução do MTT-tetrazólio (Mosmann, J: 
89:271:1986). Para avaliarmos a capacidade de 
induzir diferenciação das HL-60 e expressão do 

6proto-oncogene bcl-2 (1x10 céls/mL) foram 
incubadas (72h) com diferentes doses de WA 
(1.56-200mg/mL). Em seguida realizou-se 
Citospin para posterior estudo morfológico ou 
realização da técnica de imunocitoquímica para 
avaliação da expressão do bcl-2. A WA 
demonstrou intensa atividade citotóxica frente 
às células HL-60 nas maiores doses (25-
200mg/mL). Já nas menores doses estudadas, 
(5-10mg/mL) verificamos que este alcalóide 
induziu diferenciação das HL-60. Além disso, 
verificamos uma redução na expressão do proto-
oncogene bcl-2 quando comparado aos 
controles.
Conclusões: Os resultados demonstraram que a 
WA possui ação antiproliferativa dose-
dependente in vitro frente às células HL-60. 
Além disso, a WA induziu diferenciação das 
células HL-60 nas menores concentrações 
estudadas e reduziu a expressão do proto-
oncogene bcl-2. Estes dados em conjunto, 
indicam propriedades ant i leucêmicas 
importantes deste fotoquímico, sendo este, um 
candidato promissor a maiores investigações de 
suas propriedades e mecanismos anti-
neoplásicos.
Apoio Financeiro: Apoio: CAPES/CNPq

01 - 042
RELAXING EFFECTS INDUCED BY THE 
SOLUBLE GUANYLYL CYCLASE (sGC) 
STIMULATOR BAY 41-2272 IN RAT 
ANOCOCCYGEUS MUSCLE (AcM).
Okuyama CE, Claudino MA, Priviero FBM, 
Teixeira CE, Baracat JS, Antunes E & De 
Nucci G. Dept. Pharmacol. UNICAMP, 
Campinas/SP.

Objetivo: BAY 41-2272 has been described as a 
potent and nitric oxide (NO)-independent sGC 
stimulator. This work aimed to investigate the 
effects of BAY 41-2272 in AcM.
Métodos e Resultados: Strips of AcM were 
mounted in organ baths and concentration-
response curves (CRC) to BAY 41-2272 were 
constructed. The effect of BAY 41-2272 was 
also evaluated on relaxations evoked by 

electrical field stimulation (EFS, 10 Hz). BAY 
41-2272 (0.01-10 µM) concentration-
dependently relaxed AcM with a pEC  value of 50

6.47 ± 0.03. The sGC inhibitor ODQ (1 µM) did 
not significantly affect either potency (control: 
6.36 ± 0.02; ODQ: 6.30 ± 0.16) or maximal 
response (control: 102 ± 1%; ODQ: 93 ± 4%) to 
BAY 41-2272. Similar results were obtained 
with the NO synthesis inhibitor L-NAME (100 
µM). However, ODQ caused rightward shifts 
(3.7-fold) in the CRC to the NO donor sodium 
nitroprusside (SNP, 0.01-10 µM) whereas L-
NAME caused leftward shifts (2.8-fold) to this 
agent. The phosphodiesterase type 5 inhibitor 
tadalafil (0.1 µM) shifted the CRC to either 
BAY 41-2272 (2.3-fold) or SNP (1.8-fold) to the 
left. The magnitude of EFS-induced relaxations 
was not affected by either BAY 41-2272 (0.1 
µM) or tadalafil, whereas the duration of 
nitrergic responses was markedly increased by 
these compounds.
Conclusões: These results suggest that BAY 
41-2272 and SNP activate distinct pools of sGC, 
since the responses elicited by BAY 41-2272, 
but not SNP, were unaffected by ODQ, though 
tadalafil enhanced the relaxations mediated by 
both substances.
Apoio Financeiro: FAPESP

01 - 043
CONTRACTILE AND RELAXANT 
EFFECTS OF VERATRIDINE (VTD) IN 
THE RAT ANOCOCCYGEUS MUSCLE 
(AcM).
Okuyama CE, Teixeira CE, De Nucci G & 
Antunes E. Dept. Pharmacol. UNICAMP, 
Campinas/SP.

+Objetivo: Na  channel activation causes 
peripheral nerve stimulation with enhanced 
neurotransmitter release. This work aimed to 

+investigate the effects of the Na  channel 
activator VTD in the AcM.
Métodos e Resultados: AcM strips were 
mounted in organ baths and the effects of VTD 
(30 ìM), noradrenaline (NA, 3 ìM), tyramine 
(Tyr, 10 ìM), carbachol (CCh, 30 ìM) and 
electrical field stimulation (EFS, 10 Hz) were 
investigated. The selective alpha -antagonist 1

prazosin (0.1 ìM) markedly reduced the 
contractions mediated by VTD (86±5% 
inhibition), EFS (93±3% inhibition) and NA 
(99±1% inhibition). Depletion of adrenergic 
fibres with guanethidine (GT, 30 ìM) abolished 
EFS- and significantly reduced Tyr-evoked 
contractions, without affecting those mediated 
by VTD (control: 78±19%; GT: 98±10%). 
Similarly, the muscarinic antagonist atropine (1 
ìM) had no effect on VTD-induced 
contractions, but abolished those induced by 
CCh (97±3% inhibition). In GT-treated AcM 
and contracted by CCh, VTD (3 ìM) evoked 
relaxations that were reduced by 56±3% and 

64±3% in presence of the nitric oxide (NO) 
synthesis inhibitor L-NAME (100 ìM) and the 
soluble guanylyl cyclase inhibitor ODQ (1 ìM), 

+respectively. The Na  channel blocker 
tetrodotoxin (TTX, 1 ìM) partly attenuated 
VTD-evoked contractions and had no 
significant effect on relaxant responses 
mediated by this substance.
Conclusões: These findings suggest that the 
contractile and relaxant effects of VTD involve 
the adrenergic- and NO-signaling cascade, 
respectively, at the postsynaptic level, since 
TTX only partly affected these responses.
Apoio Financeiro: FAPESP

01 - 044
MELATONINA (MEL) INIBE 
PRODUÇÃO DE AMPc EM MIOTUBOS 
DE RATOS EM CULTURA VIA 
INIBIÇÃO DE Ca-CALMODULINA (Ca-
CAM)
Almeida, LD (1), Monteiro AEG (1) Santos 
JM (1) Godinho RO(2) & Markus RP(1)  (1) 
Dep. Fisiologia  IB  USP, Dep. Farmacologia, 
UNIFESP-EPM.

Objetivo: MEL pode atuar via receptores de 
membrana acoplado à proteína Gi, ou, como é 
u m a  m o l é c u l a  l i p o s s o l ú v e l ,  a t u a r  
intracelularmente. Um dos mecanismos 
propostos para esta ação é a inibição da Ca-
CAM. Relatamos anteriormente que a 
melatonina é capaz de reduzir a produção de 
AMPc induzida por forscolina (FSK). O 
objetivo do trabalho é verificar se em miotubos a 
MEL reduz a produção de AMPc induzida para 
FSK através da estimulação da proteína Gi, ou 
da inibição da Ca-CAM. Métodos e 
Resultados: Cultura primária de miotubos (6 
dias) estimuladas por FKL (10mM) foram 
incubadas com MEL (3 nM), MEL + toxina 
pertussis (PTX 0,5 mg/ml), ou calmidazolium 
(CZ, 50mM) para determinação do couteúdo 
intracelular de AMPc. Membranas isoladas 
também foram incubadas com FSK (10 mM), 
CZ 50 mM, FSK + CZ e FSK +CZ + MEL 
(3nM). O AMPc produzido foi determinado por 
RIA. MEL reduziu a produção de AMPc 
induzida por FSK (9,0±2,3 pmol/poço n=11) em 
55 ± 5 % (10), na presença, ou ausência de PTX 
(10). CZ também reduziu a produção de AMPc 
(75 ± 3 %, n = 5) induzida por FSK em miotubos 
em cultura. Em membranas isoladas, a produção 
basal de AMPc (64,1±3,2 (4)) foi reduzida por 
CZ (50,3±3,2) e aumentada por FSK (90,1±0,4). 
CZ bloqueou parte da produção induzida por 
FSK, e melatonina não teve efeito aditivo a CZ.
Conclusões: Parte da adenilil ciclase de 
miotubos de ratos em cultura é inibida por Ca-
CAM, visto que é bloqueada por CZ, mas não 
por PTX. A MEL reduz a produção de AMPc 
nestas células por bloquear a Ca-CAM e não por 
atuar pelo clássico mecanismo de receptor 
acoplado à proteína Gi. Apoio Financeiro: 
FAPESP, CNPq.

Famacologia Celular e Molecular

73



01 - 045
CONTRIBUIÇÃO DE 
CARBOXIPEPTIDASES NO 
METABOLISMO DE VASOPEPTÍDEOS 
NO PERFUSATO DO LEITO ARTERIAL 
MESENTÉRICO DE RATO

*Souza, LL, Salgado, MCO, Sousa,M.V , 
* **Machado, L.F , de Araújo, H.S.S. , Oliveira, 

EB. Faculdade de Medicina Ribeirão Preto- 
* **USP Universidade de Brasília-DF  

Universidade Federal de São Carlos-SP

Objetivo: O leito arterial mesentérico de rato 
(LAMR) secreta peptidases capazes de 
metabolizar bradicinina (BK), angiotensinas 
(Ang) e outros peptídeos vasoativos. Neste 
t r aba lho  i so lamos  e  ca rac te r i zamos  
carboxipeptidases (CP) do LAMR que agem 
sobre vasopeptídeos.
Métodos e Resultados: A purificação das CPs 
foi feita por afinidade em resinas agarose-PCI e 
agarose-Arg, e avaliada por SDS-PAGE. Os 
produtos das reações foram identificados por 
HPLC. A caracterização estrutural das CPs foi 
feita por microsequenciamento e fingerprint 
tríptico por MALDI-TOF. Cromatografia do 
perfusato do LAMR em agarose-PCI gerou uma 
p r e p a r a ç ã o  c o n t e n d o  a s  
metalocarboxipeptidases CPA, com ação sobre 
Ang I e II e Z-Val-Phe, e CPB, que hidrolisa BK, 
hipuril-lys e hipuril-arg. Separou-se essas 
atividades em agarose-Arg, que reteve a CPB. 
Enquanto a CPA forma apenas Ang 1-9 e Ang1-7 
quando  incubada  com Ang  I  e  I I ,  
respectivamente, a mistura de CPA e CPB forma 
Ang1-9, Ang II e Ang1-7 a partir de Ang I. A 
CPB degrada BK a des-Arg9-BK. Análise 
estrutural das proteínas do LAMR com atividade 
CP indicou identidade com as enzimas 
pancreáticas CPA1, CPA2 e CPB.
Conclusões: A abundância e especificidade 
enzimática das CPs do LAMR indicam que elas 
podem ter papel relevante no metabolismo de 
vasopeptídeos, interrompendo ou modificando 
ações farmacológicas dos mesmos. Este 
trabalho não esclareceu se CPA1 ou CPA2, ou 
ambas, participam no metabolismo das Ang I e 
II.
Apoio Financeiro: CAPES; PRONEX

01 - 046
MELATONINA IMPEDE A INIBIÇÃO DA 
FORMAÇÃO DE RAMIFICAÇÕES 
INDUZIDA POR KCl EM MIOTUBOS DE 
RATO EM CULTURA.
1 1 2Damineli, DSC, Almeida, LD, Godinho, RO, 
1 1Markus, RP Lab Cronofarmacologia, Dep 

2Fisiologia, IB USP, Dep. de Farmacologia, 
UNIFESP- EPM.

Objetivo: A melatonina, uma molécula 
lipossolúvel, é capaz de atuar em receptores de 
membrana e intracelularmente através da 
inibição da calmodulina. Para demonstrar a 

relevância deste mecanismo de ação foi usado o 
modelo da inibição da formação de 
ramificações de miotubos de ratos em cultura, 
visto que este efeito é dependente de 
calmodulina (El-Dada JPET 281:1463, 1997).
Métodos e Resultados: Culturas primárias de 
miotubos (6 dias) foram incubadas ou não, a 
partir do dia 4 por 48 horas com KCl 30 mM, na 
ausência ou presença de melatonina (MEL) ou 
N-acetilserotonina (NAS). O número de 
ramificações (ponto de bifurcação das células) 
foi contado ao longo do diâmetro do poço. Os 
dados estão expressos como porcentagem do 
basal (basal = 100%, KCl = 0%). Foi observado 
que MEL e NAS inibiram o efeito de KCl. Nos 
grupos MEL+KCl ou NAS+KCl houve mais 
ramificações que no grupo KCl: MEL 0,01nM = 
28,9 ± 1,4% (n=3), 0,1 nM 44,1 ± 9.9 % (n=3); 
NAS 1 nM 55,5 ± 5,5 (n=3) maior que com KCl 
apenas (0%).
Conclusões: A melatonina e seu precursor 
NAS, em baixas concentrações, levou a uma 
inibição do efeito do KCl sobre a formação de 
miotubos. É sabido que o efeito do KCl depende 
do influxo de cálcio e ativação da sintase de 
óxido nítrico dependente da cálcio-
calmodulina. Dados de nosso laboratório 
sugerem que esta enzima é inibida por 
melatonina e análogos nesta preparação. 
Portanto, podemos inferir que este hormônio 
participa da modulação da formação de 
miotubos.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq.

01 - 047
EFFECTS OF SNP AND SIN-1 ON 
PLATELET ADHESION TO 
FIBRINOGEN.
Cardoso, M.H.M.; Marcondes, S.; Morganti, 
R.P.; de Nucci, G.; Antunes, E. Dept. of 
Pharmacology, FCM, UNICAMP  SP.

Introduction: NO-mediated inhibition of 
platelet activation was believed to be 
exclusively mediated by activation of sGC. 
Recently, inhibition of platelet aggregation 
induced by S-nitrosoglutatione and S-
nitrosocysteine has been showed to be partly 
cGMP-independent. The objective of this work 
was to investigate the inhibitory mechanisms of 
SNP and SIN-1 on platelet adhesion to 
fibrinogen.
Methods: Human washed platelet adhesion 
was evaluated using fibrinogen-coated 96-well 
microtiter plates. Platelets were maintained in 
the plate for 15 min. After that, the plate was 
washed and adherent platelets were incubated 
with the acid phosphatase substrate for 1h. The 
plate was read by a microplate reader set at 
405nm. Results: A significant platelet adhesion 

6was achieved with 6x10  plat/well (spontaneous 
adhesion: 10+0.5%; thrombin-stimulated 
adhesion: 50±5%). In spontaneous adhesion, 
SNP and SIN-1 (0.001-1000mM each) 

concentration-dependently inhibited the 
adhesion, but SIN-1 was more potent than SNP 
(81±9% and 36±7% inhibition for 100mM of 
each, respectively). Pre-treatment of platelets 
with the sGC inhibitor ODQ (10mM) markedly 
reversed (p<0.001) the inhibitory effects of low 
concentrations (100mM) of SIN-1 and SNP; 
however ODQ failed to affect the inhibitory 
effects of these NO donors at a higher 
concentration (1mM). Similar results were 
observed on thrombin-stimulated platelet 
adhesion.
Conclusions: Our results indicate that 
inhibition of platelet adhesion by SNP and SIN-
1 is mediated by cGMP-dependent and 
independent mechanisms, depending on the 
concentration of NO donor used.
Apoio Financeiro: CAPES

01 - 048
ECHISTATIN, AN RGD-DISINTEGRIN 
INCREASES ENDOTHELIAL CELL AND 
NEUTROPHIL ADHESIVENESS.
Nascimento-da-Silva V., Cezar-de-Mello 
P.F.T., De Freitas M.S., Barja-Fidalgo C. & 
Fierro I.M.; Departamento de Farmacologia; 
IBRAG; UERJ; RJ

Objetivo: The adhesion of neutrophils (PMN) 
is an important stage in some pathological 
conditions such as hypoxia, acute inflammation 
and ischemia-reperfusion. Many cytokines 
(TNFalpha and IL-1b) regulate adhesion 
molecules expression on endothelial cells. 
Disintegrins, proteins isolated from snake 
venom, inhibit integrin-related functions like 
tumor cell adhesion, metastasis, angiogenesis 
and platelet aggregation. Echistatin (ECHIS), a 
naturally occurring disintegrin containing and 
RGD-sequence motif, promotes platelet 
adhesion, however, its effect on PMN functions 
is not known. In this study, we investigated the 
effects of ECHIS on PMN adhesion to 
endothelial cells.
Métodos e Resultados: Human umbilical vein 
endothelial cells (HUVEC) were pre-stimulated 
for 4h with IL-1 b (10 U/mL) or ECHIS (1 µM) 
before the addition of resting or stimulated 
human PMN (fMLP = 100 nM or ECHIS = 1 
µM) for a further 30 min. Cell adhesion was 
quant i f ied  by  measur ing  neut rophi l  
myeloperoxidase activity. The results show that 
the adhesion rate of PMN to non-stimulated 
HUVEC was very low (12.29 ± 2.2%). 
However, when HUVEC were stimulated with 
ECHIS, PMN adhesiveness increased by about 
2.5 fold (31.0 ± 5.3%), a result comparable to 
that obtained with IL-1b, a well-known HUVEC 
stimulator. Identical results were observed when 
PMN were incubated with ECHIS or fMLP and 
added to non-stimulated HUVEC.
Conclusões: These data suggest that ECHIS 
activates both human PMN and HUVEC 
increasing neutrophil-endothelial cell adhesion 
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probably by integrin-dependent intracellular 
signals.
Apoio Financeiro: FAPERJ, CNPq and SR-
2/UERJ

01 - 049
SIGNALING PATHWAYS INVOLVED ON 
MONOCYTE ACTIVATION BY ATL-1, A 
SYNTHETIC ANALOG OF LIPOXIN A4.

Simões R.L. & Fierro, I.M; Departamento de 
Farmacologia, IBRAG, UERJ, RJ, Brazil.

Objetivo: Monocytes are hematopoietic cells 
that, in 48 hours, constitute the predominant 
cellular type on the inflammatory sites. These 
cells are, yet, involved in different biologic 
events such as cancer and angiogenesis. 
Furthermore, monocytes are important sources 
of pro-angiogenic factors and also express 
functional receptors for growth factors and other 
mediators, such as Lipoxins (LX). LX are lipid 
mediators, arachidonic acid metabolites, able to 
activate monocytes, inducing chemotaxis of 
these cells. Nonetheless, the signaling pathways 
downstream this event are not well-known. In 
this work, we investigated the different 
mechanisms involved on monocyte activation 
by 15-epi-16-(para-fluoro) phenoxy-lipoxin A  4

(ATL-1), a synthetic analog of Lipoxin A .4

Métodos e Resultados: Monocytes were 
isolated from human peripheral blood by 
Ficoll/Percoll gradients. In vitro incubation of 
the cells with different concentrations of ATL-1 
(1-1000 nM) for 5 min promoted the tyrosine 
phosphorylation of proteins of different 
molecular weights as detected by Western 
Blotting assay. This effect was concentration-
dependent with multiple phosphorylated protein 
bands, including a 42 kDa, corresponding to 
ERK-2. An immunocytochemistry assay 
showing an increase on ERK-2 phosphorylation 
in the cells stimulated with ATL-1 confirmed the 
involvement of Ras/Raf/MAPKinase pathway 
in monocyte activation, similar to that induced 
by fMLP, a classic chemoattractant.
Conclusões: These preliminary results suggest 
the involvement of ERK-2, a functional protein 
in chemotactic events, on monocyte activation 
by ATL-1.
Apoio Financeiro: Supported by: FAPERJ, 
CNPq, SR-2/UERj

01 - 050
THE INVOLVEMENT OF PI3 KINASE 
AND AKT IN IL-2 SYNTHESIS INDUCED 
BY FRUTALIN, A GAL-BINDING LECTIN
Aline C. BrandoLima, Roberta F. Saldanha-

2Gama, Ana C.O. Monteiro-Moreira , Renato A. 
2M o r e i r a ,  C h r i s t i n a  B a r j a - F i d a l g o .  

Departamento de Farmacologia, Instituto de 
Biologia, Universidade do Estado do Rio de 

2J a n e i r o ,  L a b o r a t ó r i o  d e  L e c t i n a s ,  
Departamento de Bioquímica e Biologia 
Molecular, Centro de Ciências Universidade 
Federal do Ceará

Objetivo: The discovery of lectin-mediated 
mitogenesis stimulated interest in the properties 
of lectins while advancing knowledge of 
immunology. Endogenous lectins are 
recognized as mediators of a variety of 
biological processes involved in innate immune 
responses. We studied the effects of frutalin 
(FTL), a a-galactose (Gal) binding lectin 
isolated from Artocarpus incisa seeds, on 
lymphocytes, investigating activation, 
mitogenicity, IL-2 production , a chain 
expression of the IL-2 receptor (CD25) and IL-2 
production, a proliferative cytokine.
Métodos e Resultados: Our studies suggested 
that FTL was a potent mitogenic activator of 

3human lymphocytes as assessed by H-
thimidine incorporation. Mitogenic stimulation 
induced by FTL was accompanied by an 
increase in CD25 for lymphocytes and IL-2 
production. Cell proliferation induced by FTL 
was inhibited when cells were incubated in the 
presence of D-gal, the ligand carbohydrate to 
FTL, or by LY294002, a PI3 kinase inhibitor. 
Interaction of FTL with human lymphocyte 
induced PI3K-AKT association and NF-k B 
nuclear translocation indicating that the lectin 
induced proliferation through Akt-PI3K 
pathway activation .
Conclusões: Our data suggest that FTL, through 
its binding to galactose residues on cell surface, 
stimulated lymphocyte proliferation and IL-2 
production through the activation of Akt-PI3K 
pathway and NF-k B modulation.
Apoio Financeiro: CNPq, Faperj, SR2/UERJ

01 - 051
D O E N Ç A  D E  H U N T I N G T O N  :  
N E U R O D E G E N E R A Ç Ã O  P O R  

+2 ALTERAÇÃO DO Ca INTRACELULAR ?
1 1 1Rosenstock, T.R. , Okuno, C.S. , Jurkiewicz. A , 

2 1Bertoncini ,  C.R.A. ,  Smail i ,  S .S.  -
1 D e p a r t a m e n t o  d e  F a r m a c o l o g i a  -  

2U N I F E S P / E P M ,  S P ;  C E D E M E  -  
UNIFESP/EPM, SP

+2 Introdução: Alterações na homeostase de Ca
f o r a m  o b s e r v a d a s  e m  p r o c e s s o s  
neurodegenerativos como a Doença de 
Huntington (DH). Um dos possíveis 

mecanismos é a disfunção mitocondrial que 
pode ser devida à abertura do poro de transição 
de permeabilidade mitocondrial (PTP) e ao 
colapso do potencial de membrana mitocondrial 
(PMM), podendo resultar na ativação do 
processo de morte celular. Objetivo: Estudar o 

+2 envolvimento do Ca em dois modelos animais 
da DH: a) induzido pelo ácido 3-nitropropiônico 
(3NP); b) camundongos transgênicos (TGN) 
para DH.

+2Métodos: As alterações de Ca  e o PMM foram 
investigados utilizando microscopia de 
fluorescência de alta resolução. Para os 
experimentos foram utilizados astrócitos do 
cór tex  de  camundongos  B6CBA/F1  
incorporados com os indicadores Fura-2 e 
TMRE e estimulados com 3NP (1 mM). Além 

+2 disso, o transporte de Ca foi investigado em 
fatias do cérebro de animais TGN, carregadas 
com Fura-2 e estimuladas com KCl (200 mM) e 
Glutamato (Glu) (1 mM). Resultados: O 3NP 

+2induziu a um aumento do Ca citosólico (35%) e  

uma queda do PMM em 55% das mitocôndrias. 
+2Nas fatias cerebrais houve um aumento de Ca  

citosólico com KCl e Glu maior nos animais 
TGN. Esta resposta teve início, em média, no 
estriado.

+2Conclusões: A liberação de Ca  pelo 3NP 
parece se relacionar com uma despolarização do 
PMM o que se associa às alterações na 

+2homeostase de Ca  nos TGN. Estes dados 
+2 sugerem que o Ca é importante na sinalização e 

processo de degeneração celular na DH.
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: FAPESP 
e CNPq

01 - 052
ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA 
COMPARATIVA DE COMPOSTOS 
SINTÉTICOS OBTIDOS PELA REAÇÃO 
BAYLIS HILLMAN.

1,2,3 3 1  Kohn LK , Almeida WP , Ciampi KMM ,
1,4 1  1,2Antônio, MA , Tinti VS ,Carvalho JE . 

1  2CPQBA; Depto de Biologia Celular e 
3 4Estrutural-IB/UNICAMP, UNIP, Depto de 

Clínica Médica/FCM/UNICAMP.

Objetivo: Os adutos de Baylis-Hillman 
apresentam em sua estrutura grupos funcionais 
passíveis de interação com biomoléculas, 
tornando-os potentes protótipos para o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  n o v a s  d r o g a s  
antineoplásicas. O objetivo deste estudo é 
avaliar a atividade antiproliferativa de alguns b -
hidroxiacrilatos e derivados hidrogenados.
Métodos e Resultados: As substâncias foram 
obtidas através da reação de Baylis-Hillman, 
catalisada por DABCO, entre acrilato de metila 
e o aldeído correspondente. Os testes in vitro 
foram realizados com sete linhagens: UACC62 
(melanoma), MCF7 (mama), NCI460 (pulmão), 
OVCAR03 (ovário), PC03 (próstata), 786-0 
(renal) e NCI-ADR (mama resistente) em 
diferentes concentrações (0,25 a 250m g/mL). 
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Os resultados foram obtidos através do ensaio da 
sulforrodamina B. Os adutos apresentaram 
atividade antiproliferativa significativa, 
enquanto seus derivados hidrogenados não 
inibiram o crescimento celular. Em relação aos 
diferentes substituintes do anel aromático, o 
ciano apresentou efeito citocida (95%) mais 
potente porém sem seletividade. Já os derivados 
metilenodioxi e metoxi apresentaram 
seletividade para ovário (75%) e próstata (75%) 
respectivamente. O derivado nitro apresentou o 
melhor perfil de atividade (UACC 90% e 786-0 
86%), sendo selecionado para teste de 
toxicidade. A DL  em camundongos swiss do 50

nitro foi de 1,3g/Kg, sendo considerado de baixa 
toxicidade.
Conclusões: O derivado nitro apresentou 
melhor atividade, baixa toxicidade e fácil síntese 
portanto foi selecionado para determinar os 
provaveis mecanismos de ação.
Apoio Financeiro: CPQBA

01 - 053
ESTUDO FUNCIONAL DO RECEPTOR 
AT1 DA ANGIOTENSINA II ATRAVÉS DE 
MUTAÇÕES SÍTIO DIRIGIDA
1,2 1 2 #Pignatari, G. C. , Oliveira, L., Ferro, E . & 
1 1Paiva, A.C.M. Departamento de Biofísica - 
Universidade Federal de São Paulo 
2Departamento de Histologia e Embriologia - 
Universidade de São Paulo

Objetivo: Estudar o papel dos resíduos L195, 
L197, I201, L202, L205, F206 da hélice V e I258, 
F259, F261, L262, V264, L265 e I266 da hélice 
VI no tráfego intracelular, na funcionalidade e na 
dimerização do receptor AT , através de 1

mutações desses resíduos por ácido glutâmico ou 
alanina.
Métodos e Resultados: O receptor AT  de rato 1A

foi amplificado, subclonado no vetor pEBFP-
C1(que carrega a proteína fluorescente fundida à 
região N-terminal do receptor), e expresso em 
células de ovário de hamster (CHO). A análise 
por microscopia confocal, por ensaios de binding 
(afinidade pela Ang II) e influxo de cálcio 
(FURA-2) mostrou que as células transfectadas 
não expressavam o receptor de forma 
apropriada. A partir desses resultados, 
subclonamos o receptor AT  nos vetores pEBFP-1

N1 e pEGFP-N1, que carregam a proteína 
fluorescente verde (pEGFP) ou azul (pEBFP) 
fundida à sua região C-terminal. Esses vetores 
foram utilizados na transfecção de células CHO e 
de células de rim embrionário humano (HEK 
293). As células transfectadas com o vetor 
fluorescente verde (pAT1-EGFP) mostraram alta 
expressão do receptor por microscopia confocal 

3como por ensaios de binding - H-AII (Kd (nM) = 
30,59 ± 0.05 e B (10  sítios/cel) = 170 ± 2.0, max 

n=3). As células transfectadas com o vetor que 
carrega a proteína fluorescente azul (pEBFP-
AT1) mostraram semelhante afinidade à Ang II, 
mas baixa intensidade de fluorescência vista no 

microscópio confocal.
Conclusões: De alguma forma a presença da 
proteína fluorescente fundida à região N-
terminal do receptor AT1 não foram apropriadas 
aos nossos objetivos, e as células transfectadas 
com o vetor que carrega a proteína fluorescente 
na região C-terminal foram mais apropriadas. 
Os experimentos com os mutantes elucidarão o 
papel dos resíduos descritos acima no tráfego e 
função do receptor AT  de angiotensina II pela 1

análise comparativa de parâmetros cinéticos.
Apoio Financeiro: FAPESP

01 - 054
EFEITO DO CARBACOL NA 
EXPRESSÃO DE AQUAPORINA 9 EM 
EPIDÍDIMO DE RATO
C.I.Suenaga, E.R.Siu, M.F.Lázari, 
E.Maróstica, C.S.Porto. Setor de 
Endocrinologia Experimental, Departamento 
de Farmacologia, UNIFESP/EPM, SP, Brasil.

Objetivo: A literatura tem mostrado uma 
interação entre sistema colinérgico e 
aquaporinas (AQP) em cérebro e glândula 
p a r ó t i d a  d e  r a t o s  ( B a d a u t  e t  a t ,  
Neu.L.292:75,2000; Ishikawa et  al . ,  
Res.Com.245:835,1998). No epidídimo, AQP9 
está localizada nos estereocílios das células 
principais, sendo importante na reabsorção de 
água do lúmen e, conseqüentemente, na 
concentração de espermatozóides para sua 
m a t u r a ç ã o  ( B a d r a n  &  H e r m o ,  
J.And.23:358,2002). Além disso, receptores 
muscarínicos também estão presentes ao longo 
d o  ó rg ã o  ( M a r ó s t i c a  e t  a l . ,  B i o l .  
Reprod.65:1120, 2001). O objetivo desse estudo 
foi verificar o efeito do carbacol na expressão da 
AQP9 em epidídimo de ratos. Métodos e 
Resultados: Carbacol (5ìg) ou salina 
(controle) foram administrados na veia renal de 
ratos com 50 dias de idade. Os animais foram 
sacrificados 5, 15 e 30 min após o tratamento. O 
epidídimo foi processado para microscopia 
óptica. Imuno-histoquímica foi realizada com 
anticorpo de coelho anti-AQP9 de rato. Aos 15 
min, foram observados um aumento da 
marcação na região apical das células principais 
da cauda do epididímo e uma marcação 
citoplasmática difusa e homogênea na cauda 
proximal. As células claras e basais da cauda 
distal também apresentaram citoplasma 
intensamente reativo quando comparado ao 
grupo controle. Conclusões: Esses resultados 
sugerem uma interação entre AQP9 e receptores 
muscarínicos na cauda do epidídimo. A 
regulação de AQP9 por esses receptores pode 
ser importante para transporte de fluido através 
do epitélio e atividade secretora, envolvidos na 
maturação do gameta masculino. Porém, o 
mecanismo celular dessa interação precisa ser 
esclarecido, assim como o subtipo de receptor 
muscarínico envolvido.
Apoio Financeiro: FAPESP e CNPq

01 - 055
HEME DELAYS HUMAN 
NEUTROPHILS APOPTOSIS VIA 
MULTIPLE SIGNALLING PATHWAYS.

1 1 2Arruda, M.A. , Gregório, C. , Rossi, A.G. , de 
1 3Freitas, M.S. , Graça-Souza, A.V. , Barja-

1 1Fidalgo, C. . Depto. de Farmacologia, 
2IBRAG, UERJ, Brazil, Centre for 

Inflammation Research, Respiratory Medicine 
Unit, University of Edinburgh Medical 

3School, United Kingdom, Depto. de 
Bioquímica Médica, ICB/ CCS, UFRJ, Brazil.

Objetivo: Pathological conditions of increased 
hemolysis result in high levels of free heme (up 
to 20ìM). These events are often associated 
with the development of chronic inflammation. 
Neutrophil (PMN) apoptosis is a critical step to 
the resolution of inflammation. PMN are 
constitutively committed to apoptosis, but their 
lifespan can be extended by several pro-
inflammatory agents. Signalling pathways 
involving ERK, PI3-K and NF-êB can mediate 
the delay of PMN apoptosis. We have observed 
that heme is a proinflammatory molecule 
(Graça-Souza et al, 2002) and delays human 
PMN apoptosis (Arruda MA et al, submmited). 
The present study aims to determine how some 
signalling pathways are modulated by heme on 
human PMN.
Métodos e Resultados: Heme (3µM) evoked 
ERK-2 and NF-kB nuclear translocation (60- 
and 50- fold increase, respectively) as assessed 
by immunocytochemistry and western blot, 
with maximal accumulation after 1h and 2h, 
repectively. Cytoplasmic IêB-alfa degradation 
was detected by western blot, reaching lower 
levels after 2h. NF-kB and AP-1 activation are 
under investigation using EMSA.
Conclusões: Taken together, these data suggest 
that heme is an anti-apoptotic molecule that 
shares the signalling profile evoked by other 
PMN activators. The knowledge of the 
intracellular cascades that leads to heme effect 
on neutrophils may corroborate to the 
development of new strategies to ameliorate 
chronic inflammation associated with 
hemolytic diseases.
Apoio Financeiro: CNPQ, FAPERJ, SR-
2/UERJ

01 - 056
L-ARGININE INHIBIT PLATELET 
AGGREGATION AT CONCENTRATION 

+OF SYSTEM Y L SATURATION
Luciana Ribeiro, Tatiana M.C. Brunini, 
Roberto Soares de Moura, A. Claudio Mendes 
Ribeiro Departamento de Farmacologia e 
Psicobiologia, UERJ

Objetivo: Nitric oxide (NO) is an important 
inhibitor of platelet aggregation. Our group has 
demonstrated that the cationic amino acid L-
arginine, precursor of NO, is transported in 
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platelets by a high affinity (K =10µM) and low m
+capacity transport system y L (Mendes Ribeito 

et al., 1999). In the present study we 
investigated the effect of L-arginine at 10 µM 
(the saturation concentration of transport 

+system y L) in platelet aggregation from healthy 
voluntaries.
Métodos e Resultados: Prostacyclin-washed 
platelets were prepared from blood collected 
into a trisodium citrate, and the pellet 
resuspended in Tyrode's hepes buffer. Platelet 
suspension was pre-incubated with 10 to 100 
µM of L-arginine for 5 min. Aggregation was 
induced by collagen (2-10 µg/ml) and was 
monitored for 5 min. in a dual channel 
aggregometer. L-arginine at a concentration of 
10 µM was able to inhibit the aggregation 
induced by collagen at different concentrations 
from 3 to 4.5 µg/ml. Higher concentrations of L-
arginine (25-100 µM) were unable to inhibit the 
platelets aggregation.
Conclusões: Our results show the first evidence 
that L-arginine at saturation concentration of 

+system y L is able to inhibit the platelet 
aggregation. These findings are consistent with 
our previous results showing the crucial 
importance of L-arginine transport via system 

+y L in modulating platelet function. 
References:Mendes Ribeiro et al., Eur. J. 
Physiol. 438, 573, 1999.
Apoio Financeiro: FAPERJ and CNPq, Brazil 
and a Wellcome Trust, UK

01 - 057
LOCALIZAÇÃO DOS SUBTIPOS DE 
RECEPTOR MUSCARÍNICO EM 
EPIDÍDIMO DE RATO.
E.R. Siu, C.I. Suenaga, M.C.W. Avellar, E. 
Maróstica, C.S. Porto - Setor de 
Endocrinologia Experimental, Departamento 
de Farmacologia, UNIFESP/EPM, SP, Brasil.

Objetivo: A inervação autonômica do 
epidídimo inclui o gânglio mesentérico inferior, 
gânglio pélvico maior e gânglio pélvico 
acessório (Hodson, N., Reprod. Fertil. 
10:209,1965). A remoção cirúrgica do gânglio 
mesentérico inferior altera o transporte do 
espermatozóide e induz modificações na 
composição protéica do fluido epididimal da 
região da cauda (Ricker, D. et al., J. Androl. 
17:11,1996). Nosso laboratório mostrou a 
presença do subtipo de receptor muscarínico 
(mAChR) M  no epidídimo, por meio de estudos 2

com radioligantes (Maróstica, E. et al., Biol. 
Reprod. 65:1120,2001), e o envolvimento do 
subtipo M  no processo contrátil dos túbulos 3

epididimais da região da cauda (Silva, K. et al., 
ALF,2000). Além disso, transcritos para os 
receptores m1, m2 e m3 também foram 
detectados neste tecido (Maróstica, E., Tese-
UNIFESP, 2002). O objetivo desse estudo foi 
localizar os subtipos de mAChR presentes em 
epidídimo de ratos.

Métodos e Resultados: Ratos com 50 dias de 
idade foram perfundidos com solução de Bouin. 
O epidídimo foi removido e preparado para 
microscopia óptica. A imunomarcação foi 
realizada de acordo com Hermo, L. et al. (J. 
Androl. 21:122, 2000), utilizando anticorpo 
policlonal contra os subtipos de mAChR M  e 2

M . Os respectivos controles negativos também 3

foram processados. Na cabeça e cauda do 
epidídimo, a marcação para o subtipo M  foi 3

observada na camada muscular peritubular e 
para o subtipo M  foi observada principalmente 2

no epitélio.
Conclusões: A presença do mAChR M  na 3

camada muscular confirma seu papel na 
contração epididimal. Quanto ao subtipo M , 2

serão necessários outros estudos para o 
entendimento da sua função no epidídimo.
Apoio Financeiro: FAPESP e CNPq

01 - 058
FRUTALIN, A GAL BINDING-LECTIN 
FROM Artocarpus incisa INDUCES 
INHIBITION OF MELANOMA CELL 
LINES PROLIFERATION
Pereira, CR; Saldanha-Gama, RFG; Brando 

*Lima, AC; Barja-Fidalgo, C, Moreira, AR 
Depto Farmacologia, IBRAG, UERJ, RJ; 
*Depto Bioquímica e Biologia Molecular, 
UFCe, CE.

Objetivo: Plant lectins have been reported to be 
able to distinguish between malignant and 
normal cells, binding specific to surface 
oligosacharides on tumor cells. Vegetable and 
animal lectins could also present cytotoxic 
effects to tumor cells. In this study, we 
investigated the effects of Frutalin (FTL), an 
alpha-D-galactose-binding lectin isolated from 
Artocarpus incisa seeds, on proliferation of 
human melanoma (MV3) and murine melanoma 
(B16F10) cell lines in vitro.
Métodos e Resultados: Cells were cultured in 
DMEM suplemented and incubated for 48h in 
the presence of FTL (3-50mg/ml). Proliferation 
was assessed by MTT assay. FTL showed to be 
more toxic to murine than human melanoma 
cels. FTL inhibited human MV3 cell 
proliferation, in a concentration-dependent 
manner (45% inhibition-50µg). FTL also 
showed a potent and dose-dependent anti-
proliferative effects on murine B16F10 cells, 
that was maximum at 10 µg/ml (80%), being 
attenuated at the greater concentrations used , 25 
and 50µg/ml (55%). The cytotoxic effect of FTL 
was dependent on its carbohydarte-binding 
properties since was reversed in the presence of 
galactose, but not by other sugars. The 
mechanism by which FTL interfere with tumor 
cell proliferation is now under investigation.
Conclusões: The results indicate that FTL-
binding to galactose residues on tumor cell 
surface is able to affect human and murine 
melanoma cell growth , suggesting that the lectin 

may be a profitable toll for the study of 
malignant cell regulation.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPERJ, SR2-
UERJ

01 - 059
THE INNATE IMMUNE RESPONSE 
PROFILE IN ADULT RATS 
UNDERNOURISHED DURING 
LACTATION CHALLENGED WITH LPS
Silva, S.V.; Garcia-Souza, E.P.; Magalhães, 
L.A.; Pinto, A.F.S.; Moura, A.S.; De Freitas, 
M.S; Barja-Fidalgo, C. Depto de 
Farmacologia, IBRAG /UERJ.

Objetivo: We have demonstrated that 
undernutrition during early lactation 
programmed to an imbalance between the 
insulin and glucocorticoid secretion. The 
present study investigated the profile of the 
innate immune response in rats offspring of 
dams fed with diets containing 0% (UN group) 
or 22% protein (C group) during the early 
lactation.
Methods: C and UN adult rats were treated with 
LPS (500m g/Kg). After 4h we analyzed the 
number of neutrophils (PMN) in the blood and 
bone marrow, iNOS expression and activity in 
PMN, aortae, spleen and lung. Results: LPS-
treated UN rats showed higher number of bone 
marrow PMN (C=50± 8,6; UN=67,2± 6,7), in 
contrast to blood PMN (C=11,99± 0,33; 
D=9,46± 0,34). Nitrate levels were increased in 
supernatants from PMN of LPS-treated UN rats 
(C: 2,97± 0,77; UN: 5,55± 0,6). After 12h, 
iNOS expression was detected in PMN from 
both groups. On the contrary, this expression 
was rapidly detected in UN group. Furthermore, 
nitrate production by aortic strips from LPS-
treated UN group was similar to C group. 
Interestingly, aortic strips from non-treated UN 
group had a higher production than controls (C: 
12,9± 0,56; UN: 28,65± 3,6). The iNOS 
expression presented a correlation with this 
result, except in spleen and lung.
Conclusion: These results suggest that 
undernutrition in early life alters iNOS 
induction which may affect the profile of the 
innate immune response
Apoio Financeiro: (CNPq; FAPERJ; SR2-
UERJ).
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01 - 060
EFEITO DO ESTRÓGENO NA 
EXPRESSÃO DOS SUBTIPOS DE 
RECEPTORES MUSCARÍNICOS EM 
HIPOCAMPO DE RATAS.

1 1Cardoso, C.C. , Pereira, R.T.S. , Koyama, 
2 2 1C.A. , Porto, C.S. , Abdalla, F.M.F. . 

1Laboratório de Farmacologia, Instituto 
2Butantan; Depto de Farmacologia, Setor 

Endocrinologia Experimental, UNIFESP-
EPM, São Paulo, SP.

Objetivo: Cinco subtipos de receptores 
muscarínicos (mAChR) estão expressos no 
cérebro (Levey, A.I., Life Sci, 52: 441, 1993). 
Estes receptores são modulados por flutuações 
fisiológicas do estrógeno (Van Huizen, F. et al., 
Eur. J. Neurosci., 6: 237, 1994). O objetivo deste 
estudo foi investigar o efeito do estrógeno na 
expressão dos subtipos de mAChR em 
hipocampo.
Métodos e Resultados: Hipocampos foram 
obtidos de ratas  em proestro (CT),  
o v a r i e c t o m i z a d a s  1 5  d i a s  ( C 1 5 ) ,  
ovariectomizadas 15 dias e, após este período, 
tratadas com estradiol (10 µg/dia, sc, 7 dias) 
(C15+E7) e ovariectomizadas e, imediatamente, 
tratadas com estradiol (10 µg/dia, sc, 21 dias) 
(C+E21). Em experimentos de competição, 

3membranas foram incubadas com [ H]QNB (0,5 
nM) na ausência e na presença de concentrações 
crescentes de antagonistas muscarínicos 
(30°C/1h) e a potência antagônica foi expressa 
pelo valor de pK  Os valores de pK  foram i. i

6,6±0,1; 7,2±0,1; 7,1±0,4 e 6,7±0,1 (n=3-5) para 
pirenzepina (seletivo M ), 6,6±0,3; 6,8±0,1; 1

6,7±0,1 e 7,2±0,3 (n=3-4) para metoctramina 
(seletivo M ), 6,1±0,1; 6,9±0,1; 7,1±0,5 e 2

6,8±0,1 (n=3-4) para pfHHSiD (seletivo M ) e 3

6,4±0,1; 6,6±0,1; 7,1±1,0 e 6,6±0,1 (n=3-4) para 
tropicamida (seletivo M ) em ratas CT, C15, 4

C15+E7 e C+E21, respectivamente.
Conclusões: Os resultados foram comparados 
com valores de pK  obtidos em células que i

expressam um único subtipo, sugerindo que o 
estrógeno modula a expressão do mAChR M  no 2

hipocampo.
Apoio Financeiro: FAPESP

01 - 061
EFEITO DA DEPRIVAÇÃO DOS 
ESTERÓIDES SEXUAIS NA EXPRESSÃO 
DOS RECEPTORES MUSCARÍNICOS 
EM HIPOCAMPO DE RATAS.

1 1 2Cardoso, C.C. , Pereira, R.T.S. , Porto, C.S. , 
1 1Abdalla, F.M.F. . Laboratório de 

2Farmacologia, Instituto Butantan; Depto de 
Farmacologia, Setor Endocrinologia 
Experimental, UNIFESP-EPM, São Paulo, SP.

Objetivo: Efeitos do estrógeno no aprendizado 
e memória foram mostrados em modelos 
animais e no homem (Singh et al., Brain Res., 

644:305, 1994, McEwen, Rec. Prog. Hor. Res., 
57:357, 2002). No cortex cerebral foi observado 
uma variação na densidade e na afinidade dos 
receptores muscarínicos (mAChR) em ratas 
fêmeas adultas sem controle do ciclo estral, 
comparativamente a ratos machos (Van Huizen, 
F. et al., Eur. J. Neurosci. 6: 237, 1994). Os 
mecanismos celulares do estrógeno na função 
colinérgica central não estão perfeitamente 
esclarecidos. O objetivo do presente estudo foi 
investigar o efeito do tempo de ovariectomia na 
expressão dos mAChR em hipocampo.
Métodos e Resultados: Hipocampos foram 
obtidos de ratas em proestro (CT),  
ovariectomizadas por 2 (C2), 15 (C15) e 30 dias 
(C30). Em experimentos de saturação, 
preparações de membrana de hipocampo foram 

3incubadas com [ H]QNB (0.05-8,00 nM) na 
ausência e na presença de atropina (1 µM) 
(30°C/1 h). As análises dos resultados 
mostraram um sítio de ligação específico e 
saturável com valores de K =1,0±0,2 nM e D

B =725,8±117,8 fmol/mg de proteína (n=4) max

e m  r a t a s  C T,  K = 1 , 0 ± 0 , 2  n M  e  D

B =1258,6±277,2 fmol/mg de proteína (n=3) max

em C2, K =0,5±0,1 nM e B =1839,6±270,6 D max

fmol/mg de proteína (n=5) em C15 e 
K =0,9±0,1 nM e B =931,7±103,1 fmol/mg de D max

proteína (n=5) em C30.
Conclusões: Os resultados indicam aumento da 
densidade dos mAChR, dependente do tempo 
de deprivação hormonal, em hipocampo de 
ratas.
Apoio Financeiro: FAPESP

01 - 062
EFFECTS OF SNP AND SIN-1 ON 
PLATELET ADHESION TO 
FIBRINOGEN.
Cardoso, M.H.M.; Marcondes, S.; Morganti, 
R.P.; de Nucci, G.; Antunes, E. Dept. of 
Pharmacology, FCM, UNICAMP  SP.

Introduction: NO-mediated inhibition of 
platelet activation was believed to be 
exclusively mediated by activation of sGC. 
Recently, inhibition of platelet aggregation 
induced by S-nitrosoglutatione and S-
nitrosocysteine has been showed to be partly 
cGMP-independent. The objective of this work 
was to investigate the inhibitory mechanisms of 
SNP and SIN-1 on platelet adhesion to 
fibrinogen.
Methods: Human washed platelet adhesion was 
evaluated using fibrinogen-coated 96-well 
microtiter plates. Platelets were maintained in 
the plate for 15 min. After that, the plate was 
washed and adherent platelets were incubated 
with the acid phosphatase substrate for 1h. The 
plate was read by a microplate reader set at 
405nm. Results: A significant platelet adhesion 

6was achieved with 6x10  plat/well (spontaneous 
adhesion: 10+0.5%; thrombin-stimulated 
adhesion: 50±5%). In spontaneous adhesion, 

SNP and SIN-1 (0.001-1000ìM each) 
concentration-dependently inhibited the 
adhesion, but SIN-1 was more potent than SNP 
(81±9% and 36±7% inhibition for 100ìM of 
each, respectively). Pre-treatment of platelets 
with the sGC inhibitor ODQ (10ìM) markedly 
reversed (p<0.001) the inhibitory effects of low 
concentrations (100ìM) of SIN-1 and SNP; 
however ODQ failed to affect the inhibitory 
effects of these NO donors at a higher 
concentration (1mM). Similar results were 
observed on thrombin-stimulated platelet 
adhesion.
Conclusions: Our results indicate that 
inhibition of platelet adhesion by SNP and SIN-
1 is mediated by cGMP-dependent and 
independent mechanisms, depending on the 
concentration of NO donor used.
Apoio Financeiro: Supported by: CAPES

01 - 063
INVOLVEMENT OF EOTAXIN AND IL-5 
IN GRANULOMATOUS REACTION IN 
MURINE SCHISTOSOMIASIS 
MANSONI.

2 1 1Paiva L , Perez S , Pires A., Lucena, S , 
2 1 1Balduino A , Silva P , Martins M , Cordeiro 

1 2 2 1R , El-Cheikh M  & Borojevic R . Lab of 
2Inflammation/ FIOCRUZ; Lab of Cellular 

Differenciation and Proliferation, UFRJ, RJ, 
Brazil.

Objetivo: An intense eosinophilia is observed 
in schistosome-infected mice which are under 
control of haematopoietic growth factors and 
c y t o k i n e s .  T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
microenvironment within the granuloma can 
contribute to the in situ inflammatory reaction. 
We examined the potential of hepatic stellate 
cells derived from granulomas to influence 
eosinophil mobilization.
Métodos e Resultados: C3H/HeN mice were 
infected transcutaneously with S. mansoni 
cercariae. Detection of eotaxin and IL-5 was 
performed by ELISA system. Expression of 
eotaxin and IL-5 was analyzed in primary 
cultures of hepatic stellate cells from chronic 
phase granulomas and bone marrow eosinophils 
co-cultured with hepatic stellate cells were 
counted under light microscopy. IL-5 was 
detected in peripheral blood, cultured 
leukocytes from granulomas and cultured bone 
marrow cells stimulated with GM-CSF. 
However, eotaxin was only found in cultured 
leukocytes. Neither mediator was detected in 
the peritoneal cavity of infected mice. mRNA 
expression of IL-5 and eotaxin was detected in 
primary cultures of hepatic stellate cells, but no 
proteins were found in the cell medium. 
Eosinophil clusters were observed at day 7 of 
co-culture with hepatic stellate cells.
Conclusões: In mice infected with S. mansoni, 
IL-5 appears to contribute to eosinophilic 
response and eotaxin seems to be involved in the 
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granulomatous reaction, through activation of 
leukocyte and the competent stroma represented 
by hepatic stellate cells.
Apoio Financeiro: CNPq/FAPERJ/FIOCRUZ

01 - 064
GAMMA RADIATION PRODUCES CELL 

2DEATH AND INCREASE BASAL [CA +]I, 
ROS PRODUCTION AND PKC 
ACTIVATION IN VISCERAL SMOOTH 
MUSCLE
Sandra Claro, Maria E. M. Oshiro, Renato 
Mortara, Esper Kallas, Edna Freymuller and 
Alice T.Ferreira- UNIFESP/EPM

Objetivo: To study functional, morphological 
and biochemical changes in guinea pig ileum 
smooth muscle longitudinal layer under gamma 
radiation
Métodos e Resultados: Guinea-pig ileum 
smooth muscle longitudinal layer exposured to 
gamma radiation from 10 up to 50 Gy with single 
absorption dose causes a) basal cytosolic 
calcium increased that was abolished by 

2+BAPTA-AM, an intracellular Ca  chelant, b) 
lipid peroxidation evaluated by intracellular 
reactive oxygen species (ROS) labeled with 2'7'-
dichlorofluorescein diacetate (DCFH-DA) 
which was increased c) morphological changes 
such as: 1) phosphatidylserine externalization 
labeled with annexin-V-Fluorescein 2) 
mitochondria preserved in irradiated cells, 
stained with DiCO in the presence of 6 

valinomycin, a K + ionophore which dissipates 
electrochemical gradient 3) disappearance of 
sarcoplasmic reticulum (SR, 30 and 50 Gy) 
confirmed by thapsigargin, an ATPase calcium 
inhibitor 4) compaction and segregation of the 
nuclear chromatin 5) condensation of cytoplasm 
6) convolution of nuclear membrane producing 
apoptotic bodies 7) aggregation of myofilaments 
8) free ribosomes scattered in cytoplasm 9) 
increases of myelin figures 10) plasmic 
membrane preservation showed by electron 
microscopy d) DNA fragmentation observed by 
TUNEL method e) PKC activation determined 

32by measuring P incorporation with a and ePKC 
isoforms identified by Western blotting analysis 
and f) apoptosis identified by propidium iodide, 
analyzed and quantified by flow cytometry.
Conclusões: Gamma radiation produces cell 
death with increase basal calcium, ROS 
production, mitochondria preserved, SR 
disappearance suggesting cell death by 
apoptosis with a and ePKC activation.
Apoio Financeiro: Grants from FAPESP and 
FADA (SPDM)

01 - 065
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR 
DOS MECANISMOS ENVOLVIDOS NO 
CONTROLE DA EXPRESSÃO DO 
RECEPTOR B  NA VEIA PORTA DE 1

RATO.
1 1 1Medeiros, R, Fernandes, ES, Ferreira, J, 
1 1 2André, E, Campos, MM, Cabrini, DA, 
3 2 1 1Avellar, MC, Bader, M, Calixto, JB. Depto 
de Farmacologia, UFSC, SC, Brasil; 
2 3MDCMM, Berlin, Alemanha; Depto de 
Farmacologia, UNIFESP, SP, Brasil.

Objetivo: Demonstramos recentemente que a 
indução funcional dos receptores B  (B R) da 1 1

cininas na veia porta de rato (VPR) constitui um 
processo dependente do tempo, modulado por 
inibidores da MAPK p38 e pelo NFkB. O 
presente estudo analisa através de técnicas de 
biologia molecular, os mecanismos que 
regulam a indução dos B R na VPR.1

Métodos e Resultados: As preparações foram 
obtidas de ratos machos Wistar (250  300 g) e 
foram incubadas em placas contendo meio de 
cultura (DMEM) na presença ou ausência de 
inibidores. Os experimentos de real time RT-
PCR revelaram que a incubação da VPR por 6 h 
resultou um aumento expressivo (cerca de 28 
vezes) dos níveis do mRNA para o B R. Os 1

inibidores do NFkB, MG132 (1 ìM), Bay 11-
7082 (5 ìM) e PDTC (10 ìM) ou o inibidor da 
MAPK p38, SB203580 (1 ìM) reduziram 
significativamente a expressão do mRNA para o 
B R (93, 80, 53 e 85 %, respectivamente). A 1  

ativação do NFkB foi comprovada pelos 
ensaios de imunodetecção e de deslocamento 
em gel, indicando a degradação da proteína 
inibitória IkB e a translocação do NFkB 
(subunidades p50 e p65) para o núcleo 45 e 60 
m i n  a p ó s  o  i s o l a m e n t o  d a  V P R ,  
respectivamente. Além disso, experimentos de 
imunodetecção também demonstraram a 
ativação da MAPK p38 5 min após a retirada 
dos tecidos.
Conclusões: Esses resultados confirmam os 
estudos funcionais e mostram pela primeira vez 
a expressão do B R na VPR e revelam ainda, que 1

sua indução é modulada pela ativação do NFkB, 
com participação da MAPK p38.
Apoio Financeiro: CNPq/CAPES

01 - 066
ESTUDO DA EXPRESSÃO DA 
PROTEÍNA ANTI-APOPTÓTICA BCL-2 
EM TECIDOS DE ANIMAIS 
TRANSGÊNICOS PARA A DOENÇA DE 
HUNTINGTON
Okuno, C.S., Rosenstock, T. R., Machado, L 
S., Capurro, M. L., Bertoncini, C. R. A., 
Smaili, S. S. Departamento de farmacologia, 
Setor de Modo de Ação de drogas Unifesp - 
EPM

Objetivo: Estudar a expressão da Bcl-2 em 
tecidos de animais transgênicos(TGN) para 
Doença de Huntington(HD).
Métodos e Resultados: Para o estudo da 
expressão da proteína Bcl-2, foi extraído o RNA 
de córtex, cerebelo, íleo e músculo esquelético 
dos animais transgênicos e controles (da mesma 
prole dos transgênicos). Foi realizado o RT-PCR 
dos genes correspondentes às Bcl-2 e B-actina. 
O produto foi submetido a um gel de agarose 
para identificação e quantificação da expressão 
de Bcl-2 usando a B-actina como controle 
interno. Resultados: Os tecidos controle 
analisados expressam Bcl-2 em quantidades 
diferentes entre si. Nos TGN houve uma 
tendência de diminuição da Bcl-2, exceto no 
cerebelo (30 %).
Conclusões: A expressão de Bcl-2 nos tecidos 
estudados pode estar alterada nos animais com 
HD.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPESP

01 - 067
EFFECT OF VLO5, A MLD-
DISINTEGRIN ISOLATED FROM 
VIPERA LEBETINA OBTUSA VENOM, 
ON HUMAN NEUTROPHIL 
FUNCTIONS: ROLE OF PI3-KINASE 
AND MAP KINASE.
Silva J. A. G., Coelho A. L., De Freitas M. S., 

*Mariano-Oliveira, A., Marcinkiewicz C. & 
Barja-Fidalgo C. Dept. Farmacologia/IBRAG, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

*(UERJ), RJ, Brasil; Department of Biology, 
College of Science and Technology, Temple 
University, Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Objetivo: Heterodimeric disintegrins, such as 
VLO5, carry the MLD tripeptide in the 
structure. The selective and potent inhibitory 
effect of VLO5 on alpha9 beta1 integrin has 
been attributed to the MLD sequence. We have 
investigated the effect of VLO5 on human 
neutrophil (PMN) chemotaxis, apoptosis, IL-8 
mRNA expression and activation of integrin-
mediated signaling pathways.
Métodos e Resultados: Using Boyden 
chamber we show that VLO5 was a potent 
chemotactic for PMN in vitro. PMN migration 
was blocked by alpha9 beta1 monoclonal 
antibody but not by alphaM monoclonal 
antibody. Interaction of VLO5 with PMN 
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significantly increased actin polymerization. 
Genistein, a tyrosine kinase inhibitor, inhibited 
VLO5-induced PMN chemotaxis and actin 
polymerization. This disintegrin also induced 
FAK activation and promoted FAK association 
to PI3-kinase. In agreement, LY294002, a PI3-
kinase inhibitor, reduced PMN chemotaxis 
induced by VLO5. This peptide induced an 
increase of Erk-2 nuclear translocation.This 
result is directly correlated to the anti-apoptotic 
effect and the increase of IL-8 mRNA levels 
induced by VLO5 since these effects were 
impaired by PD98059, a MAPK inhibitor.
Conclusões: The data indicate that VLO5 
directly activate an integrin-coupled signaling 
pathway, interfering with PMN functions.
Apoio Financeiro: Supported by: FAPERJ, 
CNPq, SR-2UERJ, IFS (Sweden).

01 - 068
EFFECT OF FLAVORIDIN, A SNAKE 
VENOM DISINTEGRIN FROM 
TRIMERESURUS FLAVOVIRIDIS, ON 
GENE EXPRESSION IN HUMAN 
UMBILICAL VEIN ENDOTHELIAL 
CELLS.
Villela, C.G.; Nascimento-da-Silva, V. & 
Fierro I.M.; Departamento de Farmacologia e 
Psicobiologia, IBRAG, UERJ, RJ, Brasil.

Objetivo: Vascular endothelial growth factor 
(VEGF) is one the major angiogenesis 
stimulating factors. Recently, the gene 
expression profile of VEGFactivated human 
umbilical vein endothelial cells (HUVEC) was 
analyzed identifying angiogenesis-related 
genes, including early growth response 1 (Egr-
1). Since different actions of VEGF are known to 
involve interactions between integrins and 
VEGF receptors, in this study, we evaluated the 
effect of flavoridin, a snake venom disintegrin 
from Trimeresurus flavoviridis, on VEGF- 
stimulated HUVEC.
Métodos e Resultados: Primary HUVEC were 
harvested by collagenase treatment (0,07%) and 
seeded on 0,1% gelatin-coated tissue culture 
flasks in medium M199 containing heparin 
(5000 UI/ml), penicillin (50U/ml), streptomycin 
(15mg/ml) and 20% fetal calf serum (FCS). Sub-
confluent HUVEC in M199 containing 0,1% 
FCS were treated with VEGF (1 nM) in the 
presence or absence of flavoridin (1 mM). 
Specific primers were synthesized and used for 
amplification of some genes that promote 
angiogenesis, including Ang2, Cyr61, HB-EGF 
and Egr1. Total RNA was isolated and used to 
cDNA construction and amplification. The 
products amplified by RT-PCR were analyzed 
by 1,0 % agarose gel stained by ethidium 
bromide. Preliminary experiments showed Egr-
1 gene expression on HUVEC after treatment 
with flavoridin.
Conclusões: This agonist activity of the 
disintegrin on HUVEC is probably via 

alphaVbeta3and alpha5beta1integrins.  

Apoio Financeiro: FAPERJ, CNPq, SR2-
UERJ.

01 - 069
EXPRESSÃO DE RECEPTORES 
MUSCARÍNICOS EM DÚCTULOS 
EFERENTES DE RATO.
Yasuhara, F.; Siu, E.R.; Maróstica, E.; Avellar, 
M.C.W.; Porto, C.S. Setor de Endocrinologia 
Experimental, Departamento de Farmacologia, 
UNIFESP, São Paulo, Brasil.

Objetivo: Os dúctulos eferentes e o epidídimo 
de ratos apresentam inervação autonômica no 
músculo liso peritubular, na região subepitelial 
e perivascular (Suarez-Garnacho S. et al. Arch. 
Esp. Urol., 42: 499, 1989). Em nosso 
laboratório, ensaios com radioligantes 
indicaram a predominância de receptores 
muscarínicos (mAChR) M  na cabeça e cauda 2

de epidídimo de ratos adultos (Maróstica E. et 
al., Biol. Reprod., 65: 1120, 2001) e estudos 
funcionais e imunohistoquímicos mostraram 
que o subtipo M  também está presente no 3

músculo liso peritubular, em ambas as regiões 
epididimais (Maróstica E., Tese-UNIFESP, 
2002). Sabendo-se que os dúctulos eferentes 
apresentam características morfofuncionais 
distintas em relação ao epidídimo, o objetivo 
desse trabalho foi estudar a expressão de 
mAChR neste órgão.
Métodos e Resultados: Para estudar a 
expressão de RNAm para os subtipos de 
mAChR foram utilizados ensaios de proteção à 
ribonuclease (RPA) e RT-PCR de acordo com 
Borges et al. (Endocrinol. 142:4701, 2001), 
utilizando RNA total de dúctulos eferentes de 
ratos sexualmente imaturos e adultos. Os 
resultados mostraram a presença do transcrito 
m2 em todos os grupos estudados. Ensaios 
imunohistoquímicos, processados de acordo 
com Maróstica (Tese-UNIFESP, 2002) também 
mostraram a presença do receptor M , 2

principalmente no epitélio dos dúctulos 
eferentes.
Conclusões: O subtipo de mAChR M , tanto 2

RNAm quanto proteína, está presente nos 
dúctulos eferentes de ratos. A presença de outros 
subtipos está sendo estudada e a função dos 
mAChR neste tecido ainda precisa ser 
esclarecida.
Apoio Financeiro: CAPES, FAPESP, CNPq

01 - 070
POSSIBLE MODULATION OF SERCA 
PUMP BY CaM KINASE IN RAT VAS 
DEFERENS.
Rodriguez,J.B.R & Cunha,V.M.N. Depto de 
Farmacologia Básica e Clínica, ICB, UFRJ.

Objetivo: In a previous work we demonstrated 
2+ the presence of SERCA2b Ca pump isoform in 

rat vas deferens. This isoform is regulated by 
calmodulin kinase that phosphorylates the 
residue Ser 38 of the pump.The aim of the 
present work was to investigate the effects of 
thapsigargin (Tg) and calmodulin on SERCA 
pump.
Métodos e Resultados: The tissue was washed, 
homogeneized and centrifuged to obtain N 
fraction. Phosphorylation assays were realized 

2+with or without Ca , in the presence of 
calmidazolium (CaL5µM) or calmodulin 
(CaM1-2µM) and was initiated by the addition 

32 45 2+of gama P-ATP. Ca  uptake was measured in 
the presence of Tg (0.2  2µM) or in the presence 

45 2+of W  (10µM) or CaM (2µM). In controls Ca  7

acummulation was measured in the absence of 
45 2+drugs. The total Ca  acummulation was 

inhibited by Tg (IC =15nM and I =77.5%) 50 max
2+revealing 32.5% of Tg-resistant Ca  pump 

(n=3) .The  addi t ion  of  CaM in  the  
2+phosphorylation middle containing Ca (10µM) 

showed an increase of phophoenzyme in 
2+comparison to the control (with Ca  and CaL) 

32 -1(472.0 to 414.0 and 175.0 to 148.0 nmol P.mg , 
n=2). In the presence of ruthenium red (25µM), 

45 2+the addition of CaM in the Ca  uptake middle 
induced an increase of maximal pump activity 
of 69, 176 and 268% (n=3).
Conclusões: CaM seems to phosphorylates and 

2+positively modulates the total Ca  transport in 
rat vas deferens. The degree of stimulation 
dependes on the preparation and probably 
reflects different contents of endogenous CaM 
and the presence of PMCA pumps.
Apoio Financeiro: CAPES, FAPERJ.

01 - 071
14.3.3 PLAYS IMPORTANT ROLE ON 
ENDOPEPTIDASE 24.15 (EC 3.4.24.15) 
SECRETION
Carreño, F. R.; Goñi, C.N. & Ferro, E.S. 
Institute of Biomedical Sciences - University 
of Sao Paulo - Brazil

Objetivo: The mechanism responsible for the 
n e u r o p e p t i d e - m e t a b o l i z i n g  e n z y m e  
endopeptidase 24.15 (EC 3.4.24.15; ep24.15) 
secretion is unknown, as the protein is encoded 
without a signal peptide sequence for entering 
the cell secretory pathway. Herein we describe 
an increased ep24.15 stimulated secretion upon 
overexpression of the 14.3.3 protein in human 
embryoninc kidney 293 cells (HEK293).
Métodos e Resultados: Protein kinase (PK) A 

644 phosphorylation of ep24.15 Ser residue was 
found to be important for direct interaction with 
14.3.3. Moreover, ep24.15 S644A mutation 
ablates the positive secretory effects of 14.3.3 
overexpression. Pharmacological analyses 
shown that forskolin (10 µM) or phorbol ester 
(80 nM) increases the A23187 (7,5 µM) 
stimulatory effects of ep24.15 secretion; no 
such synergism was observed upon PKA or 
PKC inhibition. The ep24.15 S644A mutation 
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also prevents the synergism between A23187 
and PKA or PKC activation. Double labeling 
confocal microscopy analyses seems to confirm 
the in vivo association of ep24.15 and 14.3.3 
induced by PKA or PKC activation.
Conclusões: Therefore, these data suggest that 
14.3.3-ep24.15 interactions play a key role on 
the mechanism of ep24.15 unconventional 
secretion.
Apoio Financeiro: FAPESP and CNPq

01 - 072
ANÁLISE FUNCIONAL DA 
ENDOPEPTIDASES 24.15 (EC 3.4.24.15) E 
DE SEUS MUTANTES COM 
CAPACIDADE REDUZIDA DE 
INTERAÇÃO À MEMBRANA 
PLASMÁTICA
Paula A. G. Garrido, Cláudia C. Rodrigues, 
Cláudio S. Shida, Alison Colquhoun e Emer S. 
Ferro Departamento de Histologia e 
Embriologia, Programa de Biologia Celular, 
ICB, USP, Brasil

Objetivo: A metalopeptidase EC3.4.24.15 
(EP24.15) cuja função está associada a 
degradação de peptídeos tanto no meio intra 
como no extracelular, é altamente expressa no 
cérebro, testículos e tecidos endócrinos. O 
mecanismo molecular que leva à secreção da 
EP24.15 ainda não foi identificado. Nosso 
objetivo no presente trabalho é investigar a 
associação EP24.15-membrana plasmática, 
mediada pelo cálcio, que poderia estar associada 
com a secreção da enzima na presença de baixas 
concentrações de cálcio, bem como investigar o 
papel da EP24.15 secretada.
Métodos e Resultados: A secreção da EP24.15 
por células C6 de glioma de ratos é linearmente 
estimulada pela redução da concentração de 
cálcio no meio extracelular, sem que isso afete a 
quantidade de enzima total (célula + meio de 
cultura). A análise em microscopia confocal 
revelou que há uma marcação discreta pra a 
EP24.15 na membrana plasmática das células 
C6 quando estas são previamente incubadas em 
meio contendo baixas concentrações de cálcio. 
Três possíveis sítios de ligação para o cálcio na 
E P 2 4 . 1 5  i d e n t i f i c a d o s  p o r  a n á l i s e  
c o m p u t a c i o n a l  f o r a m  m o d i f i c a d o s  
individualmente e aos pares por mutação sítio-
dirigida, gerando os mutantes D93A, D159A, 
D329A, D93/159A e D93/329A. Esses mutantes 
foram expressos em E. coli e purificados a 
homogeneidade por cromatografia de afinidade. 
Foram observadas pequenas diferenças entre os 
mutantes e a enzima selvagem quando 
comparadas as atividades enzimáticas, na 
presença ou ausência de cálcio. No entanto, por 
dicroísmo circular observamos que na presença 
de cálcio as mutações D93A e D93/159A afetam 
distintamente a estrutura secundária da 
EP24.15. Analises em microscopia confocal 
revelaram que esses mesmos mutantes têm uma 

habilidade reduzida de interação com a 
membrana plasmática das células C6. Em 
paralelo, observamos uma inibição na 
proliferação de células C6, quando as mesmas 
são previamente tratadas com JA2, um potente 
inibidor da EP24.15 que não penetra nas 
células.
Conclusões: A presença extracelular da 
EP24.15 é importante para a proliferação das 
células C6 de glioma de rato. Após as mutações 
sítio dirigidas descritas acima, a EP24.15 não 
apresenta alterações na atividade enzimática, 
mas sim na sensibilidade ao cálcio e na 
interação com a membrana plasmática das 
células C6 de glioma de ratos. A interação 
cálcio-dependente da EP24.15 com a 
membrana plasmática pode ter importante 
relevância durante sua secreção, bem como para 
sua função no metabolismo extracelular de 
peptídeos.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq e CAPES

01 - 073
COMPARATIVE EFFECTS OF 
PHOSPHODIESTERASE (PDE) 4 
INHIBITORS ON EOSINOPHIL 
PEROXIDASE SECRETION FROM 
ALLERGEN-PRIMED AND NON-
PRIMED EOSINOPHILS.
Alves, A, Paiva, R., Pires A., (1)Lagente, V, 
(2)Lugnier C, Martins, M & Silva, P., Lab 
Inflammation/FIOCRUZ, RJ, Brazil; (1) Lab. 
Pharmacodynamie, Université de Rennes1; 
(2)Université Louis Pasteur, Strasbourg, 
France

Objetivo: PDE 4 plays a pivotal role in the 
hydrolysis of cAMP in inflammatory cells. In 
this study, the sensitivity of primed and non 
primed eosinophils (EOS) to selective PDE 4 
inhibitors was assessed.
Métodos e Resultados: Intraperitoneal 
challenge with allergen in actively sensitised 
rats and lavage 72 h later were used to obtain 
primed EOS, while non primed were recovered 
from naïve rats. We found that the PAF-induced 
EOS peroxidase (EPO) release was 
significantly higher in primed as compared to 
non primed EOS. Pre-treatment with PDE4 
inhibitors rolipram or RP 73401 impaired EPO 
secretion evoked by PAF. Primed EOS were 
clearly more sensitive to both PDE 4 inhibitors 
as compared to non primed EOS, under 
conditions where Bt  cAMP led to a similar 2

blockade in both cell populations. After 
treatment with rolipram, higher intracellular 
levels of cAMP were noted in primed EOS, 
though resting cAMP levels were equal in 
primed and non primed EOS. Finally, we found 
that primed EOS homogenates displayed an 
increased cAMP hydrolytic activity, and a 
higher sensitivity of PDE 4 to rolipram as 
compared to that of non-primed EOS.
Conclusões: We conclude that the EPO 

secretory response of rat EOS is greatly 
enhanced in cells recovered from the allergic 
inflammatory focus, mainly due to up-
regulation of PDE 4 activity. The higher 
inhibitory effect of PDE 4 inhibitors on primed 
EOS may be accounted for by an increase in the 
sensitivity of PDE 4 in such cells.
Apoio Financeiro: CNPq/FIOCRUZ

01 - 074
FKBP12 POSSIBLY MODULATES 

2+INTRACELLULAR CA  RELEASE 
CHANNELS IN RAT VAS DEFERENS
Scaramello,CBV;Muzi-
Filho,H;Cunha,VMN.Depto de Farmacologia 
Básica e Clínica-UFRJ

Objetivo: It has been demonstrated that 
FKBP12,the immunophilin receptor for the 
immunossupressant FK506,is tightly associated 
with ryanodine and inositol trisphosphate 
receptors. The dissociation of FKBP12 from 
these receptors unstabilizes the channel activity 

2+ leading to prolonged openings and Ca leak 
from sarcoplasmic reticulum (SR).The aim of 
the present work was to investigate the presence 
and the possible contribution of FKBP12 in rat 

2+ vas deferens intracellular Ca mobilization.
Métodos e Resultados: The tissue was 
washed,homogenized and centrifuged to obtain 
crude microsomes (Ms).To dissociate FKBP12 

ofrom SR,Ms were treated at 37 C for 30 min and 
2+ultracentrifuged (Mst37).Ca  uptake and 

2+ 2+(Ca +Mg )ATPase activity were measured at 
the same experimental conditions in the 
presence or absence of oxalate or thapsigargin 
or only thapsigargin,respectively.The treatment 

2+reduced by 61% the total Ca  uptake for Mst37 
in relation to Ms and also decreased 

2+thapsigargin-sensitive Ca  uptake (n=3). The 
2+SR Ca  accumulation in Mst37 was revealed in 

the presence of oxalate.The oxalate-dependent 
2 +C a  u p t a k e  w a s  h i g h e r  i n  M s  

(95 ,8nmolCa/mgptn)  than  in  Mst37  
(64,4nmolCa/mgptn) .However,SERCA 
ATPase activity is higher in Mst37 
( 2 2 . 8 m m o l P i / m g p t n )  t h a n  i n  M s  
(15.2mmolPi/mgptn).
Conclusões: Temperature seems to dissociate 

2+ FKBP12 and open the SR Ca channels in vas 
2+ deferens as the RS Ca content decreases even 

with an increase of SERCA ATPase activity. 
2+Data suggest a Ca  leak in a fraction with a 

higher content of SR vesicles.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq, and 
FAPERJ
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01 - 075
EFFECT OF E. COLI LPS ON PLATELET 
ADHESION TO COLLAGEN.
Morganti, R. P.; Cardoso, M. H. M.; 
Marcondes, S.; De Nucci, G.; Antunes, E. 
Dept. of Pharmacology, Faculty of Medical 
Sciences, UNICAMP  SP.

Objetivo: Introduction: Severe sepsis and 
septic shock are life threatening complications 
of infections and the most common cause of 
death in intensive care units. The early event in 
endotoxemia is a significant decrease in 
circulating leukocyte and platelet counts, but 
mechanisms underlying these phenomena are 
unclear. The present study was designed to 
investigate the effects of LPS on platelet 
adhesion to collagen.
Methods: The human washed platelet adhesion 
was evaluated using collagen-coated 96-well 
microtiter plates. The platelets were maintained 
in the plate for 15 min. After that, the plate was 
washed and the adherent platelets were 
incubated with the acid phosphatase substrate 
for 1h. The plate was read by a microplate reader 
set at 405nm. Each assay was performed in 
triplicate. Results: A significant platelet 

6adhesion to collagen was achieved with 6x10  
platelets/well. Incubation of platelets with LPS 
concentration-dependently inhibited this 
adhesion (0.01-300 µg/mL). The inhibition of 
adhesion by low concentrations of LPS (0.01 
µg/mL) was time-dependent (15 min 
incubation: 13 + 2% inhibition; 60 min 
incubation: 36 + 3% inhibition), whereas 
inhibition by high LPS concentration (30 
µg/mL) was not influenced by the incubation 
time studied (15 min incubation: 53 + 2% 
inhibition; 60 min incubation: 57 + 9% 
inhibition).
Conclusion: Our results demonstrated that LPS 
inhibits the platelet adhesion in vitro, and this 
dependent on the concentration used of LPS. 
Further studies are necessary to elucidate the 
mechanisms underlying the inhibition of platelet 
adhesion by LPS.
Apoio Financeiro: FAPESP

01 - 076
ACTIVATION OF RAT MAST CELLS BY 
BOTHROPS JARARACA VENOM: ROLE 
OF METALLOPROTEINASES.

1Bonavita AG, Costa A, Ferreira AG , Perales 
1JH , Cordeiro, RSB, Martins MA & Silva 

1PMR. Lab of Inflammation and Toxinology, 
DFF, IOC/FIOCRUZ, RJ, Brazil.

Objetivo: Bothrops snake venoms are a rich 
source of pharmacologically active compounds 
including metalloproteinases, phospholipases 
A  and serine-proteinases. Since mast cells seem 2

to be involved in the tissue damage due to snake 
evenoming, in this study we examined the direct 
effect of Bothrops jararaca venom (Bjv) on rat 

mast cells. Métodos e Resultados: Purified 
peritoneal mast cells from Wistar rats were 
stimulated with Bjv in vitro. Histamine and 
LTC  release were measured by means of 4

fluorimetrical assay and EIA, respectively. We 
found that the crude venom induced a dose-
dependent mast cell activation attested by 
histamine and LTC  release. Bjv heating at 4

100ºC as well as its pre-incubation with o-
phenantroline or DM43, metalloproteinase 
inhibitors, completely abolished mast cell 
degranulation by the venom. Incubation of Bjv 
with APMSF, a serine-protease inhibitor, or 
with p-BPB, a phospholipase A inhibitor, failed 2 

to affect the venom activity. We also noted that 
jararhagin, a major component of the 
metalloproteinases of Bjv, had no effect on mast 
cells by itself. However, exposure of mast cells 
to jararhagin in combination with Bjv, at a dose 
which alone had no effect, clearly induced 
histamine secretion. Conclusões: Our findings 
indicate that B. jararaca venom has the ability 
to directly activate rat mast cells in vitro, by a 
mechanism associated with a complex 
s y n e rg i s t i c  i n t e r a c t i o n  a m o n g  t h e  
metalloproteinases present in the venom, and 
independent from serine-proteinase and 
phospholipase A enzymes.2 

Apoio Financeiro: CNPq/ FIOCRUZ.

01 - 077
EVIDÊNCIAS PARA A EXISTÊNCIA DA 
VIA NOS-GC-GMPc EM Aspergillus 
nidulans.
Chiuchetta, SJR; Castro-Prado, MAA, Alves-

*Do-Prado W . Depto. de Biol. Cel. e Gen. e 
*Depto. de Farmc. e Farmacol. , Universidade 

Estadual de Maringá, PR.

Introdução: O conidióforo é uma estrutura 
relacionada com o ciclo assexual ou 
conidiogênese do fungo fi lamentoso 
Aspergillus nidulans, cujo desenvolvimento é 
controlado pela expressão de genes regulatórios 
e estruturais. O óxido nítrico (NO) é um gás que 
participa de vários efeitos fisológicos e/ou 
patológicos em mamíferos. Observou-se, 
recentemente, que o NO também inibe a 
conidiogênese do fungo Neurospora crassa. 
Dessa forma, investigamos quais seriam os 
efeitos do NO sobre o ciclo assexual de A. 
nidulans e se a via L-arginina (L-ARG)- NO-
sintase (NOS)- guanilato ciclase (GC)- GMPc 
poderia também existir em tal microrganismo.
Métodos: Análises citológicas foram utilizadas 
para quantificação (N) das alterações 
morfológicas do conidióforo (encurtamento da 
haste, alterações de métulas e fiálides, presença 
de vacúolos nas hastes e vesículas) de linhagens 
arg+ e arg (auxotrófica para L-arginina). Os 
resultados foram comparados por ANOVA, 
seguida por Bonferroni (P< 0.05). Resultados: 
LNAME (2 a 16 mM), um bloqueador da NOS, 
antagonizou as alterações estruturais dos 

conidióforos produzidos por L -ARG (2 a 16 
mM) (N= 16 a 37 para arg+ ; N= 19 a 48 para arg 
, n= 10), nitroprussiato de sódio (4 a 32 mM) 
(N= 21 a 38 para arg+ ; N= 24 a 50 para arg , n= 
10) e 8-Br-cGMP (2 a 16 mM) (N= 20 a 36 para 
arg+ ; N= 21 a 50 para arg , n= 10).
Discussão: Os dados demonstram que a via L-
Arg-NOS-GC-GMPc existe em A. nidulans e 
que o NO participa na regulação da 
conidiogênese alterando, provavelmente, a 
transcrição gênica.

01 - 078
ALTERATIONS IN THE INSULIN 
SIGNALING IN ADIPOCYTES OF RATS 
UNDERNOURISHED DURING EARLY 
LACTATION.
Garcia-Souza, E.P., Da Silva, S.V.,Félix, G.B., 
1Moura, A.S., Freitas, M.S., & Barja-Fidalgo, 

1C, Dept. Ciências Fisiológicas, Dept. 
Farmacologia, IBRAG, UERJ, Rio de Janeiro, 
Brazil.

Objetivo: Early postnatal nutrition has been 
associated with the long-term effects on glucose 
homeostasis in adulthood. To elucidate the 
molecular mechanisms by which undernutrition 
during early life leads to changes in insulin 
sensitivity, we investigated the insulin signaling 
in adipocytes isolated from epididimal fat pads 
of rats.
Métodos e Resultados: Adipocytes were 
isolated from adult male offspring of rat dams 
fed either a normal or protein-free diet during 
the first 10 days of lactation. The cells were 
incubated with 100 nM of insulin before the 
assays for immunoblotting analysis, 2-
deoxiglucose uptake or imunocitochemistry for 
G L U T - 4  a n d  a c t i n  f i l a m e n t s .  
Radioimmunoassay was performed to 
determine the plasma insulin levels. Early 
maternal undernutrition impaired secretion of 
insulin but maintained normal glicemic levels in 
a d u l t  r a t s .  A d i p o c y t e s  i s o l a t e d  o f  
undernourished rats presented reduced tyrosine 
phosphorylation of IR and IRS-1 after insulin 
stimulation. However, the level of PI3-kinase 
associated with IRS-1 was increased in this 
group. We also observed an increase in the actin 
polymerization and GLUT-4 expression 
followed by increased glucose uptake in this 
cells.
Conclusões: These results suggest that early 
postnatal undernutrition impairs insulin 
sensitivity in adulthood by promoting changes 
in critical steps of insulin signaling in adipose 
tissue, which leads to permanent changes in 
hormonal homeostasis.
Apoio Financeiro:  Supports :  SR-2-
UERJ/CNPq/ FAPERJ.
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01 - 079
NOVEL a  ADRENOCEPTOR SPLICE 1a

VARIANTS IN Macaca mulatta SEMINAL 
VESICLE

 M.T.C.C.Patrão, C.S.Porto, M.C.W.Avellar.
Department of Pharmacology, UNIFESP-
EPM, SP/Brazil

Aim: Several a adrenoceptor (a AR) splice 1a 1a

variants, differing in their C-terminal regions, 
have been identified in tissues from human and 
other species (Chang,D.J. FEBS Lett., 422v, 
p.279, 1998.; Suzuki,F. Br.J.Pharm., 129v, 
p.1569, 2002). Their role in physiological and 
phatological conditions remains unknown. 
Since there is no molecular characterization of 
a -ARs in other primates but humans, the aim of 1

the present work was to clone and characterize 
the structure of a -AR splice variants in 1a

Macaca mulatta seminal vesicle.
Methods and Results: PCR screening of a 
cDNA library and RT-PCR studies, using adult 
Macaca mulatta seminal vesicle, were 
performed. Primers against specific regions of 
a , a  and a -AR splice variants were based 1a-1 1a-2 1a-3

on human sequences. Both experimental 
strategies indicated the presence of a  and a -1a-1 1a-2

AR fragments, with high similarity to the human 
sequence. When primers against human a -AR 1a-3

were used in cDNA library screening, a novel 
splicing arrangement was detected, presenting 
insertions of 19 nt (at position 1705, a splice site) 
and of 23 nt (at position 1779). RT-PCR assays 
also indicated the presence of another novel a -1a

AR splice variant, containing only the 23 nt 
insertion at position 1779 of the human a AR 1a-3

sequence. In both cases, the nucleotide 
insertions cause changes in the sequence and 
length of the C-terminal domain.
Conclusion: We have characterized novel 
splice variants of Macaca mulatta a -AR that 1a

can give new insights into the understanding of 
a -AR physiological role.1a

Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq, T.W. 
Fogarty International.

01 - 080
ALTERNAGIN-C, A NON RGD-
DISINTEGRIN, INDUCES NEUTROPHIL 
MIGRATION VIA INTEGRIN 
SIGNALING
Mariano-Oliveira A, Coelho A.L.J., 

* *Terruggi C.H, Selistre-de-Araújo  H.S, Barja-
Fidalgo C. & De Freitas M.S Departamento de 

*Farmacologia, IBRAG, UERJ, Departamento 
de Ciências Fisiológicas, UFSC, Brazil

Objetivo: Recently, a new disintegrin 
containing an ECD motif, alternagin-C (Alt-C), 
was purified from Bothrops alternatus venom. 
Disintegrins are very potent inhibitors of 
platelet aggregation as well as other cell 

interactions to ECM, including tumor cell 
metastasis and angiogenesis. In the present 
study, we investigated the effects of Alt-C on 
human neutrophil (hPMN) chemotaxis in vitro 
and the activation of integrin-mediated 
pathways.
Métodos e Resultados: Alt-C showed a potent 
chemotactic effect for hPMN when compared to 
fMLP. Moreover, preincubation of hPMN with 
Alt-C significantly inhibited chemotaxis toward 
fMLP and itself. A significant increase of F-actin 
content was observed in cells treated with Alt-C. 
Futhermore, this protein was able to induce an 
increase of phosphotyrosine content triggering 
FAK activation and its association with PI3-
kinase. Alt-C was also able to induce a 
significant increase in Erk-2 nuclear 
translocation. The chemotactic activity of Alt-C 
was partially inhibited by LY294002, a specific 
PI3-kinase inhibitor, and by PD98056, a MEK 
inhibitor. In addition, a peptide containing an 
ECD sequence presented a chemotactic activity 
and significantly inhibited chemotaxis induced 
by Alt-C.
Conclusões: These findings suggest that Alt-C 
can trigger hPMN chemotaxis modulated by 
intracellular signals characteristic of integrin-
activated pathways and that these effects could 
be related to the ECD motif present in 
disintegrin-like domain.
Apoio Financeiro: Support: CAPES, CNPq, 
FAPERJ, IFS, SR2-UERJ.

01 - 081
EFEITOS PLAQUETÁRIOS DA 
INTERAÇÃO ENTRE O SEXO E 
VARIAÇÕES NA REGIÃO PROMOTORA 
(T-786C) DO GENE DA SINTETASE 
ENDOTELIAL DO ÓXIDO NÍTRICO 
(eNOS).
Débora Cristine Souza da Costa*, David A. 
Flockhart, Jose E. Tanus-Santos, FMRP-USP  
Depto. Farmacologia e Indiana University, IN, 
EUA

Objetivo: Variações genéticas da eNOS, 
especialmente aquela que ocorre no promotor do 
gene desta enzima (T-786C), afetam a produção 
de óxido nítrico (NO) pelas plaquetas. Estas 
variações podem explicar, ao menos em parte, o 
risco cardiovascular aumentado. Neste estudo 
determinamos, comparativamente, em homens e 
mulheres, os efeitos do polimorfismo genético T-
786C da eNOS sobre a agregação plaquetária e 
sobre a produção plaquetária de NO.
Métodos e Resultados: Plaquetas foram obtidas 
de 69 voluntários (46 homens e 23 mulheres) 
saudáveis, previamente genotipados para o 
polimorfismo T-786C da eNOS. A genotipagem 
foi feita por amplificação do DNA genômico 
(por PCR) seguida de digestão por enzima de 
restrição e análise dos fragmentos de DNA após 
eletroforese em gel de poliacrilamida. A 
produção de NO durante agregação plaquetária 

induzida por trombina (1U/mL) foi quantificada 
com um micro-eletrodo seletivo para NO, bem 
como a agregação plaquetária induzida por ADP 
(2.0 mM). Em homens, a ocorrência do variante 
genético C foi associada com redução de 40% na 
produção plaquetária de NO (P=0.01) e aumento 
de 41% na agregação plaquetária (P=0.05). Em 
mulheres, a ocorrência do variante genético C 
foi associada a uma menor redução na produção 
plaquetária de NO (31%; P=0.03), sem haver 
diferença na agregação plaquetária.
Conclusões: Estes resultados indicam que o 
polimorfismo T-786C afeta a função plaquetária 
em homens, o que sugere que este marcador 
genético possa ser um fator de risco 
cardiovascular mais importante em homens do 
que em mulheres.
Apoio Financeiro: CAPES

01 - 082
POLIMORFISMO NA REGIÃO 
PROMOTORA (T-786C) DO GENE DA 
SINTETASE ENDOTELIAL DO ÓXIDO 
NÍTRICO (ENOS) AFETA A PRODUÇÃO 
PLAQUETÁRIA DE ÓXIDO NÍTRICO DE 
FORMA DEPENDENTE DA 
ETNICIDADE.
Sabrina Nagassaki*, David A. Flockhart, Jose 
E. Tanus-Santos, FMRP-USP  Depto. 
Farmacologia e Indiana University, IN, EUA

Objetivo: Variações de risco cardiovascular 
observadas em diferentes grupos étnicos podem 
ter bases genéticas. Variações genéticas da 
eNOS afetam a produção de óxido nítrico (NO) 
pelas plaquetas, explicando parte do risco 
cardiovascular aumentado em alguns grupos 
é t n i c o s .  A q u i  d e t e r m i n a m o s ,  
comparativamente, em voluntários brancos e 
negros, os efeitos do polimorfismo genético T-
786C da eNOS sobre a agregação plaquetária e 
sobre a produção plaquetária de NO.
Métodos e Resultados: Plaquetas foram 
obtidas de 47 voluntários brancos e 15 negros, 
previamente genotipados para o polimorfismo 
T-786C da eNOS. A genotipagem foi feita por 
amplificação do DNA genômico (por PCR) 
seguida de digestão por enzima de restrição e 
análise dos fragmentos de DNA após 
eletroforese em gel de poliacrilamida. A 
produção de NO durante agregação plaquetária 
induzida por trombina (1U/mL) foi quantificada 
com um micro-eletrodo seletivo para NO, bem 
como a agregação plaquetária induzida por ADP 
(0.5 a 2.0 m m). Em brancos, o variante genético 
C na região promotora do gene da eNOS foi 
associado com redução de 50% na produção 
plaquetária de NO (P=0.0004). Tal redução não 
foi observada em negros. Em ambos grupos, a 
ocorrência do variante C não afetou a agregação 
plaquetária.
Conclusões: Estes resultados indicam que o 
polimorfismo T-786C afeta a produção 
plaquetária de óxido nítrico somente em 
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brancos. Isto sugere que o polimorfismo T-786C 
possa ter um impacto biológico dependente da 
etnicidade.
Apoio Financeiro: CAPES

01 - 083
EVALUATION OF THE MUTAGENIC 
POTENTIAL OF A NEW 
ANTIINFLAMATORY DRUG USING 
AMES TEST.

a a a, Cardoso, H.S ., Donato, J.L ., De Nucci, G.
aFaculty of Medical Sciences UNICAMP 

bCampinas-SP Brazil Institute of Biomedical 
Sciences USP São Paulo-SP Brazil

Objetivo: The Ames Test is a short-term 
bacterial reverse mutation assay to evaluate a 
wide range of chemical compounds using strains 
of Salmonella typhimuriun. Same substances 
are mutagenic only after in vitro metabolization 
by liver S9 fraction. This study had the objective 
to analyse a new anti-inflammatory drug (5-
Amino-N-butyl-2-p-tolyloxy-benzamide 
hychloride) using Ames Test. This molecule is 
derivative of the Parsalmide molecule.
Method: Bacteria was initially grown in 
nutrient broth for 14 hours and 100µL of 
resulting Salmonella suspension was incubated 
with the test substance in five different 
concentrations. In a second set of samples we 
added 500µL of the S9 fraction and cofactors to 
evaluate the metabolization effect. This mixture 
was incubate for 25 minutes at 37°C and then we 
added 2 mL of Top Agar containing low amount 
of histidine. The content of the tubes were mixed 
and poured over a minimum agar plate. Plates 
were stored at 37°C for 48hours in a 
microbiologycal incubator and number of 
revertant colonies was counted and expressed as 
number of colonies per plate. Results: Tested 
drug was unable to induce bacterial reversion 
when incubated in the absence of S9 fraction. 
However, this molecule showed a pronounced 
mutagenic effect after in vitro metabolization. 
Revertants were maximally observed at 
250ug/plate using Ames strains TA1535 
(negative control= 23 + 6; treated = 150 + 6), 
TA98 (negative control= 25 + 8; treated = 120 + 
21) and TA100 (negative control= 87 + 9; treated 
= 1686 + 107 colonies). Strains TA102 and 
TA1537 where not reverted by our compound.
Conclusões: Based on our results, this 
compound is not safe for future clinical use. 
However, Ames test is a bacterial based test and 
some positive molecules are negative in 
mammalian cells. Our next goal is to test our 
compound and some analogues in mammal cells 
based test to evaluate the carcinogenic effect.

01 - 084
2+STAUROSPORINA LIBERA CA  DE 

ESTOQUES INTRACELULARES EM 
CULTURA PRIMARIA DE ASTROCITOS.
Machado, L.S; Okuno, C.S; Smaili, S.S. 
Departamento de farmacologia, Setor de Modo 
de ação de drogas Unifesp  EPM

Objetivo: Introdução: A Staurosporina (STS) é 
um indutor clássico de apoptose muito utilizado 
em estudos experimentais, mas o seu 
mecanismo de ação ainda precisa ser elucidado. 
A apoptose, é um tipo de morte celular 
programada, caracterizada por aspectos 
morfológicos, bioquímicos, farmacológicos. 
Um aspecto importante na ativação dos 

2+processos apoptóticos é a sinalização de Ca . 
Objetivos: Este trabalho investiga a influência 
da STS na concentração desse íon, para isso foi 

2+estudado os aumentos de Ca (citosólico) em c 

cultura primária de astrócitos de rato pela STS e 
2+a possível origem desse Ca

Materiais e Métodos: Astrócitos foram 
cultivados a partir de ratos com 4 dias. Após a 
confluência as células foram replaqueadas em 
lamínulas. Depois de 24 horas foram 

2+incorporadas com Fura  2 AM. Medidas de Ca  
foram feita em microscópio de fluorescência de 
alta resolução em espaço e tempo real. No 
decorrer do experimento de 2h a STS e as outras 

2+drogas que mobilizam os estoques de Ca  
intracelular foram adicionadas e as alterações do 

2+Ca foram registradas. Resultados: A STS c 

causa um aumento em forma de pico na 
2+concentração do Ca (aumento de 170% em c 

relação ao basal). O uso de meio extracelular 0 
2+Ca  praticamente não interferiu no aumento de 
2+Ca  induzido pela STS (aumento de 150%). Já o 

uso de agentes moblilizadores de estoques 
intracelulares desse íon como o FCCP e 
Tapsigargina inibiram a formação do pico mas 
não inibiram a resposta.

2+Discussão: A STS age liberando Ca  dos 
estoques intracelulares e isso pode ser 
importante na sinalização durante a apoptose.
Apoio Financeiro: CNPq.

01 - 085
ÓXIDO NÍTRICO INIBE 
IRREVERSIVELMENTE A 
PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS 
MUSCULARES LISAS: 
ENVOLVIMENTO DE CANAIS DE 
POTÁSSIO E DE GUANILATO CICLASE.
Costa, R.S.A. e Assreuy, J. Departamento de 
Farmacologia, Universidade Federal de Santa 
Catarina.

Objetivo: Óxido nítrico (NO) é descrito como 
inibidor da proliferação de diversos tipos 
celulares. Os mecanismos moleculares 
envolvidos neste efeito de NO ainda não são 
bem esclarecidos. Neste trabalho, investigamos 
o efeito e os mecanismos pelos quais o NO afeta 

a proliferação celular de uma linhagem de 
músculo liso de aorta de rato.
Métodos e Resultados: Células A7r5 foram 
incubadas por 96 h com vários doadores de NO 
(S-nitroso-acetil-DL-penicilamina, SNAP; S-
nitrosoglutationa, GSNO e trinitrato de 
glicerina, TGN em concentrações de 1-1000 
µM. Os resultados foram: 1) SNAP inibiu de 
mane i r a  concen t r ação -dependen te  a  
proliferação celular com CE  ~ 10 µM; 2) a 50

relação de potência dos três doadores foi de 
SNAP = TGN > GSNO; 3) mesmo no efeito 
máximo anti-proliferativo, não houve morte 
celular; 4) o efeito anti-proliferativo do NO foi 
observado quando incubado por 96 h ou por 
apenas 4 h; 5) 8-Br-cGMP (1 mM) mimetizou o 
efeito do NO (18,5 ± 0,8 versus ODQ 1 µM 40,7 
± 5,1); 6) tetraetilamônio, bloqueador não-

+seletivo de canal de K  (100 µM) e 4-
+aminopiridina, bloqueador de canais de K  

sensíveis à voltagem (100 µM) reverteram o 
efeito do NO. Toxinas bloqueadoras de canais de 

+K  dependentes de cálcio e glibenclamida, 
+bloqueador de canais de K  ATP-dependentes 

não alteraram o efeito anti-proliferativo do NO.
Conclusões: O efeito anti-proliferativo de NO 
em células de músculo liso vascular é 
irreversível, e envolve a participação da via 

+ sGC/cGMP e de canais de K dependentes de 
voltagem.
Apoio Financeiro: : CNPq/PRONEX/CAPES

01 - 086
NOVEL NATURAL PEPTIDE 
SUBSTRATES FOR ENDOPEPTIDASE 
24.15, NEUROLYSIN AND 
ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME
1 2 3Rioli, V., Gozzo, F.C., Heimann, A. S., 
4 3 5Linardi, A., Krieger, J.E., Shida, C.S., 
6 4 2Almeida, P.C., Hyslop, S., Eberlin, M.N. and 
1 1Ferro, E.S. Dep. of Histology and 
Embryology, Institute of Biomedical Sciences, 
5Dep. of Biochemistry, Institute of Chemistry 

3and Heart Institute (InCor), University of São 
2 4Paulo; Institute of Chemistry and Department 

of Pharmacology, State University of 
6Campinas; and Interdisciplinary Center of 

Biochemistry Investigation (CIIB), University 
of Mogi das Cruzes, SP, Brazil.

Objetivo: Production and characterization of 
catalytically inactive forms of ep24.15 and 
ep24.16, in order to identify new natural 
substrates and/or inhibitors for these enzymes.
Métodos e Resultados: The enzymatic activity 
of ep24.15 and ep24.16 was inactivated by site-
directed autogenesis of amino acid residues 
within their conserved HExxH motifs, without 
disturbing their secondary structure or peptide-
binding ability, as shown by circular dichroism 
and binding assays. Fifteen of the peptides 
isolated were fully sequenced by electrospray 
ionization tandem mass spectrometry (Q-TOF, 
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MicroMass) and shown to share homology with 
fragments of intracellular proteins such as 
hemoglobin. Three of these peptides 
( P V N F K F L S H ,  V V Y P W T Q RY,  a n d  
LVVYPWTQRY) were synthesized and shown 
to interact with ep24.15, ep24.16 and ACE, with 
Ki's ranging from 1.86 µM to 27.76 µM. The 
hemoglobin á-chain fragment PVNFKFLSH, 
which we have named hemopressin, produced 
dose-dependent hypotension in anesthetized 
rats, starting at 0.001 µg/kg. The hypotensive 
effects of hemopressin was potentiated by 
enalapril. These results suggest a role for 
hemopressin as a vasoactive substance in vivo
Conclusões: Here we identify a new vasoactive 
peptide named hemopressin. The identification 
of several new putative intracellular substrates 
for ep24.15 and ep24.16 is an important step 
towards the elucidation of the role of these 
enzymes within cells. The new experimental 
strategy described here could be of major 
scientific interest during the isolation of novel 
bioactive peptides.
Apoio Financeiro: FAPESP e CNPq

01 - 087
COMPOSIÇÃO FOSFOLIPÍDICA DE 
CÉLULAS DO TECIDO MUSCULAR 
LISO DE ARTÉRIAS AORTA E 
MESENTÉRICA DE RATOS 
HIPERTENSOS ESPONTÂNEOS (SHR) E 
NORMOTENSOS (WKY).

1 2 2dePaula , U.M., Straus , A H., Guimarães , 
1 1L.L., Paiva , T.B., Departamento de Biofísica  

2e Bioquímica , UNIFESP - SP.

Introdução::Os animais SHR constituem-se 
num interessante modelo para estudar a 
hipertensão genética, pois reproduz as 
principais características da hipertensão 
humana (BISHOP, 1980). A correlação entre a 
fluidez de membrana e a atividade no sistema de 

+ +transporte, tal como Na /K  ATPase e diferentes 
+canais de K , tem sido mostrado que a atividade 

destes sistemas são diferentes na condutância e 
resistência das artérias.Objetivo: Investigar a 
hipótese de que a alteração na composição 
fosfolipídica seja responsável pela fluidez de 
membrana das artérias.
Métodos e Resultados: Os fosfolipídios foram 
extraídos de artérias aorta e mesentérica de ratos 
hipertensos e seus controles conforme 
referência (Jordi Folch, M. Lees, e G. H. Sloane 
Stanley, 1956). Diferentes fosfolipídios foram 
visualizados por cromatografia em camada 
delgada de alta resolução (HPTLC) no sistema 
c l o r o f ó r m i o / m e t a n o l / C a C l 2  0 , 0 2 %  
(60:40:9;v/v/v) e corados com corante Dittmer-
Lester (Dittmer, J. C., Lester, R. L., 1964). Foi 
possível então a identificação dos fosfolipídios 
PE, PC, SM, PS e PI por comparação de sua 
migração cromatográfica com padrões de 
fosfolipídios. Os fosfolipídios foram então 
purificados por HPTLC preparativa e dosados 

pelo método (Rouser, G; Fleischer, S; 
Yamamoto, A Lipids 1970). Resultados: Serão 
abordadas as diferenças na composição e na 
quantidade dos fosfolipídios das artérias aorta e 
mesentérica dos ratos SHR e WKY.
Conclusões: As diferenças na composição e na 
quantidade dos fosfolipídios das artérias aorta e 
mesentéricas dos ratos SHR e WKY podem 
contribuir para o entendimento das diferenças 
funcionais destes vasos.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq, CAPES E 
CEFET/AM

01 - 088
ANÁLISE MOLECULAR DA 
ENDOPEPTIDASE 24.15 (EC 3.4.24.15) 
NUCLEAR
Castro, L.M. e Ferro, E. S. Laboratório de 
Comunicação Celular, Departamento de 
Histologia, Instituto de Ciências Biomédicas-
ICB/USP, São Paulo, S.P., Brasil

Objetivo: Embora a endopeptidase 24.15 
(EC3.4.24.15; EP24.15) seja descrita como uma 
proteína predominantemente citosólica, estudos 
imunohistoquímicos (Fontenele-Neto et al., 
2001) demonstraram uma fração majoritária 
presente no núcleo de neurônios. Portanto, este 
trabalho tem como principais objetivos analisar 
por meio de mutações sítio dirigidas os 
requerimentos estruturais mínimos para a 
localização nuclear da EP24.15 e analisar 
através da técnica de imunoprecipitação da 
cromatina possíveis regiões de interação desta 
proteína com o DNA.
Métodos e Resultados: Geração dos 
mutantes:Primers foram sintetizados contendo 
mutação no aminoácido 237 da EP24.15 
trocando uma Arg por um Glu, na tentativa de 
modificar uma região considerada como 
possível sinal de localização nuclear. Este 
mutante foi obtido através de reação em cadeia 
de polimerase (utilizando como template o 
plasmídeo pËGFP contendo EP24.15 
selvagem), transformação em E. coli (XL1-
blue), miniprep e sequenciamento. Em uma 
próxima etapa o mutante será transfectado em 
células HEK293 para observação do seu tráfego 
subcelular. Imunoprecipitação da cromatina: A 
fração nuclear obtida de células de homogenato 
de cérebro de ratos adultos e linhagens de 
células C6 (glioma de rato) fixados em 
formaldeído 1% (para manter o cross linking 
entre DNA e proteinas nucleares), foi incubada 
com anticorpo anti-EP24.15 acoplado a coluna 
contendo proteína A imobilizada. A ligação 
EP24.15-DNA foi revertida com tampão 
contendo a própria EP24.15, e os fragmentos de 
DNA foram purificados,  clonados e 
sequenciados.As sequências foram analisadas 
no GeneBank sugerindo que a EP24.15 se liga a 
regiões promotoras específicas.
Conclusões: Esses resultados corroboram 
dados anteriores de que a EP24.15 nuclear esta 

associada à cromatina, e sugerem que esta 
interação seja específica para determinadas 
seqüências de nucleotídeos.
Apoio Financeiro: FAPESP , CNPq

01 - 089
Paraponera clavata VENOM RELEASES 
NITRIC OXIDE FROM RABBIT 
ISOLATED CORPUS CAVERNOSUM IN 
VITRO.
Aníbal da Silva and Bento, A.C.; 
Departamento de Clínica e Cirurgia  
EFOA/CEUFE  Alfenas/MG.

Objective: In this study we have investigated 
the relaxation of rabbit corpus cavernosum 
(RbCC) induced by venon of Paraponera 
clavata (VPc) and characterized this activity.
Methods and Results: Male New Zealand 
withe rabbits were anaesthetized. Following 
penectomy, the RbCC was dissected and the 
strips were suspended in a cascade bioassay. 
VPc, acetylcholine (Ach) and glyceryl trinitrate 
(GTN) induced dose-dependent and short-lived 
relaxation of the RbCC. The infusion of L-
NAME significantly inhibited the relaxation 
induced by both Ach or VPc (73.2± 8.3% and 
60.6± 4.2% relaxation before vs. 13± 5.2% and 
20.5± 2.7% relaxation during L-NAME 
infusion, respectively, n=8 ). L-NAME did not 
affect GTN-induced relaxation. However, the 
infusion of L-arginine restored the relaxation 
induced by Ach or VPc ( 13± 5.2% and 20.5± 
2.7% relaxation before vs 51.2± 7.9% and 34.9± 
3% relaxation during L-arginine infusion, 
respectively, n=8 ).
Conclusions: Our results indicate that VPc-
induced relaxation is mediated by nitric oxide 
release on rabbit isolated corpus cavernosum.
A p o i o  F i n a n c e i ro :  S u p p o r t e d  b y :  
CNPq/PIBIC.

01 - 090
MECANISMOS TRANSDUCIONAIS 
ENVOLVIDOS NO RELAXAMENTO 
CAUSADO PELA BRADICININA NA 
TRAQUÉIA DE COBAIA COM 
EPITÉLIO.
*Schlemper, V, Medeiros, R, Calixto JB Depto 
de Farmacologia, CCB, UFSC, 
FlorianópolisSC; *NIQFAR/FAQFAR, Centro 
de Ciências da Saúde-CCS, UNIVALI, Itajaí-
SC, Brasil.

Objetivo: O presente estudo avalia os 
mecanismos adicionais envolvidos no 
relaxamento induzido pela BK em anéis de 
traquéia com epitélio (+GPT).
Métodos e Resultados: A BK (0.001  1000 nM) 
causou relaxamento tempo- e concentração-
dependente, (CI de 19 nM e Rmax de 79 %). 50 

Esta resposta foi abolida por inibidores de 
COX1/COX2, indometacina e piroxicam 
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(CI50s 8.1 e 270 nM) ou pelos inibidores 
seletivos de COX-2, DFU, NS 398 e rofecoxib 
(CI50s 0.32, 0.081 e 2.97 ìM), mas não pelo 
inibidor seletivo da COX-1, SC 560 (10 nM). A 
análise por Westen blot revelou a expressão 
constitutiva da COX-2 em preparações com ou 
sem epitélio. Para investigar as possíveis vias 
envolvidas na resposta relaxante da BK (100 
nM), foram testados diversos inibidores 
enzimáticos, tais como: MDL-12,330 (10 ìM, 
inibidor da adenilato ciclase), ODQ (10 ìM, 
inibidor da guanilato ciclase), KT 5720 (3 ìM, 
inibidor da PKA), KT 5823 (3 ìM, inibidor da 
PKG), U73122 (30 ìM, inibidor da fosfolipase 
C), estaurosporina (100 nM) e GF109203x (3 
ìM) (inibidores de proteína quinase C), 
PACOOF  (10 ìM, inibidor da fosfolipase A ), 3 2

PDTC (10 ìM, inibidor do NF-kB) ou PD 98059 
(10 ìM, inibidor da p42/p44 MAPK), SB 
203580 (1 ìM, inibidor da p38 MAPK) e AG 
490 (30 ìM, inibidor da tirosina-quinase ligada 
ao EGF). Apenas o AG 490 inibiu de forma 
significativa o relaxamento à BK e reverteu a 
resposta relaxante em contração.
Conclusões: Estes resultados sugeren que a 
resposta relaxante à BK na +GPT, depende da 
ativação da COX-2 constitutiva e da via da 
tirosina-quinase.
Apoio Financeiro: CAPES/CNPq/PRONEX.

01 - 091
EFEITOS DO NS-1608, UM AGONISTA 
DE CANAIS MAXI-K, NO 
ACOPLAMENTO EXCITAÇÃO-
CONTRAÇÃO (AEC) EM MÚSCULOS 
LISOS DE COBAIA.
Ticiana C. Mora e Guilherme Suarez-Kurtz, 
Departamento de Bioquímica, ICB, UFRJ e 
Coordenação de Pesquisa, INCA, Rio de 
Janeiro.

Objetivo: Estudos eletrofisológicos indicam 
que o NS-1608 (0,5-50 mM), uma difeniluréia 
substituída, aumenta a probabilidade de 

+abertura dos canais de K  de alta condutância, 
2+ ativados por Ca (canais maxi-K). As 

conseqüências funcionais desta ativação no 
AEC de músculo liso são o objeto deste estudo.
Métodos: Registro isométrico da tensão 
muscular de preparações isoladas de bexiga 
(Bx), veia porta (Vp) e íleo de cobaia. Foram 
quantificados os efeitos sobre a contratilidade 
espontânea, os abalos musculares provocados 
por estímulos elétricos e, no íleo despolarizado, 

2+  contraturas provocadas por Ca  (Ca-cont) . 
Resultados. O NS-1608 (0,3-10 mM) não afetou 
a motilidade espontânea (Bx, Vp, íleo), os 
abalos musculares (Bx, íleo) ou as Ca-cont 
(íleo). Diversas estratégias farmacológicas 
revelaram que essee efeitos negativos não se 

+devem à redundância de canais de K  na 
musculatura lisa ou à possibilidade de os canais 
maxi-K já estarem plenamente ativados durante 

o AEC. Na concentração de 30mM, o NS-1608 
exerce efeito antagonista de cálcio, o que limita 
seu emprego como ferramenta farmacológica 
para o estudo funcional dos canais maxi-K.
Conclusões: O NS-1608, em concentrações 
(0,3-10 mM) que ativam seletivamente os canais 
maxi-K, não afeta o AEC na musculatura lisa 
vascular e não-vascular de cobaia, in vitro. Isto 
contrasta com o intenso efeito estimulante da 
contratilidade de músculos lisos, observado 
com bloqueadores seletivos de maxi-K, como a 
iberiotoxina e a paxilina.
Apoio Financeiro: FAF, CNPq, FAPERJ.

01 - 092
ENZIMA CONVERSORA DE 
ENDOTELINA: CLONAGEM, 
EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO
Paula A.G. Garrido, Gilson S.Baia, ¹Jörg 
Kobarg, Cláudio S. Shida, Edna T. Kimura e 
Emer S. Ferro, Departamento de Histologia e 
Embriologia, Programa de Biologia Celular, 
ICB, USP e ¹Laboratório Nacional de Luz 
Síncrotron, Campinas, SP, Brasil

Objetivo: A enzima conversora de endotelina 
(ECE1; EC 3.4.24.71) é uma endopeptidase da 
família da neprilisinas, que se caracterizam por 
serem proteínas integrais de membrana e por 
possuírem um motif típico conservado HExxH 
de metalopept idases .  A importância  
farmacológica da ECE1 esta principalmente na 
propriedade de converter o precursor big-
endotelina no peptídeo vasoconstrictor 
endotelina, formado por 21 aminoácidos e 
produzido por células do endotélio vascular. 
Portanto, esse membro da família da neprilisina 
é um alvo terapêutico importante, por exemplo, 
por participarem de desordens fisiológicas nos 
sistemas cardiovascular e inflamatório. 
Inibidores potentes e seletivos da ECE1 poderão 
contribuir para um melhor entendimento das 
funções dessa enzima. O objetivo do presente 
trabalho é clonar, expressar e purificar a ECE1 
em larga escala para determinação de sua 
estrutura cristalográfica.
Métodos e Resultados: O cDNA que codifica o 
domínio catalítico da ECE1 de leito vascular de 
ratos foi amplificado por rt-PCR com base nas 
seqüências de DNA depositadas no GeneBank, 
e posteriormente subclonado em vetor 
plasmidial de transferência pBSV-8His para 
expressão da proteína correspondente. A 
construção pBSV-8His-ECE1 e o DNA do 
baculovírus BaculoGOLD (Pharmigen) foram 
co-transfectados em células de inseto Sf9 em 
cultura de células em suspensão. A proteína 
recombinante expressa foi purificada por 
cromatografia de afinidade em coluna de níquel, 
e submetida a desglicosilação enzimática, a 
western blotting contra o anticorpo anti-His tag 
e ao espectro de absorção de dicroísmo circular.
Conclusões: Esses resultados indicaram a 
expressão da enzima em sua forma madura, com 

modificações pós-traducionais e estrutura 
secundária onde predominam alfa-helices. 
Esses resultados demonstram a habilidade da 
metodologia utilizada para clonar e expressar a 
ECE1 recombinante. Assim, experimentos 
adicionais estão sendo conduzidos com o 
objetivo de expressar e purificar a ECE1 em 
larga escala para determinação de sua estrutura 
cristalográfica.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq e CAPES.

01 - 093
TAK-778 ENHANCES OSTEOBLAST 
DIFFERENTIATION VIA AN 
ESTROGEN-RECEPTOR-DEPENDENT 
PATHWAY
Beloti, M.M.*, Rosa A.L. Department of 
Surgery, FORP - USP, Brazil

Objetivo: TAK-778 has been shown to induce 
bone growth in vitro and in vivo. However, the 
mechanism by which TAK-778 exerts its effects 
is still unknown. Considering evidences that 
precursors of TAK-778 act via estrogen-
receptor (ER)-mediated signaling, in the present 
study we tested the hypothesis that TAK-778 
acts via an ER-dependent pathway to up-
regulate osteoblast differentiation of human 
bone marrow cells.
Métodos e Resultados: Cells were cultured in 

424-well culture plates (2x10  cells/well) in 
-5 culture medium containing TAK-778 (10 M), 

- 5 - 5  Tamoxifen (10  M),  TAK-778 (10
-5M)+Tamoxifen (10  M), and vehicle. During the 

culture period, cells were incubated at 37ºC in a 
humidified atmosphere of 5% CO  and 95% air. 2

At 7, 14, and 21 days, cell proliferation, cell 
viability, total protein content, alkaline 
phosphatase (ALP) activity, and bone-like 
formation were evaluated. Data were compared 
by ANOVA. Results: TAK-778 did not affect 
cell viability. Cell number was reduced by TAK-
778. Total protein content, ALP activity and 
bone-like formation were increased by TAK-
778. Similar to vehicle, Tamoxifen did not have 
any effect on cell behavior. However, when cells 
were cultured in medium containing both TAK-
778 and Tamoxifen, the effect of TAK-778 on 
osteoblast differentiation was inhibited.
Conclusões: The present results show that 
TA K - 7 7 8  u p - r e g u l a t e s  o s t e o b l a s t  
differentiation of human bone marrow cells, at 
least in part, via an ER-dependent pathway, 
since its effect was inhibited by Tamoxifen, a 
w e l l - k n o w n  E R  m o d u l a t o r .  
Acknowledgements: Takeda Chemical 
Industries for TAK-778 supplied.
Apoio Financeiro: FAPESP and CNPq
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01 - 094
AÇÃO DE DITIOTREITOL (DTT) E DE 
BLOQUEADOR DE CANAL DE CÁLCIO 
SOBRE O EFEITO VASOCONSTRITOR 
INDUZIDO POR ANGIOTENSINA II 
(AII) EM SERPENTE.
Esteves, CA; Breno, MC Lab. Farmacologia; 
Instituto Butantan; S.Paulo.

Objetivo: A caracterização farmacológica do 
receptor de AII em músculo vascular e cardíaco 
da serpente Bothrops jararaca (Bj) mostrou que 
ele, apesar da alta afinidade pela AII, não pode 
ser classificado como sendo o receptor AT  ou 1

AT . Além disso, a transdução de sinal associada 2

ao receptor presente no coração da Bj não é 
aquela da PLC/IP  e da adenililciclase/AMPc 3

(Breno et al 2001), ambas acopladas ao receptor 
AT de mamíferos. O efeito contrátil da AII no 1 

músculo vascular deve-se a ação direta em 
receptor que não é AT ou AT , não envolvendo 1 2

também a liberação de catecolaminas ou de 
fatores do endotélio. Assim, procuramos avaliar 
alguns aspectos da estrutura e do modo de ação 
do receptor atípico de AII em músculo vascular 
de Bj.
Métodos e Resultados: Contrações induzidas 
por AII em anéis de aorta foram avaliadas na 
ausência e na presença de agente que rompe 
pontes de dissulfeto (DTT), e de bloqueadores 
de canal de cálcio do tipo L (diltiazem e 
nifedipina). DTT, 3 e 10mM, causou um 
deslocamento para a direita da curva 
concentração-resposta à AII (n=8 ), enquanto os 

-5 bloqueadores de canal de cálcio (10 M) não 
modificaram essas curvas (n=4-15).
Conclusões: Os resultados indicam que o 
receptor atípico de AII da Bj tem, ao menos uma, 
ponte de dissulfeto importante para atividade 
biológica. Além disso, sugerem não haver a 
contribuição de canal de cálcio (tipo L), para a 
contração induzida por AII. Isso deverá ser 
melhor avaliado no futuro utilizando método 
fluorimétrico. O papel de outros estoques de 
cálcio para a resposta de AII em aorta de Bj será 
também avaliado.
Apoio Financeiro: Fundação Butantan.

01 - 095
ESTUDOS DA ATIVIDADE DA 
PROTEÍNA QUINASE C EM AORTA DE 
RATOS ESPONTANEAMENTE 
HIPERTENSOS
Cruz, D.L., Fauaz, G., Paiva,T.B., 
Departamento de Biofísica, Escola Paulista de 
Medicina - UNIFESP, São Paulo-SP.

Introdução: A proteína quinase C (PKC) tem 
uma ação importante nas vias bioquímicas de 
transdução de sinal para o interior da célula ao 
serem estimuladas por agonistas, atuando desta 
forma na resposta celular à vários estímulos. A 
ativação desta enzima é usualmente associada 
com a sua redistribuição da fração citosólica 

(FC) para a fração particulada (FP). Objetivo: 
Estudar a atividade da PKC em aorta de ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR) e de seus 
controles normotensos (NWR), na tentativa de 
elucidar os mecanismos responsáveis pelas 
respostas induzidas nas artérias destes animais.
Métodos: A atividade da PKC foi determinada 
em alíquotas das FC e FP através da medição da 

32 32incorporação de Pi do [g P]ATP. Resultados: 
A distribuição da PKC em NWR em condições 
basais (cb) mostrou maior atividade desta 
enzima na FC (9058±270 cpm/min, n=7) que na 
FP (565±13 cpm/min, n=7), cuja a razão 
particulada/citosólica foi da ordem de 0,05. 
Após a estimulação da PKC com os ativadores 
fisiológicos noradrenalina (NA, 3659±38 
cpm/min, n=7) ou o PDBu (1479±46 cpm/min, 
n=8), reverteu esta razão que passou a ser 0,12. 
Entretanto, resultados contrastantes foram 
observados em SHR, onde em cb não 
apresentaram diferenças na atividade da PKC 
entre as FC (2330±43 cpm/min, n=7) e FP 
(2149±83 cpm/min, n=7). Contudo, razão 
particulada/citosólica em cb foi muito maior 
1,92 do que aquela observada nos NWR.
Conclusões: A razão entre a atividade das FP e 
F C  e m  a r t é r i a  a o r t a ,  m o s t r o u - s e  
significativamente aumentada em SHR em 
relação ao seu controle NWR.
Apoio Financeiro: Fapesp, Capes e CNPq
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02 - 001
EFFECTS OF AT1 and AT2 
ANGIOTENSIN RECEPTOR SUBTYPES 
OF THE PARAVENTRICULAR 
NUCLEUS ON THE WATER INTAKE 
INDUCED BY VASOPRESSIN INJECTED 
INTO THE LATERAL SEPTAL AREA.

1,2,3Wilson Abrão Saad , Luiz Antonio Arruda 
2 1,2 2Camargo , , Silvio Simões  , Gustavo Garcia , 

4William Abrão Saad  ,Talmir Augusto Faria 
1 1Brizola Santos , Laura Izabel Gutierrrez . 

1Departamet of Dentistry UNITAU-Taubaté 
2 3SP. UNIARA-Araraquara SP. Faculty of 

4Dentistry of Araraquara - UNESP SP. Clinic 
Hospital.-USP São Paulo.

Objective: We investigated the influence of 
losartan and CGP42112A (selective ligands of 
the AT1 and AT2 angiotensin receptors, 
respectively) injections into the paraventricular 
nucleus (PVN) on the thirst effects of AVP 
stimulation of the lateral septal area (LSA).
Methods: Holtzman rats of 250-300 g were 
implanted with stainless steel cannulae into 
PVN and LSA. Results: AVP injection into the 
LSA increased the water intake in a dependent-
dose manner. Both the AT1 and AT2 ligands 
administered into the PVN previously of the 
injection of AVP into LSA elicited a dependent-
concentration inhibition in the water intake 
induced by AVP injected into the LSA, but 
losartan was more effective than CGP 42112A 
the increase in the AVP response. When losartan 
with CGP42112A was injected into PVN 
previous to AVP the water intake was totally 
blocked.
Conclusion: These results indicate that LSA 
dipsogenic effects induced by AVP are mediated 
primarily by PVN AT1 receptors. However, 
doses of losartan were more effective when 
combined with CGP42112A than when given 
alone, suggesting that the thirst induced by AVP 
injections into LSA may involve activation of 
multiple ANG II receptor subtypes.
Apoio Financeiro: Supported by: FAPES, 
CNPq, FUNDUNESP

02 - 002
TNF-aá MEDIATES THE PERSISTENCY 
OF STRESS-INDUCED 
OXIDATIVE/NITROSATIVE STATUS IN 
RAT BRAIN
1 2 2Munhoz CD; Madrigal JLM; García-Bueno 

2 2 2 1B; Caso J; Moro MA; Lizasoain I; Scavone 
2 1C; Leza JC. Depto de Farmacologia, ICB-

2USP, Brazil. Depto de Farmacología, Facultad 
de Medicina, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, Spain.

Objetivo: Glutamate and cytokines have been 
proposed to be involved in accumulation of 
oxidative/nitrosative mediators in brain cortex 
(FCx) after immobilization stress (IMO). It is 
important to know if the intensity and/or 

persistency of stress cause mood disorders and 
degeneration and whether they are reversible or 
not. We sought to determine whether repeated 
exposure to IMO (rIMO) leads to persistent 
oxidative status in brain.
Métodos e Resultados: Adults male Wistar rats 
were immobilized during 6 hours/day during 7 
or 14 days (S7, S14). FCx were obtained 
immediately after the last session of stress or 
20h later. rIMO increases iNOS activity after S7 
or S14 (S7: 246%; S14: 426%; P<0.05 vs C). 
This activity returns to basal 20h after S7 but not 
after S14 (246%; P<0.05 vs C). Similarly, rIMO 
increases malondialdehyde (MDA, an indicator 
of lipid peroxidation) accumulation in FCx after 
S7 and S14 (S7: 65,2%; S14: 103%; P<0.05 vs 
C). MDA levels return to basal 20h after S7 only. 
To elucidate the possible mechanisms involved 
in this short-term persistency of oxidative 
status, brain levels of TNF-a was determined. 
TNF-a levels did not increase after S7 nor 20h 
after S7, but increases after S14 (25%, P<0.05 
vs C), and 20h after S14 (26,9%, P<0.05 vs C).
Conclusões: These findings indicate that TNF-á 
accounts for stress-induced persistency of iNOS 
expression and MDA accumulation after S14, 
supporting a possible neuroprotective role for 
specific blockers of the TNF-a effects in this 
situation.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq and Bunk 
grant/Sumitomo Bank

02 - 003
NOVEL AMINO ACIDS WITH ACTIVITY 
IN BRAIN NMDA RECEPTORS

1 1 1Caruso, R.R.B. ; Pessôa, R.F. ; Alves, S.O. ; 
2 1 1 1Costa, P.R.R. ; Noël, F. ; Castro, N.G.  Depto. 

2de Farmacologia Básica e Clínica-ICB; Lab. 
de Química Bioorgânica, NPPN, UFRJ, Brasil.

Objectives: New ligands of excitatory 
aminoacid (AA) receptors may have wide 
therapeutic application in brain isquemia and 
neurodegenerative diseases. Our objective was 
to test two new synthetic chiral d-AAs (PCPT01 
& 02) aiming at an activity on glutamate 
receptors, using binding and neuroprotection 
assays and electrophysiological approaches.
Methods and Results: In patch-clamp 
recordings on cultured rat hippocampal 
neurons, PCPT01 200mM blocked by 14,3% 
(n=10) currents evoked by NMDA 10mM + 
glycine 10mM. PCPT02 200mM also blocked 
these currents, but in a voltage-dependent 
manner (none at 30mV, n=7; and 12,5% at 
60mV, n=5). Neither AA produced whole-cell 
currents when applied alone, like NMDA. 
However, PCPT02 mimicked the effect of 
glycine, evoking currents when co-applied with 
NMDA. In rat brain synaptosomes, PCPT01 

3inhibited the binding of the pore ligand [ H]MK-
801 (IC50~300mM) independently of added 
glutamate or glycine, whereas PCPT02 300mM 

3enhanced [ H]MK-801 binding by ~58%, 

consistent with a glycine-like effect. PCPT01 
100-500mM protected rat cortical neurons from 
delayed damage induced glutamate 200mM + 
glycine 10mM. PCPT02 was a weak 
neuroprotectant when glycine was present, but 
it actually promoted glutamate-induced damage 
in the absence of glycine.
Conclusion: PCPT01 is a weak noncompetitive 
antagonist of glutamate receptors and PCPT02 
seems to be an agonist at the glycine site of 
NMDA receptors and also a blocker of the 
N M D A c h a n n e l  a t  h y p e r p o l a r i z e d  
transmembrane potentials.
Apoio Financeiro: Support: PRONEX, 
FAPERJ, CNPq, CAPES.

02 - 004
PARTICIPAÇÃO DO HIPOTÁLAMO 
LATERAL (HL) NA VIA HIPOTENSORA 
ATIVADA PELA ESTIMULAÇÃO 
ELÉTRICA (EE) DO CÓRTEX PRÉ-
FRONTAL MEDIAL (CPFM) DE RATOS 
ANESTESIADOS.
Scopinho-Augusto, A.**; Tavares,R.F.**; 
Corrêa, F.M.A, Depto de Farmacologia, 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
USP,SP,Brasil.

Objetivo: A EE do CPFM causa hipotensão em 
ratos anestesiados. Dados da literatura indicam 
que a injeção de lidocaína no HL bloqueia esta 
resposta. No presente trabalho estudamos o 
efeito de secções coronais do HL com lâminas 
de aço de diferentes larguras sobre a resposta 
hipotensora à EE do CPFM.
Métodos e Resultados: Foram utilizados ratos 
Wistar (220-270g), anestesiados. Cânulas-guias 
foram implantadas para EE no CPFM, antes e 
após a introdução de lâminas de aço em 
diferentes regiões do hipotálamo. Um catéter foi 
introduzido na artéria femoral direita para reA 
resposta hipotensora à EE do CPFM ( 
500mA/10s, DPAM= -23±2mmHg) foi abolida 
após secção bilateral do HL com lâminas de 
2mm separadas por espaço de 2mm (DPAM= -
0,5±0,2mmHg, n=4) ou com lâminas de 1mm 
separadas por espaço de 4mm. O mesmo 
aconteceu com o estímulo de 900mA/10s 
(DPAM= -30±3mmHg antes e DPAM= 0mmHg 
após a secção). A secção bilateral com lâminas 
de 1mm separadas por espaço de 4mm descendo 
7,5mm na coordenada vertical, não alterou a 
resposta à EE no CPFM. A secção transcalosa 
dos hemisférios cerebrais evidenciou a 
e x i s t ê n c i a  d e  d e c u s s a ç ã o  d a  v i a  
hipotensora.gistro da pressão arterial.
Conclusões: Os resultados sugerem a 
participação do HL na via hipotensora ativada 
pela EE do CPFM, e a existência de uma 
decussação nesta via.
Apoio Financeiro: capes
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02 - 005
HYPOTHALAMIC KININ B  RECEPTOR 1

ENCODING mRNA AND LPS-INDUCED 
FEVER: ANTI-INFLAMMATORY 
AGENTS AND VAGOTOMY
Geroldo, E.A.; Souza, G.E.P.; França, C.E.; 
Lindsey, C.J. Departamento de Biofísica, 
UNIFESP and Laboratório de Farmacologia, 
FCFRP-USP, SP, Brazil

Objetivo: Prostaglandins, kinins and their 
receptors are involved in the fever response to E. 
coli lipopolysacharide (LPS). Ciclooxygenase 
(COX) blockers have the profiles of antipyrects. 
Here effects of different COX inhibitors, 
dexamethasone and subdiaphragmatic 
vagotomy (VGX) are investigated on the LPS-
produced fever.
Métodos e Resultados: Intraperitoneal LPS 

1(50µg . kg- , ip) produced a characteristic febrile 
response lasting for over 6h with a peak effect at 
3h (1.5±0.1 ºC ) after LPS administration. B  1

receptor mRNA in hypothalamus peaked 30 min 
and at 6h after LPS remained at half peak value. 
The LPS-induced fever was reduced by VGX or 

1blocked by dexamethasone (0.5mg .kg- , sc) and 
hypothalamus B  mRNA expression was 1

blocked. The cycloxigenase inhibitors 
1ibuprophen (10mg .kg- , ip) and indomethacin 

1(2mg .kg- , ip) partially reduced both the febril 
response but did not block B mRNA while 1 

1Celecoxib (5mg.kg- , po) blocked both fever 
and mRNA expression in the hypothalamus.
Conclusões: The intraperitoneal LPS-produced 
febrile response depends on an intact vagal 
transmission and is inhibited by both steroidal 
and non-steroidal anti inflammatory agents. The 
selective COX2 inhibition a requisite for full 
antipyretic response. B  receptor encoding 1

mRNA expression in the hypothalamus 
precedes the LPS-produced fever and correlates 
reasonably well with the antipyretic action of 
anti inflammatory agents or the effects of VGX 
on LPS-induced fever, suggesting that kinins 
play an important role in the hypothalamic 
genesis of the febrile response. .
Apoio Financeiro: FAPESP/CAPES/CNPq

02 - 006
EXPRESSÃO DOS PRODUTOS GÊNICOS 
DO RECEPTOR B  DE BRADICININA EM 2

RATOS DE DIFERENTES IDADES 
FETAIS
França, E.C.; Geroldo, E.A.; Okamoto, S.; 
Paiva, A.C.M.; Lindsey, C.J. Departamento de 
Biofísica, EPM- UNIFESP, São Paulo, Brasil

Objetivo: A região codificadora da proteína do 
receptor B  de bradicinina, está localizado no 2

exon 3 em humano e camundongo e no exon 4 
em ratos. Foi sugerido que no rato ocorre o 
processamento alternativo do mRNA 
resultando em dois produtos gênicos, um 

contendo exon 3 (~200pb) e o outro não, sendo 
assim, estes experimentos foram analisados a 
ocorrência da presença do exon 3 em produtos 
gênicos do RNA maduro nos tecidos fetais 
estudados neste trabalho. Assim coloca-se em 
dúvida a ocorrência do processamento 
alternativo. O exon 3 é supostamente o último 
segmento a ser retirado após a deleção de todos 
os introns no processamento de RNA. Este fato 
levanta a hipótese que o exon 3 represente uma 
forma ancestral da proteína, havendo a 
possibilidade de encontrar este produto na fase 
de desenvolvimento ontogênico do rato. Neste 
trabalho pretendemos verificar a expressão 
deste receptor B  de bradicinina em fetos de rata.2

Métodos e Resultados: Foi utilizado o RNA 
purificado a partir do primeiro dia de 
desenvolvimento embrionário até o 21º dia de 
gestação. Para a realização da reação da 
transcriptase reversa utilizando primers 
dirigidos a cauda poli-T. Para a PCR foi 
utilizado 1 par de primer específico para a região 
codificadora (exon1-exon4). Foram revelados 
através da eletroforese de gel de agarose 1.5% e 
corados com brometo de etídeo. Os resultados 
obtidos para feto, foram fragmentos de RNA 
maduro contendo aproximadamente ~700pb, 
representando um produto gênico sem a 
presença do exon 3 em todas as fases de 
desenvolvimento embrionário acessadas.
Conclusões: Os resultados mostram que o gene 
do receptor B  de bradicinina do rato com 2

relação ao desenvolvimento embrionário 
obtivemos somente a presença de um produto, 
sendo assim, não existem evidências de 
processamento alternativo do produto gênico 
codificador do receptor B . Aparentemente, o 2

receptor B  de cininas seria expresso mesmo em 2

estágios precoces do desenvolvimento 
embrionário
Apoio Financeiro: FAPESP

02 - 007
IMPORTÂNCIA DA INERVAÇÃO 
VAGAL SUBDIAFRAGMÁTICA PARA O 
BARORREFLEXO.
Sousa, L.O.; Yu, Y.-G.; Lindsey, C.J.; 
Cecanho, R. Departamento de Biofísica, 
Escola Paulista de Medicina - UNIFESP.

Objetivo: O nervo vago toráxico, como 
portador de fibras aferentes aórticas e eferentes 
vagais cardíacos, é importante para o controle 
barorreflexo da freqüência cardíaca (FC), 
contudo a importância da inervação vagal 
abdominal neste reflexo é desconhecida. Esta 
investigação tem o objetivo de avaliar o efeito 
da vagotomia subdiafragmática (VGX) no 
controle do barorreflexo.
Métodos e Resultados: A VGX bilateral foi 
realizada em ratos adultos, 15 dias antes do 
ensaio do barorreflexo, o qual foi avaliado, nos 
animais acordados, através de infusão 
endovenosa de epinefrina (0,05 - 0,5 mg/h) e 

nitroprussiato de sódio (0,08 - 0,8 mg/h), 
durante a medida da presão arterial (PA) e da FC. 
O índice barorreflexo (-DFC:DPA) médio para o 
grupo VGX mostrou-se significantemente 
menor do que aquele relativo ao grupo controle 
(2,4 ± 1,8 vs 3,4 ± 2,3 bpm/mmHg, p < 0,05, 
n=4). O cotejamento gráfico dos valores 
individuais de DFC em função de DPA, revelou 
curvas lineares (r = 0,93), representadas pelas 
equações: DFC = (12 ± 9) + (-3,1 ± 0,3)DPA e 
DFC = (1 ± 4) + (-1,9 ± 0,1)DPA, 
respectivamente para VGX e controle. A 
avaliação do índice: -DFC:DPA mostrou que a 
VGX atenuou o barorreflexo. A sensibilidade do 
barorreflexo, também mostrou-se reduzida 
pelas inclinações das curvas analisadas no grupo 
VGX.
Conclusões: A VGX promove uma redução no 
ganho do barorreflexo a qual poderia ser 
atribuída à adaptação a perda do componente 
tônico parassimpático visceral ou a um efeito 
direto sobre os mecanismos barorreflexos, 
sendo precoce para propor a presença de 
baroceptores na região abdominal.
Apoio Financeiro: FAPESP

02 - 008
ERYTHROCYTE Na,K-ATPase 
ACTIVITY IS INCREASED IN 
ALZHEIMER´S DISEASES (DA) 
PATIENTS
1  2 1Kawamoto, EM; Marcourakis, T; Munhoz, 

1 1CD; Scavone, C. Department of 
Pharmacology - University of Sao Paulo, São 

2Paulo, Brazil, 05508-900. Centro de 
Investigações em Neurologia (LIM/15)-
FMUSP, São Paulo.

Objetivo: AD is a degenerative condition in the 
elderly associated with dementia. We previously 
reported that patients with AD have higher 
levels of both nitric oxide (NO) synthase and 
superoxide dismutase (SOD) activities. SOD 
converts superoxide anion to H O , which can be 2 2

converted to the highly reactive hydroxyl radical 
·(OH ) by Fenton reaction. NO interacts with 

superoxide anion and results in the formation of 
- -peroxinitrite anion (ONOO ). Both ONOO  and 

·OH  can promote membrane lipid peroxidation 
and damage proteins, such as Na,K-ATPase. 
This enzyme plays a critical role in energy 
metabolism and ion fluxes. The present study 
tested whether Na,K-ATPase is modified in 
erythrocytes of AD patients.
Métodos e Resultados: We evaluated 10 young 
health adults (6 women, 26.0±9.8 yr), 10 aging 
control (5 women, 70.0±5.9 yr) and 15 patients 
with probable moderate or severe AD (9 women, 
76.0±7.09 yr). Red cell membrane-bound Na,K-
ATPase pretreated with sodium dodecyl sulfate 
and bovine serum albumin were measured by 
colorimetric assay: ATP is hydrolyzed, and the 
released Pi is measured by forming a complex 

Neurofarmacologia

89



with molybdate. Our data showed that AD 
patients had an increase in Na,K-ATPase 
activity when compared to matched controls 
(50%, p<0.01) and young healthy volunteers 
(52.5%, p<0.05).
Conclusões: These data suggest that the 
stimulation of Na,K-ATPase activity is a cell 
defense response to restore the ionic 
homeostasis induced by oxidative stress in 
erythrocytes of the AD patients.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq, Fundo 
Bunka-Banco Sumitomo

02 - 009
ACAO DA PROCAINAMIDA (PA) SOBRE 
A JUNCAO NEUROMUSCULAR
Thalita Duque Martins, Marcos Dias Fontana  
FCM Unicamp

Objetivo: Investigar e elucidar o mecanismo de 
acao da Procainamida sobre a Juncao 
Neuromuscular atraves de experimentos 
especificos, para que a droga possa ser utilizada 
para seus fins terapeuticos, com mais segurança.
Metodos: Preparacao Nervo Frenico-
Diafragma de Rato Preparacao Hemidiafragma 
Cronicamente Desnervado de Rato (HCD) 
Preparacao Musculo Biventer cervicis de 
Pintainho (BCP) Potencial de Membrana 
utilizando Microeletrodo Intracelular (PM) 
Potencial de Placa Terminal utilizando 
Mic roe l e t rodo  In t r ace lu l a r  (PPTM)  
Resultados: 1) 20m g/mL de PA provocou uma 
diminuicao de 70% no tempo de bloqueio 
causado por 1m g/mL de tubocurarina. 2) A PA 
(20m g/mL) aumentou ligeiramente o grau de 
contratura pela Acetilcolina na preparacao 
(BCP) mas isto nao ocorreu na preparacao 
HCD. 3) No estudo do PPTM a PA causou um 
aumento inicial da frequencia dos PPTMs e, em 
media de 20 min, bloqueou estes potenciais. 4) 
Este bloqueio foi revertido com a Neostigmina 
(2m g/mL) e 5) com a 4-Aminopiridina (20m 
g/mL). 6) PA nao interferiu com os PM.
Conclusões: O resultado 1 comprova que a PA 
potencializa o bloqueio da transmissao 
neuromuscular. O resultado obtido em 2 
comparado com 3 mostra que a PA pode ter acao 
pre-sinaptica de aumento de liberacao de 
Acetilcolina. A reversao com Neostigmina em 4 
pode indicar competicao da PA com ACh ou a 
ativacao da margem de segurança dos 
receptores pela maior oferta de ACh na fenda 
sináptica. A reversão com 4-Aminopiridina em 
5  i n d i c a  q u e  a  PA e s t á  c a u s a n d o  
dessensibilizacao dos receptores nicotinicos da 
JNM, seja pelo aumento pre-sinaptico da 
liberacao de Ach ou pela atividade agonista 
intrinseca da PA sobre os receptores nicotinicos 
da JNM.

02 - 010

A ANFETAMINA (AMPH) 
ADMINISTRADA CRONICAMENTE 
DURANTE A PRENHEZ EXACERBA O 
EFEITO INIBITÓRIO DESTA DROGA 
SOBRE O COMPORTAMENTO 
MATERNAL (CM) E ALTERA A 
CONCENTRAÇÃO DE ESTRADIOL, 
DOPAMINA E SEROTONINA EM RATAS 
LACTANTES.

1 1 2Valera, A.G. , Flório, J. C. ; Oliveira, C.A.  ; 
1 3Felicio, L.F.  & Nasello, A.G.  1 Dep. de 

Patologia, FMVZ, USP. 2 Dep. de Reprodução 
Animal, FMVZ, USP. 3 Dep. de Ciências 
Fisiológicas, FMSC, SP, Brasil.

Objetivo: Verificar se o tratamento crônico com 
AMPH é capaz de aumentar a inibição do CM 
em ratas lactantes, induzida por injeções agudas 
da droga, e alterar as concentrações hormonais e 
de neurotransmissores, em ratas lactantes.

Métodos e Resultados: Ratas Wistar de 3 meses 
de idade foram tratadas diariamente do 13° ao 
20° dia da prenhez com salina ou com 1,0 mg/kg 
de AMPH. No 5º dia de lactação, os animais 
foram divididos nos seguintes grupos: as ratas 
que foram tratadas com salina durante a prenhez 
e desafiadas com AMPH (0,25 mg/kg) durante a 
lactação foram denominadas SA, e as ratas que 
foram tratadas durante a prenhez e desafiadas 
durante a lactação com AMPH foram 
denominadas AA. Após 30 minutos da injeção, 
foram medidas as latências para a busca de 3 
filhotes, agrupamento, ficar em posição de 
amamentação e comportamento materno total 
(CMT). Foi medida, ainda, a distância total 
percorrida (DTP), em campo aberto, a 
concentração dos hormônios estradiol, 
progesterona e corticosterona, através de 
radioimunoensaio, e da dopamina (DA) e dos 
seus respectivos metabólitos, HVA e DOPAC, 
no estriato, através do HPLC acoplado a um 
eletrodo eletroquímico, como mostram os 
resultados abaixo:

Os valores representam a média ± EPM. O 
número de animais está entre parênteses. Em 
negrito: diferença significante em relação ao 
grupo SA (*P< 0,05; Teste U de Mann-
Whitney). Nos resultados que não foram 
mostrados não foi encontrada nenhuma 
diferença estatisticamente significante.
Conclusões: Estes dados sugerem que o 
tratamento crônico com AMPH, no final da 
gestação, aumenta a sensibilidade aos efeitos 
inibitórios desta droga sobre o CM durante a 
lactação. Além disso, a inibição do CM 

p r o d u z i d a  p e l o  t r a t a m e n t o  o c o r r e  
simultaneamente com às alterações hormonais.
Apoio Financeiro: FAPESP; CNPq

02 - 011
EFFECTS OF AN ACUTE TREATMENT 
WITH L-THYROXIN ON LEARNING 

+ +AND MEMORY AND ON NA ,K -ATPASE 
ACTIVITY IN THE RAT BRAIN
Reis, E.A.; Castro, C.C.; Bavaresco, C.S.; 
Calcagnotto, T.; Sarkis, J.J.F.; Wyse, A.T.S.; 
Izquierdo, I. A. Departamento de Bioquímica, 
ICBS, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brazil.

Objetivo: Hyperthyroidism is an endocrine 
disease caused by excessive secretion of thyroid 
hormones (THs), which cause many 

+neurological and behavior abnormalities. Na , 
+K -ATPase is a crucial enzyme responsible to 

maintain the ionic gradient for neuronal 
excitability and its importance to long-term 
potentiation (LTP) has been demonstrated. In 
the present study we investigate the effect of an 
acute treatment of with L-thyroxin (L-T4) on 
some behavioral paradigms: inhibitory 
avoidance task, open field task and plus maze; 

+ +and on Na , K -ATPase activity in parietal 
cortex and hippocampus of rats.
Métodos e Resultados: Sixty-day-old rats were 
treated for 3 days with daily i.p. administration 
of L-T4 (500 mg/Kg/day) or saline (0.9 % NaCl) 
to induce the hyperthyroidism acute model. By 
doing so, we aimed to understand the effect of an 
altered hyperthyroid state on memory and on the 

+ +activity of Na , K -ATPase. Our results showed 
that acute treatment with L-T4 did not alter the 
retrieval of an aversive task, but had a 
significant effect on the elevated plus maze - the 
number of open arms entries was significantly 
lower in the L-T4 group - and on the open field 
performance in rats - the number of crossings 
and rearings was also significantly lower in the 
L-T4 group. These results suggested that 
animals subjected to L-T4 administration had an 
increase in the anxiety state and a decrease in 
motor/exploratory activity. Results also showed 

+ +that Na , K -ATPase activity increased 40% in 
parietal cortex in L-T4 treated group (1307 + 
225, n= 4) when compared to controls (924 + 
177, n= 4) p<0.05; but it was not altered in 
hippocampus in L-T4 treated group (1471 + 
165, n=4) when compared to controls (1502 + 
277, n= 4) p>0.05.
Conclusões: These results suggest that the THs 
action on central nervous system can alter the 

+ +activity of Na , K -ATPase of specific brain 
regions, such as parietal cortex.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPERGS and 
PRONEX I e ll.
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02 - 012
GLUCOCORTICOID EXACERBATION 
OF LPS-INDUCED ACTIVATION OF NF-
kB IN PRE-FRONTAL CORTEX (FCx) BY 
CHRONIC UNPREDICTABLE STRESS 
(USt).
1*  1 2Munhoz, CD; Kawamoto, EM; Avellar, 

1 1MCW; Scavone, C. Department of 
Pharmacology - Institute of Biomedical 
Science, University of São Paulo, São Paulo, 

2Brazil. Department of Pharmacology, Section 
of Experimental Endocrinology, UNIFESP-
EPM, São Paulo, Brazil.

Objetivo: Glucocorticoids (GCs) are stress 
hormones that can compromise the ability of 
neurons to survive a variety of insults. The 
transcription factor NF-kB regulates numerous 
genes that play important roles in inter and 
intracellular signaling, cellular stress response, 
and degeneration. The aim of this study was to 
investigate the role of GCs in LPS-induced 
activation of NF-kB FCx, using USt (14 days) as 
experimental model.
Métodos e Resultados: Adult male Wistar rats 
(n=6) were exposed to USt for 14 days and in the 

th15  day, both control (C) and USt animals rats 
were treated with saline or LPS (1mg/kg, i.v.). 
Two hours later, all rats were decapitated and the 
hypothalamus (HYP), hippocampus (HIPC) and 
FCx removed. Influence of GCs was studied by 
treating rats with mifepristone (RU486), a GC 
receptor antagonist (50 mg/kg, i.p.), 30 min 
before LPS injection. NF-kB activity was 
studied by gel shift assays. When compared to C, 
USt induced a further increase in LPS-activation 
of NF-kB in FCx but not in HYP and HIPC. 
Supershift assay indicated that the major DNA-
protein complex altered by LPS corresponded to 
p50/p65 heterodimer. RU-486 treatment was 
able to block this response induced by LPS in 
FCx, without changing LPS effects in HYP and 
HIPC after USt.
Conclusões: Our results suggest that Ust 
induced pro-infammatory effect mediated by 
glucocorticoid in FCx.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq and *Bunka 
grant/Sumitomo Bank

02 - 013
THE INJECTION OF PK11195, A 
PERIPHERAL BENZODIAZEPINE 
RECEPTOR (PBR) LIGAND, INTO THE 
DORSAL PERIAQUEDUCTAL GRAY 
MATTER (DPAG) AFFECTS ETHANOL 
ANXIOLYSIS IN RATS.
Pissoli A, Soares G, Santos DC, *Ferrara P, 
Farges R, Morato G. Dept. de Farmacologia, 
UFSC, Florianópolis, SC, Brasil, *Sanofi 
Synthélabo Recherche Labége-France.

Objetivo: Our previous studies have shown that 
the anxiolytic effect of ethanol was antagonized 
by systemic administration of the PBR ligands 

Ro 5-4864 and PK 11195. Intra-hippocampal 
injection of PK11195, or intra-DPAG injection 
of Ro 5-4864, also reduced the anxiolytic effect 
of ethanol. The present study investigates the 
effects of intra-DPAG injection of PK11195 on 
ethanol anxiolysis in rats.
Métodos e Resultados: Male Wistar rats 
treated with saline or ethanol (14%w/v; 1.2 
g/kg, i.p.) were injected with PK11195 (3 
nmol/0,5 m l) or vehicle into DPAG. After 15 
min, each animal was observed on the elevated 
plus-maze (EPM). The percentage of open arm 
entries (%OAE), and of time spent in the open 
arms (%TO), as well as the enclosed arm entries 
(EAE) on the EPM were recorded. Ethanol 
significantly increased the %OAE (62 ± 12) and 
%TO (64 ± 10) as compared to control values 
(29 ± 9 and 25 ± 10, respectively) without 
affecting the EAE in the EPM, suggesting 
anxiolytic effect. Intra-DPAG injections of 
PK11195 in animals treated with ethanol 
significantly reduced %OAE (30 ± 10) and 
%TO (25 ± 9), but PK11195 per se did not affect 
the behavior of rats in the EPM (P < 0.05; 
ANOVA + Tukey).
Conclusões: Our results suggest that PK11195 
antagonizes the ethanol induced anxiolysis and 
strengthen the hypothesis that PBR and DPAG 
could be involved in the anxiolytic effect of this 
drug.
Apoio Financeiro: Partially supported by 
Sanofi-Synthélabo Recherche Labége and 
CNPq.

02 - 014
EFEITO PRESSOR DA MICROINJEÇÃO 
DE NORADRENALINA NA 
SUBSTÂNCIA CINZENTA 
PERIAQUEDUTAL DORSAL DE RATOS.
Pelosi, G.G.; Fernandes, K.B.P.; Corrêa, 
F.M.A, Depto de Farmacologia, Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo,SP,Brasil.

Objetivo: Alterações cardiovasculares foram 
evidenciadas após estímulo elétrico ou químico 
(com aminoácidos excitatórios ou acetilcolina) 
da substância cinzenta periaquedutal (SCP) 
dorsal de ratos. Há evidências na literatura de 
projeções noradrenérgicas para a SCP de ratos. 
No presente trabalho, estudamos os efeitos da 
microinjeção de noradrenalina (NA) na região 
dorsal da SCP sobre a pressão arterial de ratos 
não anestesiados.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar (220-
270g) foram utilizados. Os animais receberam 
implante de cânula-guia na região dorsal da 
SCP. Um catéter foi introduzido na artéria 
femoral direita para registro da pressão arterial. 
A microinjeção de 3, 9, 15, 27 ou 
45nmoles/50nL de NA promoveu respostas 
pressoras dose-dependentes (DPAM= +6,7 ± 
1,8mmHg, n= 7; +10,5 ± 3,0mmHg, n= 7; +41,3 
± 2,9mmHg, n=12; +51,1 ± 4,5mmHg, n= 7; 

52,8 ± 2,7mmHg, n=7, respectivamente) na 
região dorsal da SCP, em animais não 
anestesiados.
Conclusões: Os resultados sugerem a 
existência de um mecanismo noradrenérgico na 
SCP dorsal de ratos não anestesiados 
evidenciado pelo estímulo químico por NA.
Apoio Financeiro: G.G. Pelosi é bolsista da 
CAPES; F.M.A. Corrêa: FAPESP processo No. 
01/00697-4; K.B.P. Fernandes é bolsista da 
FAPESP, processo No. 01/03163-0

02 - 015
EFEITOS DA INJEÇÃO 
INTRAHIPOCAMPAL DA TOXINA 
TSTX-I ISOLADA DO VENENO DO 
ESCORPIÃO TITYUS SERRULATUS EM 
RATOS

1;2 1Teixeira, V.F. ; Conceição, I.M. ; Dorce, 
2 1V.A.C. Lab. Farmacologia, Instituto Butantan  

2São Paulo, Brasil. Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia USP  São Paulo, 
Brasil

Proposição: Tanto a veratridina (VTD) quanto 
a toxina. TsTX-I são ligantes de canais de Na+ 
que promovem despolarização e liberação de 
neurotransmissores. Mas, trabalhos anteriores 
mostraram que as duas toxinas promovem 
efeitos diferentes sobre o sistema nervoso 
autônomo. As ações dessas toxinas sobre o 
sistema nervoso central são ainda pouco 
estudadas. O objetivo deste trabalho foi 
comparar os efeitos centrais da VTD e TsTX-I 
na atividade elétrica cerebral (AEC) e 
integridade neuronal.
Metodologia: 7 grupos de 6 ratos (230-250g) 
foram anestesiados e tiveram cânula para 
injeção e eletrodo para registro da atividade 
elétrica cerebral (AEC) implantados no 
hipocampo (HPC). Por via intrahipocampal 
(IHC) foram tratados com Ringer 1ml/animal, 
TsTX-I  com doses  en t re  0 ,0625  e  
10ng/ml/animal e 500mM de VTD. Cada animal 
foi submetido ao registro da AEC por 4 horas 
após a injeção. Após 7 dias, os ratos foram 
sacrificados e seus cérebros retirados para 
histologia. Procedeu-se à contagem de 
neurônios das regiões CA1, CA3 e CA4 ipsi e 
contralateral do HPC. Resultados: A toxina e a 
VTD causam descargas epileptiformes em 
100% dos animais, durante as 4 horas de 
registro. A toxina TsTX-I não apresentou 
citotoxicidade enquanto a VTD diferentemente 
da TsTX-I causou.
Conclusões: Pelos resultados encontrados 
conclui-se que o mecanismo de ação da TsTX-I 
é diferente daquele da VTD levando à liberação 
de neurotransmissores diferentes.
Apoio Financeiro: FAPESP e Fundação 
Butantan
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02 - 016
NITRIC OXIDE (NO) INHIBITION OF 

3 3[ H]-ACETYLCHOLINE ([ H]-ACH) 
RELEASE IS MEDIATED BY TONIC 
ACTIVATION OF MUSCARINIC M  2

AUTORECEPTORS AT THE RAT 
NEUROMUSCULAR JUNCTION

1,2 3Campesatto-Mella, E. , Oliveira, L. , Alves-
2 3 1Do-Prado, W.  & Correia-de-Sá, P.  Dept. de 

Farmácia, Centro Universitário de Maringá, 
2PR, Dept. de Farmácia e Farmacologia, 

Universidade Estadual de Maringá, PR, and 
3Lab. de Farmacologia, ICBAS - Universidade 
do Porto, Portugal.

Objetivo: NO-synthase is localised in skeletal 
muscle fibres, motor nerve terminals and 
Schwann cells. It appears that tetanic fade 
caused by NO result from inhibition of 
transmitter release. Thus, we investigated the 

3effect NO on [ H]-ACh release from 
motoneurons stimulated with 5Hz-trains or 
50Hz-bursts. Since ACh regulates its own 
release by activating inhibitory muscarinic M  2

autoreceptors during high frequency nerve 
stimulation, we also investigated the crosstalk 
between NO and M  receptors activation.2

Métodos e Resultados: The experiments were 
performed on rat phrenic nerve-hemidiaphragm 

3preparations loaded with [ H]-choline. L-
arginine (47 µM), a substrate for NO synthesis, 

3decreased [ H]-ACh release by 71 ±11% (n=3) 
and 38±2% (n=3), when the phrenic nerve was 
stimulated with 5Hz-trains and 50Hz-bursts, 

wrespectively. The NO-synthase inhibitor, N -
nitro-L-arginine (50 µM), attenuated the 
inhibitory effect of L-arginine (47 µM). 
Blocking M  receptors, with AF-DX 116 (10 2

nM), transformed L-arginine (47 µM) inhibition 
into a small facilitatory action (27 ±6%, n=6), 
when 50Hz-bursts were used.
Conclusões: The results indicate that NO 

3inhibition of [ H]-ACh release depends on the 
frequency of stimulation and may result from 
tonic activation of M  receptors on motor nerve 2

terminals.
Apoio Financeiro: This work was supported by 
FCT, Cesumar e Capes/Cnpq.

02 - 017
THE ROLE OF NITRIC OXIDE AND 
OXIDATIVE STATUS IN THE 
REDUCTION OF Na,K-ATPase 
ACTIVITY IN BRAIN INDUCED BY 
CHRONIC UNPREDICTABLE STRESS 
(USt)
1 1 1Munhoz, CD, Teixeira, SA; Kawamoto, EM; 
2 1 1Leza, JC; Muscará, MN; Scavone, C. 
1Department of Pharmacology - Institute of 
Biomedical Science, University of Sao Paulo, 

2São Paulo, Brazil, 05508-900. Department of 
Pharmacology, Medicine School, Complutense 
University of Madrid, Madrid, Spain.

Objetivo: Long-lasting stress can have 
numerous pathologic effects ranging from 
m i n i m a l  b e h a v i o r a l  a l t e r a t i o n s  t o  
neurodegeneration. It has been shown that stress 
increases the neuronal release of glutamate, 

2+alters the intracellular level of Ca  and depletes 
the energy stores in the brain. The enzyme NaK-
ATPase has a fundamental role in the 
maintenance of ionic homeostasis and restoring 
the resting potential in neurons. We investigated 
whether USt modulates NaK-ATPase activity in 
the prefrontal cortex (FCx) and the possible role 
of oxidative/nitrosative status in this regulation.
Métodos e Resultados: Adult male Wistar rats 
(n=6) were exposed to USt for 14 days and in the 

th15  day, both control (C) and USt animals were 
sacrificed and FCx was removed. USt decreased 
NaK-ATPase activity in FCx (22%, p<0,05) but 
not the expression of the NaK-ATPase isoforms. 
Interestingly, an increase of protein nitration 
was observed in FCx of USt rats when analyzed 
by Western blot. Furthermore, when compared 
to C, USt increases inducible nitric oxide 
synthase (NOS) activity (250%, p<0.05) as well 
as malondialdehyde (an indicator of lipid 
peroxidation) levels in FCx (56,8%, p<0.05) 
without changes neuronal NOS activity.
Conclusões: These findings suggest that an 
increase in oxidative status accounts for the 
reduction in NaK-ATPase activity in brain after 
stress.
Apoio Financeiro: FAPESP, Fundo Bunka-
Banco Sumitomo, CNPq

02 - 018
MENTAL NERVE STIMULATION (MNS) 
EVOKED CARDIOVASCULAR 
RESPONSES IN RATS: A MODEL FOR 
OROFACIAL NOCICEPTION STUDY.
Cecanho, R; Caous, CA; Balan, AC; Lindsey, 
CJ; and Yu, Y-G. Depto Biofísica, EPM  
UNIFESP

Objetivo: Somatosympathetic reflex, measured 
by the cardiovascular responses to electrical 
sciatic nerve stimulation (SNS), a recognized 
experimental model, has contributed to clarify 
the mechanisms underlying nociception and the 
functional properties of somatosympathetic 

reflex (SSR) responses. Due to the anatomical 
constraints, the orofacial SSR response received 
less attention than those of other sensory fields. 
The aim of the present study was to establish an 
animal model for orofacial SSR.
Métodos e Resultados: The isolated mental 
nerves of anesthetized (1.5% isofluorane and 
70% oxygen), artificially ventilated adult male 
Wistar rats (290300 g) were electrically 
stimulated (1 ms pulses, 0.6 mA, 20 Hz for 10 s). 
Heart rate and arterial blood pressure (AP) were 
monitored. MNS evoked a mean AP increase of 
18 ± 1 mmHg (from 103 ± 3 to 121 ± 5 mmHg, 
p<0.05) that is similar to the mean SNS response 
under the same experimental conditions. Graded 
responses were obtained by stimulating 
preparations with different frequencies (2, 10 or 
20 Hz) or currents (0.1 or 0.6 mA). Differing 
from SNS, MNS remained stable over a large 
number (>10) of stimulus trials. Differences of 
complexity and distinct ascending pathways of 
mental and sciatic nerve afferents to the brain 
may explain the greater stability of the pressor 
responses to MNS.
Conclusões: The findings show that the mental 
nerve, that exclusively conveys sensory fibers, 
and thus is less complex than the sciatic nerve, 
may represent an adequate tool for investigating 
somatosympathetic reflex responses from the 
orofacial region
Apoio Financeiro: FAPESP; CNPq

02 - 019
VALPROATO DE SÓDIO BLOQUEIA 
CONVULSÕES E LESÃO NEURONAL 
INDUZIDAS PELA TSTX E TS-II 
ISOLADAS DO VENENO DO Tityus 
serrulatus
1 Karin Emi 

2 1 1Okubi., Lebrun,I., Sandoval,M.R.L. Lab. de 
2Farmacologia e Lab. de Biofísica e 

Bioquímica, I. Butantan, São Paulo, SP, Brasil.

Objetivo: Objetivos: TsTx é uma toxina tipo-a 
que se liga ao sítio receptor 3 do canal de Na+ e 
inibe a inativação destes canais. TsII é uma 
toxina tipo- b que se liga ao sítio 4 do canal de 
Na+ afetando sua ativação. As duas toxinas 
induzem uma liberação aumentada de 
neurotransmissores. A perda de modulação na 
atividade dos canais de Na+ no cérebro poderia 
produzir neurônios hiperexcitaveis, implicada 
na gênese de alguns focos epilépticos. 
Bloqueadores de canais de Na+ agem como 
anticonvulsivantes e neuroprotetores.  
Anter iormente mostramos os  efei tos  
convulsivantes e de lesão no hipocampo (Hpc) 
induzidas pelas TsTx e TsII. Neste trabalho 
usamos o valproato de sódio (Vs) para tentar 
bloquear os efeitos da TsTx e TsII.
Métodos e Resultados: Implantamos cânulas e 
eletrodos no Hpc dorsal de ratos Wistar machos 
(250g). Três dias após a cirurgia injetamos 
400mg/Kg de Vs ou NaCl 0,9% por via i.p. 
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Quinze minutos após injetamos, no Hpc 2,0 m 
g/m l da TsTx (n=6),1,7m g/m l da TsII(n=5) ou 
1m l de tampão fosfato de sódio 0,1M(n=4). 
Observamos o comportamento e o EEG por até 
8 horas. Uma semana após, processamos os 
cérebros para analise histológica. O Vs induz 
repetidos ² wet dog shake² . O Vs inibiu as 
convulsões e as descargas epileptiformes 
induzidas pela TsTx e TsII. Os EEGs 
apresentaram apenas espículas isoladas e 
agrupadas. A lesão do Hpc foi inibida em 84% e 
42,8% dos ratos tratados com TsTx e TsII, 
respectivamente.
Conclusões: O Vs foi capaz de controlar as 
convulsões induzidas pela TsTx e TsII. As ações 
do Vs em diminuir o pico de condutância do 
sódio e aumentar os níveis de GABA poderiam 
estar interferindo com a habilidade para gerar e 
propagar convulsões. A persistência de 
espículas no EEG e a inibição parcial da lesão 
poderia ser devida a dose utilizada bem como ao 
envolvimento de outros mediadores nos efeitos 
da TsTx e TsII.
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: FAPESP

02 - 020
DETERMINAÇÃO DE ÁREAS 
ISQUEMIADAS EM MODELO DE 
ISQUEMIA CEREBRAL GLOBAL EM 
RATOS ATRAVÉS DE CINTILOGRAFIA 
(SPEC)
Santos, N.S., Torres, L.A.*, Bruno, R.B.*, 
Said, R.A.*, Vieira, M.P.G.*, Araújo, D.A.*, 
Lima, I.S.P e Viana, G.S.B. - Departamento de 
Biofisiologia da Faculdade de Medicina de 
Juazeiro do Norte (FMJ)- Ceará.

Objetivo: A diminuição da perfusão cerebral 
(isquemia) leva a uma redução no suprimento 
energético, ocasionando uma cascata de eventos 
metabólicos envolvendo radicais livres. A 
cintilografia (SPECT: single photon emission 
computorized tomography) é uma técnica 
altamente sensível para detectar estas alterações 
de fluxo sangüíneo no cérebro. O objetivo do 
trabalho é detectar alterações em modelos de 
isquemia cerebral global.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos 
(250-300 g) foram anestesiados com hidrato de 
cloral (400 mg/kg, ip) e submetidos à isquemia 
através da oclusão bilateral das artérias 
carótidas durante 1h. Após 2 a 3 h os animais 
receberam etilenodicisteina dietil ester EV 
marcada com Tc 99, 1mCi (ECD-99Tc), para 
obtenção de imagem cintilográfica. Em seguida, 
cortes transversais (CT), sagitais (CS) e 
coronais (CC) (5-6 cortes) de 1,3 mm foram 
analisados no Programa Scion, para registro 
gráfico da densidade ótica vs. número de pixels 
e subseqüente determinação de cada área (em 

2pix ) através do Programa Origin. Os resultados 
preliminares mostraram significativo aumento 
de área (35%) no grupo isquemiado nos CT 

2(1307,4 ± 111,89 pix ) em relação ao grupo 

2controle (969,8 ± 31,7 pix ). Nenhuma alteração 
foi detectada nos CS e CC.
Conclusões: Concluímos que a otimização da 
técnica será extremamente útil para o estudo de 
modelos experimentais de isquemia cerebral, 
fornecendo subsídios para a melhor 
compreensão dos eventos metabólicos que 
ocorrem durante o processo de dano e morte 
neuronal.
Apoio Financeiro: CNPq

02 - 021
EFFECTS OF A CHRONIC TREATMENT 
WITH L-THYROXIN ON LEARNING 
AND MEMORY: A BEHAVIORAL 
APPROACH TO ANIMAL MODELS OF 
HYPERTHYROIDISM.

* * *Reis, E.A. ; Castro, C.C. ; Bonini, J.S. ; 
* *Bevilaqua, L.R.M. ; Cammarota, M. ; Barreto-

† *Chaves, M.L.M. ; Sarkis, J.J.F. ; Izquierdo, I. 
*A . Departamento de Bioquímica, ICBS, 

UFRGS, Porto Alegre, RS, 
*Brazil. Departamento de Anatomia, ICB, USP, 

†São Paulo, SP, Brazil.

Objetivo: Among the many symptoms of 
hyperthyroidism some (an increased frequency 
of  alpha-rhythm, nervousness,  s leep 
disturbances, paranoia, mania, depression) 
suggest that thyroid hormones (THs) have 
important effects on the central nervous system. 
Here we investigate the effect of a chronic 
administration of L-thyroxin (L-T4) on 
performance in an inhibitory avoidance task, 
alimentary conditioning in a Y maze, an open 
field task, and in a plus maze, in order to 
evaluate its effect on contextual fear, egocentric 
spatial learning, exploratory activity, and 
anxiety levels.
Métodos e Resultados: Forty-five-day-old rats 
were treated during 14 days with daily i.p. 
administration of L-T4 (25 mg/100g of body 
weight) or saline (0.9 % NaCl) to induce the 
hyperthyroidism animal model. Animals 
received the same treatment for a further 14 days 
during the experimental procedures. Our results 
showed that the excess of L-T4 improves both 
the retrieval of the aversive learning and of 
alimentary conditioning when compared to 
controls. On the other hand L-T4 had no 
significant effect on plus maze or open field 
performance.
Conclusões: The reported results suggest that 
L-T4 enhances an important effect on cognition 
and that its action is not related to alterations in 
either general anxiety state or motor/exploratory 
activity.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPERGS and 
PRONEX I e ll.

02 - 022
NO ENDÓGENO REGULA A 
POTENCIAÇÃO PÓS-TETÂNICA (PPT), 
MAS NÃO A FADIGA DE TRANSMISSÃO 
(FT).
Ramos, E. R. P.; Santos, I. L; Alves-Do-Prado, 
W. Depto. Farm. e Farmacol. Universidade 
Estadual de Maringá.

Objetivo: PPT é o aumento transitório das 
amplitudes das contrações musculares (ACM) 
observado com baixa frequência de estimulação 
(0.2 Hz), após estímulos tetanizantes (ET) serem 
aplicados ao nervo motor. A FT é uma contração 
muscular de alta intensidade, mas não 
sustentada, que se observa com estimulações 
elétricas de altas frequências (>100 Hz) 
aplicadas ao nervo motor. A FT pode também ser 
observada com frequências £ 100 quando 
preparações neuromusculares são tratadas com 
doadores endógenos (L-arginina, L-ARG) de 
NO. Atuando sobre o terminal nervoso motor 
(TNM), NO induz FT que é antagonizada por 
bloqueadores (L-NOARG) da NO-sintase 
(NOS), mas, isoladamente, L-NOARG não 
altera os perfis das contrações tetânicas. 
Considerando que a NOS esta presente no 
músculo esquelético e no TNM de ratos, 
investigamos se o bloqueio da NOS 
determinaria variações nos padrões de 
contrações registrados antes, durante e após ET 
serem aplicadas ao nervo motor.
Métodos: 100 Hz (10 seg) foi, a cada 10 min, 
aplicado ao nervo motor de preparações nervo 
frênico- diafragma isolado de ratos. A razão (Rt) 
entre a tensão tetânica final e inicial, bem como a 
razão (Rppt) entre a ACM 10 seg após o ET e a 
ACM 10 seg antes do ET foram, em %, usadas 
como parâmetro de análises. ANOVA seguida 
por Bonferroni (P<0.05) foi usada para 
comparação dos dados. Resultados: L-NOARG 
(18.8 mM) não alterou Rt, mas reduziu Rppt 
(6.7% ± 1.1*, n=7).
Conclusões: Estes resultados sugerem que o 
NO endógeno deve ter papel fisiológico 
importante na regulação de fenômenos 
intraneuronais relacionados com a PPT.
Apoio Financeiro: Capes/CNPq

02 - 023
DECADRONâ REDUZ A FADIGA 
TETÂNICA INDUZIDA POR 
NEOSTIGMINA EM PREPARAÇÕES 
NERVO FRÊNICO-DIAFRAGMA 
ISOLADO DE RATOS.
Melo, J.O.; Santos, D.C.L.; Ambiel, C.R.; 
Santos, I.L.; Alves-Do-Prado,W., Depto. 
Farmácia e Farmacologia, Universidade 
Estadual de Maringá - PR.

Objetivo: Introdução: Pacientes usando 
corticóides podem vir a ser submetidos a 
cirurgias, nas quais, não raramente, emprega-se 
neostigmina (NEO) para reversão do bloqueio 
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induzido por agentes não despolarizantes. 
Assim, estudamos os efeitos neuromusculares 
da NEO em presença de uma formulação 
farmacêutica usada clinicamente (Decadron®).
Métodos: 100Hz foram, durante 10s, aplicados 
d i re ta  (p reparações  cura r izadas )  ou  
indiretamente sobre preparações nervo frênico-
diafragma isolado de ratos. A razão (R) entre a 
tensão muscular final (B) e inicial (A) (R=B/A) 
obtida com 100Hz foi usada como parâmetro de 
análise. Os dados foram comparados com 
ANOVA seguida por Bonferroni (P< 0.05). 
Resultados: R não foi alterado pela adição de 2m 
M de Decadron® na cuba de contenção, mas foi 
incrementado (R=112.5± 3.3%, n=8) pela 
adição de 4 mM. As mesmas concentrações de 
Decadron® não produziram variações em R 
quando as preparações foram diretamente 
estimuladas. Decadron® (2 e 4 mM), adicionado 
antes ( R= 82.86± 12%, n=8; R= 72.54± 13.7%, 
n=7) ou após (R= 31.79± 19.7%, n=5; R= 20.9± 
15.87%, n=5) NEO (0,1 mM), reduziu a fadiga de 
transmissão produzida por NEO. A ordem de 
adição Decadron® seguido por NEO, produziu 
uma redução mais eficiente da fadiga de 
transmissão induzida por NEO.
Conclusões: Discussão: Os dados sugerem que 
os efeitos obtidos com 4 mM de Decadron® 
dependeriam de sua interação com o terminal 
nervoso motor interferindo, provavelmente, 
com mecanismos pré- sinápticos previamente 
acionados pela acetilcolina.
Apoio Financeiro: CNPq

02 - 024
DECADRON® PODE AUMENTAR OU 
REDUZIR A FACILITAÇÃO DA 
TRANSMISSÃO NEUROMUSCULAR 
INDUZIDA POR NEOSTIGMINA.
Santos, D.C.L.; Melo, J.O.; Ambiel, C.R.; 
Santos I.L.D.; Alves-Do-Prado,W., Depto. 
Farmac. e Farmacol., UEM, PR.

Objetivo: Introdução: Pacientes usando 
corticóides podem vir a ser submetidos a 
cirurgias nas quais, não raramente, neostigmina 
(NEO) é usada para a reversão do bloqueio 
produzido por agentes curarizantes. Estudamos 

®os efeitos induzidos pela associação Decadron  
(formulação farmacêutica usada clinicamente) e 
NEO em preparações nervo frênico- diafragma 
isolado de ratos.

Métodos: 0.2 Hz foi direta- (preparações 
curarizadas) ou indiretamente aplicado sobre o 
diafragma. A amplitude máxima das contrações 
musculares (ACM), após a adição de drogas na 
cuba de contenção, foi tomada como % da obtida 
em ausência de drogas. Decadron® foi 
adicionado 10 min antes ou depois da NEO e os 
dados foram comparados com ANOVA seguida 
por Bonferrroni (*P< 0.05). Resultados: 

®Decadron  (2 mM) não alterou ACM, mas 

reduziu o aumento (7.83* ± 4.8%, n= 5) da 
ACM induzido por NEO (0.01 mM). 

®Adicionado após NEO, Decadron  incrementou 
(32* ± 15.1%; n= 6) o aumento induzido pelo 
agente anticolinesterásico. Quando as 
preparações foram diretamente estimuladas, 
Decadron® reduziu (- 9.0* ± 2.6%, n= 5) a 
ACM.
Conclusões: Discussão e Conclusão: 

®Decadron  parece atuar como um fraco inibidor 
alostérico da acetilcolinesterase.
Apoio Financeiro: CNPq

02 - 025
A COCAÍNA ADMINISTRADA 
CRONICAMENTE DURANTE A 
PRENHEZ EXACERBA O EFEITO 
INIBITÓRIO DESTA DROGA SOBRE O 
COMPORTAMENTO MATERNAL (CM) 
E AUMENTA A CONCENTRAÇÃO DA 
DOPAMINA E DA SEROTONINA EM 
RATAS LACTANTES.

1 1 2Valera, A.G. , Flório, J.C. , Nasello, A.G.  & 
1Felicio, L.F.  1 Dep. de Patologia, FMVZ, 

USP. 2 Dep. de Ciências Fisiológicas, 
FCMSC.

Objetivo: Verificar se o tratamento crônico 
com cocaína é capaz de aumentar a inibição do 
CM em ratas lactantes, induzida por injeções 
agudas da droga, e alterar a concentração dos 
neurotransmissores dopamina (DA) e 
serotonina (5-HT), em ratas lactantes.
Métodos e Resultados: Ratas Wistar de 3 
meses de idade foram tratadas diariamente do 
13° ao 20° dia da prenhez com salina ou com 5,0 
mg/kg de cocaína. No 5º dia de lactação, os 
animais foram divididos nos seguintes grupos: 
as ratas que foram tratadas com salina durante a 
prenhez e desafiadas com cocaína (1,0 mg/kg) 
durante a lactação foram denominadas SC, e as 
ratas que foram tratadas durante a prenhez e 
desafiadas durante a lactação com cocaína 
foram denominadas CC. Após 30 minutos da 
injeção, foram medidas as latências para a busca 
de 3 filhotes, agrupamento, ficar em posição de 
amamentação e comportamento materno total 
(CMT). Foi medida, ainda, a concentração da 
DA e da 5-HT, no estriato e no hipotálamo, 
através do HPLC acoplado a um eletrodo 
eletroquímico, como mostram os resultados 
abaixo:  

Os valores representam a média ± EPM. O 
número de animais está entre parênteses. Em 
negrito: diferença significante em relação ao 
grupo CS (*p=0,0057, teste U de Mann-
Whitney; ** P=0,0001 e *** P< 0,05; teste t 
não-pareado).
Conclusões: Estes dados sugerem que o 
tratamento crônico com cocaína, no final da 

gestação, aumenta a sensibilidade aos efeitos 
inibitórios desta droga sobre o CM durante a 
lactação. Além disso, a inibição do CM 
p r o d u z i d a  p e l o  t r a t a m e n t o  o c o r r e  
simultaneamente às alterações neuroquímicas 
no estriato, mas não no hipotálamo.
Apoio Financeiro: FAPESP; CNPq

02 - 026
SOMATOSYMPATHETIC PRESSOR 
RESPONSES (SSR) TO SCIATIC NERVE 
STIMULATION (SNS): ROLES OF 
OPIOID MECHANISMS IN THE 
PARATRIGEMINAL NUCLEUS AND OF 
CAPSAICIN-SENSITIVE FIBRES.
(1) Koepp, J.; Caous, C. A.; Balan, A. C.; Yu, 
Y. G.; (1) Rae, G. A. and Lindsey, C. J. 
Departments of Biophysics, UNIFESP, São 
Paulo and (1) Pharmacology, UFSC, 
Florianópolis, Brazil.

Objetivo: The paratrigeminal nucleus (Pa5) in 
the medulla is a target for somatosensory 
neuronal input from the hind-limb. Here we 
evaluate the roles of Ad and C-fibres and opioid 
receptors of the Pa5 on cardiovascular 
components of the SSR.
Métodos e Resultados: Two-day-old rats were 
treated with capsaicin (10 mg/kg, s.c.), to 
permanently degenerate C-fibres, or vehicle. 
Arterial pressure changes induced by SNS with 
square 0.6 mA and 1 ms pulses at 2. 10 and 20 
Hz, for 10 s were monitored in anaesthetised, 
paralysed and artificially-ventilated adult male 
rats. We also assessed the influence of 
microinjections (0.2 µl) of the opioid receptor 
antagonists CTOP, naltrindole (both 1 µg) and 
nor-binaltorphimine (1.8 µg) [selective against 
m , d and k receptors, respectively] into the Pa5 
on SSRs elicited by SNS. Capsaicin treatment 
did not change responses to 0.1 mA SNS, but 
augmented responses to 0.6 mA SNS 
stimulation at 2, 10 and 20 Hz by 97, 70 and 
85%, respectively (from 7 ± 1 to 13 ± 1; 13 ± 1 to 
22 ± 1; and 13 ± 1.5 to 24 ± 1 mmHg). In naive 
rats (i.e. not treated with capsaicin), injection of 
the m and k receptor antagonists into the 
contralateral (but not ipsilateral) Pa5 reduced 
the pressor response to 0.6 mA SNS at 20 Hz 
(from 14.6 ± 1.9 to 7.8 ± 1.2 and from 14 ± 1.4 to 
6.4 ± 1.6 mmHg, respectively). The d receptor 
antagonist into either Pa5 failed to modify 
responses to SNS.
Conclusões: Capsaicin-sensitive sensory C and 
Ad nerve fibres are not essential for the 
mediation of the SSR evoked by SNS, and 
indeed may exert inhibitory influences on this 
response. The results also suggest that the SSR 
triggered by nociceptive SNS activates an 
opioid-mediated mechanism in the Pa5 which is 
operated via m and k , but not d , receptors and 
limits the SSR.
Apoio Financeiro: FAPESP e CNPq
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02 - 027
INFLUENCE OF 
NEUROTRANSMISSION BLOCKADE IN 
THE PARATRIGEMINAL NUCLEUS 
WITH COBALT CHLORIDE ON 
SOMATOSYMPATHETIC PRESSOR 
RESPONSES
Caous, C. A.; Balan, A. C.; (1) Koepp, J.; Yu, 
Y. G.; (1) Rae, G. A. and Lindsey, C. J. 
Departments of Biophysics, UNIFESP, São 
Paulo and (1) Pharmacology, UFSC, 
Florianópolis, Brazil.

Objetivo: The paratrigeminal nucleus (Pa5), a 
small cell collection in the dorsal lateral 
medulla, may act as a primary site of spinal 
somatosensory and other afferences. The Pa5 
projects to the nucleus of the solitary tract, 
rostroventrolateral reticular, parabrachial nuclei 
and other cardiovascular related structures. 
Pressor responses to nociceptive stimulation of 
the sciatic nerve (SNS) are attenuated by contra- 
or bilateral Pa5 lesion. This study compares the 
effects of inhibition of Pa5 synaptic 
transmission induced by CoCl  with those 2

inflicted by chemical lesion of this structure 
with ibotenic acid (IBO) on the somatosensory 
response (SSR).
Métodos e Resultados: The sciatic nerve of 
anaesthetised, paralysed and artificially-
ventilated male adult rats was stimulated with 
square 0.6 mA and 1 ms pulses at 20 Hz, for 10 s, 
before and after ipsi, contra or bilateral 
microinjections of either CoCl  (0.1 ul of 40 mM 2

solution) or IBO (0.15 ul; 1 ug/0.1 ul). CoCl  2

microinjection into the contra- or bilateral, Pa5 
changed arterial pressure (AP) responses to SNS 
by 49% (from 14 ± 1 to 7 ± 1 mmHg) or 40% 
(from 14 ± 1 to 9 ± 2 mmHg) respectively. AP 
responses to SNS were attenuated by bi- or 
contralateral IBO-induced Pa5 lesion by 50% 
(from 14 ± 2 to 7 ± 1mmHg) or 90% (from 28 ± 8 
to 7 ± 7 mmHg), respectively. Ipsilateral Pa5 
lesion or CoCl  injection did not alter response 2

to SNS. Synaptic transmission blockade by 
CoCl  showed a similar pattern of inhibition of 2

the SSR.
Conclusões: The results show that synaptic 
transmission within the Pa5 plays a major role in 
the SSR evoked by SNS, and that this structure 
may be a primary site for somatosensory 
neuronal inputs from the lower limb.
Apoio Financeiro: FAPESP and CNPq

02 - 028
EFEITOS DO PANCURÔNIO (PANC) E 
DA d-TUBOCURARINA (d-TC) SOBRE A 
RAZÃO DE TRAIN-OF-FOUR (TOF) DE 
PREPARAÇÕES NEUROMUSCULARES 
DE RATOS SÉPTICOS.
Bolonheis, S.M.; Queiroz, R.N.; Santos, 
I.L.D.; Alves-Do-Prado, W. Depto. Farm. e 
Farmacol., Univ. Est. de Maringá, PR.

Objetivo:  Introdução:  Bloqueadores  
neuromusculares são utilizados em pacientes 
com sepse. A redução da Razão (R) de TOF (4 
estímulos a 2 Hz) avalia o efeito pré-sináptico 
induzido por bloqueadores neuromusculares 
(Alves-Do-Prado et al., Braz J Med Biol Res, 
22:749,1989). Assim, estudamos os efeitos do 
PANC e d-TC sobre os valores de R em animais 
sépticos.
Métodos: Utilizamos preparações nervo-
músculo tibial anterior de ratos em sepse 
(ligadura e punção cecal) de 16 horas. A artéria 
carótida e veia jugular foram cateterizadas para 
a captura da pressão arterial e injeções de 
drogas, respectivamente. As menores 
concentrações de d-TC e PANC capazes de 
produzirem 30 % de redução em R, sem 
interferir com a amplitude das contrações 
musculares a 0.2 Hz, foram pesquisadas e TOF 
foi aplicado a cada 15 segundos. Comparação 
dos dados foi efetuada com ANOVA seguida por 
Bonferroni (p<0,05). Resultados: As menores 
concentrações de PANC e d-TC não 
determinaram redução da pressão arterial, mas 
foram diferentes em animais normais (d-TC= 
54.29±7.6 mg/kg, n=7; PANC= 69.83±12.42 
mg/kg, n=6) e sépticos (d-TC= 34.53±5.52* 
mg/kg, n=4; PANC= 66.32±9.18 mg/kg, n=4). 
Os valores de R retornaram ao controle (R=1.0) 
mais rapidamente em animais normais e a 
recuperação da redução de R induzida por 
PANC (T=10 min, n= 4) foi mais rápida que a 
induzida por d-TC (T>15 min, n= 4) em animais 
sépticos.
Conclusões: Os dados indicam que animais 
sépticos parecem ser mais sensíveis ao bloqueio 
pré-sináptico induzido por d-TC.
Apoio Financeiro: Apoio financeiro: CAPES/ 
CNPq

02 - 029
DEXAMETASONA AUMENTA A FADIGA 
TETÂNICA INDUZIDA POR NO.
Ambiel, C.R; Melo, J.O.; Santos, I.L. e Alves-
Do-Prado, W. Depto. de Farm. e Farmacol., 
Universidade Estadual de Maringá-PR

Introdução: Óxido nítrico (NO) induz fadiga 
tetânica (FT) em preparações neuromusculares 
de ratos. Os níveis de NO estão aumentados nos 
processos inflamatórios e, não raramente, 
corticóides são usados em tais situações. Assim, 
estudamos os efeitos da dexametasona (Dexa) 
sobre a FT induzida por nitroprussiato de sódio 

(NPS, NO exógeno) ou por L-arginina (L-Arg, 
N O  e n d ó g e n o )  e m  p r e p a r a ç õ e s  
neuromusculares de ratos.
Métodos: 80 Hz foi indireta- ou diretamente 
(preparações curarizadas) aplicado durante 10 
seg., em intervalos de 15 min, em preparações 
nervo frênico-diafragma isolado de ratos. A 
razão (R) entre a tensão muscular final (B) e 
inicial (A) (R=B/A) foi usada para a medida de 
FT. R, 40 min após a adição de drogas, foi 
tomado como % de R em ausência de drogas. 
Nos experimentos com associações, a primeira 
droga foi adicionada no banho 15 min antes da 
segunda e R capturado 40 min após a adição da 
última. Dados foram submetidos a ANOVA 
seguida por Bonferroni (P<0,05). Resultados: 
Dexa (100mM), NPS (750mM) e L-Arg 
(9.49mM) reduziram R (-6,04± 2,1%, n=4; -5,8± 
0,98%, n=4; -12,9± 3,9%, n=6) em preparações 
indiretamente estimuladas. NPS (750mM) + 
Dexa (100mM), L-Arg (9.49mM) + Dexa 
(100mM) ou a ordem inversa de adição dessas 
drogas produziram reduções em R (-14,5± 1,6%, 
n=3; -24,5± 4,5%, n=5) maiores que as 
observadas com cada droga isoladamente. R não 
foi modificado quando os experimentos foram 
executados com preparações diretamente 
estimuladas.
Conclusões: A fadiga de transmissão induzida 
por NO e Dexa dependem da interação dessas 
drogas com sítios pré-sinápticos distintos.
Apoio Financeiro: CNPq

02 - 030
DEXAMETASONA AUMENTA A 
FACILITAÇÃO INDUZIDA POR NO EM 
PREPARAÇÕES NERVO FRÊNICO-
DIAFRAGMA ISOLADO DE RATOS.
Ambiel, C.R*; Santos, D.C.L; Santos, I.L. e 
Alves-Do-Prado, W. Departamentos de 
Ciências Morfofisiológicas* e de Farmácia e 
Farmacologia., Universidade Estadual de 
Maringá- PR

Objetivo: Óxido nítrico (NO) aumenta ou reduz 
a amplitude das contrações musculares (ACM) 
em preparações neuromusculares indireta ou 
d i r e t amen te  e s t imu ladas  a  0 .2  Hz ,  
respectivamente. A síntese de NO está 
aumentada nos processos inflamatórios e 
corticóides podem ser receitados em tais 
situações. Assim, estudamos os efeitos do NO e 
dexametasona (Dexa) sobre a transmissão 
neuromuscular de ratos.
Métodos: 0,2 Hz foi aplicado indireta ou 
diretamente (preparações curarizadas) em 
preparações nervo frênico-diafragma isolado de 
ratos. As variações das ACM, 40 min após 
adição das drogas, foram tomadas como % das 
registradas em ausência delas. ANOVA seguida 
por Bonferroni (P< 0,05) foi aplicada para 
comparação dos resultados. Resultados: Dexa 
(50-100mM) aumentou (4,52±1,17%, n=5; 
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10,58±0,75%, n=4) a ACM em preparações 
i n d i r e t a m e n t e  e s t i m u l a d a s .  E f e i t o  
qualitativamente similar (12,8±1,73%, n=6) foi 
registrado com nitroprussiato de sódio (NPS; 
750mM). A adição de Dexa (100mM), 15 min 
antes de NPS (750 mM), ou a ordem inversa de 
adição de drogas, produziu aumentos mais 
intensos da ACM (21,9±2.7%, n=4). Dexa 
(100mM) não alterou a ACM, mas antagonizou a 
redução (-3.95±2.05%; n=3) da ACM induzida 
por NPS (750mM) em preparações diretamente 
estimuladas.
Discussão e Conclusão: NO e Dexa 
aumentaram a ACM através de mecanismos pré-
sinápticos diferentes, mas o antagonismo 
observado com o uso de Dexa poderia depender 
de interações com sítios de ação semelhantes aos 
usados por NO.
Apoio Financeiro: CNPq

02 - 031
THE BLOCKADE OF 5-HT1A 
RECEPTORS PREVENTS SPATIAL 
LEARNING IMPAIRMENT PRODUCED 
BY INTRASEPTAL INJECTION OF 
MUSCIMOL (MUSC).
Balducci C *, Morato GS**, Nurra M* and 
Carli M*. *Dept Neuroscience, Mario Negri 
Institute for Pharmacological Research, Milan, 
Italy **Dept Pharmacology, Federal 
University of Santa Catarina, Florianopolis, 
Brasil.

Objetivo: The blockade of 5-HT  receptors in 1A

the brain improves cognitive deficits caused by 
different pharmacological agents or by lesions 
of distinct areas of the brain. Conversely, 
intraseptal administration of MUSC, a selective 
GABA  receptor agonist, induces learning A

impairment in different tests in rats. This study 
investigates the effect of WAY 100635 (WAY), a 
selective 5-HT  antagonist, on the spatial 1A

learning impairment caused by intraseptal 
injection of MUSC in a two-platform spatial 
discrimination task.
Métodos e Resultados: Rats injected with 
MUSC (100 ng/0.5 µl) into the medial septum 
received s.c. injections of WAY (0.3 or 1.0 
mg/kg) or saline during the 5 days of learning to 
discriminate the position of a platform in a water 
maze. The first choice in each trial, the latency to 
escape, and the number of omissions were 
recorded. MUSC significantly reduced the % 
correct choices; vehicle: 80 ± 2; MUSC: 51 ± 3. 
Choice latency and errors of omission were not 
affected by MUSC. Both doses of WAY 
significantly prevented the effects of intraseptal 
injection of MUSC on % correct choices (WAY 
0.3: 66 ± 2 and WAY 1.0: 69 ± 4; ANOVA 
p<0.05).
Conclusões: The results show that the blockade 
of 5-HT  receptors could compensate the 1A

consequences of increased GABAergic 

neurotransmission induced by MUSC on 
learning. Together with previous findings these 
data suggest that the 5-HT  receptor antagonists 1A

may offer a novel pharmacological approach for 
the symptomatic treatment of cognitive 
disturbances in dementing disorders. Supported 
by: Intramural founding provided by Mario 
Negri Institute; G.S.M is a researcher fellow of 
CNPq.
Apoio Financeiro: Intramural founding 
provided by Mario Negri Institute; CNPq
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03 - 001
EFEITO DE Hypericum perfuratum SOBRE 
O VOLUME E A CONSTITUIÇÃO da 
SALIVA EM RATOS.
Kopittke,L; Nin,MS; Marco, MO 
Maslinkiewicz,A; Gomez,R; Barros,HMT; 
Farmacologia e Toxicologia, FFFCMPA.

Objetivo: Indivíduos que fazem uso de 
antidepressivos têm alterada a taxa e 
constituição de saliva, aumentado o risco de 
doenças na cavidade oral. Foi nosso objetivo 
analisar alteração na taxa e constituição salivar 
de ratos pelo uso agudo e crônico de diferentes 
doses de Hipericum perforatum (HP), um 
fitoterápico empregado no tratamento da 
depressão.
Métodos e Resultados: Ratos, machos, foram 
tratados com salina e HP (extrato LI-160S) nas 
doses de 75, 125 e 250 mg/kg, v.o. (1x/dia) 
(n=10 por grupo). No 1º e 15º dia, foram 
anestesiados com tiopental 50mg/kg, i.p. e 
submetidos ao método de sialometria, com 
algodão, pré e pós-estimulado (pilocarpina, 
0,1%, s.c.), seguido da coleta da saliva em 
frascos. A dose intermediária de HP não alterou 
a taxa de salivação, porém as doses de 75 e 250 
mg/kg produziram aumento significativo desse 
parâmetro (salina: 120,5±17,5; HP75: 
206,9±16,4; HP125: 140,4±19,2; HP250: 
197,4±15,4 mg/min). O tratamento crônico 
reduziu a salivação para todos os grupos 
(F(3,52)= 54,14). A dose de 250 mg/kg 
aumentou significativamente a concentração de 
cálcio (salina: 1,8±0,4; HP250: 4,7±0,7 mg/dl) e 
proteínas (salina: 250±42; HP250: 600±73 
mg/dl) na saliva em qualquer tempo de 
tratamento.
Conclusões: Embora o HP produza aumento 
dose-dependente da secreção de saliva, esta é 
acompanhada de elevação do conteúdo protéico, 
propiciando crescimento bacteriano e tornando 
o indivíduo suscetível ao aparecimento de 
doenças periorais.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq, AaPeFaTo

03 - 002
EFEITO DE FÁRMACOS SOBRE A 
SALIVAÇÃO: UM MODELO ANIMAL
Kopittke,L; Nin,MS; Marco, MO; 
Maslinkiewicz,A; Gomez,R; Barros, HMT; 
Farmacologia e Toxicologia, FFFCMPA.

Objetivo: Psicofármacos alteram a constituição 
e o volume de saliva, com desconforto e 
aumento da incidência de doenças na cavidade 
oral. Foi nosso objetivo descrever uma 
modificação do método "in vivo" proposto por 
Bernarde (J Dent Res 35:326-327, 1956) para 
coleta de saliva em ratos.
Métodos e Resultados: Ratos, Wistar, machos 
(n = 10 por grupo), foram tratados com salina, 
imipramina 10mg/kg, fluoxetina 20mg/kg ou 
moclobemida 30mg/kg, v.o. Uma hora após, 

foram sedados com tiopental 50mg/kg, i.p., e 
submetidos a sialometria com algodão, pré e 
pós-estimulado com pilocarpina, 0,1%, s.c. 
Ainda anestesiados, os ratos foram colocados 
sobre uma bancada acrílica em forma de 

otrapézio, com inclinação de 45 . A saliva foi 
coletada por 30 min em frascos colocados logo 
abaixo da cabeça do animal. O equipamento 
pe rmi t i a  a  co le ta  s imul tânea  de  8  
animais.Verificou-se aumento na taxa de 
salivação para todos os antidepressivos (salina: 
213,1 ± 59,5; imipramina: 334,0 ± 80,7; 
fluoxetina: 242,4 ± 29,3; moclobemida: 316,9 
±9 1,4). O volume de saliva, 2 a 5ìL, foi 
suficiente para análise bioquímica dos seus 
constituintes (cálcio, fosfato, proteínas totais e 
amilase).
Conclusões: O método reproduziu resultados 
da  l i te ra tura  para  es tas  c lasses  de  
antidepressivos. Esse modelo tem a vantagem 
de não ser invasivo, ser de fácil execução e com 
possibilidade de retestagem do mesmo 
indivíduo. Além disso, permite a coleta de 
quantidade suficiente de saliva para análise 
posterior dos seus constituintes.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq, AaPeFaTo

03 - 003
AVALIAÇÃO DA ABSTINÊNCIA EM 
RATOS SHR E WISTAR SUBMETIDOS 
AO CONSUMO FORÇADO DE ETANOL.
Da Silva, G.E.; Takahashi, R. Departamento de 
Farmacologia, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis  SC, Brasil.

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi 
avaliar se duas linhagens de animais que 
diferem no consumo de etanol, quando expostas 
ao modelo de auto-administração oral, 
apresentam diferenças na abstinência 
(ansiedade e locomoção) ao etanol.
Métodos e Resultados: Foram utilizados ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR) e Wistar 
(WIS), de 3 meses de idade. Um grupo de cada 
linhagem foi exposto ao modelo do Labirinto 
em Cruz Elevado (LCE) e ao modelo do Campo 
Aberto (CA) e o restante dos animais não foram 
expostos. Em seguida, todos os animais foram 
colocados em gaiolas individuais onde por um 
período de 20 dias tinham acesso a uma única 
solução de etanol 10 % (v/v) e comida. Após 
este período, a solução de etanol foi retirada por 
72 horas. Então, todos os animais foram 
expostos ao LCE e CA e reintroduzidos as 
gaiolas individuais com acesso a solução de 
etanol. Os resultados não mostraram diferença 
entre as linhagens no consumo forçado de etanol 
(SHR 5,57 ± 0,26 g/kg/dia; WIS 4,88 ± 0,44 
g/kg/dia). Na reexposição ao etanol foi 
observado uma queda no consumo (p<0,0001). 
A avaliação dos animais no LCE mostrou que 
em todos os grupos de animais, pré-expostos ou 
não ao modelo, foi encontrado um maior grau de 
ansiedade. Já no CA não foi observado 

mudanças na atividade locomotora.
Conclusões: A retirada do etanol não alterou as 
diferenças inatas (emocionalidade/ansiedade) 
entre as linhagens, porém, mesmo após 72 
horas, mostrou acentuar o grau de ansiedade, 
indicando que a ansiedade parece ser uma das 
características mais proeminentes e duradouras 
na abstinência.
Apoio Financeiro: CNPq

03 - 004
EFEITO DA INJEÇÃO DE 
NALTREXONA (NL) NO NÚCLEO 
ACCUMBENS (ACC) SOBRE A 
TOLERÂNCIA RÁPIDA AO ETANOL 
(ET): COMPARAÇÃO ENTRE AS 
PORÇÕES "CORE" E "SHELL".
Varaschin RK e Morato GS. Departamento de 
Farmacologia, CCB, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil.

Objetivo: Em estudo anterior verificou-se que a 
administração intra-ACC de NL, antagonista 
opióide utilizado no tratamento do alcoolismo, 
bloqueou a tolerância rápida à incoordenação 
motora causada por etanol. No presente estudo 
comparou-se o efeito da NL microinjetada em 
duas porções do ACC: "core" ou "shell", na 
tolerância rápida ao ET.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos 
foram implantados com cânulas direcionadas 
para a porção "core" (AP 1,7 mm; ML 1,6 mm; 
DV 7,0 mm) do ACC. Em outros animais as 
cânulas foram direcionadas para a porção 
"shell" (AP 1,7 mm; ML 1,0 mm; DV 7,2 mm). 
Sete dias após a cirurgia, receberam NL (10 
mg/0,5 ml) ou salina (S) e após 5 min, cada grupo 
foi dividido para receber ET (2,7 g/kg, 20% p/v; 
i. p.) ou S (i.p.). Os animais foram testados no 
plano inclinado antes e 30, 45, 60 e 75 min após 
o tratamento. Depois de 24 h, todos receberam 
ET (2,7 g/kg) e foram testados no plano 
inclinado. No dia 1, apenas ratos tratados com 
ET mostraram prejuízo motor em comparação 
com os grupos controles. No dia 2, os grupos 
tratados com S + ET no dia 1, apresentaram 
redução do prejuízo motor ("core": 32 ± 12; 
"shell": 37 ± 9; p<5%, ANOVA), sugerindo 
tolerância. Os grupos tratados com NL + ET não 
apresentaram redução do prejuízo motor 
("core": 67 ± 8 e "shell": 68 ± 12).
Conclusões: Os resultados confirmam dados 
anteriores de que a NL injetada no ACC 
bloqueia o desenvolvimento de tolerância 
rápida ao ET. No entanto não foram detectadas 
diferenças quando a droga foi injetada nas 
distintas porções desta estrutura.
Apoio Financeiro: CNPq
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03 - 005
AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE 
MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS 
TRICÍCLICOS E ANSIOLÍTICOS 
BENZODIAZEPÍNICOS NO MUNICÍPIO 
DE ORLEANS - SC.

1 1 1,2 Dalazen, K.B. , Villain, A.P. , Santos, A.RS.
1Faculdade de Farmácia, Universidade do Sul 
de Santa Catarina (UNISUL), Tubarão-SC; 
2Departamento de Ciências Fisiológicas, 
UFSC, Florianópolis-SC.

Objetivo: De acordo com a OMS, o Brasil 
ocupa a quinta posição mundial em consumo de 
psicotrópicos, quase sempre tomados de forma 
errada. Atualmente, os benzodiazepínicos estão 
entre os medicamentos mais utilizados em todo 
o mundo. Neste sentido, o presente trabalho tem 
como objetivo avaliar o consumo (venda) de 
m e d i c a m e n t o s  b e n z o d i a z e p í n i c o s  e  
antidepressivos tricíclicos, através de um estudo 
retrospectivo (1999 a 2001) utilizando os 
balanços anuais e livros de registros das 
farmácias privadas, no município de Orleans.
Métodos e Resultados: Foi realizada uma 
pesquisa em 6 farmácias privadas do município 
de Orleans, através da análise de balanços anuais 
e também dos livros de registros de 
medicamentos antidepressivos tricíclicos e 
benzodiazepínicos. Os dados obtidos mostram 
que no ano de 1999 a venda total de 
medicamentos ansiolíticos (benzodiazepínicos) 
e de antidepressivos tricíclicos foi de 8.591 
u n i d a d e s ,  s e n d o  q u e  a  v e n d a  d e  
benzodiazepínicos correspondeu a 71,7% e 
28,3% de antidepressivos tricíclicos. Observou-
se também um aumento na venda total de 
medicamentos em 79,9% e 97,4% para os anos 
de 2000 e 2001, respectivamente, em relação ao 
ano de 1999. A venda de ansiolíticos 
(benzodiazepínicos) e de antidepressivos 
tricíclicos foi significativamente (P< 0,05) 
maior nos anos de 2000 e 2001 quando 
comparado com o ano de 1999, sendo que o 
aumento de antidepressivos tricíclicos foi de 
30,1% e 54,5% e de 99,5% e 114,3% para os 

®ansiolíticos. O Lexotan  (Ansiolítico) e o 
®Tofranil  (antidepressivo tricíclico), foram os 

mais vendidos.
Conclusões: Os resultados indicam um 
aumento significativo nas vendas de 
a n t i d e p r e s s i v o s  e  a n s i o l í t i c o s  
benzodiazepínicos no município de Orleans. 
Além disso, os dados podem indicar também 
que esse  aumento  no consumo dos  
medicamentos pesquisados deve-se ao uso 
abusivo e/ou à incidência das doenças 
psiquiátricas (ansiedade e a depressão, entre 
outros) como estimada pela OMS. Contudo, 
essa hipótese precisa ser confirmada em estudos 
futuros.
Apoio Financeiro: UNISUL

03 - 006
AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE 
NOVOS DERIVADOS N-
FENILPIPERAZÍNICOS COM AÇÃO 
DOPAMINÉRGICA.

1 1 1Neves, G ; Kliemann, M ; Tasso, L ; Lacerda, 
2 2 2 3L ; González, F ; Driemeier, D ; Menegatti, R ; 

3 3 1Fraga, C ; Barreiro, E ; Eifler-Lima, V ; Dalla-
1 1Costa, T ; Rates, SMK . (1 Fac. Farmácia, 

UFRGS; 2 Fac. Veterinária, UFRGS; 3 
LASSBio, UFRJ).

Objetivo: Recentemente demonstramos a ação 
dopaminérgica de dois novos derivados N-
fenilpiperazínicos, planejados a partir do 
protótipo clozapina. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a toxicidade destes derivados em 
roedores.
Métodos: A DL i.p. em camungongos dos 50 

compostos LASSBio579 e LASSBio581 foi 
determinada através do método dos probitos. A 
avaliação da toxicidade sangüínea foi realizada 
em ratos. Após 24 horas e 14 dias tratamento (30 
mg/kg i.p.) foram retiradas amostras de sangue 
para hemograma. No 16º dia os animais foram 
sacrificados para realização de exame 
histopatológico da medula óssea. O efeito das 
substâncias (30 mg/kg) sobre a locomoção e 
coordenação motora foi avaliado no teste de 
campo aberto (v.o.) e em aparelho de rota-rod 
(i.p. e v.o.). Resultados: As DL de 50  

LASSBio579 e LASSBio581 foram calculadas 
em 1409 e 708 mg/kg, respectivamente. Os 
ensaios de toxicidade sangüínea não revelaram 
alterações significativas (hematócrito - SAL: 
coleta 1 = 47,0 ± 1,9%; coleta 2 = 46,6 ± 2,1%; 
579: coleta 1 = 46,4 ± 1,5%; coleta 2 = 41,3 ± 
1,5%; 581: coleta 1 = 45,8 ± 0,5%; coleta 2 = 
45,2 ± 0,8%). LASSBio579 diminuiu 
s igni f ica t ivamente  a  locomoção em 
camundongos expostos ao campo aberto 
(crossings - SAL = 837 ± 281; 579 = 497 ± 176 // 
rearings - SAL = 273 ± 147; 579 = 150 ± 66) e 
afetou a coordenação motora dos animais em 
ambas as vias de administração (maior tempo de 
permanência: SAL ip = 235,4 ± 59,3; 579 ip = 
168,2 ± 79,4; SAL vo = 218,5 ± 74,2; 579 vo = 
106,4 ± 42,3 // número de quedas: SAL ip = 1,69 
± 2,14; 579 ip = 4,92 ± 5,88; SAL vo = 1,39 ± 
1,81; 579 vo = 6,60 ± 3,57). LASSBio581 v.o. 
apresentou efeito discreto em ambos os testes 
(crossings - 581 = 620 ± 322 // número de 
quedas: 581 vo = 4,20 ± 5,39).
Conclusões: Ambas as substâncias apresentam 
baixa toxicidade aguda e não demonstram 
potencial para desenvolvimento de discrasias 
sangüíneas. Por outro lado, os efeitos de 
LASSBio579 sobre a locomoção e a 
coordenação motora indicam um efeito 
ataráxico importante.
Apoio Financeiro: PROPESQ/UFRGS, 
PROCAD/CAPES

03 - 007
“GRASPING STRENGTH TEST”, UM 
NOVO MODELO EXPERIMENTAL 
PARA O ESTUDO DA TOLERÂNCIA 
RÁPIDA AO ETANOL?
Batista, LC; Prediger, RDS; Takahashi, RN. 
Depto. de Farmacologia, CCB, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC.

Objetivo: O prejuízo motor induzido pelo 
etanol envolve complexos efeitos sobre o 
equilíbrio, força muscular e outros aspectos da 
coordenação motora. Alguns estudos sugerem 
que, nem todos os testes de coordenação motora 
envolvem os mesmos substratos neurais. Sendo 
assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o 
“grasping strength test” (GST) como um modelo 
animal alternativo para o estudo da tolerância 
rápida (TR) induzida pelo etanol.
Métodos e Resultados: O GST é baseado na 
tendência motivacional de roedores ao 
agarramento. Camundongos suíços albinos 
machos foram colocados no centro de uma grade 
de arame retangular (4,0 x 3,8 cm) conectada a 
uma balança eletrônica. Cada animal foi 
levantado suavemente pela cauda e o registro em 
gramas na balança foi utilizado como índice de 
agarramento. Imediatamente após verificar o 
índice basal, os animais foram tratados com 
etanol (2,25 g/kg, i.p.) ou salina (n=9 por grupo), 
e re-testados 20, 40 e 60 min após a injeção. 
Vinte e quatro horas após, com o objetivo de 
avaliar a TR induzida pelo etanol, todos os 
animais foram tratados com etanol e testados 
novamente no GST. A análise estatística 
efetuada pela ANOVA de 2 vias (Tratamento x 
Tempo) com medidas repetidas revelou um 
efeito significante para o fator Tratamento [F(1,16) 

= 36,12; p<0,0001], para o fator Tempo [F = (7,112) 

60,47; p<0,0001] e para o fator de Interação 
Tratamento x Tempo [F = 40,47; p<0,0001]. (7,112) 

A administração de etanol no dia 1 promoveu um 
acentuado prejuízo motor de maneira tempo-
dependente, sendo que a repetida administração 
deste no dia 2, resultou em um desenvolvimento 
de tolerância para o desempenho motor somente 
aos 20 min após o tratamento ( teste de Newman-
Keuls).
Conclusões: Estes resultados sugerem que o 
“grasping strength test” em camundongos 
parece ser um modelo simples e confiável para o 
estudo da tolerância rápida induzida pelo etanol.
Apoio Financeiro: CNPq-Brasil.

03 - 008
BEHAVIORAL ALTERATIONS IN 
DIETHYLPROPION WITHDRAWAL
Bispo da Silva, L.B., Cordellini, S. 
Department of Pharmacology, IB, UNESP-
Botucatu-SP.

Objetivo: Diethylpropion (DEP) has been used 
as coadjutant in the therapeutics of obesity and 
as abusive drug. It can determine behavioral 
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alterations similar to those produced by other 
amphetamines. However, differently of the post-
amphetamine depression, that is well 
established, there is not in the literature studies 
concern DEP withdrawal. Thus, the aim of the 
present study was to investigate the open-field 
behavior after DEP treatment and withdrawal.
Métodos e Resultados: Wistar rats (n= 8 - 10) 
were treated with DEP (15 mg/kg/day, i.p.) or 
saline (SAL), for 14 days. The open-field 
behavior was evaluated 30 min after the last 

nd thinjection of DEP or in the 2  and 7  days of 
withdrawal. DEP treatment increases both 
ambulation [SAL = 55,50 (51,00 - 66,0); DEP = 
135,50* (110,50 - 144,00); *p<0,05) and rearing 
[SAL = 24,50 (17,00 - 28,00); DEP = 49,00* 
(38,00 - 55,00); *p<0,05)] and abolished 
grooming. DEP withdrawal determined a 
decrease in the ambulation [SAL= 59,50 (41,00 - 
67,00); DEP = 38,50* (28,00 - 50,00); *p<0,05] 
and an increase in the grooming [SAL = 9,71 
(4,45 - 17,40); DEP = 26,65 (12,60 - 36,04); 

nd th*p<0,05) in the 2  and 7  days respectively (data 
th thare median with 25  and 75  percentiles).

Conclusões: DEP treatment determines an 
increase in the general activity of rats, followed 
by a neuroadaptation in the withdrawal, 
characterized by effects opposed to that 
observed in the treatment period. This suggests a 
mild withdrawal symptoms post-DEP in rats.
Apoio Financeiro: FAPESP

03 - 009
ESTUDO DO ENVOLVIMENTO DO 
SISTEMA SEROTONINÉRGICO DO 
COMPLEXO GIGANTOCELULAR NA 
ELABORAÇÃO DA ANALGESIA 
INDUZIDA PELO MEDO EVOCADO 
POR ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DO 
COLÍCULO SUPERIOR.
DeOliveira, R.; DeOliveira R.C. & Coimbra, 
N.C. Departamento de Farmacologia, FMRP-
USP, Laboratório de Neuroanatomia & 
Neuropsicobiologia, Ribeirão Preto (SP), 
Brasil.

Objetivo: Estudos mostram que o estímulo 
elétrico das camadas profundas do colículo 
superior (CPCS) evoca comportamento de 
defesa, seguido de analgesia. É possível que a 
analgesia, possa estar ativando o sistema 
endógeno de inibição de dor. Objetivo: o 
objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de 
microinjeções do antagonista 5-HT , ritanserina 2

no complexo gigantocelular (Gi) e o 
envolvimento do sistema serotoninérgico neste 
processo antinociceptivo elaborado pelo 
estímulo elétrico das CPCS.
Métodos: foram utilizados ratos Wistar (n=8). 
Foi feita linha de base (Tail-flick) para a latência 
de retirada de cauda (LRC). Em seguida, 
realizada cirurgia estereotáxica para 
implantação de eletrodo nas CPCS e cânula-guia 
no complexo Gi. Após 5 dias foi determinado a 

LRC nos tempos 0, 10, 20, 30, 40, 60min. após a 
fuga. 24 horas após, foi microinjetado 
ritanserina no complexo Gi e após 5min 
redeterminado a LRC. 10 min após a 
microinjeção redeterminou-se o limiar de fuga, 
seguindo-se do registro da LRC nos tempos 
acima descritos. Resultados: microinjeções de 
ritanserina no complexo Gi causaram uma 
diminuição estatisticamente significante na 
analgesia induzida pelo medo imediatamente e 
10 min. após o comportamento de defesa (One 
Way Anova) [F=(2,21), variando de 13,55 a 
5,23; p<0,05], (Duncan p<0,05). 

Conclusões: resultados indicam que a 
serotonina está envolvida na analgesia induzida 
pelo medo evocado por estímulo elétrico nas 
CPCS. Receptores da subfamília 5-HT2 

localizados no complexo Gi podem estar 
envolvidos neste processo antinociceptivo.
Apoio Financeiro: CAPES

03 - 010
SCOPOLAMINE GIVEN PRE-TRIAL 1 
PREVENTS THE “ONE-TRIAL 
TOLERANCE” PHENOMENON ON 
ELEVATED PLUS-MAZE TRIAL 2.
Bertoglio LJ, Carobrez AP. Depto de 
Farmacologia, UFSC, Florianópolis, SC.

Objetivo: The phenomenon in which a prior 
(Trial 1) elevated plus-maze (EPM) experience 
a b o l i s h e s  t h e  a n x i o l y t i c  e f f e c t  o f  
benzodiazepines (e.g. midazolam, MDZ) on 
retest session (Trial 2) is referred to as "one-trial 
tolerance" (OTT), and seems to be due to a 
learned avoidance response. Based on this fact, 
if some kind of learning occurs throughout Trial 
1, then an impairment of its acquisition would 
maintain the drug anxiolytic effect on Trial 2. 
The present study examined whether 
scopolamine (SCO), a drug that impairs learning 
acquisition, given pre-Trial 1 prevents the OTT 
phenomenon to the MDZ anxiolytic effect on the 
EPM Trial 2.
Métodos e Resultados: Male Wistar rats 
received saline or SCO (0.5-1.5 mg/kg) 30 min 
prior to the EPM Trial 1. Forty-eight hours later, 
the groups were divided into four groups 
according to the treatment condition, saline or 
MDZ 0.5 mg/kg, given 30 min before Trial 2. 
According to the results, MDZ increased 
(p<0.05) the percentage of open arms time 
exploration in 1.5 mg/kg SCO pre-treated group 
(from 17 ± 5 to 35 ± 5 %) but not in saline pre-
treated group (from 9 ± 2 to 8 ± 2 %), suggesting 
an anxiolytic effect to the former (SCO/MDZ) 

and the OTT phenomenon to the later group 
(saline/MDZ). All results were observed 
without changes in general exploratory activity.
Conclusões: The present findings showed that 
SCO impaired the acquisition of the learned 
behavioral strategy which supposedly underlies 
the OTT phenomenon, revealing the anxiolytic 
effect of MDZ on Trial 2.
Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, FAPESP, 
FUNEVEN-UFSC.

03 - 011
ENVOLVIMENTO DO NÚCLEO MAGNO 
DA RAFE DO COMPLEXO 
GIGANTOCELULAR E DE 
RECEPTORES 5-HT  NA ANALGESIA 2

PÓS-ICTAL.
DeOliveira, R.C.; DeOliveira, R.; Ferreira, 
C.M.R. & Coimbra, N.C. Departamento de 
Farmacologia, FMRP-USP, Laboratório de 
Neuroanatomia & Neuropsicobiologia, 
Ribeirão Preto (SP), Brasil.

Objetivo: O pentilenotetrazol (PTZ), um 
antagonista não-competitivo GABAérgico que 
b l o q u e i a  o s  c a n a i s  d e  C l o r o ,  é  
experimentalmente usado para induzir crises 
convulsivas em animais. Foi demonstrado, 
recentemente, que o estado pós-ictal é seguido 
de antinocicepção. Porém, a base neuroquímica 
deste fenômeno ainda não foi esclarecida. 
Objetivos: o objetivo deste trabalho foi estudar o 
efeito de microinjeções do antagonista 5-HT , 2

ritanserina no núcleo magno da rafe (NMgR) e 
complexo gigantocelular (Gi) na analgesia 
induzida por convulsões produzidas por 
administração periférica de pentilenotetrazol 
(64mg/kg).
Métodos: Foram utilizados ratos Wistar.Foi 
feita cirurgia estereotáxica e implantação de 
cânula-guia no NMgR ou complexo Gi. Após 3 
dias foi feita linha de base para o teste de retirada 
de cauda. Foi microinjetado ritanserina, e após 5 
min, a administração de PTZ intraperitoneal e 
registrada a latência de retirada de cauda (LRC) 
nos tempos 0, 10, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 150 e 
180 min após o término das crises convulsivas. 
Resultados: A análise de variância (One Way 
Anova) mostrou efeito significante após 
microinjeções de ritanserina no NMgR e 
complexo Gi onde houve diminuição 
significante nas latências de Tail-Flick 
registradas imediatamente após o fim de crises 
convulsivas tônico-clônicas e de 10 até 120 min, 
[F(2,20) variando de 1,82 a 8,85; p<0,05] para o 
NMgR e [F(2,21) variando de 3,08 a 10,65; 
p<0,05] para o complexo Gi, n=8 (Duncan; 
p<0,05). 
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Conclusões:   os resultados obtidos 
demonstraram que serotonina está envolvida 
como neurotransmissor na analgesia pós-ictal, 
mostrando um efeito significativo da subfamília 
de receptores 5-HT  do NMgR e complexo Gi na 2

modulação da dor, após crises convulsivas.
Apoio Financeiro: CNpQ

03 - 012
LIDOCAÍNA IMPEDE O FENÔMENO DE 
"ONE-TRIAL TOLERANCE" QUANDO 
INJETADA NA SUBSTÂNCIA CINZENTA 
PERIAQUEDUTAL DORSAL DE RATOS.
Bertoglio LJ, Oliveira CL, Anzini C, Carobrez 
AP. Depto de Farmacologia, UFSC, 
Florianópolis, SC.

Objetivo: A perda do efeito ansiolítico de 
benzodiazepínicos, tais como clordiazepóxido 
(CDP) e midazolam (MDZ), durante o reteste de 
ratos no labirinto em cruz elevado (LCE) é 
conhecida como fenômeno de "one-trial 
tolerance" (OTT). O hipotálamo dorsomedial 
(Hdm) e a substância cinzenta periaquedutal 
dorsal (SCPd) são áreas cerebrais que modulam 
comportamentos relacionados ao medo e a 
ansiedade. Considerando que a inativação 
funcional do Hdm com lidocaína (LIDO) antes 
do reteste no LCE restabelece o efeito 
ansiolítico do CDP, o presente trabalho 
examinou se a inativação funcional da SCPd 
com LIDO também impede o fenômeno de OTT 
para o MDZ.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos, 
previamente implantados com cânulas dirigidas 
à SCPd, foram submetidos ao reteste (48h após o 
teste) no LCE 30 min após a injeção sistêmica de 
salina ou MDZ 0.5 mg/kg, e 10 min após a 
microinjeção de líquor artificial ou LIDO 4% na 
SCPd. Observou-se um aumento (p< 0.05) na 
porcentagem de tempo de exploração dos braços 
abertos (30 ± 9 %) do LCE, sugestivo de um 
efeito ansiolítico, durante o reteste no grupo 
MDZ/LIDO, mas não no MDZ/líquor (8 ± 3%). 
Esses resultados foram observados na ausência 
de alterações da atividade exploratória geral.
Conclusões: A inativação funcional da SCPd 
com LIDO antes do reteste no LCE restabelece o 
efeito ansiolítico do MDZ, sugerindo a 
influência dessa área cerebral na evocação de 
informações obtidas no teste, que tornam os 
animais insensíveis ao efeito ansiolítico de 
benzodiazepínicos no reteste.
Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, FAPESP, 
FUNEVEN-UFSC

03 - 013
HALOPERIDOL PROVOCA LESÕES 
DETECTADAS PELO ENSAIO COMETA 
NO DNA DE CÉLULAS SANGUÍNEAS 
DE RATOS

 1  2Fraga, M.C. , Caldeira-de-Araújo, A. , Santos, 
1 R Departamento de Farmacologia e 

1Psicobiologia , Departamento Biofísica e 
2Biometria , IBRAG, UERJ  Rio de Janeiro/RJ.

Objetivo: O haloperidol é um neuroléptico de 
uso comum na esquizofrenia e em outros 
estados patológicos. Este trabalho objetiva 
avaliar se o haloperidol, administrado 
cronicamente em diferentes doses, induz 
quebras no DNA utilizando-se o ensaio cometa 
em alíquotas de sangue de ratos.
Métodos e Resultados: Um grupo de ratos 
Wistar (n=20; 3-4 meses, 400-500g) foi 
subdividido em 4 grupos (n=5), cada um dos 
quais tratados durante 51 dias com haloperidol 
(0,25; 0,50; 1,00mg/kg, i.p.) e os 5 animais 
controle receberam veículo H O. Após 1, 48 e 2

192h da última administração, alíquotas de 
sangue periférico foram coletadas e realizou-se 
o ensaio cometa, o qual permite avaliar a 
indução de quebras no DNA de células isoladas. 
Os animais foram mantidos em ambiente com 

ocontrole de temperatura (23± 2  C), luz (12 h 
claro/12 h escuro) e exaustão do ar. Os 
resultados do teste cometa, em unidades 
arbitrárias, nos tempos 1, 48 e 192h foram 
respectivamente (X± SE): 12± 1,9; 37,4± 1,6; 
28,6± 1,9 (controle); 19,6± 6,9; 50,8± 2,2; 
28,6± 6,4 (0,25); 104,6± 1,7; 92± 2,6; 38,8± 2,4 
(0,50); 110± 3 e 100± 2; 46,2± 1,3(1,00). Houve 
diferença significativa (p<0,05) nos tempos 1 e 
48h, nas maiores doses utilizadas, em relação ao 
controle.
Conclusões: Os dados obtidos indicam que o 
haloperidol não é uma substância inócua para o 
DNA de células sangüíneas, podendo induzir 
quebras nessa macromolécula. Experimentos 
adicionais estão em andamento procurando 
subsídios sobre o mecanismo de ação envolvido 
na produção dessas lesões.
Apoio Financeiro: CEJAG /CAPES / UERJ / 
CNPq / FAPERJ.

03 - 014
L-NAME POTENCIALIZA REAÇÃO DE 
FUGA INDUZIDA POR DOADOR DE 
ÓXIDO NÍTRICO INJETADO NA 
SUBSTÂNCIA CINZENTA 
PERIAQUEDUTAL DORSOLATERAL
Aguiar D.C*., Guimarães F.S. Departamento 
de Farmacologia  FMRP- USP

Objetivo: Neurônios que contém a enzima 
sintase do óxido nítrico (NOS) estão localizados 
na substância cinzenta periaquedutal 
dorsolateral (SCPdl). Injeção local de doadores 
de NO, como o SIN-1, induz reações de fuga. O 
objetivo do presente trabalho foi testar a 

hipótese de que parte do efeito de doador de NO 
injetado na SCPdl envolve ativação da formação 
de NO endógeno.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar Machos 
(210-230g, n=6-7 animais/grupo), foram 
submetidos à cirurgia estereotáxica para 
implantação de cânula dirigida à SCPdl. Após 7 
dias, receberam injeção de salina (S, 0,5ì L) ou 
L-NAME (inibidor da NOS, 100 nmol/0,5ìl) e, 
10 minutos depois, de salina ou SIN-1 (150 
nmol/0,5ìl). Imediatamente após a última 
injeção, fez-se a análise comportamental em 
uma arena (com 60 cm diâmetro cercada por 
paredes de 60 cm de altura) durante 10 minutos. 
Os resultados foram analisados por Análise de 
Variância, seguida de Duncan, ou Kruskall-
Wallis, seguida de Mann Witney. O SIN-1 
induziu reação de fuga, caracterizada por 
aumento na distância total (DT) percorrida (em 
cm) e no número de saltos. Estes efeitos foram 
potencializados (P<0,05) pelo L-NAME (DT, 
S+S= 1430,82 ± 225,86, S+SIN-1=2045,91 ± 
641,11, L-NAME+SIN-1=2597,97 ± 344,94. 
Saltos, S+S= 0, S+SIN-1=5,86 ± 4,37, L-
NAME+SIN-1 = 9,71 ± 3,27).
Conclusões: A inibição da NOS potencializou o 
efeito do SIN-1. Isto sugere que mecanismo 
dependente da produção de NO endógeno se 
contrapõe ao efeito aversivo da administração 
exógena de NO.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPESP

03 - 015
AVALIAÇÃO DE QUEBRAS NO DNA DE 
CÉLULAS SANGÜÍNEAS DE RATOS 
TRATADOS COM NICOTINA.

1 1Chapelin, F.A. , Fonseca, A.S. , Caldeira-de-
2 1Araújo, A. , Santos, R. , Departamento 

1Farmacologia e Psicobiologia , Departamento 
2Biofísica e Biometria , IBRAG, UERJ  Rio de 

Janeiro/RJ.

Objetivo: A nicotina (NICO) é um dos 
principais componentes do tabaco. O teste 
cometa permite avaliar a indução de lesões no 
DNA. Nosso objetivo foi avaliar a indução de 
quebras no DNA de células de sangue total de 
ratos tratados com NICO.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar (n=10, 3-4 
meses, 250-350g) foram tratados com NICO (0 
ou 0,4 mg/kg) e após 0, 0,5, 1, 2, 4 e 24 horas 
foram retiradas alíquotas de sangue periférico 
para detectar a indução de quebras no DNA, 
utilizando-se o teste cometa. Os animais foram 
mantidos em ambiente com controle de 

otemperatura (23±2  C), luz (12 h claro/12 h 
escuro) e exaustão do ar. Os dados obtidos com o 
teste cometa, em unidades arbitrárias, nos 
respectivos tempos 0, 30, 60, 120 e 240 minutos, 
foram (X±SE): 4,5±1,4; 4,2±1,6; 5,6±2,4; 
4,6±1,5; 3,8±3,2 e 6,2±4,2 (controle); 3,8±0,4; 
28,6±7,6; 25,6±6,4; 20,8?6,9; 41,2±9,5 e 
33,0±8,5 (NICO). Houve diferença significativa 
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(p<0,01), entre os grupos em todos os tempos 
após tratamento com NICO.
Conclusões: Os resultados indicam que a 
administração de NICO induz quebras no DNA, 
sugerindo que esta droga apresenta potencial 
genotóxico em células nucleadas do sangue 
periférico de ratos.
Apoio Financeiro: CEJAG / CNPQ / UERJ / 
FAPERJ

03 - 016
INFLUÊNCIA DO PRÉ-TRATAMENTO 
CRÔNICO COM CAFEÍNA NO TREMOR 
INDUZIDO PELA OXOTREMORINA.
Fonseca, A.S., Santos, R. Departamento 
Farmacologia e Psicobiologia, Instituto de 
Biologia Roberto Alcantara Gomes, UERJ  Rio 
de Janeiro/RJ.

Objetivo: A oxotremorina (OXO) age em 
circuitos extra-piramidais comprometidos no 
parkinsonismo e pode ser utilizada como modelo 
experimental de tremor. O objetivo deste 
trabalho é avaliar a influência do pré-tratamento 
crônico com cafeína (CAF) no tremor induzido 
pela OXO.
Métodos e Resultados: O tremor foi induzido 
pela OXO (0,50mg/kg) em ratos Wistar (n=18) 
de 3 a 4 meses, pré-tratados com CAF (10, 20 e 
40mg/kg) durante 12 dias e registrado por 10 
minutos em sistema computadorizado, sendo 
procedida a análise espectral. Como grupos 
controles (n=12): ratos tratados com 
CAF+veículo (VE) ou VE+OXO.Os resultados 
da amplitude do tremor foram: 0,0023±0,0004N 
(CAF+VE), 0,0122±0,0012N (VE+OXO), 
0 , 0 1 2 5 ± 0 , 0 0 1 9 N  ( C A F [ 1 0 ] + O X O ) ,  
0 ,0065±0 ,0015N (CAF[20 ]+OXO)  e  
0,0066±0,0007N (CAF[40]+OXO). Houve 
diminuição significativa da amplitude do tremor 
(p<0,05) induzido pela OXO em animais pré-
tratados com CAF nas maiores doses utilizadas 
(20 e 40 mg/kg), em comparação aos controles. A 
freqüência de tremor não apresentou alteração 
entre os grupos.
Conclusões: O pré-tratamento crônico com 
CAF diminui a amplitude do tremor induzido 
pela OXO, sem alterar sua freqüência. Estes 
resultados sugerem a participação de receptores 
de adenosina nos circuitos tremorigênicos 
envolvidos na ação da OXO.
Apoio Financeiro: UERJ/CEJAG

03 - 017
"ONE-TRIAL TOLERANCE" TO THE 
ANXIOLYTIC EFFECT OF 
NMDA/GLYCINE-B RECEPTOR 
LIGANDS DURING THE ELEVATED 
PLUS-MAZE RETEST IN RATS.
Bertoglio LJ, Carobrez AP. Depto de 
Farmacologia, UFSC, Florianópolis, SC.

Objetivo: Considerable attention has being 
addressed to the consequences of prior test 

experience on pharmacological responses in the 
elevated plus-maze (EPM) paradigm. In this 
context, either drugs enhancing the GABA-A or 
reducing the NMDA/glycine-B receptor 
activity produce an anxiolytic effect. Regarding 
the former drugs (e.g. benzodiazepines), prior 
EPM experience abolishes the anxiolytic effect 
on the retest, a phenomenon referred to as "one-
trial tolerance" (OTT). The present study 
examined whether the OTT phenomenon occurs 
with drugs that reduce the activity of the 
NMDA/glycine-B receptor.
Métodos e Resultados: Maze-naive and maze-
experienced (prior EPM exposure 48 h earlier) 
male Wistar rats were submitted to the EPM 30 
min after the systemic injection of HA-966 (HA; 
2.0 or 4.0 mg/kg), MK-801 (MK; 0.03 or 0.06 
mg/kg) or memantine (MEM; 4.0 or 8.0 mg/kg). 
All drugs increased the percentage of open arms 
time exploration (%OT), from 25 ± 3 to 44 ± 6 
(HA), 39 ± 3 (MK) or 48 ± 6 % (MEM), at the 
higher doses, indicating an anxiolytic effect, in 
maze-naive but not in maze-experienced rats. 
Moreover, in maze-naive rats, an anxiolytic 
effect, from 12 ± 3 to 45 ± 6 % regarding %OT, 
was observed after repeated (48h apart) MEM 
administration. These results were observed in 
the absence of change in general exploratory 
activity.
Conclusões: The present results extend the 
OTT phenomenon to drugs that reduce the 
NMDA/glycine-B-receptor activity, and 
emphasize the repeated test exposure rather than 
repeated drug administration as a critical 
determinant for the drug anxiolytic activity.
Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, FAPESP, 
FUNEVEN-UFSC

03 - 018
EFEITO DA N-
SALICILOILTRIPTAMINA SOBRE AS 
CONVULSÕES INDUZIDAS POR 
PENTILENOTETRAZOL E NO NERVO 
ISOLADO DE RATO
1 2 1Quintans-Júnior, L.J.; Araújo, R.N.; Morais, 

1 1L.C.S.L.; Almeida, R.N.; Sousa, M.F.V.; 
1,2 1Araújo, D.A.M.; Laboratório de Tecnologia 

2Farmacêutica-UFPB, Departamento de 
Biologia MolecularUFPB, João Pessoa-PB.

Objetivo: Vários derivados da triptamina têm 
apresentado atividade biológica. Este estudo 
avaliou a N-saliciloiltriptamina (S-2) no teste 
das convulsões induzidas por pentilenotetrazol 
(PTZ) e seu efeito no registro do potencial de 
ação composto (PAC) no nervo isolado.
Métodos e Resultados: No teste das convulsões 
induzidas pelo PTZ em camundongos Swiss, 
machos (25-30g), administrou-se no grupo 
controle solução de tween 80 (0,2%) (veículo); 
nos grupos experimentais tratou-se com S-2 
(100 e 200 mg/kg) e o grupo padrão foi tratado 
com diazepam (DZP, 3 mg/kg). Todos por via 
intraperitoneal (i.p.). Após 60 minutos todos 

animais receberam o PTZ (60 mg/kg, i.p.) e 
observou-se: presença de convulsão e latência. 
Na técnica de “single sucrose gap” para o 
registro do PAC utilizou S-2 (1mg/mL). O nervo 
isquiático foi retirado de ratos Wistar (350-
380g). Parâmetros observados: amplitude do 
PAC (mV) e a constante de tempo de 
repolarização (tr, em ms). No teste do PTZ, o 
grupo controle registrou uma latência (187,5 ± 
26,3); no grupo S-2 (100 mg/kg) houve um 
aumento significativo (237,4 ± 13,4*) 
semelhante ao tratado com DZP (632,9 ± 58,9*) 
(*p<0,05). No PAC, S-2 reduziu a amplitude 
(mV), de 28,1 ± 2,5 para 22,3 ± 2,1*,durante 30 
min de incubação, e o valor da tr (ms) foi 
reduzido de 0,538 ± 0,072 para 0,432 ± 0,069* 
(n=4, *p<0,05).
Conclusões: Os resultados sugerem um perfil 
anticonvulsivante de S-2 e a redução da 
excitabilidade do tronco nervoso corrobora com 
o efeito in vivo.
Apoio Financeiro: CNPq

03 - 019
CAFFEINE REVERSES THE SOCIAL 
OLFACTORY MEMORY IMPAIRMENT 
IN AGING RATS.
Rui Daniel S. Prediger, Luciano C. Batista and 
Reinaldo N. Takahashi. Depto. de 
Farmacologia, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis-SC, Brasil.

Objetivo: A variety of neurobiological 
processes decline with aging, among others, the 
memory and olfactory function. In the other 
hand, it is known that caffeine, a popular CNS 
stimulant, improves learning and memory 
processes. In the present study, we investigated 
the effects of caffeine administration in aged-
related deficits on olfaction and short-term 
olfactory memory in rats.
Métodos e Resultados: The olfactory function 
of 3-, 6-, 12- and 18-month-old male Wistar rats 
was available in the olfactory discrimination 
task. This test consisted in placing (for 5 min) 
each animal in cage, divided in two identical 
compartments separated by an open door, where 
they could choose between a compartment with 
fresh sawing (non-familiar) or the other with 
home cage sawing where the rat was habituated 
for 48h before the test (familiar). The 3- and 6-
month-old rats presented a olfactory 
discriminative ability, spending more time in the 
familiar than in the non-familiar compartment. 
However, 12- and 18-month-old animals were 
not able to discriminate between these two 
compartments. The social recognition test, 
based on the recognition of a juvenile rat by an 
adult conspecific after two successive 
presentations (5 min each) separated for a delay 
period of 30 min, was used to investigate the 
effects of aging and administration of caffeine 
(3, 10 or 30 mg/kg, IP) on short-term olfactory 
memory. Similarly to the previous experiment, 

Psicofarmacologia

101



3- and 6-month-old rats showed a juvenile 
recognition ability, while 12- and 18-month-old 
rats presented disruption of this response. 
Furthermore, the injection of caffeine (10 and 30 
mg/kg) reverted this effect in 12-month-old rats, 
while only the highest dose of the drug (30 
mg/kg) reverted the recognition impairment in 
18-month-old rats.
Conclusões: These results demonstrated that 
12- and 18-month-old rats present deficits in the 
olfactory discrimination and short-term 
olfactory memory and that the acute 
administration of low to intermediate doses of 
caffeine reverses the impairment of short-term 
olfactory memory in aging rats. Thus, these 
findings suggest the involvement of 
adenosinergic mechanisms on olfactory 
memory.
Apoio Financeiro: CNPq-Brazil

03 - 020
EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO AGUDA 
DE ARIPIPRAZOL EM UM MODELO 
EXPERIMENTAL DE DISCINESIA 
TARDIA EM RATOS.
Gemignani, S., ; Avila, M.S.; Careta, M.F.; 
Clápis, T.C.S.; Di-Pierro; M.I.; Gullo, L.H.P.; 
Orlandi, M.M. & Pavan, T.B. - Disciplina de 
Farmacologia, Faculdade de Medicina de 
Jundiaí , SP, Brasil.

Objetivo: Aripiprazol (ARI) é um antipsicótico 
atípico de nova geração caracterizado por ser um 
agonista parcial dos receptores dopaminérgicos 
D , introduzindo um conceito de "estabilizador" 2

de um sistema neurotransmissor. Avaliamos o 
efeito de dose aguda de aripiprazol em um 
modelo experimental de discinesia tardia em 
ratos induzido pela reserpina.
Métodos e Resultados: Vinte e quatro ratas 
Wistar pesando em média 200 g foram alocadas 
em quatro grupos RES-ARI, RES-CON, CON-
ARI, e CON-CON, injetadas com reserpina (1 

o omg/kg, sc) no 1 . e 3 . dia, e com aripiprazol (15 
omg/kg, ip) no 4 . dia. Os animais dos grupos 

controle foram tratados com veículo do mesmo 
modo. Quarenta e 240 minutos depois foram 
observadas isoladamente, para o registro de 
movimentos orofaciais, durante 10 minutos. 
Após 40 min foram verificadas diferenças 
significantes em relação aos movimentos 
mandibulares (MOF) entre os animais tratados 
com RES-ARI x CON-ARI (MOF=90,28± 
17,75 x 30,50± 5,88), e após 240 min entre os 
animais tratados com RES-ARI e RES-CON x 
CON-ARI (MOF=92,00± 12,02 & 78,33± 
28,38 x 8,50± 3,04)(ANOVA seguida de teste de 
TUKEY-KRAMER, p<0.05).
Conclusões: A associação de aripiprazol ao pré-
tratamento com reserpina produziu aumento de 
MOF em relação ao seu uso isolado. No entanto, 
quatro horas após sua administração os MOF 
dos animais dos grupos tratados com aripiprazol 
estão em declínio ou estabilizados, enquanto 

que os tratados somente com reserpina estão em 
ascensão.

03 - 021
ANTIDEPRESSANTS EFFECT ON 
DIURNAL PROFILE OF 6-
SULPHATOXYMELATONIN 
CONCENTRATION IN PATIENTS WITH 
MAJOR DEPRESSION.

1 1 2 Reno, LAC , Gorenstein C , Markus RP 1-
Dep Farmacologia ICBUSP, 2-Dep Fisiologia 
IBUSP

Objetivo: The aim of the study was to establish 
if there is a change in the 6-sulfatoxymelatonin 
(6smel) secretion profile of patients with major 
depression submitted to antidepressant 
treatment and the relationship of this profile 
with clinical condition.
Métodos e Resultados: 43 patients with major 
depression took part in an 8-week double-blind 
placebo controlled trial, receiving Hypericum 
perforatum 500mg or fluoxetine 20mg. 6smel 
concentration in total 24-h urine and divided by 
6 hours intervals was determined. Creatinine 
was also measured in urine as an appropriate 
reference for 6smel concentration (Klante, G., J 
Pineal Research 23: 191, 1997). Patients clinical 
condition was evaluated through depression 
rating scales (Hamilton's, HAMD; and 
Montgomery-Asberg's, MADRS) and the 
Clinical Global Impression scale (items severity 
and improvement). The 6smel in morning urine 
was significantly increased at the end of 
treatment with fluoxetine (7.52 + 2.24 vs 36.6 + 
6.03*) though it did not change the total 24-h 
6smel secretion. Hypericum perforatum was 
associated with significant increase of 6smel in 
the night (14.7 + 4.6 vs 33.5 + 2.4*) and in the 
total 24-h secretion (29.2 + 10.8 vs 77.5 + 
14.9*). The increase in 6smel concentration was 
only observed for patients whose clinical 
condition improved with treatment.*=P<0.05.
Conclusões: 6smel secretion has been 
considered a physiological index for 
noradrenergic function, but we are here showing 
for the first time that it reflects a marker of 
depression improvement after treatment with 
drugs that inhibits noradrenaline or serotonin 
uptake.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq

03 - 022
THE AVERSIVE EFFECT OF A 
METABOTROPIC GLUTAMATE 
RECEPTOR AGONIST INJECTED INTO 
THE DORSAL PERIAQUEDUCTAL 
GRAY MAY PARTIALLY DEPEND ON 
GLUTAMATE RELEASE
Molchanov, M.L.* and Guimarães, F.S. 
Department of Pharmacology, FMRP-USP

Objetivo: Activation of glutamate ionotropic 
receptors (iGlu) in the dorsal periaqueductal 

gray (DPAG) produces flight reactions in rats. 
tACPD, a glutamate metabotropic receptor 
(mGlu) agonist, also induces defensive 
reactions when injected into the DPAG. Several 
mGlu subtypes are present in the DPAG and 
some may facilitate glutamate release. Our 
objective was to test the hypothesis that part of 
the effect of t-ACPD in the DPAG may depend 
on released glutamate acting on iGlu.
Métodos e Resultados: Male Wistar rats (n=6-
13/group) received injections into the DPAG of 
AP7, a NMDA receptor antagonist (210 nmol), 
CNQX, a non-NMDA receptor antagonist (13 
nmol), riluzole (RZ), an inhibitor of glutamate 
release (8-16 nmol) or vehicle (V, 0.2 ìl). They 
were followed, 5 min later, by an injection of 
saline (S, 0.2 µl) or tACPD (30 nmol). Animal 
behaviour was recorded in a transparent 
Plexiglas box during the injection and 
immediately after for 1 min. tACPD induced a 
significant increase of the number of jumps 
(V+S:0, S+tACPD:24.1±3.9) and box crossings 
(V+S:4.3±0.8, S+tACPD:34.9±5.7) during the 
injection. These effects were attenuated by pre-
treatment with AP7 (AP7 10 nmol + tACPD, 
number of jumps:1.8±1.2, number of 
crossings:5.4±1.0; p<0.01), CNQX (CNQX 3 
nmol + tACPD, number of jumps:5.8±2.7, 
number of crossings:9.6±3.0; p<0.01) or 
riluzole (RZ 16 nmol + tACPD, number of 
jumps:9.1±4.0, number of crossings:14.4±4.4; 
p<0.01).
Conclusões: The aversive effects of tACPD 
injected into the DPAG partially involve 
activation of iGlu, perhaps by facilitation of 
glutamate release.
Apoio Financeiro: FAPESP

03 - 023
ROLE OF GLUTAMATE-MEDIATED 
NEUROTRANSMISSION IN THE 
MEDIAL HYPOTHALAMUS ON 
ANXIETY
Jardim MC, Guimarães FS. Dept. 
Pharmacology, FMRP, USP

O b j e t i v o :  M i d a z o l a m  ( M D Z ) ,  a  
benzodiazepine agonist, injected into the 
dorsomedial hypothalamic nucleus (DMH) or 
the dorsal periaquedutcal grey (dPAG) produces 
anxiolytic effect in the elevated plus maze 
(EPM). AP7, a NMDA antagonist, only does so 
in the latter structure. In the DMH it decreases 
exploration. The dorsomedial part of the 
ventromedial hypothalamic nucleus (dVMH) 
has also been related to defensive reactions. 1. 
To test the effects of AP7 injected into the DMH 
in the punishing licking (PL) model of anxiety 
and in locomotor tests; 2. To test if MDZ or AP7 
into the dVMH would induce anxiolytic effects.
Métodos e Resultados: Male Wistar rats (n=5-
9/group) received microinjections of AP7 (0.2-2 
nmol/0.3 µL), MDZ (30-60 nmol/0.25 µL) or 
vehicle (V) into the DMH or dVMH 10 min 
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before the EPM, PL, catalepsy or rota-rod tests. 
AP7, injected into the DMH, did not have any 
effect in the PL (punished licks, V: 125 ± 16, 
AP7: 170 ± 46) Rota-rod (V: 67.5 ± 13; AP7: 
70.2 ± 16) or catalepsy tests. MDZ (30 nmol) 
injected into the dVMH, induced anxiolytic 
effects in the EPM (% time in open arms: V: 12.5 
± 1.4; MDZ: 28.9 ± 5.1, p<0.05). AP7 (0.2 
nmol), however, significantly decreased the % 
of time in open arms (V: 15.0 ± 5.4; AP7: 2.5 ± 
1.4) and, at a higher dose (2 nmol), the number of 
enclosed arm entries (V: 15.7 ± 2.8; AP7: 5.5 ± 
1.7, p<0.05).
Conclusões: Both the DMH and the dVMH 
were sensitive to the anxiolytic effects of MDZ. 
However, in contrast to the dPAG, NMDA 
receptor antagonism failed to induce anxiolytic 
effects but decreased exploratory behaviour of 
new environment without producing any gross 
locomotor dysfunction.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPESP

03 - 024
EFEITOS DO TRATAMENTO CRÔNICO 
COM AMANTADINA NO 
COMPORTAMENTO SEXUAL DE 
RATOS

1 2 2MMD Ferraz , GO Skinner , APM Pinto , RA 
2 3 3 1de Paulos , OMMS Almeida , MR Ferraz  

UERJ, Rio de Janeiro, Brasil, estudante de 
2pós-graduação.  UERJ, Rio de Janeiro, Brasil, 

3estudante de iniciação científica.  UERJ, Rio 
de Janeiro, Brasil, professor Dep 
Farmacologia.

Objetivo: A amantadina, fármaco que estimula 
a liberação de dopamina de modo semelhante às 
anfetaminas e bloqueia receptores do tipo 
N M D A g l u t a m a t é rg i c o s ,  f a c i l i t a  o  
comportamento sexual de ratos e induz 
hipersexualidade em seres humanos. O presente 
estudo investiga originalmente os efeitos do 
tratamento crônico com amantadina no 
comportamento sexual de ratos.
Métodos: Foram utilizados neste estudo 
sessenta ratos Wistar adultos naives, 
provenientes de nosso biotério, mantidos sob 
ciclo de iluminação invertido (12:00 x 12:00 h, 
fase clara de 18:00 a 6:000 h), após um período 
de adaptação de 21 dias. Cada rato foi testado 
quatro vezes (intervalo de sete dias), usando-se 
uma caixa com dois níveis. Imediatamente após 
o primeiro teste, os animais foram divididos 
randomicamente em três grupos, tratados 
respectivamente com salina (1 ml/kg, Controle), 
amantadina (2,5 e 25 mg/kg). Os testes 
comportamentais foram realizados na fase 
escura do ciclo. Cada macho foi introduzido em 
uma caixa de observação com dois níveis. Após 
um período de 10 min para adaptação, uma 
fêmea receptiva foi introduzida na caixa e o teste 
foi iniciado. A receptividade das fêmeas foi 
induzida via injeções de 100 mg/kg de benzoato 

de estradiol 72 e 48 h antes e 500 mg/kg de 
acetato de medroxiprogesterona 5 h antes dos 
testes. As seguintes medidas foram registradas: 
latências de monta, de intromissão e de 
ejaculação, os números de monta, intromissão e 
de "investidas sexuais", os intevalos pós 
ejaculatório e entre intromissões, a eficiência 
copulatória e a taxa copulatória. Os resultados 
foram analisados estatisticamente através do 
teste ANOVA, seguido do teste Student 
Newman-Keuls. Resultados O tratamento 
crônico com amantadina estimulou o 
componente motivacional do comportamento 
sexual, uma vez que as latências de monta e de 
intromissões foram reduzidas pela droga. A 
amantadina também reduziu a latência de 
ejaculação e o intervalo entre intromissões, e 
aumentou a eficiência copulatória, sugerindo 
que a droga também facilita os componentes 
ejaculatório e excitatório do comportamento 
sexual de ratos.
Conclusões: Os resultados do presente estudo 
demonstraram que o tratamento crônico com 
amantadina facilita ambos os componentes 
m o t i v a c i o n a l  e  c o n s u m a t ó r i o  d o  
comportamento sexual de ratos.
Apoio Financeiro: FAPERJ

03 - 025
COMPORTAMENTO SEXUAL DE 
RATOS APÓS TRATAMENTO AGUDO 
COM AMANTADINA OU DIZOCILPINA

1 2 2MMD Ferraz , JC Fontanela , F Damasceno , 
2 3 4L Roisman , R Chaves , OMMS Almeida , MR 

4Ferraz
1 UERJ, Rio de Janeiro, Brasil, estudande de 

2Pós-graduação.  UERJ, Rio de Janeiro, Brasil, 
3estudantes de iniciação científica.  UERJ, Rio 

4de Janeiro, estudante de aperfeiçoamento.  
UERJ, Rio de Janeiro, Brasil, professor Dep 
Farmacologia.

Estudos desenvolvidos em nosso laboratório 
demonstraram que a amantadina, fármaco 
utilizado na clínica como antiparkinsoniano e 
an t iv i ra l ,  e s t imula  os  componentes  
motivacional, excitatório e ejaculatório do 
comportamento sexual de ratos (1,2). O 
mecanismo de ação molecular da amantadina 
inclui um aumento da liberação de dopamina 
(3), e um bloqueio não competitivo dos 
receptores NMDA glutamatérgicos (4).
Objetivos: O presente estudo teve por objetivo 
investigar o papel dos sistemas dopminérgico e 
glutamatérgico nos efeitos da amantadina na 
resposta sexual de ratos, através da comparação 
com os efeitos da dizocilpina.
Médodos: Foram utilizados sessenta ratos 
Wistar, adultos, provenientes de nosso 
laboratório, mantidos em condições controladas 
de iluminação (12:00 x 12:00, fase clara 18:00 a 

o6:00 h) e temperatura (231 C). Os animais 
foram identificados e submetidos a dois testes 
copulatórios com intervalo de 7 dias. Antes do 

segundo teste, os ratos foram divididos 
aleatoriamente em quatro grupos, tratados 
respectivamente com veículo (salina, 1,0 ml/kg 
b.w.), amantadina (25 mg/kg b.w.) e dizocilpina 
(0,5 e 1,0 mg/kg b.w.). Os testes foram 
realizados entre 13 e 17 h, com o auxílio de uma 
lâmpada vermelha de 40 watts. Cada macho foi 
introduzido na caixa de observação com dois 
níveis (5), onde permaneceu adaptando por 10 
minutos. Em seguida, foi introduzida uma 
fêmea receptiva, injetada previamente com 100 
g/kg de benzoato de estradiol, SC, 72 e 48 horas 
antes do teste e 500 g/kg de acetato de 
medroxiprogesterona, IP, 5 horas antes, e 
iniciou-se o teste. Registrou-se o tempo em que 
o macho realiza cada monta sem e com 
intromissões; a ejaculação, o início e o término 
de cada "mount bout"; e o início e término de 
cada "genital grooming", utilizando-se uma 
vídeo filmadora Sony com recurso "night shot". 
Os experimentos serão realizados em caixa de 
observação acrílica com dois níveis (6). Os 
seguintes parâmetros foram avaliados: latências 
de monta (LM), de intromissão (LI), e de 
ejaculação (LE), e os números de montas (NM), 
de intromissões (NI) e de "mount bout" (NMB), 
o intervalo pós-ejaculatório (IPE), o intervalo 
entre intromissões (IEI), o intervalo entre 
"mount bouts" (IEMB), o "time out" (TO), a 
taxa copulatória (TC), a taxa de "mount bouts" 
(TMB) e a taxa de "genital grooming" (TG). Os 
resultados foram analisados pelo teste ANOVA, 
seguidos do teste "t" Student Newman-Keuls. 
Considerou-se significante os dados com p  
0,05.
Resultados: O tratamento agudo com 
amantad ina  fac i l i tou  o  componente  
motivacional do comportamento sexual, uma 
vez que reduziu a LM e LI, em comparação com 
o controle (Tabela 1), confirmando dados da 
literatura (2). Observou-se, ainda, uma redução 
na LE e IEI, sugerindo uma facilitação no 
componente ejaculatório. A organização 
temporal do comportamento sexual também foi 
modificada pela amantadina, uma vez que o 
NMB, o IEMB e o TO foram significativa-
mente reduzidos. O tratamento com 0,5 mg/kg 
de dizocilpina, ao contrário, não modificou 
nenhum desses parâmetros em  relação ao 
controle, mas reduziu drasticamente a FC. A 
dose de 1,0 mg/kg de dizocilpina inibiu 
completamente a atividade motora dos animais.

03 - 026
EFFECTS OF INTRA-HIPPOCAMPAL 
AP-7 IN RATS SUBMMITED TO THE 
LEARNED HELPLESSNESS MODEL OF 
DEPRESSION
Padovan CM, Guimarães FS.. Dept. of 
Pharmacology, FMRP, USP, Ribeirão Preto, 
SP, Brazil.

Objetivo: Learned Helplessness is a classical 
model of depression based in impairment of 
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avoidance responses after pre-exposure to 
inescapable footshocks. Chronic administration 
of NMDAr antagonists has antidepressant 
effects in the forced swimming test (FST) and in 
the learned helplessness model (LH). In the FST 
intra-hippocampal administration of an NMDAr 
antagonist attenuated the behavioural effects of 
exposure to swim stress. So the aim of our work 
was to investigate the effects of intra-
hippocampal blockade of NMDAr in rats 
submitted to the LH.
Métodos e Resultados: Male Wistar rats with 
bilateral cannulas aimed to the dorsal 
hippocampus were submitted to 40 inescapable 
footshocks (pre-test session - PT; 1mA, 10s each 
shock). Test session (T, 30 escapable 
footshocks, 0.8m, 10s, preceded by a 5s tone) 
occurred 24h later. AP-7 (10nmol/0.5µl) or 
saline (SAL) were administered before, after or 
24 hours after the PT session. Latency to 
avoid/escape shock and percentage of 
helplessness rats (% HELP) were calculated and 
analysed. AP-7 administered after PT did not 
change latency or %HELP during T (Latency: 
MANOVA, F = 0.03, p>0.05; %HELP: 59% 1,38

2vs 61% SAL, X =0.362, p>0.05). When 
administered before PT AP-7 decreased latency 
to avoid/escape shocks (MANOVA, F = 6.61, 1,81

p<0.05) and also diminished % HELP animals 
2(AP-7: 40% vs SAL: 100%, X =0.10.55, 

p<0.05). AP-7 also increased avoidance/flight 
latency (MANOVA, F = 12.05, p<0.05) and 1,13

decreased % HELP (AP-7: 10% vs SAL: 100%, 
Fisher=0.00, p<0.05) when administered to 
stressed animals before T session. No 
differences were found in avoidance/flight 
latency and %HELP between groups when AP-7 
was administered 24 hours (Latency: 
MANOVA, F = 0.04, p>0.05; %HELP: AP-7: 1,22

2
29% vs SAL 30%, X =0.01, p>0.05) or 
immediately before T session (Latency: 
MANOVA, F = 0.04, p>0.05; %HELP: 20% 1,8

for AP-7 and SAL, Fisher=0.78, p>0.05) in non-
stressed rats.
Conclusões: The results suggest that 1) 
hippocampal NMDAr are involved in the 
behavioural consequences induced by exposure 
to  inescapable footshocks;  2)  these 
consequences can be blocked or attenuated by 
treating the animals before or 24 hours after 
stress exposure.
Apoio Financeiro: FAPESP.

03 - 027
SOCIAL ISOLATION INCREASES THE 
EXPRESSION OF THE NR1 
GLUTAMATE RECEPTOR SUBUNIT IN 
THE HIPPOCAMPUS OF RATS.
1 2 3Padovan CM, de Oliveira RMW, Deakin 

1 1JFW and Guimarães FS. FMRP - USP, 
2Ribeirão Preto, SP, Brasil, 14049-900, UEM, 

3PR, Brazil; NPU, University of Manchester, 
UK.

Introduction and Goals: Social isolation is a 
chronic and uncontrollable stressful situation. 
Exposure to uncontrollable stress can produce 
different plastic changes in the hippocampus. 
For example, acute swim stress decreases 
mRNA expression of the NR1 glutamate 
receptor subunit in this structure whereas acute 
and chronic restraint increased it. The aim of 
this work was to investigate the effects of social 
isolation on the expression of NR1 mRNA in the 
hippocampus of rats submitted to social 
isolation.
Methods: Male Wistar rats (21 days old) were 
socially isolated after weaning for 5 or 10 
weeks. Control groups (3-4/cage) remained in 
their home cages for 5 or 10 weeks. After these 
periods the brains were removed under deep 
urethane anaesthesia and processed for in situ 

35hybridization using a S-labelled oligoprobe 
complementary to the NR1 subunit mRNA. 
Four weeks later the autoradiograms were 
analysed by computerized densitometry. 
Results: Results are expressed as % of control 
(control=100%). NR1 mRNA tended to 
increase after 5 weeks (5w) and did so 
(ANOVA, p<0.05) after 10 weeks (10w) of 
social  isolat ion in CA1 (5w=116%; 
10w=124%), CA2 (5w=111%; 10w=120%), 
CA4 (5w=111%; 10w=119%) and dentate gyrus 
areas (5w=122%; 10w=129%; ). In CA3 both 5 
and 10 weeks of isolation were able to increase 
NR1 mRNA express ion  (5w=122%;  
10w=126%).
Conclusions: Social isolation increases mRNA 
expression of NR1 subunits in all areas of the 
hippocampus.
Financial Support: FAPESP.

03 - 028
EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO AGUDA 
DE ARIPIPRAZOL SOBRE A ATIVIDADE 
GERAL DE RATOS OBSERVADOS NO 
CAMPO ABERTO.
Avila, M.S.; Careta, M.F.; Clápis, T.C.S.; Di-
Pierro; M.I.; Gullo, L.H.P.; Orlandi, M.M.; 
Pavan, T.B. & Gemignani, S. - Disciplina de 
Farmacologia, Faculdade de Medicina de 
Jundiaí, Jundiaí , SP, Brasil.

Introdução: Aripiprazol é um antipsicótico 
atípico com ação diferente de outros em uso 
atualmente. Agonista parcial dos receptores 
dopaminérgicos é considerado “estabilizador” 
de um sistema neurotransmissor. Avaliamos o 
efeito de doses agudas de aripiprazol sobre a 
atividade geral de ratos, para se estabelecer uma 
dose efetiva que permita a observação 
comportamental.
Métodos: Vinte e quatro ratos Wistar machos 
foram alocados em 4 grupos: A75, A150, C75 & 
C150; e injetados, respectivamente, com 
Aripiprazol (A) (7,5; 15,0 mg/kg, ip) ou, do 
mesmo modo, com água destilada, nos animais 
dos grupos controle (C). Quarenta minutos após 
as injeções os animais foram observados no 
campo aberto para o registro da atividade geral 
(locomoção (LO), levantar (LE), duração de 
imobilidade (DI). Resultados: Foi verificada 
diferença significante entre os animais injetados 
com 15 mg/kg (LO=47,17±11,03 x 10,67±3,00; 
LE=21,83±5,23 x 6,67±1,61; DI=33,33±19,78 
x 196,67±23,62) (t-Student, p<0,05), mas não 
com 7,5 mg/kg,.
Discussão: Aripiprazol diminuiu a atividade 
geral como os antipsicóticos clássicos e alguns 
atípicos. Esse efeito pode ser devido ao bloqueio 
dos receptores dopaminérgicos D . Obtivemos, 2

assim, uma dose para avaliação comportamental 
mais específica em outros aparelhos, ou 
interação com outras substâncias.
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04 - 001
VASCULAR PERMEABILITY CHANGES 
INDUCED BY TOPICAL APPLICATION 
OF Leishmania donovani AND Leishmania 
amazonensis PROMASTIGOTES TO THE 
HAMSTER CHEEK POUCH
Erik Svensjö and Julio Scharfstein, 
Universidade Federal de Rio de Janeiro, 
Instituto Biofísica Carlos Chagas Filho, 
Laboratório Imunologia Molecular, Rio de 
Janeiro, Brasil.

Objetivo: The discovery that T. cruzi activates 
the kinin system through the activity of 
cruzipain (Scharfstein et al., J.Exp.Med. 2000; 
Lima et al., J.Biol. Chem., 2002; Todorov et al., 
FASEB Journal, 2003) has motivated the 
analysis of vascular permeability responses 
evoked by infective forms (promastigotes) of 
two different species of Leishmania (L. 
donovani and L. amazonensis).
Métodos: Hamsters anesthetized with 
pentobarbital were prepared for intravital 
microscopy observations of plasma leakage at 
postcapillary venules in the cheek pouch using 
FITC-dextran as tracer. Promastigotes from 
seven day old cultures of L. donovani and L. 
amazonensis were isolated by centrifugation 
and the number of promastigotes adjusted to 

810 /ml. 0.5 ml promastigote suspension in 
phosphate buffered saline was applied topically 
to hamster cheek pouch during interrupted 
superfusion for 10 min. A secondary application 
was made 30 min later when the first 
permeability increase was resolved. Number of 
postcapillary venules with extravasation of 
FITC-dextran (leaks) was recorded at intervals 
of 2-5 minutes. Hamsters were divided into 
groups of at least 6 animals each with no 
treatment (controls) and groups treated with 
captopril (ACE inhibitor which also inhibits 
bradykinin degrading enzymes), HOE 140 (B2-
bradykinin receptor antagonist), and captopril + 
HOE 140 before the application of promastigote 
suspension. Resultados: The first application of 
L. donovani promastigotes resulted in a low, but 
significant vascular permeability increase 
starting at 10 minutes after application and with 
a maximal number of leaks observed at 12 to 15 

2min, 49±4 (mean±SEM) leaks/cm . The 
response was reversible, being resolved at 30 
min. The vascular permeability response was 
drastically increased in the captopril group, 

2 106±24 leaks/cm (P<0.05). The enhancement 
induced by the ACE inhibitor was abolished by 

2HOE 140 (44±11 leaks /cm ), thus indicating 
that L. donovani was able to activate the B2-

 kinin receptor subtype.Maximal response in the 
L. amazonensis control group was 189±17 

2 leaks/cm and this response was not dependent 
 . on the kinin-activation pathway. Increased 

rolling and adhesion of leukocytes in 
postcapillary venules was observed prior to 
plasma leakage but not measured. The 

secondary application of promastigotes resulted 
in virtually no permeability increase in any 
group. We are presently studying the nature of 
this tachyphylaxis or preconditioning.
Conclusões: Our data suggest that Leishmania 
donovani  promas t igo tes  share  wi th  
Trypanosoma cruzi trypomastigotes the ability 
to activate the kinin system in vivo. Leishmania 
amazonensis promastigotes also induced 
vascular permeability increase in the hamster 
cheek pouch but through a kinin-independent 
pathway. Promastigote application resulted in 
tachyphylaxis to a secondary promastigote 
application but not to bradykinin.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPERJ

04 - 002
AVALIAÇÃO DO USO E 
NEFROTOXICIDADE DE 
AMINOGLICOSÍDEOS EM PACIENTES 
INTERNADOS EM UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO.

1Mesquita,T.N., Oliveira,C.C.H.B. , Mendonça, 
2 2 1M.A.O. , Tavares-Murta, B.M. , Serviço de 

2Controle de Infecção Hospitalar, Depto de 
Ciências Biológicas, FMTM, Uberaba-MG.

Objetivo: Avaliar o uso de aminoglicosídeos 
(AG)  e  mon i to r i zação  de  pos s íve l  
nefrotoxicidade em pacientes internados.
Métodos: Foram avaliados os prontuários de 
325 pacientes (65,2% homens e 34,8% 
mulheres) internados no Hospital Escola da 
FMTM, que receberam aminoglicosídeos, no 
período de abril/02 a março/03. O critério de 
nefrotoxicidade foi aumento de creatinina sérica 
superior a 0,5 mg/dl (ref.). Resultados: Foram 
realizados 376 ciclos com gentamicina (75,5%) 
ou amicacina (24,5%). Em 81 (21,5%) casos 
foram solicitadas culturas, que foram negativas 
em 37 (45,7%) e positivas em 44 (54,3%) casos. 
Nestas, foi detectado gram negativo em 23 
(52,3%) casos, sendo a Escherichia coli a 
principal bactéria (39,2%). Todas as amostras 
foram sensíveis a ampicilina, ceftazidima, 
ciprofloxacina e imipenem. A monitorização 
dos níveis séricos de creatinina não foi realizada 
em 161 (42,8%) casos, foi realizada antes e após 
o tratamento em 62 (16,5%) pacientes, somente 
antes em 123 (32,7%) e somente após em 30 
(8,0%) casos. Aumento dos níveis sistêmicos de 
creatinina, a partir do valor basal, foi observado 
em 19 (30,6%) casos. Destes, em 18 (94,7%) o 
aumento foi menor que 0,5 mg/dl e em 1 (5,3%) 
caso houve aumento de 0,5 mg/dl acima do 
valor basal, indicativo de nefrotoxicidade.
Conclusões: O uso terapêutico da gentamicina 
foi principalmente empírico. Não houve 
monitorização adequada de possível  
nefrotoxicidade. Outros antibióticos podem ser 
alternativas eficazes.
Apoio Financeiro: CNPq

04 - 003
HYPOTENSIVE ACTION OF 
HEMOPRESSIN, AN ENDOGENOUS 
PEPTIDE SUBSTRATE OF 
METALLOENDOPEPTIDASE 24.15
1Linardi, A., 2Rioli, V., 2Ferro, E.S., 1Hyslop, 
S. 1Departamento de Farmacologia, FCM, 
UNICAMP, Campinas, SP; 2Departamento de 
Histologia e Embriologia, ICB, USP, São 
Paulo, SP, Brasil.

Objetivo: Objectives: Using inactivated 
metalloendopeptidase (MEP) 24.15, we 
recently identified a peptide (hemopressin, 
PVNFKFLSH) with hypotensive activity in 
anesthetized rats (Rioli V et al., J. Biol. Chem. 
278, 8547, 2003). We report here further results 
for this peptide.
Methods: Male Wistar rats were anesthetized 
with sodium pentobarbital (>60 mg/kg, i.v.). A 
carotid artery and a femoral vein were 
cannulated for measurement of blood pressure 
and heart rate, and for the injection of drugs and 
anesthetic,  respectively.  Drugs were 
administered in bolus (in 100 ul of 0.9% saline 
with 100 ul wash-in). Results: Hemopressin 
(0.001-10 ug/kg) produced hypotension 
(maximum decrease: -44+/-14 mmHg, mean+/-
S.D.) which was potentiated by enalapril (2 
mg/kg, i.v.) only at the lowest dose (before: -
7+/-3 mmHg; after: -30+/-13 mmHg; n=4-9, 
p<0.05). In contrast, the MEP24.15/24.16 
inhibitor JA2 (10 mg/kg, i.v.) markedly 
potentiated the responses to the peptide (0.01 
ng/kg: before: -11+/-5 mmHg, after: -83+/-15 
mmHg; 0.1 ng/kg: before: -16+/-5 mmHg, after: 
-97+/-14 mmHg; n=7 p<0.01). Pretreating rats 
with the nitric oxide (NO) synthase inhibitor L-
NAME (20 mg/kg, i.v.) partially attenuated the 
responses to hemopressin (before: -51+/-16 
mmHg, after -32+/-16 mmHg; p<0.05).
Conclusions: In anesthetized rats, the 
hypotensive activity of hemopressin is partially 
mediated by NO, with endogenous levels of the 
peptide probably being controlled more by MEP 
24.15 than by ACE.
Financial support: FAPESP, CNPq.

04 - 004
EFEITO DA DEPRIVAÇÃO 
ANDROGÊNICA NA PRESSÃO 
ARTERIAL SISTÓLICA E NA 
REATIVIDADE VASCULAR DE RATOS.
Santos Júnior, A.C.P.; Baima, C.F.S.; 
Barroqueiro, E.S.B.; Borges, A.C.R.; Borges, 
M.O.R.. Departamento de Ciências 
Fisiológicas, Universidade Federal do 
Maranhão, São Luís - MA.

Objetivo: Estudos têm demonstrado o efeito 
benéfico dos estrógenos sobre a parede vascular, 
r eduz indo  a  inc idênc ia  de  doenças  
cardiovasculares, em mulheres menopausadas, 
após a reposição hormonal. Contudo, estudos 
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verificando a ação de andrógenos, assim como 
os efeitos produzidos pela deprivação 
androgênica no sistema cardiovascular, em 
homens, ainda apresentam resultados 
conflitantes. Sendo assim, este trabalho teve 
como objetivo avaliar se a deprivação 
androgênica interfere na pressão arterial 
sistólica (PAS) e/ou na reatividade vascular.
Métodos e Resultados: Após castração 
cirúrgica, a PAS (Método indireto) de ratos foi 
avaliada por 30, 60 e 90 dias. Após estes 
períodos, as artérias mesentéricas foram 
isoladas e avaliadas quanto à reatividade à 
noradrenalina. Nos animais castrados, a PAS 
aumentou para 126,4 ± 8,5; 161 ± 4,5 e 157,4 ± 
8,2 mmHg, após 30, 60 ou 90 dias, 
respectivamente em comparação aos não 
castrados (95,2 ± 6,5 mmHg; n=5). As artérias 
mesentéricas de ratos com 30 ou 60 dias após 
castração foram mais responsivas à 
noradrenalina, apresentando efeito máximo 
(E  expresso em gramas (g) de tensão) max

po tenc ia l i zado  em 95 ,4  e  50 ,4  %,  
respectivamente em comparação aos não 
castrados (E  após 30 dias, 1,8 ± 1,2 g; E  após max max

60 dias, 2,2 ± 2,1 g, n=5).
Conclusões: Os resultados obtidos reforçam 
que o andrógeno participa na função do sistema 
cardiovascular, uma vez que na sua ausência 
ocorre elevação da pressão arterial ,  
provavelmente por aumento da reatividade 
vascular.
Apoio Financeiro: CNPq/UFMA.

04 - 005
PERFUSÃO ISOLADA DE ÁTRIO DE 
RATO UTILIZANDO A TOXINA 
PURIFICADA DA PELE DA RÃ 
Leptodactylus pentadactylus
Evangelista, J.S.A.M.1; Bezerra, G.P.B.*.2; 
Nascimento, N.R.F3.,Monteiro,H.S.A.4; 
Carvalho, K.M.5 1.Universidade de Fortaleza-
UNIFOR, Fortaleza-CE; 2Faculdade de 
Medicina/Universidade Federal do Ceará-
UFC, Fortaleza CE ; 3Faculdade de 
Medicina/Universidade Federal do Ceará  
UFC, Fortaleza-CE; 4Laboratório de 
Farmacologia Cardiovascular da Unidade de 
Pesquisas Clínicas  UFC; 5Laboratório de 
Neurofarmacologia/ Departamento de Ciências 
Fisiológicas/Universidade Estadual do Ceará-
UECE, Fortaleza-CE

Objetivo: Estudo de uma nova toxina protéica 
de peso molecular de 29kDa purificada e isolada 
da secreção cutânea da rã Leptodactylus 
pentadactylus e seu efeito sobre a perfusão 
isolada de átrio de rato.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar, machos, 
com peso entre 200 e 250g tiveram seus átrios 
dissecados e suspensos verticalmente em 
banhos de 5ml contendo solução de Krebs-
Henseleit. Numa primeira série de experimentos 
(n=6) foi verificada o efeito da toxina na 

freqüência de contração cardíaca e atividade 
mecânica espontânea do átrio direito. Em outra 
série de experimentos (n=6), para estudo do 
efeito da toxina na força de contração do 
miocárdio, o átrio esquerdo foi estimulado 
eletricamente com pulsos de onda quadrada com 
freqüência de 1Hz (1ms de duração)através de 
eletrodos bipolares. Diluições de 10,100,1000 e 
10000 vezes da toxina purificada a partir de 3,8m 
g/100m l foram adicionadas no banho em 
concentrações crescentes. Nos experimentos em 
átrio isolado de rato, observou-se que em doses 

-7 -8 -9crescentes da toxina purificada de 10 , 10  e 10  
M respectivamente, ocorreu um aumento da 
força de contração, sem alterar a freqüência 
cardíaca.
Conclusões: A análise dos resultados dos 
experimentos em átrio de rato demonstrou um 
inotropismo positivo, sem interferência na 
freqüência cardíaca. Estes resultados poderão 
abrir perspectivas para o estudo desta toxina na 
função cardíaca, podendo constituir-se numa 
ferramenta farmacológica.
Apoio Financeiro: UNIFOR/UECE

04 - 006
DTNB PREVINE E REVERTE A 
HIPORRESPONSIVIDADE À 
FENILEFRINA INDUZIDA POR 
LIPOPOLISSACARÍDEO BACTERIANO.
Márcia R. Terluk e Jamil Assreuy. 
Departamento de Farmacologia, Universidade 
Federal de Santa Catarina.

O b j e t i v o :  D e m o n s t r a m o s  q u e  a  
hiporresponsividade à fenilefrina de longa 
duração ocasionada pela exposição vascular in 
vitro a doadores de óxido nítrico (NO) e ao 
lipopolissacarídeo (LPS; 10 µg/ml; 12 h) pode 
ser inibida e revertida com um agente oxidante 
de sulfidrilas de proteínas de membrana 
(DTNB, ácido 5,5-ditio-bis(2-nitrobenzóico)). 
O presente trabalho investiga a modulação da 
hiporresponsividade à fenilefrina induzida pelo 
LPS em modelo experimental ex vivo, 
m i m e t i z a n d o  a s s i m  a s  c o n d i ç õ e s  
fisiopatológicas que envolvem a sepse e o 
choque séptico.
Métodos e Resultados: Anéis de aorta de ratos 
Wistar foram preparados para registros de 
contração isométrica. Em anéis sem endotélio 
foram efetuadas curvas concentração-resposta 
para fenilefrina (CCRF; 1 nM a 100 µM). Nos 
anéis obtidos de animais tratados com LPS (5 
mg/kg; i.p.; 8 h antes do sacrifício), houve 
redução significativa a resposta máxima das 
CCRF (0,44 ± 0.09 g LPS e 0,77 ± 0,05 g, 
controle). A incubação dos anéis com DTNB 
(100 µM; 15 min), seguida de lavagem, reverteu 
significativamente a hiporresponsividade à 
fenilefrina (0,70 ± 0,09 g). A administração de 
DTNB (12.5 mg/kg; s.c.) aos animais 4 e 6 horas 
após o LPS (5 mg/kg; i.p.) mostrou que, após o 
sacrifício e obtenção dos anéis, houve 

prevenção significativa da instalação da 
hiporresponsividade à fenilefrina (0,64 ± 0,04 
g).
Conclusões: Estes resultados mostram que a 
oxidação de sulfidrilas de proteínas de 
membrana causada pelo DTNB previne e 
reverte a instalação de hiporresponsividade à 
fenilefrina causada pelo NO no modelo de 
endotoxemia ex vivo.
Apoio Financeiro: CAPES/PRONEX/CNPq

04 - 007
EFEITO RELAXANTE DA TOXINA 
PROTÉICA ISOLADA DA PELE DA 
LEPTODACTYLUS pentadactylus EM 
AORTA ISOLADA DE RATO
Montenegro, C.M.; Pires, A.F; Limaverde, 
P.T.; Carvalho, K.M.; Criddle, D.N. 
LAFACI;UECE

Objetivo: Uma nova toxina protéica (Lp8) foi 
isolada e purificada da pele da L.pentadactylus, 
anfíbio amplamente encontrado na região 
nordeste brasileira. Estudos realizados no 
l a b o r a t ó r i o  d e  n e u r o f a r m a c o l o g i a  
demonstraram efeito hipotensor in vivo 
(Evangelista, 2001). Avaliar o efeito da Lp8 
sobre aorta isolada de rato na presença e 
ausência de endotélio.
Métodos e Resultados: Utilizamos anéis de 
aorta de ratos Wistar (200-250g) montadas em 
solução de Tyrode para medidas da 
contratilidade. O efeito foi observado na 
presença e ausência de endotélio. Induzimos 
uma contração de KCl (60mM) para medir 
responsividade do tecido, logo após obtivemos 
duas contrações de penilefrina (PE)(1mM), 
colocamos sobre a contração tônica induzida 
por PE a Lp8 nas doses de 10-100mL. A PE 
i n d u z i u  c o n t r a ç õ e s  t ô n i c a s  d e  
0,36±0,04g(n=18). A Lp8 promoveu um 
relaxamento significativo (p<0,05) na presença 
do endotélio, quando comparado ao controle, 
nas doses de 10 e 30mL, reduzindo 54,5±7,9% e 
46,7±6,0%(n=6), respectivamente. Entretanto, 
na dose de 100mL houve a reversão da contração 
induzida por PE. A Lp8 não induziu um 
relaxamento significativo em relação ao 
controle nas preparações sem endotélio, 
mantendo a contração em 85,0±8,9%, 
81,2±8,4% e 84,0±2,3%(n=5) e nas com L-

-5NAME (10 M), um bloqueador da enzima 
óxido nítrico síntese, mantendo a contração em 
103,1±3,9%, 101,1±3,8% e 102,6±6,2%(n=5), 
nas doses de 10, 30 e 100mL, respectivamente.
Conclusões: Os dados demonstraram que a Lp8 
induziu um relaxamento sobre a contração 
induzida por PE na aorta é parcialmente 
dependente de endotélio.
Apoio Financeiro: Funcap
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04 - 008
EFEITO DO DIBUTIRIL-D-
CHIROINOSITOL NA DISFUNÇÃO 
ENDOTELIAL NA AORTA E NO LEITO 
ARTERIOLAR RENAL DE COELHOS 
DIABÉTICOS.
Oliveira, R.L., Lessa, L.M.A; Nascimento, 
N.R.F., Sousa, C.M. Instituto de Biomedicina, 
UFC, Faculdade de Farmácia, UFC.

Objetivo: A resposta vasodilatadora a agonistas 
endotélio-dependente está bloqueada em 
modelos experimentais de diabetes e em 
pacientes humanos diabéticos. Esta disfunção 
endotelial precede alterações estruturais na 
macro e microcirculação e cursa com 
diminuição do tônus relaxante vascular, 
aumento da produção de fatores contráteis 
derivados do endotélio e aumento da 
coagubilidade sanguínea. O inositol, d-
quiroinositol tem atividade anti-hiperglicêmica 
e faz parte do mediador insulínico putativo 
descrito por Larner e colaboradores (J Basic Clin 
Physiol Pharmacol. 1998; 9(2-4):127-37). Em 
trabalhos anteriores demonstramos o efeito 
benéfico deste composto na disfunção endotelial 
de ratos diabéticos por aloxana. No presente 
trabalho avaliamos o efeito de um análogo 
sintético deste inositol, o dibutiril d-
quiroinositol (DbDC) no vasorelaxamento 
endotélio-dependente em aortas e no leito renal 
de coelhos com 4 semanas de diabetes aloxânica.
Métodos e Resultados: Coelhos Califórnia, de 
ambos os sexos, pesando entre 1,5-2 Kg, 
anestesiados com pentobarbital (50 mg/Kg; i.m) 
e uretana (1,2 g/Kg; i.p) tiveram ambos os rins 
isolados e perfundidos em sistema aberto sob 
fluxo constante (4 mL/min) com solução de 
Krebs-Henseleit (pH 7,4; 37º C; aerada com 
95% O  e 5% O ). Após retirada dos rins, um 2 2

segmento da aorta torácica foi excisada e anéis 
(5 mm de espessura) foram montados em banhos 
de registro isométrico com registro poligráfico. 

-12Curvas dose-resposta a acetilcolina (Ach; 10 -
-5 -12 -5 10 M) e nitroprussiato sódico (SNP 10 -10 M) 

foram realizadas e comparadas em animais 
diabéticos (db), diabéticos tratados com DbDC 
(db-DbDC) e euglicêmicos (eC). A diminuição 
máxima na pressão de perfusão do rim isolado 
foi de 46,7 ± 3,4 % (eC); 16 ± 2 %(db; p<0.01 vs 
eC) e 40,7 ± 2.4 %(db-DbDC; p<0.05 vs. db). A 
resposta máxima relaxante na aorta foi de 80,7 ± 
3,5 % (eC) , 38,6 ± 7,6 % (db; p<0.001 vs. EC) e 
74 ± 3.4 % (db-DbDC; p<0.01 vs. db).
Conclusões: O dbDc foi capaz de reverter a 
disfunção endotelial no leito arteriolar renal e na 
aorta de coelhos com 4 semanas de diabetes 
aloxânica.
Apoio Financeiro: CNPq e FUNCAP

04 - 009
EFEITO DA GLUTATIONA REDUZIDA 
NO ESCAPE VASCULAR 
NORADRENÉRGICO EM RINS DE 
COELHOS DIABÉTICOS.
Oliveira, R.L., Nascimento, N.R.F., Lessa, 
L.M.A., Fonteles, M.C., Instituto de 
Biomedicina, Faculdade de Medicina, UFC e 
Colégio Ari de Sá, Fortaleza, Ceará.

Objetivo: A diabetes é um fator de risco isolado 
reconhecido para disfunção endotelial, 
ocasionando a diminuição do tônus relaxante 
vascular e o aumento concomitante da produção 
de fatores contráteis derivados do endotélio. O 
impacto destes fenômenos no escape vascular 
funcional e na atividade noradrenérgica foi 
pouco estudado. O presente trabalho avalia 
estes eventos em coelhos, após 4 semanas de 
diabetes aloxânica.
Métodos e Resultados: Coelhos Califórnia de 
ambos sexos foram tratados com aloxana (150 
mg/Kg; i.p) ou salina (1 mL/Kg) e, após 
diagnóstico de diabetes (glicemia >200 mg/dL), 
foram divididos em três grupos: I-diabético 
controle (dC; n=7); II-diabético tratado com 
GSH (dGSH; n=6) e euglicêmico controle (eC; 
n=20). Após 1 mês da indução, os animais foram 
anestesiados com pentobarbital sódico (50 
mg/Kg; i.m) e uretana (1,2 g/Kg; i.p), sendo os 
rins isolados e perfundidos, na seqüência, em 
sistema de perfusão aberto, com solução de 
Krebs-Henseleit (pH 7,4; 37º C; aerada com 
95% O  e 5% CO ). O registro das variações 2 2

pressóricas foi obtido através de manômetro e 
transdutor de pressão acoplado a polígrafo. 
Após um período de equilíbrio de 20 minutos, 
infundiu-se noradrenalina (NOR; 1m  
M/mL/min) em três períodos de 30 minutos com 
intervalos, entre eles, de 20 minutos. A resposta 
pressórica máxima à NOR foi de 146,8 ± 9,8 
mmHg (eC), 209,7 ± 11,8 mmHg (dC) e 200,8 ± 
5,8 mmHg (dGSH). O escape vascular foi de 
13,4 ± 4,9% (eC), 1,3 ± 0,9 % (dC; p<0,01 vs 
eC) e 6 ± 2,4 % (dGSH; p<0,05 vs dC).
Conclusões: A diabetes praticamente abole o 
escape vascular noradrenérgico e a glutationa 
reduzida, na concentração estudada, reverte 
parcialmente este fenômeno.
Apoio Financeiro: CNpq e Colégio Ari de Sá

04 - 010
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
VASORELAXANTE DE MILONINA EM 
RATOS
Cavalcante, H.M.M., Ribeiro, T.P., Barbosa-
Filho, J.M., Diniz, M.F.F.M. & Medeiros, I.A. 
LTF /UFPB, João Pessoa-PB, Brasil.

Objetivo: Avaliar o efeito vasorelaxante de 
milonina, um alcalóide morfinadienônico, 
obtido das folhas de Cissampelos sympodialis 
Eichl., em artéria mesentérica superior de rato.
Métodos e Resultados: Ratos adultos, foram 

sacrificados e anéis (2-3 mm) de artéria 
mesentérica superior de rato foram obtidos e 
suspensos por hastes de platina, mantidos em 
cubas contendo solução Tyrode, gaseificada 
com carbogênio, a 37°C, sob tensão inicial de 
0,75g. As contrações isométricas foram 
registradas através de transdutor acoplado um 
sistema computacional de aquisição. Em anéis 
de artéria mesentérica superior de rato, milonina 

-6antagonizou (CI =2,3±0,4x10 M) de maneira 50

concentração-dependente as contrações 
induzidas por fenilefrina (10 µM). O efeito 
vasorelaxante induzido por milonina foi 
significativamente atenuado após a retirada do 
endotélio funcional, após o pré-tratamento dos 

Ganéis intactos com atropina 1 µM, com N -nitro-
L-Arginina metil éster (L-NAME, 100 mM) ou 

- 5hidroxicobalamina (CI =3,5±1,1x10 , 5 0
-5 -5 -52,2±0,3x10 , 3,2±0,5x10 , 3,1±0,8x10  M, 

respectivamente), no entanto, o efeito inibitório 
i n d u z i d o  p o r  m i l o n i n a  n ã o  f o i  
significativamente alterado após 10 mM 

-6indometacina (CI =2,1±0,3x10  M). A adição 50

de L-arginina (1 mM) reverteu o efeito inibitório 
-6induzido pelo L-NAME (CI =2,6±0,7x10 M)50

Conclusões: Os resultados sugerem que parte 
do efeito vasorelaxante induzido por milonina 
em artéria mesentérica superior de rato é 
endotélio-dependente, no mínimo, secundário à 
liberação de óxido nítrico pelas células 
endoteliais. A via da cicloxigenase não participa 
desta resposta
Apoio Financeiro: : CAPES, CNPq/PRONEX

04 - 011
ADAPTIVE RESPONSE TO STRESS IN 
MESENTERIC ARTERY OF PREGNANT 
RATS.

1 1 2 Lanza Jr., U.* ; Nigro, D. ; Cordellini, S. -
1Lab. Hipertensão - Depto. Farmacologia - 

2ICB  USP/SP; Lab. Reatividade Vascular - 
Depto. Farmacologia - IB  UNESP/Botucatu

Objetivo: During pregnancy, several biological 
system adaptations, including those observed in 
the cardiovascular system, are necessary to 
preserve both the maternal homeostasis and the 
normal fetal development. Stress exposure can 
alter the maternal homeostasis, however the 
impact of the stress on the cardiovascular 
system of pregnant (PR) rats is scarce in the 
literature. The aorta adaptive response to stress 
in non-pregnant (NPR) rats is characterized by a 
hyporreactivity to noradrenaline (NA) and a 
hyperreactivity to acetylcholine (ACh) 
(Cordellini & Vassilieff Gen. Pharmacol., 
30:79,1998). The objective was to investigate 
the adaptive response to stress in superior 
mesenteric artery (SMA) of both NPR and PR 
rats.
Métodos e Resultados: Curves to NA were 
obtained in SMA, of PR or NPR rats, submitted 
(ST) or not to stress (2-h immobilization). ACh 
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infarto agudo do miocárdio e/ou graves 
arritmias ventriculares. O objetivo deste estudo 
foi avaliar se diferentes doses de fentanil 
podem conferir cardioproteção em situações de 
i s q u e m i a  m i o c á r d i c a  a s s o c i a d a  a  
hiperatividade simpática.
Métodos: Coelhos New Zealand foram 
a n e s t e s i a d o s  c o m  p e n t o b a r b i t a l ,  
traqueostomizados e ventilados artificialmente. 
Dissecadas artéria e veia femorais para aferição 
de pressão arterial (PA) e injeção de drogas. Era 
medida a pressão de VE, freqüência cardíaca 
(FC) e cálculo de dP/dt . Após o período basal max

administrou-se L-NAME i.v. para indução de 
isquemia miocárdica; 55 minutos depois, salina 
ou fentanil (5, 10 ou 50 mg/kg) e 5 minutos após, 
L-glutamato ICV. Observaram-se efeitos 
hemodinâmicas e no ECG indicadoras de 
isquemia: extra-sístoles ventriculares (ESV), 
alterações do segmento ST (AST), taquicardia 
ventricular (TV), inversão de onda T(IT) e 
bigeminismo(B). Consideraram-se como 
índices de demanda de O : Duplo Produto e o 2

Triplo Produto. Resultados:As incidências das 
alterações no ECG foram:

*p<0,05 em relação ao controle
Discussão:O fentanil reduz a incidência de 
eventos isquêmicos e arritmias, de modo 
independente de efeitos depressores nos 
parâmetros hemodinâmicos, o que pode sugerir 
vias neuronais específicas para proteção 
cardíaca pelo sistema opióide.
Apoio Financeiro: capes

04 - 015
EFEITO DO EXTRATO BRUTO DE 
Ampelozizyphus amazonicus Ducke 
(CERVEJA DE ÍNDIO) SOBRE A 
DIURESE EM RATOS.

1 1Daniela B. Lima ; Nádia B. Meyer , Maria das 
2Graças L.Brandão ; Maria Aparecida R. 

1 1Vieira . Depto. de Fisiologia e Biofísica, ICB 
2e Lab. de Farmacognosia, Faculdade de 

Farmácia, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Objetivo: A Ampelozizyphus amazonicus 
Ducke, popularmente conhecida como “cerveja 
de índio”, é uma Rhamnacea que além de 
apresentar efeitos estimulante e depurativo 
possui substâncias identificadas como 
saponinas, as quais podem apresentar atividade 
diurética. No presente trabalho, foi investigado 
o efeito do extrato bruto de “cerveja de índio” 
sobre a ingestão de água e fluxo urinário em 
ratos.
Métodos e Resultados: Foram utilizados ratos 
Wistar (275 - 410 g) colocados em gaiolas 
metabólicas e submetidos a um período de 
adaptação de 8 dias, com livre acesso à água e 
ração. Em seguida, iniciou-se a administração 

-6 -4(10  M) and sodium nitroprusside (10  M) were 
added at the end of the curves to NA in order to 
test endothelium and smooth muscle integrity, 
respectively. Pregnancy did not alter the SMA 
responsivity to NA. Stress determined a 
hyporreactivitiy to NA in SMA of NPR that was 
similar to that observed in PR [maximum 
response (g of tension): NPR 1.25 ± 0.08; 
NPR/ST 0.76 ± 0.09*; PR 1.22 ± 0.08; PR/ST 
0.69 ± 0.15*; *p < 0.05 related to non-stressed 
rats; n = 6 - 8].
Conclusões: The vascular adaptive response to 
stress was not affected by pregnancy.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 012
EFEITO DO D-a TOCOFEROL NA 
CINÉTICA DE ACIDIFICAÇÃO 
TUBULAR PROXIMAL DE RATOS 
INDUZIDOS AO DIABETES MELLITUS.
Gomes, G.N., Radaeli, R.F.; Motoda K.R.; 
Zaladek Gil, F; Mello Aires, M*. Depto 
Fisiologia, UNIFESP; *Depto Fisiologia e 
Biofísica, ICB USP.

Objetivo: Estudar em animais diabéticos o 
efeito do D-a -tocoferol sobre a cinética de 
acidificação tubular, função glomerular, e 
excreção global de ácidos, visto que nos animais 
diabéticos estes paramêtros encontram-se 
alterados, e a normalização destes com o uso de 
D-a -tocoferol seria de extrema importância.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar foram 
divididos em 4 grupos: controle (C), controle 
tratado com D-a -tocoferol (C+T), diabético 
(D), diabético com D-a -tocoferol (D+T). Os 
animais C+T e D+T receberam D-a -tocoferol 
(10mg/300g) em dias alternados por 30 dias. No 
31° dia, foram realizados os experimentos. A 
meia vida de acidificação tubular (t/2) e fluxo de 

-bicarbonato (JHCO ) foram estudados por meio 3
-de microperfusão de Ringer HCO  a fluxo 3

interrompido. As variações do pH luminal foram 
registradas com microeletrodios de resina. 
Foram avaliados também o ritmo de filtração 
glomerular (RFG), fluxo plasmático renal (FPR) 
e a excreção total de ácidos (EA) . Valores 
expressos como médias± EP, n° de amostras 
entre parenteses, significância: p<0,05 * vs C; # 
vs D.

Conclusões: Quanto à função glomerular, 
observamos que o tratamento com D-a -
tocoferol ocasionou queda no RFG e no FPR 
tanto no grupo C+T como no D+T. Quanto à 
excreção renal de ácidos, observamos 

-normalização do t/2, do JHCO  e da excreção 3

global de ácidosno grupo D+T.
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: FAPESP.

04 - 013
SPAMOLYTIC EFFECT INDUCED BY 4-
NITRO-N-PHENYLMALEIMIDE (4-NO -2

NFM) IN RATS.
Ribeiro, E.A.N., *Noldin, F.V., *Cechinel, 
F.V., Medeiros, I.A. Laboratório de Tecnologia 
Farmacêutica, UFPB, João Pessoa-PB, 
*NIQFAR, UNIVALI, Itajaí-SC, Brazil.

Objetivo: The maleimide 4-NO -NFM was 2

synthetized through the reaction between the 
anhidride maleic and 4-nitre anilyne. Several 
biological activities such as analgesic, anti-
spasmodic, ansiolitic have been attributed to the 
maleimides. The aim of this study was to 
investigate the smooth muscle relaxant activity 
induced by 4-NO -NFM in rat superior 2

mesenteric rings.
Métodos e Resultados: Rat superior 
mesenteric arteries were isolated from Wistar 
rats (250-300 g), cut into rings (1-2 mm), and 
suspended by cotton threads for tension 
recordings, in Tyrode's solution, at 37ºC, and 
gassed with a 95% O  and 5% CO , under a 2 2

resting tension of 0.75g. The tension was 
isometrically recorded by force transducers 
coupled to a computer set. In isolated rat 
superior mesenteric rings, increasing 

-9 -3concentrations of 4-NO -NFM (10  to 10  M) 2

were able to antagonize the contractions 
7induced by PHE 10 mM (IC =5.6±0.2x10 , 50

-8n=9) and KCl 80 mM (IC50= 6.5±2.8x10 , n= 
6) smooth muscle relaxant response induced by 
4-NO -NFM was significantly attenuated after 2

either, removal of the vascular endothelium 
3(IC =4.7±4.6x10 , n=9), L-NAME 100 mM 50
-3(IC =1.6±3.0x10 M, n=8), atropine 1 mM 50
-5(IC = 5.9±4.0x10  M, n=7) or indomethacin 10 50

-5mM (IC = 1.5±0,1x10  M, n=9).50

C o n c l u s õ e s :  4 - N O - N F M  i n d u c e d  2

vasorelaxation is probably due to a non-specific 
spasmolytic action, which can be, at least in 
part, secondary to the participation of 
endothelium-derived factors.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq/PRONEX

04 - 014
EFEITOS CARDIOPROTETORES DO 
FENTANIL EM MODELO 
EXPERIMENTAL DE ISQUEMIA 
MIOCÁRDICA ASSOCIADA A 
HIPERATIVIDADE SIMPÁTICA 
CENTRAL.
Lessa MA, Rodrigues & E Tibiriçá.Dep de 
Fisiol e Farmacod, IOC FIOCRUZ, RJ, Brazil.

Introdução:A insuficiência coronariana aguda 
é uma das principais causas de morbi-
mortalidade em anestesia, podendo levar ao 
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diária, por gavagem, de diferentes doses de 
extrato bruto por um período de cinco dias. O 
volume de água ingerido e o volume de urina 
produzido foram determinados, por medida 
direta, a cada 24h. O extrato bruto da “cerveja de 
índio” (100-400 mg/Kg de peso corporal) 
induziu um aumento dose-dependente no fluxo 
urinário. Por exemplo, o extrato bruto, na dose 
de 200 mg/Kg, elevou a diurese de 11,3 ± 2,1 
para 17,5 ± 2,9 mL/24h já nas primeiras 24h pós-
tratamento, permanecendo esta, aumentada até 

oo ultimo dia de tratamento (5  dia, onde Fluxo 
urinário = 18,3 ± 3,8 mL/24h). No entanto, o 
volume de água ingerido por estes mesmos 
ratos, não foi significativamente afetado pelo 
tratamento. Na dose de 200 mg/Kg de peso 

o ocorporal, o volume de água ingerido no 3  e 5  
dias de tratamento foi de 40,0 ± 6,8 e 41,9 ± 1,9 
mL/24h, respectivamente.
Conclusões: Os dados indicam que o extrato 
bruto de “cerveja de índio” pode afetar a diurese 
por algum mecanismo não relacionado à 
expansão do volume extracelular resultante de 
um aumento na ingestão de água.
Apoio Financeiro: FAPEMIG

04 - 016
IMPROVEMENT OF THE ERECTILE 
FUNCTION IN RATS SUBMITTED TO 
TREADMILL TRAINING.

1 1 1MA Claudino ; FBM Priviero ; CE Teixeira ; G 
1 2 1 1de Nucci ; A Zanesco ; E Antunes . Dept. 

2Pharmacology, UNICAMP; Dept. Physical 
Education, UNESP, Rio Claro, Brazil.

Objetivo: Increased production of vasoactive 
substances and improvement of endothelial 
function have been widely attributed to physical 
exercise. Since erectile function is highly 
dependent on nerve fibers and endothelium 
integrity, this work was designed to evaluate the 
contractile and relaxing responses in corpus 
cavernosum (CC) from rats submitted to 
treadmill run training (TT).
Métodos e Resultados: The training program 
consisted in 8 weeks of TT, 5 days/week and 
each session lasted 60 minutes. The CC were 
isolated and concentration-response curves to 
nitric oxide (NO), acetylcholine (ACh), sodium 
nitroprusside (SNP), phenylephrine (PE) and 
endothelin (ET-1) were obtained. Excitatory and 
inhibitory effects of electrical field stimulation 
(EFS, 2-32 Hz) were also evaluated. TT did not 
significantly affect the potency of NO (0.1-100 
mM), ACh (0.01-1000 mM), SNP (0.01-1000 
mM), PE (0.01-100 mM) and ET-1 (0.01-100 
nM). However, maximal responses to NO and 
SNP were enhanced in CC after 8 weeks of TT 
(control: 62±4%, trained: 88±3%, for NO; 
control: 83±3%, trained: 95±2%, for SNP). 
Contractions in response to EFS remained 
unaffected after TT in comparison to the control 
group, whereas EFS-induced relaxations were 
significantly increased in CC at 2 (control: 

2.4±0.3%, trained: 4.2±0.5%) and 4 Hz 
(control: 5.3±1.2%, trained: 12.5±1.7%).
Conclusões: These findings suggest that TT 
enhances erectile function in rat CC, since 
relaxant responses mediated by the NO-
signaling pathway are significantly potentiated.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 017
AORTA ADAPTIVE RESPONSE TO 
STRESS IN PREGNANT RATS.

1 1 2 Lanza Jr., U.* ; Nigro, D. ; Cordellini, S. -
1Lab. Hipertensão-Depto. Farmacologia-

2ICBUSP/SP; Lab. Reatividade Vascular-
Depto. Farmacologia-IBUNESP/Botucatu

Objetivo: During pregnancy, cardiovascular 
system adaptations are necessary to preserve 
both the maternal homeostasis and the normal 
fetal development. Stress can alter the maternal 
homeostasis, however its impact on the 
cardiovascular system of pregnant (PR) rats is 
scarce in the literature. The stress-aorta adaptive 
response in non-pregnant (NPR) rats is 
characterized by a hyporreactivity to 
noradrenaline (NA) and a hyperreactivity to 
acetylcholine (ACh) (Cordellini & Vassilieff 
Gen. Pharmacol., 30:79,1998). The objective 
was to investigate the stress-aorta adaptive 
response in PR.
Métodos e Resultados: Curves to NA were 
obtained in aorta, with (+E) and without (-E) 
endothelium, of PR or NPR rats, submitted (ST) 

-6or not to stress (2-h immobilization). ACh (10  
-4M) and sodium nitroprusside (10  M) were 

added at the end of the curves in order to test 
endothelium and smooth muscle integrity, 
respectively. The reactivity of aorta -E was not 
altered by the different procedures (P > 0.05). 
Pregnancy determined a decrease in the aorta 

-8sensitivity to NA [EC50 (x 10  M): NPR 6.49 
(2.55 - 16.24); PR 20.96 (8.73 - 50.23)*; *P < 
0.05]. Stress determined a hyporreactivitiy to 
NA in aorta of NPR that was similar to that in PR 
[maximum response (g of tension): NPR 5.12 ± 
0.25; NPR/ST 3.34 ± 0.15*; PR 5.06 ± 0.21; 
PR/ST 3.62 ± 0.14*; *P < 0.05 related to non-
stressed rats]. Two-way ANOVA and Tukey-
Kramer test.
Conclusões: In both conditions, alterations in 
the aorta response to NA were dependent on the 
endothelium integrity. The aorta adaptive 
response to stress was not affected by 
pregnancy.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 018
BLOCKADE OF ET RECEPTORS A 

RESTORES IMPAIRED LEUKOCYTE-
ENDOTHELIAL CELL INTERACTION 
AND CARDIAC EXPRESSION OF 
ADHESION MOLECULES IN DOCA-
SALT HYPERTENSION

1 1 2Callera GE ; Montezano AC ; Touyz RM , 
1 1 1Carvalho MHC , Fortes ZB , Nigro D , 

2 1 1Schiffrin EL , Tostes RC . Department of 
Pharmacology, Institute of Biomedical 
Sciences, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 

2Brazil and Clinical Research Institute of 
Montreal, University of Montreal, Montreal, 
Canada.

Objetivo: Leukocyte adhesion to endothelial 
cells is a key factor in the pathogenesis of end-
organ injury. Endothelin-1 (ET-1), which 
stimulates inflammatory processes, contributes 
t o  c a r d i o v a s c u l a r  d a m a g e  i n  
deoxycorticosterone acetate (DOCA)-salt 
hypertension. We investigated whether ET  A

receptor blockade modulates in vivo leukocyte-
endothelial cells interactions and expression of 
the cell adhesion molecules (CAMs) involved in 
these processes. Métodos e Resultados: 
DOCA-salt and control uninephrectomized 
(UniNX) rats were treated with the ET  A

-1 -1antagonist BMS 182874 (40 mg.Kg .day ) or 
vehicle. Using intravital microscopy, altered 
leukocyte-endothelial cell interactions, 
characterized by increased leukocyte adhesion 
and decreased rolling behavior, were observed in 
venules of the internal spermatic fascia in 
DOCA-salt rats. Analysis of CAMs expression, 
by RTPCR and immunohistochemistry, showed 
increased cardiac expression of both platelet-
selectin (P-selectin), which was detected mainly 
in endothelial cells, and vascular cell adhesion 
molecule-1 (VCAM-1), but not of intercellular 
adhesion molecule-1 (ICAM-1), in DOCA-salt 
rats. Expression of endothelial-selectin (E-
selectin) was decreased in DOCA-salt vs. 
UniNX. BMS 182874 treatment normalized 
leukocyte-endothelial cell interactions, 
decreased cardiac VCAM-1 expression in both 
DOCA and UniNx groups, and had no effects on 
ICAM-1 expression. BMS 182874 in DOCA-
salt rats also increased E-selectin and abolished 
P-selectin expression, but had no effects in 
UniNX. The ET  antagonist reduced cardiac A

damage, represented by intense collagen 
deposition and vascular injuries, in DOCA-salt 
rats. Conclusões: Together, these data indicate 
that ET-1 is involved, via activation of ET  A

receptors, in the altered leukocyte-endothelial 
cell interactions in DOCA-salt rats, possibly by 
modulating expression of CAMs, and that the 
inflammatory status positively correlates with 
cardiac damage in mineralocort icoid 
hypertension. Apoio Financeiro: FAPESP
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04 - 019
THERAPEUTIC POTENTIAL OF 
DIOCLEIN IN CARDIAC BYPASS 
SURGERY: VASORELAXANT EFFECT 
IN SAPHENOUS HUMAN VEIN.
Lins-Gonçalves R.1, Lopes M.J.1, Côrtes 
S.F.2, Fantini F.A.3, Gontijo B.3, Lemos V.S.1 
1Department of Physiology and Biophysics 
ICB/UFMG, Brazil; 2Department of 
Pharmacology ICB/UFMG, Brazil; 3Biocor 
Institute, Brazil.

Objetivo: The coronary artery disease is one of 
the main causes of death and the most important 
indication for heart surgery. The human 
saphenous vein (HSV) is still the most employed 
self-graft, however at long term its patency rate 
is lower in comparison with arterial grafts. The 
pharmacological resources available at this 
moment are still inefficient to the vascular 
therapy. The present work aims to evaluate “in 
vitro” the therapeutic potential of a flavonoid, 
dioclein, in the HSV of 67 patients post cardiac 
bypass surgery.
M é t o d o s  e  R e s u l t a d o s :  We  u s e d  
pharmacological and electrophysiological 
approaches in order to investigate the effect of 
dioclein on HSV, as well as to investigate its 
underling mechanism of action. In isolated rings 
contracted with phenylephrine, dioclein induced 
a potent concentration-dependent relaxation 

-6(IC =3x10 ±0.2M, E =131.3±11.7%; 8) 50 max

compared to other drugs currently in use. The 
effect was slightly shifted to the right in vessels 

-5 without endothelium (IC =1.1x10 ±0.4M, 50

E = 98.8 ± 4.5%; 8) or pre-treated with L-max
-5 NAME (IC =1.1x10 ±0.4M, E =83.07 50 max

±7.2%; 5). However its most important 
mechanism of action did not depend on 
functional endothelium. The direct effect of 
dioclein in the smooth muscle cells (SMCs) did 
not change after pre-treatment with TEA or 
BaCl  but was strongly inhibited after pre-2

treatment with DIDS, high concentrations of 
glibenclamide and inhibitors of PKG (Rp-8-
pCPT cGMP) and PKA (H-89). Dioclein 
induced a hyperpolarization in SMCs (-10.7 
±3.3mV; 7), which was dependent on extra 

-cellular concentrations of Cl .
Conclusões: We can conclude that the 
vasorelaxant effect of dioclein in HSV partially 
depend on endothelial NO but considerable part 

-of its effect depend on the opening of Cl  
channels in the SMCs, probably involving the 
participation of PKG and PKA.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPEMIG

04 - 020
BRADYKININ (BK) RECEPTOR 
ANTAGONISTS IN PARATRIGEMINAL 
NUCLEUS (Pa5) ATTENUATE PRESSOR 
RESPONSES TO SCIATIC NERVE 
STIMULATION (SNS).
*Koepp J.; França, C.E.; Caous, C.A.; Balan, 
A.C.; Yu, Y.G.; Lindsey, C.J.; *Rae G.A. 
Departments of *Pharmacology, UFSC, 
Florianópolis and Department of Biophysics, 
UNIFESP, São Paulo, Brazil.

Objetivo: The Pa5, a small medullary structure, 
is implicated in the somatosensory reflex (SSR) 
arch, since Pa5 lesions markedly reduce SNS-
induced pressor responses. On the other hand, 
BK applied to the Pa5 produces pronounced 
pressor responses. We now examine whether 
select ive kinin receptor  antagonis ts  
microinjected in the Pa5 influence the pressor 
response to SNS and if SNS alters Pa5 kinin 
receptor gene product expression.
Métodos e Resultados: Arterial pressure 
changes induced by SNS (1 ms pulses at 0.6 mA 
and 20 Hz for 10 s) were monitored before and 
after ipsi-, contra- or bilateral microinjection of 
selective kinin receptor antagonists in the Pa5 of 
isoflurane-anesthetized, paralyzed and 

9 8artificially-ventilated adult rats. Des-Arg -Leu -
-1BK (100 pmol . 0.1ìl ; B1 kinin receptor 

antagonist), did not alter the pressor response to 
SNS whether injected ipsi- or contralaterally. 
Twenty pmol (0.2 ìl) of the B2 antagonist HOE-
140, applied contra- or bilaterally led to a 62% 
(13 ± 0.6 to 5 ± 1 mmHg) or 58% reduction of 
the SNS produced pressor response, 
respectively, while ipsilateral HOE-140 
injection to the stimulation failed to alter the 
pressor response. SNS induced the expression 
of B1 receptor encoding mRNA in the Pa5.
Conclusões: The findings suggest that 
endogenous BK plays a role in the SSR evoked 
by SNS via B2 receptors in the Pa5. The effect of 
B2 receptor blockade was equivalent to that of 
Pa5 lesion, showing that BK is an important 
mediator in the SSR arch. The expression of B1 
receptor gene products may be held as evidence 
of B2 receptor stimulation caused by SNS.
Apoio Financeiro: FAPESP and CNPq

04 - 021
VASCULAR REACTIVITY TO 
PROPRANOLOL IN RAT MESENTERIC 
BED AND AORTA

1 1 1FBM Priviero ; MA Claudino ; CE Teixeira ; 
1 2 1 1G de Nucci ; A Zanesco ; E Antunes Dept 

2Pharmacology, UNICAMP; Dept Physical 
Education, Paulista State University, Rio 
Claro, Brazil

Objetivo: The non-selective b-adrenoceptor 
antagonist propranolol (PROP) has been widely 
used to treat cardiac diseases, mainly arterial 
hypertension, due to its ability to prevent 

vascular and cardiac remodeling. This work 
aimed to investigate the vascular reactivity to 
PROP in rat mesenteric bed (MB) and aorta 
(RA).
Métodos e Resultados: MB and aortic rings 
were mounted in a perfusion system and in organ 
baths, respectively. Tone was raised with 
phenylephrine (PE). Concentration-response 
curves to PROP were constructed in the absence 
or in presence of nitric oxide synthase (L-
NAME; 100 mM) or soluble guanylyl cyclase 
(ODQ; 1 mM) inhibitors. The basal mesenteric 
pressure was significantly increased by PE 
(12±1 mmHg in the absence and 85±7 mmHg in 
presence of PE). Infusion of either L-NAME or 
ODQ caused an additional increase in perfusion 
pressure of 32±7 mmHg and 29±4 mmHg, 
respectively. In MB, bolus injection of PROP 
(30, 100 and 300 nmol) reduced the mesenteric 
perfusion pressure (32±2, 56±3 and 78±3%, 
respectively), an effect significantly attenuated 
by L-NAME (31, 37 and 24% inhibition, 
respectively for each dose). Similarly, ODQ 
reduced the decreases in perfusion pressure 
evoked by PROP (26 and 14% inhibition 
respective to 100 and 300 nmol). PROP (0.01-10 
mM) affected neither endothelium-intact nor 
denuded RA.
Conclusões: PROP elicited significant 
decreases in pressure in MB, which were partly 
blocked by L-NAME and ODQ, suggesting an 
involvement of the NO-signaling cascade in 
these responses.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 022
ET  Receptor Blockade Decreases Vascular A

Superoxide Generation In Doca-Salt 
Hypertension.

1Callera GE; Touyz RM, Teixeira SA, Muscara 
MN, Carvalho MHC, Fortes ZB, Nigro D, 
1Schiffrin EL, Tostes RC. Department of 
Pharmacology, Institute of Biomedical 
Sciences, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 

1Brazil and Clinical Research Institute of 
Montreal, University of Montreal, Montreal, 
Canada.

Objetivo: Development and progression of end-
organ damage in hypertension have been 
associated with increased oxidative stress. 
Superoxide anion accumulation has been 
reported in deoxycorticosterone acetate 
(DOCA)-salt hypertension, where endothelin-1 
plays an important role in cardiovascular 
damage. We hypothesized that blockade of ETA 

receptors in DOCA-salt rats would decrease 
oxidative stress.
Métodos e Resultados: Both systolic blood 
pressure (SBP, 210±9 mmHg; P<0.05) and 
vascular superoxide generation in vivo were 
increased in DOCA-salt (44.9±10.3%; P<0.05) 
vs. control uninephrectomized (UniNx) rats 
(118±3 mmHg; 18.5±3%, respectively). In 
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DOCA-salt rats, the ET  antagonist BMS A
-1 -1182874 (40 mg.Kg .day , p.o.) lowered SBP 

(170±4 vs. UniNx, 120±3 mmHg) and 
normalized superoxide production (21.7±6 vs. 

-1 -UniNx, 11.9±7%). Vitamin E (200 mg.Kg .day
1  , p.o.) decreased superoxide formation in 
DOCA-salt rats (18.8±7%), but did not alter 
SBP. Oxidative stress in non-stimulated 
circulating polymorphonuclear cells (PMNs) or 
in PMNs treated with zymosan, an inducer of 
superoxide release, was similar in DOCA-salt 

 and UniNx groups. Superoxide formation by 
PMNs was unaffected by treatment with BMS 
182874. Western blot analysis showed increased 
nitrotyrosine-containing proteins in mesenteric 
vessels from DOCA-salt compared with UniNX. 
Treatment with either BMS 182874 or vitamin E 
abolished the differences in vascular 
nitrotyrosine-containing proteins between 
DOCA-salt and UniNX. Maximal relaxation to 
acetylcholine was decreased in DOCA-salt 
aortas (75.8±4.2% vs. UniNx, 95.4±1.9%, 
P<0.05). BMS 182874 treatment increased 
acetylcholine-induced relaxation in DOCA-salt 
aortas to 93.5±4.5%.
Conclusões: These in vivo findings indicate that 
increased vascular superoxide production is 
associated with activation of the endothelin 
system via ET  receptors in DOCA-salt A

hypertension, in apparently blood pressure-
independent fashion.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 023
EXPRESSÃO DE RECEPTORES B  E B  1 2

DE CININAS EM MODELOS DE 
HIPERTENSÃO EXPERIMENTAL: 
ANÁLISE QUANTITATIVA POR REAL 
TIME PCR.

1 2 2Fernandes L ; Mori MAS ; Pesquero JB , 
1 1Carvalho MHC .  Lab. de Hipertensão, Depto. 

2 de Farmacologia, ICB  USP, e Lab. de 
 Biologia Molecular,Depto. de Biofísica, 

UNIFESP.

Objetivo: Determinar a expressão de RNAm 
para receptores B e B  no sistema cardiovascular 1 2

de ratos submetidos à hipertensão renovascular 
(GII) e espontaneamente hipertensos (SHR).
Métodos e Resultados: Avaliou-se tecidos 
cardíaco, renal e vascular (aorta e leito 
mesentérico) de ratos GII e leito mesentérico e 
rim de SHR (n=7-10). A expressão de B  e B  foi 1 2

investigada a partir de 2m g de RNAtotal 
utilizados na reação de RT-PCR em tempo real. 
Os valores foram normalizados pelos níveis de 
RNAm para GAPDH. A quantidade de RNAm 
para receptores B  e B  foi determinada pela 1 2

relação estabelecida entre os níveis expressos 
por hipertensos e controles normotensos. O 
grupo GII apresentou expressão aumentada de 
receptores B  no coração, aorta e mesentério 1

(13,48; 2,61 e 5,57 vezes mais expressos, 

respectivamente) e reduzida no rim (0,88 vezes 
menos expresso). Nesses animais observou-se 
aumento na expressão de B  em todos os tecidos 2

(3,66 vezes no coração, 1,44 vezes no rim, 1,14 
vezes em aorta e 5,72 vezes no mesentério). Em 
relação aos normotensos, a expressão de B  em 1

SHR foi menor em mesentério e rim (0,14 e 0,35 
vezes respectivamente), reduzida para B  em 2

mesentério (0,57 vezes menor) e aumentada 
para B  em rim (4,06 vezes maior).2

Conclusões: Modelos de hipertensão 
experimental apresentam características 
distintas quanto à expressão gênica de 
receptores de cininas. Esses dados podem 
sugerir importante papel do sistema renina-
angiotensina na modulação da expressão de 
receptores B  e B  em órgãos do sistema 1 2

cardiovascular.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 024
ROLE OF RENAL ISCHAEMIA AND 
REPERFUSION ON RENAL VASCULAR 
RESPONSE TO PHENILEPHRINE AND 
BRADYKININ IN THE ISOLATED RAT 
KIDNEY.

1 1Kátia D. Silveira , Walter B. Cicarini , Jamil 
3 2Assreuy , Mauro M. Teixeira , Maria 

1 1Aparecida R. Vieira  and Kênia Pompermayer . 
1 2Depto. Fisiologia e Biofísica, Depto. 

3Bioquímica e Imunologia ICB-UFMG; Depto. 
Farmacologia, UFSC.

Objetivo: Reperfusion of ischaemic tissues is 
of ten associated with microvascular  
dysfunction. In the present study we 
investigated the effect of renal ischaemia and 
reperfusion (I/R) on renal vascular reactivity to 
phenylephrine and bradykinin in the perfused rat 
kidney.
Métodos e Resultados: Wistar rats (240-280g) 
were anaesthetized with thiopental (40mg/kg, 
i.p.) and the left kidney was excised through a 
flank incision. Renal ischaemia was performed 
in the contralateral kidney by total interruption 
of renal artery flow for 45 min. After 45 min 
renal reperfusion was restablished, and at the 
end of 4 hours, the right kidney was canulated, 
isolated and transferred to a closed-circuit 
system. The kidney was perfused with Krebs 
solution containing 7.5% bovine serum 
albumin. Basal perfusion pressure and perfusion 
flow were not significantly affected by 
ischaemia followed by 4 hours of reperfusion 
(112.7±2.3 versus 113.3±7.5 mmHg and 
20.7±2.7 versus 25±2.7 ml/min, in I/R and 
control kidneys, respectively). Cumulative 
doses of phenylephrine (0.0130mM) induced 
dose-dependent increases in renal vascular 
resistance (RVR). The maximal effect on the 
relative increase in RVR was obtained with 
1mM and was similar in control and ischaemia 
followed by 4 hours of reperfusion (260±30% 
and 250±60% in control and I/R kidneys, 

respectively). In control kidneys, bradykinin 
(BK, 0.5 mM) produced a transient decrease in 
RVR by 27±3.8%. However, in the I/R kidneys, 
the reduction in tHe RVR induced by BK was 
only one third of that observed in control 
kidneys (9±1%).
Conclusões: In conclusion, the decrease in the 
renal vascular reactivity to BK after I/R may be 
related to an impaired renal vascular function 
(type of kinin receptor, modulation by renal 
vasodilators, and/or kinin degradation 
pathways) consequent to ischaemia and 
reperfusion manneveurs.
Apoio Financeiro: CAPES, FAPEMIG

04 - 025
EFFECTS OF ATENOLOL AND 
ATENOLOL ASPIRINATE IN THE 
CHRONOTROPIC RESPONSES TO 
ISOPROTERENOL IN RAT ISOLATED 
RIGHT ATRIA
AC Montes, FBM Priviero, JL Donato, G De 
Nucci. Dept of Pharmacology, UNICAMP, SP, 
Brazil.

Introduction: The atenolol aspirinate (AA), a 
compound in which aspirin is coupled to an 
atenolol (AT) molecule by an ester bond, was 
evaluated as a potential mutual prodrug of AT 
and aspirin. AT is a â -adrenergic antagonist 1

that has been used to treat cardiac diseases. We 
have studied the effect of AA and AT on the 
chronotropic responses to the non-selective â-
adrenergic agonist isoproterenol (ISO) in rat 
isolated right atria, using in vitro and ex vivo 
models.
Methods: Male Wistar rats were sacrificed, the 
right atria were isolated and concentration-
response curves (CRC) to ISO were constructed 
in absence or presence of AT and AA (1 µM, 
each). In ex-vivo assays, rats were pretreated 
with AT (10 mg/Kg, i.p.) or AA (17 mg/Kg, i.p.), 
the right atria were isolated 20 minutes after 
administration and CRC to ISO were obtained. 
Results: Neither the spontaneous beating nor 
the maximal responses to ISO were affected in 
all groups. In in vitro assays, the potency of ISO 
was significantly reduced by addition of AT, but 
not AA (control: 9.25 ± 0.25; AT: 8.40 ± 0.12; 
AA: 9.46 ± 0.14). In ex-vivo assays, both AT and 
AA caused a rightward shift in the CRC to ISO in 
comparison to the control group (control: 9.35 ± 
0.09; AT: 8.66 ± 0.03; AA: 8.04 ± 0.04).
Conclusions: In ex-vivo (but not in vitro) 
assays, the AA acts as a prodrug of AT, 
suggesting that AA metabolism is required for 
the release of aspirin and the biologically active 
molecule of AT, as evidenced by the reduced 
potency of ISO in rat right atria.
Financial Support: FAPESP
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04 - 026
CHARACTERIZATION OF VASCULAR 
ANGIOTENSIN II GENERATION 
PATHWAYS IN CHRONIC 
HYPERTENSIVE RATS
D.O. Sivieri Jr., M.C.O. Salgado, Dep. 
Farmacologia, Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto-USP

Objetivo: We described an increased 
conversion of Angiotensin (Ang) I to Ang II in 
vascular tissue of one-kidney, one clip 
hypertensive (1K1C) rats. In this study we 
investigated the relative role of angiotensin 
converting enzyme (ACE) dependent and 
independent pathways of Ang II generation in 
mesenteric arterial bed (MAB) of chronic 1K1C 
rats.
Métodos e Resultados: In MAB isolated from 
normotensive control and 1K1C rats, perfused 
with Krebs solution (4mL/min.), Ang II (20-

11200pmol), Ang I (100-800pmol), and [Pro -D-
12Ala ]-Ang I (PDA, an ACE-resistant inactive 

substrate that releases Ang II by the action of rat 
elastase-2, 300-2.500pmol) induced dose-
dependent increases in perfusion pressure. 
Vasoconstrictor responses induced by Ang I in 
MAB of 1K1C and controls rats were similar 
(46.2 ±2 and 42.5±3 mmHg, 800pmol), while the 
responses elicited by Ang II were significantly 
(P<0.0001) depressed in 1K1C compared to 
controls (40±3 vs. 53±3 mmHg, 200pmol). The 
PDA-induced vasoconstrictor responses were 
significantly (P<0.0001) depressed in 
preparations of 1K1C compared to controls. 
Captopril (30mM) did not affect the responses 
induced by PDA but reduced in a similar fashion 
(95% reduction) the responses induced by Ang I 
in both 1K1C and control MAB.
Conclusões: The depressed responses to PDA in 
1K1C arteries indicate that the increased 
conversion of Ang I to Ang II is due to an 
increase in ACE activity and that the alternative 
pathway of Ang II generation mediated by 
elastase-2 is depressed in this model of 
hypertension.
Apoio Financeiro: CAPES; PRONEX

04 - 027
ERECTILE EFFECTS OF THE SOLUBLE 
GUANYLYL CYCLASE (sGC) 
STIMULATOR BAY 41-2272 IN RAT 
CORPUS CAVERNOSUM (RCC).
Baracat, JS; Teixeira, CE; Antunes, E and De 
Nucci, G. Dept. Pharmacol. UNICAMP, 
Campinas/SP.

Objetivo: BAY 41-2272 was recently identified 
as a potent sGC stimulator in a nitric oxide (NO)-
independent manner. This study aimed to 
investigate the effects of BAY 41-2272 in the 
RCC in vitro and in vivo.
Métodos e Resultados: (1) In vitro: Strips of 
RCC were mounted in organ baths and 

connected to isometric transducers to record 
BAY 41-2272-evoked relaxations. (2) In vivo: 
Intracavernous pressure (ICP) was recorded in 
anesthetized rats both in response to stimulation 
of the cavernous nerve and to BAY 41-2272 
given intracavernously. BAY 41-2272 (0.01-10 
mM) relaxed the RCC in a concentration-
dependent manner (n=16), with a pEC  value of 50

6.56 ± 0.12. The sGC inhibitor ODQ (10 mM) 
caused a rightward shift (8.2-fold) in the 
concentration-response curve (CRC) to BAY 
41-2272. Similarly, the NO synthesis inhibitor 
L-NAME (100 mM) shifted the CRC to BAY 
41-2272 to the right (2.0-fold). On the other 
hand, the phosphodiesterase type 5 inhibitor 
tadalafil (0.1 mM) caused a leftward shift in the 
CRC to BAY 41-2272 (2.0-fold). Stimulation of 
the cavernous nerve (2-6 V; 12 Hz) induced 
voltage-dependent increases in ICP (maximal 
increase of 69.1 ± 9.1 mmHg). Administration 
of BAY 41-2272 (1-10 nmol) also significantly 
increased ICP in a dose-dependent manner 
(maximal increase of 35.9 ± 3.3 mmHg).
Conclusões: The results indicate that BAY 41-
2272 induces erectile responses in RCC, in vitro 
and in vivo. The finding that L-NAME reduces 
BAY 41-2272-evoked relaxations suggests that 
this compound synergizes with endogenous NO 
to elicit its erectile response.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 028
17 b-ESTRADIOL REPAIRS THE ANG II 
DECREASED RESPONSIVENESS IN 
COLLARED CAROTID ARTERIES OF 
RATS
1 2 1Fukada, SY; de Oliveira, AM. Department of 

2Farmacology. FMRP-USP. Laboratory of 
Farmacology. FCFRP-USP.

Objetivo: Estrogen is vasoprotective in animal 
models of vascular injury, but the mechanisms 
involved are not yet understood. This work 
aimed to clarify the mechanisms involved on 
estrogen protector effect of angiotensin II (Ang 
II) responsiveness after an injury by collar 
placement on rat carotid artery.
Métodos e Resultados: Female Wistar rats 
were ovarietomized and divided into 2 groups. 
The group 1 had a pellet, of vehicle (corn oil) or 
17 b-estradiol (E - 400µg/8µl), implanted 2

subcutaneously 7 days before the collar surgery 
(n=8-10). The group 2 had the pellet 
implantation 7 days after collar injury surgery 
(n=8-10). The collared and contralateral carotid 
arteries were removed 14 days after injury 
surgery (group 1) and 21 days after surgery 
(group 2) and isometric contractions to Ang II 

-11 -7(10 -10 M) were recorded in presence or 
absence of endothelium or after Indomethacin 

- 5(10 M) incubation (30 min). p<0,05 
significantly different (ANOVA followed by 
Bonfferoni). On vehicle treated rats of group 1, 
the Ang II maximum effect (Emax) and pD  2

values were reduced on collared artery (0,13 ± 
0,01g; 8,03 ± 0,10) when compared to 
contralateral (0,34 ± 0,03g; 8,72 ± 0,05), while 
on E  treated rats the Emax values for collared 2

and contralateral were similar (0,26 ± 0,03g; 
0,21 ± 0,03g). In denuded injured carotid, Ang II 
Emax value was reduced when compared to 
contralateral on vehicle treated (0,22 ± 0,06g; 
0,49 ± 0,05g) and E  treated (0,34 ± 0,06g; 0,47 2

± 0,07g). Indomethacin incubation did not alter 
Ang II Emax value nor pD  value in collared and 2

contralateral arteries. On group 2, the Ang II 
Emax and pD  values were reduced on collared 2

artery (0,20 ± 0,05g; 8,14 ± 0,23g) when 
compared to contralateral (0,41 ± 0,04g; 8,40 ± 
0,10g) of vehicle treated rats. Estrogen 
administration after collar injury also restored 
Ang II Emax value on collared artery (0,25 ± 
0,04g) similar to contralateral (0,29 ± 0,03g). 
On E  treated rat, the Emax value of denuded 2

artery was impaired on collared artery (0,25 ± 
0,05g) compared to contralateral (0,42 ± 0,04g) 
but were similar to endothelium intact artery. 
Indomethacin incubation did not alter Ang II 
Emax value nor pD  value2

Conclusões: The collar injury on carotid artery 
reduces the Ang II-induced contraction while 
estrogen administration before or after collar 
surgery,  repair  the Ang II  vascular 
responsiveness. The estrogen protector effect on 
collared artery is probably not related to 
endothelium factor or prostanoids release.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 029
TRANSPORTE DE L-ARGININA EM 
PLAQUETAS DE PACIENTES 
URÊMICOS HIPERTENSOS

1 1T.M.C. Brunini , M. Lemos Neto , M.A.S. 
1 1 2Siqueira , M.A. Antunes , S. Santos , R. Soares 

1 1de Moura , A.C. Mendes Ribeiro . 
1Departamento de Farmacologia e 

2Psicobiologia, Departamento de Nefrologia, 
UERJ, Rio de Janeiro.

Objetivo: O óxido nítrico (NO) modula a 
função plaquetária. Em plaquetas humanas, o 
transporte de L-arginina, precursor do NO, é 

+mediado pelo sistema y L, modulador da 
produção de NO nestas células. A maioria dos 
pacientes com IRC apresentam disfunção 
plaquetária e hipertensão, levando a uma maior 
propensão a eventos tromboembólicos. Estas 
alterações parecem estar relacionadas a um 
distúrbio da via L-arginina-NO. O presente 
estudo investigou alterações no transporte de L-
arginina em plaquetas de pacientes urêmicos em 
hemodiálise, hipertensos e normotensos.
Métodos e Resultados: Foram avaliados 16 
pacientes urêmicos em hemodiálise (8 
hipertensos e 8 normotensos) e 8 controles. O 

+sistema y L foi isolado utilizando-se L-leucina. 
Foi observado uma ativação do mesmo (pmoles/ 
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9 10 céls/min) em pacientes urêmicos hipertensos 
(144 ± 25) e urêmicos normotensos (102 ± 4) em 
relação aos controles (63 ± 9). Não houve 
diferença estatisticamente significativa entre os 
pacientes com IRC hipertensos e normotensos. A 
difusão não é afetada pela IRC.
Conclusões: A elevação do transporte de L-

+arginina, via sistema y L, em plaquetas de 
pacientes urêmicos, tanto hipertensos como 
normotensos, pode estar associada ao aumento 
plaquetário da síntese de NO, funcionando como 
um mecanismo protetor contra a aterotrombose.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPERJ e Welcome 
Trust

04 - 030
DISFUNÇÃO ENDOTELIAL EM 
FÊMEAS DIABÉTICAS: EFEITO DA 
INSULINA E 
TETRAHIDROBIOPTERINA.
Akamine EH; Tostes RCA; Nigro D; Carvalho 
MHC; Fortes ZB. Depart. de Farmacologia, 
ICB, USP, São Paulo, SP.

Objetivo: A tetrahidrobiopterina (BH4) é um 
cofator da óxido nítrico sintase (NOS) e sua 
deficiência diminui a atividade dessa enzima. 
Aumentada expressão e atividade da NOS por 
insulina tem sido descrito. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi verificar o efeito da insulina e 
BH4 sobre a diminuída vasodilatação 
dependente do endotélio e verificar se a insulina 
aumenta a expressão gênica de eNOS em fêmeas 
diabéticas.
Métodos e Resultados: Ratas Wistar (8-9 
semanas) foram tornadas diabéticas por aloxana 
(40 mg/kg, iv). Utilizando circuito fechado de 
TV acoplado ao microscópio determinou-se, in 
vivo, a variação do diâmetro de arteríolas e 
vênulas mesentéricas em resposta à aplicação 
tópica de acetilcolina, bradicinina e histamina 
antes e após superfusão com BH4 ou em ratas 
tratadas com insulina (2UI/dia/12 dias). A 
expressão gênica de eNOS foi verificada no 
mesentério por RT-PCR. As respostas 
diminuídas de arteríolas à acetilcolina, 
bradicinina e histamina de ratas diabéticas 
(4,3±0,6, 3,7±0,5 e 4,2±0,5) foram corrigidas 
pela insulina (8,1±0,9, 7,8±0,9 e 7,0±0,8) e pela 
superfusão com BH4 (8,1±0,5, 6,9±0,4 e 
7,6±0,9). De modo semelhante, a insulina e BH4 
corrigiram as respostas diminuídas de vênulas a 
esses vasodilatadores dependentes do endotélio. 
O diabetes e a insulina não alteraram a expressão 
gênica no mesentério de eNOS.
Conclusões: Nossos dados permitem sugerir 
que a insulina corrige a vasodilatação 
dependente do endotélio, por outra via que não, 
por aumento da expressão gênica de eNOS e que 
a disfunção endotelial em fêmeas diabéticas 
pode estar relacionada à deficiência de BH4.
Apoio Financeiro: FAPESP e PRONEX

04 - 031
EFEITO DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO DE CASCAS DE 
UVAS VINÍFERAS (GSE) SOBRE A 
VASOCONSTRIÇÃO INDUZIDA PELA 
NORADRENALINA E POTÁSSIO NO 
LEITO VASCULAR MESENTÉRICO 
(LMV).
Madeira SVF, Resende AC, Tano T, Rangel 
BM, Ognibene DT e Soares de Moura R. 
Departamento de Farmacologia. UERJ, Rio de 
Janeiro, RJ.

Objetivo: O GSE apresenta atividade 
vasodilatadora dependente do endotélio. Neste 
estudo investigamos o possível envolvimento 
dos canais de cálcio operados por voltagem 
(VOC) e/ou operados pelo receptor (ROC) no 
efeito vasodilatador do GSE e se o mesmo 
extrato apresenta efeito sobre as respostas 
vasodilatoras da acetilcolina (ACh) e 
nitroglicerina (NG).
Métodos e Resultados: O LMV de ratos Wistar 
machos (250-350g) foi isolado e perfundido 
segundo McGregor (J Physiol, 177: 21, 1965). 
Injeções em bolus de cloreto de potássio (KCl; 
10-600mmol) promoveram um aumento na 
pressão de perfusão (PP), que permaneceu 
inalterado após tratamento com GSE (10, 30 e 
100mg/ml, n=18). Em preparações perfundidas 
com solução isenta de cálcio e KCl elevado 
(100mM), o aumento na PP induzida pelo 
cloreto de cálcio (CaCl2; 0,2-6mmol), não foi 
alterado após perfusão com GSE (1mg/ml) 
( C a C l 2 ;  6 m m o l :  9 3 , 3 3 ± 1 2 , 2 4  v s  
88,67±13,83mmHg, n=12). Em contraste, o 
tratamento do LMV com GSE (10, 30 e 
100mg/ml, n=18) reduziu significativamente a 
curva dose-resposta (1-300nmol)  de 
noradrenalina, sendo o efeito induzido por 
300nmol reduzido em 57,5%, 92,32% e 85,62% 
após  pe r fusão  do  LMV com GSE,  
respectivamente. A ACh (1-100mmol) e NG 
(0,1-10m  mol) produziram um efeito 
vasodilatador que não foi alterado após perfusão 
com GSE (1mg/ml).
Conclusões: Nossos resultados sugerem que o 
efeito vasodilatador do GSE em LMV de rato 
deva depender de um efeito sobre a mobilização 
e/ou influxo de cálcio através dos canais ROC, 
sem o envolvimento dos canais VOC.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPERJ.

04 - 032
AÇÃO DE ANGIOTENSINA II EM VEIA 
PORTA DE RATOS HIPERTENSOS: 
ESTUDO DOS MECANISMOS DE AÇÃO 
E EFEITOS DA INIBIÇÃO DA ENZIMA 
CONVERSORA DE ANGIOTENSINA.
Fernandes L; Fortes ZB; Nigro D; Tostes 
RCA; Carvalho MHC. Depto. de 
Farmacologia, ICB, Universidade de São 
Paulo.

Objetivo: Avaliar as ações de Angiotensina II 
(AngII) em veia porta de ratos espontaneamente 
hipertensos (SHR).
Métodos e Resultados: Utilizou-se anéis de 
veia porta (2-3mm) de ratos machos, adultos, 
Wistar e SHR (n=6-8). Concentrações 

-10 -5crescentes de AngII (10  `a 3x10 M) foram 
aplicadas cumulativamente. Preparações foram 
incubadas com losartan (1m M e 0,1m M/30 min) 
e animais SHR foram tratados com enalapril 
(10mg/kg/8d). Animais controles receberam 
veículo. A pressão arterial (PA) foi 
acompanhada por pletismografia de cauda. Ang 

-10 -8II (10  à 10 M) causou contração em veias de 
ratos Wistar e SHR. Altas concentrações 
induziram relaxamento. O antagonista losartan 
bloqueou (1m M) ou desviou à direita (0,1m M) 
as curvas concentração-efeito à AngII. Veias de 
SHR apresentaram redução de Emax à Ang II 
(0.87±0.1 vs 0.52±0.1*). Não houve diferença 
de EC50 entre grupos. O tratamento com 
enalapril reduziu a PA (182,7±5,3 vs 135,3±6,5 
mmHg*) e restaurou a resposta contrátil de veia 
porta dos SHR à Ang II (Emax 0.87±0.1). ( *P< 
.05).
Conclusões: Em veia porta de ratos Wistar e 
SHR a AngII tem ação vasoconstritora, 
concentração-dependente e relacionada à 
ativação de receptores AT . Altas concentrações 1

do agonista dessensibilizam esses receptores. 
Veias de SHR exibem redução de resposta à Ang 
II, que é revertida pelo tratamento com inibidor 
de ECA. Estes dados revelam novos aspectos do 
Sistema Renina Angiotensina no controle do 
tônus venoso, modulando consequentemente a 
filtração capilar e o débito cardíaco.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 033
UMA PROPOSTA TÉCNICA PARA O 
AQUECIMENTO DA CAUDA DO RATO 
ACORDADO VISANDO O REGISTRO 
DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA 
INDIRETA
P.P.P.Barbosa; Huang, C. Chee; Agnes, F.J. 
Santos; Marcos, S. Nobre; Arthur, Vieira; 
Marcílio, O.B. Peixoto. Lab. de Farmacologia 
e Toxicologia-Setor de Produtos Naturais, 
Depto. FSO, CCBI, Universidade Federal de 
Alagoas. pppb@fapeal.br

Objetivo: A medida da pressão arterial sistólica 
indireta (PASI) obtida na cauda do rato acordado 
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necessita do aquecimento global do animal 
visando permitir o registro da pressão. A 
contenção, o calor global, a luminosidade, o 
controle do calor e o tempo do aquecimento são 
fatores de estresse para o rato e contribuem para 
a obtenção de resultados superestimados. O 
objetivo do trabalho visou desenvolver uma 
alternativa técnica para o aquecimento da cauda 
do rato que permitisse reduzir o estresse que 
ocorre no calor global.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar adultos 
foram divididos em 3 grupos: I: rato imobilizado 
e a cauda inserida no box de calor (49 ± 1 oC -
10'); II: rato contido e colocado na câmara de 
calor (49 ± 1 oC- 3'); III: rato injetado com 
noradrenalina (NOR 0,1 mg/kg, i.p.) e a PASI foi 
obtida durante 10'. A PASI foi registrada com 
transdutor pneumático/eletromanômetro, e 
expressa através da M ± DP (mm Hg-n=15): 
PASI inicial foi de 122 ± 10 para o calor na cauda 
e de *141 ± 7 para o calor global. Esta técnica 
permitiu o registro da PASI no rato injetado com 
NOR (IP-n=9): controle (122 ± 10); 1' (*146 ± 
9); 3' (*143 ± 7); 5' (*144 ± 8); 10' (*143 ± 12).
Conclusões: Os resultados mostraram que o 
aquecimento da cauda do rato acordado permitiu 
obter a PASI durante 10 minutos, e sugeriram 
que a proposta técnica demonstrou sensibilidade 
para a PASI, redução do estresse e a 
confiabilidade dos dados obtidos.
Apoio Financeiro: Auxílio: UFAL e FAPEAL

04 - 034
EFFECTS OF BAY 41-2272 (NO-
INDEPENDENT sGC STIMULATOR) ON 
HYPERTENSION AND HEART 
HYPERTROPHY INDUCED BY 
CHRONIC L-NAME TREATMENT IN 
RATS.

1 2Marcos Zanfolin , Renato Faro , Ana Maria A. 
1 2Guaraldo , Edson Antunes  and Gilberto De 

2 1Nucci . CEMIB - Multidisciplinar Center for 
2Biological Investigation and Department of 

Pharmacology, Faculty of Medical Sciences, 
State University of Campinas  (UNICAMP), 
Campinas - SP  Brazil.

Objetivo: Recently, the compound BAY 41-
2272 (BAY) was described as specific activator 
of sGC NO-independent action. This study 
evaluated the effects of BAY on mean arterial 
blood pressure (MABP), heart weight index 
(HWI), left ventricular weight index (LVWI) 
and cardiomyocyte hypertrophy (CH) induced 
by chronic L-NAME treatment in rats.
Métodos e Resultados: Male rats were 
surgically manipulated, equipped with 
radiotelemetry device into the descending aorta 
and monitored twice a week for 8 weeks. The 
animals were divided in 4 groups: a) Control 
group; b) L-NAME group (20mg/rat/day); c) L-
NAME+BAY group (20mg/rat/day + 10 
mg/kg/day) and d) BAY group (10 mg/kg/day). 
The table summarised the effects of L-NAME, 

L-NAME + BAY and BAY alone, MABP, HWI, 
LVWI and CH after 8 weeks of treatment. Data 
were expressed as mean + SEM. *p<0.05 

#compared with Control group and p<0.05 
compared with L-NAME group. 

Conclusões: Our results demonstrated that 
BAY 41-2272 prevents both arterial  
hypertension and heart abnormalities induced 
by chronic NOS inhibition.

04 - 035
DEVELOPMENT OF A METHOD FOR 
MEASURING THE 
PHOSPHODIETERASE ENZYMATIC 
ACTIVITY BY HIGH-PERFORMANCE 
LIQUID 
CHROMATOGRAPHY/TANDEM MASS 
SPECTROMETRY.
Lorenzetti, R.; Sucupira, M.; J.L. Donato and 
G. De Nucci. Faculty of Medical Sciences, 
Univerity of Campinas, Campinas, SP.

Objetivo: Cyclic nucleotides are intracellular 
second messengers that play a key role in many 
physiological processes. Cellular cGMP 
concentration is determined by the balance 
between its synthesis by guanylyl cyclases and 
its breakdown to 5`-GMP by cyclic nucleotide 
phosphodiesterases (PDEs). We developed a 
selective and rapid method of measured PDE 
activity detecting the amount of cGMP 
hydrolyzed by LC-MS/MS.
Method: Enzymatic reaction was conducted in 
a mixture containing 50 mM Tris-HCl buffer (ph 
8.0), 100 mM MgCl , 20 µM cGMP and 10 µl of 2

partially purified PDE from human washed 
platelets in a total volume of 200 µl. The mixture 

owas incubated at 30 C for 30 min, and then 
stopped by heating in a boiling water-bath for 2 
min. Protein precipitate was removed by 
centrifugation, and the supernatant was 
analyzed by LC-MS/MS operating in positive 
ion mode in MRM mode, monitoring the ions at 
m/z 346.5 and 151.8, (cGMP and his fragment 
respectively) and at m/z 364.3 and 151.7 (5'-
GMP and his fragment respectively). Results: 
Both the increase in 5'-GMP and decrese in 
cGMP concentration showed a direct 
correlation using 3 to 100 ìg of total protein. 
Using sildenafil to inhibit the PDE5 we 
observed a strong inhibition with 5 ìM of 
sildenafil and 50% of PDE inhibition with 0.3 
ìM. Concentrations below 0.1 showed week or 
no inhibition.
Conclusões: We developed a selective, rapid 
and reproducible method to measure PDE 
enzymatic activity. We are now testing different 
inhibitors and purified PDE enzymes.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 036
IN VITRO AND EX-VIVO 
ANTITHROMBOTIC EFFECTS OF 
ATENOLOL ASPIRINATE
AC Montes, JL Donato, G de Nucci. Dept of 
Pharmacology, UNICAMP, SP, Brazil.

Introduction: The atenolol aspirinate (AA) a 
new aspirin derivative in which aspirin is joined 
by an ester linkage to an atenolol molecule was 
evaluated as a potential mutual prodrug of 
aspirin and atenolol. Aspirin is effective as 
antithrombotic agent acting as an inhibitor of 
platelet aggregation by blocking platelet 
cyclooxigenase (COX).We have studied the 
effects of AA on platelet aggregation and 
thromboxane A2 (TXA ) production in vitro and 2

ex vivo models compared with aspirin.
Methods:. Blood from human volunteers were 
collected and platelet rich plasma (PRP) 
obtained by centrifugation. Platelet aggregation 
was measured in an aggregometer. PRP was pre-

oincubated with AA (200 and 500µM) at 37 C for 
5, 10 and 20 min prior to arachidonic acid 
addition (1,0mM), and aggregation monitored 
for 5 minutes. In the ex vivo assay, AA (74 mg/kg 
dimethyl sulfoxide 10%) was orally 
administered to male Swiss mice and 
intracardiac blood was collected after 3 h. The 
TXA  level was measured in both samples of 2

platelet aggregation and ex vivo assay by EIA 
Kit Results: AA doesn't inhibit the platelet 
aggregation induced by arachidonic acid in vitro 
as confirmed by the high levels of TXA  2

synthesis. The inhibition of COX enzyme by the 
AA obtained at 3h on the ex-vivo assay was 64% 
(n=5) compared to an 87% (n=5) of the aspirin.
Discussion: In the ex vivo (but not in vitro) 
assays the AA behaves as an aspirin prodrug 
suggesting that AA metabolism is required for 
the release of atenolol and the biologically 
active aspirin that interacts with the platelet 
COX as showed by the inhibitory effect in TXA  2

synthesis.
Financial Support: FAPESP

04 - 038
EFEITOS HEMODINÂMICOS DA L-
ARGININA NA CIRCULAÇÃO 
PULMONAR DURANTE EMBOLIA 
PULMONAR AGUDA
Carlos A. C. Dias Junior*, Tadeu F. Vieira, 
Jose E. Tanus-Santos, Depto. Farmacologia, 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
USP

Objetivo: Embolia pulmonar aguda (EPA) 
aumenta a resistência vascular pulmonar (RVP), 
podendo levar a colapso cardiovascular. Estes 
aumentos são causados pela obstrução do leito 
vascular pulmonar e pela liberação de 
vasoconstritores, os quais são passíveis de 
antagonismo. Como a L-arginina reduziu a RVP 
em pacientes com hipertensão arterial 
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pulmonar, realizamos o presente estudo visando 
avaliar os efeitos da L-arginina durante EPA.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos 
(300-400 g; N=6) foram anestesiados e 
ventilados mecanicamente após traqueotomia e 
entubação traqueal. Após heparinização (1000 
U) e abertura do tórax, 8 mL de sangue foram 
coletados por punção cardíaca e misturados a 5 
mL de salina contendo albumina (1,5%). Esta 
mistura foi infundida por bomba peristáltica na 
artéria pulmonar (após canulação) e então 
coletada em frasco por cânula inserida no átrio 
esquerdo. A pressão arterial pulmonar (PAP) foi 
medida através de bifurcação da cânula inserida 
na artéria pulmonar. Sendo constante o fluxo (9 
ml/min) gerado pela bomba peristáltica, a RVP 
pode ser quantificada pela medida da PAP. Após 
estabilização, a injeção de 2 mg de microesferas 
(Sephadex, 100 uM de diâmetro) na artéria 
pulmonar aumentou a RVP em 25,2±8 mmHg 
(grupo controle).  Quando L-arginina 
(concentração final de 500 uM) foi adicionada à 
mistura de perfusão, houve uma tendência 
(P=N.S.) a menores aumentos na RVP (18,5±4 
mmHg; grupo L-arginina) após a injeção da 
mesma quantidade de microesferas.
Conclusões: Estes resultados preliminares 
indicam que a L-arginina pode atenuar os 
aumentos de RVP associados a embolia 
pulmonar.
Apoio Financeiro: CAPES

04 - 039
EFEITOS DO TRATAMENTO CRÔNICO 
COM RILMENIDINA SOBRE A 
DENSIDADE CAPILARCUTÂNEA DE 
RATOS ESPONTANEMENTE 
HIPERTENSOS.
Estato V, Tibiriçá E. Lab. de Farmacologia 
Neuro-Cardiovascular, Depto. Fisiol. e 
Farmacodin, IOC/FIOCRUZ, RJ, Brasil.

Introdução: A rarefação dos vasos da 
microcirculação é uma alteração característica 
de pacientes hipertensos. No presente trabalho 
investigamos os efeitos do tratamento crônico 
com rilmenidina sobre a densidade capilar 
cutânea de ratos espontaneamente hipertensos 
(SHR).
Métodos: Ratos machos normotensos Wistar e 
SHR com 12-14 semanas, receberam tratamento 
oral por gavagem de rilmenidina (1 mg/kg/dia) 
ou água (grupo controle) durante 3 ou 6 
semanas. Após o término do tratamento os 
animais foram anestesiados com pentobarbital 
(50 mg/kg) e levados ao microscópio com 
sistema de iluminação para fluorescência para a 
visualização da microcirculação cutânea da 
orelha. As imagens obtidas foram gravadas em 
vídeo para posterior contagem do número de 
capilares por mm2. Resultados: Inicialmente, 
foi observada diferença significativa entre a 
densidade capilar cutânea de ratos Wistar e SHR 
não tratados (16 ± 0,9 e 12 ± 1,3 capilares/mm2, 

respectivamente (P<0,05). Os efeitos anti-
hipertensivos da rilmenidina foram obervados 
já na primeira semana de tratamento, 
alcançando quedas de 45 ± 3 % e 47 ± 4 % na 
terceira e sexta semanas de tratamento, 
respectivamente. O tratamento crônico com 
rilmenidina, induziu aumento da densidade 
capilar cutânea de ratos SHR de 54 ± 2 % e de 52 
± 3 % respectivamente, quando comparado com 
o grupo SHR não tratado.
Conclusões: Discussão: O presente estudo 
demonstrou que o tratamento crônico com 
rilmenidina, um anti-hipertensivo de ação 
central, resulta em aumento da densidade 
capilar funcional em animais hipertensos.
Apoio Financeiro: Apoio: CNPq/FAPERJ

04 - 040
VASODILATOR RESPONSE IN 
NORMOTENSIVE AND HYPERTENSIVE 
RATS EXPOSED TO STRESS

 Novo, R.*; Cordellini, S. - Depto. 
Farmacologia - IB  UNESP/Botucatu-SP

Objetivo: The literature reports an impaired 
endothel ium-dependent  relaxat ion in 
spontaneously hypertensive rats (SHR). 
Moreover, stress induces a hyporreactivity to 
noradrenaline (NA) in normotensive (NR) rats 
(Cordellini & Vassilieff Gen. Pharmacol., 
30:79,1998). The objective was to investigate 
the vasodilator response in normotensive and 
SHR rats exposed to stress.
Métodos e  Resultados:  Cumulat ive 
concentration-effect curves to acetylcholine 
(ACh) were obtained in phenylephrine-
precontracted endothelium intact aorta from NR 
and SHR rats, submitted (ST) or not to stress. 
Stress was 20-min swimming followed by 1-h 
immobilization starting 25 min after swimming 

-4session. Sodium nitroprusside (10  M) were 
added at the end of the curves to test the smooth 
muscle integrity. Hypertension decreased the 
aorta response to ACh. Stress exposure did not 
alter the reactivity to ACh of aorta from both NR 
and SHR [maximum response (% of relaxation): 
NR 85.50 ± 3.62; NR/ST 82.00 ± 6.00; SHR 
41.00 ± 6.59*; SHR/ST 30.30 ± 6.09; n =5 - 6; 
*P < 0.05 related to NR]. Two way ANOVA 
followed by Tukey-Kramer test.
Conclusões: Stress exposure did not affect the 
vasodilator response in both NR and SHR rats.
Apoio Financeiro: Supported by CAPES

04 - 041
VASCULAR ADAPTIVE RESPONSE TO 
THE STRESS IN FEMALE RATS: ROLE 
OF THE ENDOTHELIAL NITRIC 
OXIDE-SYSTEM ACTIVITY
Lanza, U, JR.*, Cordellini, S., Departamento 
de Farmacologia, IB-Unesp-Botucatu/SP.

Objetivo: Previous data from our laboratory 
have shown that immobilization stress 

determines a hyporreactivity to noradrenaline 
(NA) in aorta of both male and female rats and 
that this response is a consequence of an 
increased endothelial nitric oxide (NO)-system 
activity in male rats. The objective was to 
investigate the participation of the NO-system 
on the vascular adaptive response to stress in 
female rats.
Métodos e Resultados: Curves to NA were 
obtained in aorta, with (+E) and without (-E) 
endothelium, of female rats submitted (ST) or 
not (control) to stress (2-h immobilization), in 

-4the presence or absence of L-NAME (3 x 10 M) 
5 or indomethacin (INDO, 10 M). Acetylcholine 

-6 -4(10  M) and sodium nitroprusside (10  M) were 
added at the end of the curves to NA in order to 
test endothelium and smooth muscle integrity, 
respectively. The reactivity of aorta (-E) was not 
altered by the different procedures (P > 0.05). 
Similar to that observed in male rats, stress 
determines a hyporreactivity to NA in aorta of 
female rats that was abolished by L-NAME, but 
not by indomethacin [maximum response (g of 
tension): control 5.03 ± 0.22; ST 3.67 ± 0.19*; 
control/L-NAME 6.55 ± 0.43; ST/L-NAME 
5.86 ± 0.62; control/INDO 4.36 ± 0.23; 
ST/INDO 2.57 ± 0.25; *P < 0.05 relate to 

…control; P < 0.05 relate to ST, n = 6 - 14;]. The 
results are presented by mean ± SEM (ANOVA 
and Tukey-Kramer test).
Conclusões: Similar to male rats, the vascular 
adaptive response to the stress in females is also 
a consequence of an increased endothelial NO-
system activity.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 042
IMPORTÂNCIA DA HIPERGLICEMIA 
PÓS PRANDIAL NA DISFUNÇÃO 
ENDOTELIAL DO DIABETES
1 2 2Almeida ALF, Affonso FS, Gomes MB, 
1 1Tibiriçá E Depto. Fisiol. e Farmacodin., IOC/ 

2FIOCRUZ - RJ Disciplina de Diabetes e 
Metabologia (HUPE) - UERJ - RJ

Objetivo: Avaliar os efeitos vasculares agudos 
de concentrações elevadas de glicose - que 
correspondem àquelas observadas em pacientes 
com diabetes do tipo 2 ou utilizadas para 
diagnosticar a doença - em aortas isoladas de 
coelhos não diabéticos.
Metodologia e Resultados: Aortas torácicas de 
coelhos albinos New Zealand são preparadas 
para registro de tensão isométrica. A 
vasodilatação dependente (acetilcolina, ACh e 
bradicinina, BK) e independente (nitroprussiato 
de sódio, SNP) do endotélio é avaliada após um 
período de incubação de três horas com glicose 
normal (5mM) ou elevada (7, 11.1, 15 e 25 mM). 
Os efeitos inespecíficos do aumento da 
osmolaridade sobre a reatividade vascular são 
testados após incubação com soluções de 
manitol (15 e 25 mM). Os resultados mostraram 
que concentrações de glicose 15 e 25 mM 
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induzem redução significativa das respostas 
vasodilatadoras induzidas pela ACh ( 32±5% e 
23±4% vs 51±5% ) e BK (23±4% e 20±2% vs 
53±9%) com relação ao grupo controle (5mM) 
(n=6,p<0.05). Não foram observadas diferenças 
significativas no relaxamento induzido por SNP 
entre os grupos tratados com glicose normal ou 
elevada(34±4% vs 29±3%). Finalmente, a 
incubação com manitol não modificou a 
resposta vasodilatadora induzida pela ACh.
Conclusões: Concentrações de glicose que 
c o r r e s p o n d e m  à q u e l a s  e n c o n t r a d a s  
rotineiramente durante o período pós-prandial 
em pacientes diabéticos induzem alterações 
a g u d a s  d a  r e a t i v i d a d e  v a s c u l a r  n a  
macrocirculação de animais não diabéticos. A 
disfunção endotelial induzida pela glicose 
elevada em anéis de aorta de coelho não está 
relacionada com o aumento da osmolaridade do 
meio.
Apoio Financeiro: CNPq

04 - 043
AORTA ADAPTIVE RESPONSE TO 
STRESS IN HYPERTENSIVE RATS: 
VASOCONSTRICTOR RESPONSE.

 Novo, R*; Cordellini, S. - Depto. Farmacologia 
- IB  UNESP/Botucatu-SP

Objetivo: The aorta adaptive response to stress 
in normotensive (NR) rats is characterized by a 
hyporreactivity to noradrenaline (NA) 
(Cordellini & Vassilieff Gen. Pharmacol., 
30:79,1998). The objective was to investigate 
the role of hypertension on the aorta adaptive 
response to stress.
Métodos e  Resultados:  Cumulat ive  
concentration-effect curves to NA were obtained 
in endothelium intact aorta from Wistar/NR and 
spontaneously hypertensive (SHR) rats, 
submitted (ST) or not to stress (20-min 
swimming followed by 1-h immobilization 
starting 25 min after swimming session). 

-6Acetylcholine (10  M) and sodium nitroprusside 
-4(10  M) were added at the end of the curves to 

test the endothelium and smooth muscle 
integrity, respectively. Hypertension did not 
alter the aorta response to NA. Stress exposure 
determined a hyporreactivity to NA in aorta 
from NR that was increased in SHR [maximum 
response (g of tension): NR 3.83 ± 0.13; NR/ST 
2.78 ± 0.14*; SHR 4.03 ± 0.17; SHR/ST 2.15 ± 
0.17*†; *P < 0.05 related to non-stressed rats; †P 
< 0.05 relate to NR/ST; n = 12]. Two way 
ANOVA followed by Tukey-Kramer test.
Conclusões: The vasoconstrictor adaptive 
response to stress was potentiated by 
hypertension.
Apoio Financeiro: Supported by CAPES

04 - 044
INVESTIGAÇÃO DOS MECANISMOS 
DE AÇÃO ENVOLVIDOS NO EFEITO 
VASODILATADOR DE EXTRATO 
BRUTO AQUOSO DE ECHINODORUS 
GRANDIFLORUS EM AORTA ISOLADA 
DE COELHO
1 2 2Almeida ALF*, Pimenta D, Figueiredo MR, 
1 1Tibiriçá E Lab. Farmacologia Neuro-

2Cardiovascular, DFF/IOC, FIOCRUZ;  PN3, 
Far-Manguinhos, FIOCRUZ, RJ.

Objetivo: Trabalhos anteriores do laboratório 
demonstraram que extratos brutos de E. 
grandiflorus (Alismataceae) em meio aquoso 
apresentam potente atividade vasodilatadora 
dependente do endotélio. No presente trabalho, 
investigamos o mecanismo de ação envolvidos 
no relaxamento.
Métodos e Resultados: Aortas torácicas de 
coelhos albinos New Zealand são preparadas 
para registro de tensão isométrica. Induz-se pré-
contração sub-máxima da preparação (80% da 
resposta máxima) com noradrenalina (0.5 m M). 
Concentrações crescentes do extrato (3 - 200 m 
g /ml)  induzem efe i to  vasodi la tador  
significativo e dependente da dose, alcançando 
relaxamento máximo de 80 ± 5% da contração 
induzida pela noradrenalina. O relaxamento foi 
inibido de modo parcial mas significativo na 
presença de L-NAME (100m M), alcançando o 
máximo de 46 ± 3%, enquanto que o pré-
tratamento com indometacina (10m M) 
potencializou o efeito vasodilatador induzido 
por concentrações intermediárias do extrato. 
Finalmente, o pré-tratamento com atropina (10m 
M) não modificou os efeitos vasodilatadores do 
extrato.
Conclusões: Os resultados do presente trabalho 
demonstram que o extrato aquoso de E. 
g r a n d i f l o r u s  a p r e s e n t a  c a p a c i d a d e  
vasodilatadora significativa, dependente 
parcialmente da liberação de óxido nítrico e 
potencializada após a inibição da síntese de 
prostanóides. No entanto, o efeito vasodilatador 
parece ser independente da ativação de 
receptores colinérgicos muscarínicos.

04 - 045
A METFORMINA CORRIGE A 
RESPOSTA VASCULAR ALTERADA EM 
ANIMAIS DIABÉTICOS

1 1 1J.L.Sartoretto , M.H.C.Carvalho , D.Nigro , 
1 2 1 1 R.T.Passaglia , R.K.N.Cuman , Z.B.Fortes

Dept. de Farmacologia, ICB, USP, São Paulo, 
2 SP - Dept. de Farmacologia - UEM, Maringá, 

PR.

Objetivo: A resposta inflamatória diminuída 
em animais com diabetes tipo 2 (D2) não foi 
revertida pelo tratamento com insulina. A 
metformina (Metf), uma biguanina, reduz a 
resistência à insulina nos tecidos periféricos, 

podendo assim melhorar a função vascular. O 
objetivo deste trabalho foi investigar a 
influência da Metf na reatividade vascular 
frente a vasodilatadores, bem como os 
mecanismos envolvidos,  em modelo 
experimental de D2.
Métodos e Resultados: O D2 foi induzido pela 
injeção de estreptozotocina (160mg/kg, ip) em 
ratos Wistar neonatos. A caracterização do D2 
foi determinada pelo GTT-oral, glicosúria, 
poliúria e polidipsia. Os animais D2 foram 
tratados com Metf (300mg/kg/15d, vo). As 
alterações do diâmetro arteriolar foram 
determinadas em animais anestesiados com 
hidrato de cloral (450mg/kg, sc), antes e após a 
aplicação tópica de acetilcolina, nitroprussiato 
de sódio, bradicinina e histamina. O tratamento 
não corrigiu as alterações metabólicas no D2. 
As respostas à Ach [C=5,70± 0,60; D=1,17± 
0,50#; D+M=1,91± 0,82#]; não foram 
diferentes nos D+M em comparação com os D. 
Por outro lado, a metformina melhorou a 
vasodilatação induzida pelo NPS [C=6,16± 
0,51; D=2,57± 0,68*; D+M=5,39± 0,56]; BK 
[C=6,82± 0,29; D=1,51± 0,23*; D+M=6,88± 
0,56] e Hist [C=6,14± 0,40; D=2,10± 0,37#; 
D+M=7,90± 0,71#¦ ] diminuída em animais 
diabéticos. *P<0,05 vs C e D+M; #P<0,05 vs C; 
¦ P<0,05 vs D. Conclusões: A alteração da 
resposta vascular observada no D2 é corrigida 
pela Metf independentemente da correção das 
alterações metabólicas.
Apoio Financeiro: FAPESP/PRONEX

04 - 046
AUTORADIOGRAPHIC 
CHARACTERIZATION OF KININ B  1

AND B  RECEPTORS IN THE SPINAL 2

CORD OF STREPTOZOTOCIN-
DIABETIC RATS.
1 2 2 2Campos, MM, Ongali, B, Rodi, D, Cloutier, 

2 3 3F, Pectu, M, Neugebauer, W, Tibault, G, 
4 2 1Regol i ,  D. ,  Couture ,  R.  Dept  of  
Pharmacology, UFSC, Florianüpolis, SC, 

2  3Brazil ; Dept of Physiology and Clinical 
Research Institute, Université de Montréal, 

4Montréal, Canada; Dept of Pharmacology, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada.

Objetivo: Cardiovascular responses elicited by 
9intrathecal (T9) bradykinin (BK) and des-Arg -

BK were enhanced in streptozotocin (STZ)-
diabetic rats. This study analyzed BK receptor 
binding sites in the thoracic (T9 - T12) spinal 
cord of STZ-diabetic rats (7 days) and control 
rats.
M é t o d o s  e  R e s u l t a d o s :  I n  v i t ro  

125autoradiography using [ I]HPP-Hoe 140 (200 
125pM) and [ I]HPP-R-715 (150 pM) as B  and B  2 1

ligands, was employed. In control rats, the 
highest density of specific binding sites was 
found in the lamina II (LII) for B  (13.5 ± 1.2 2

fmol/mg tissue) and in LI to LIII for B  receptors 1
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(0.9 ± 0.1 fmol/mg tissue). In STZ rats, specific 
binding was increased for B  receptors in LI 2

(+139%) and in LI to LIII for B receptors 1 

(+303%). Competition studies with B  or B  1 2

receptor ligands in control and STZ rats showed 
that only B  analogues displaced B  receptor 1 1

125labelling while the labelling of [ I]HPP-Hoe 
125140 was unaffected. The labelling of [ I]HPP-

Hoe 140 was displaced by B  analogues with the 2

following inhibition constant (Ki, nM): BK (3.7 
and 1.2) > Hpp-Hoe 140 (1.5 and 0.7) > Hoe 140 
(0.5 and 0.45) for control and STZ, respectively.
Conclusões: Data provide the first anatomical 
evidence that B  receptors are up-regulated in 1

the spinal cord of STZ-diabetic rats. Also B  2

receptor affinity and density (LI) appear to be 
slightly increased.
Apoio Financeiro: CAPES (Brazil); GRSNA 
(Canada)

04 - 047
IS NITRIC OXIDE INVOLVED IN THE 
NOS/COX INHIBITORS-RESISTANT 
BRADYKININ-INDUCED 
VASODILATION IN THE RAT 
MESENTERIC BED?
G. Ballejo, O. Vettore, M.C.O. Salgado. Dep. 
Farmacologia, FMRP-USP, Ribeirão Preto, SP.

Objetivo: Considering that recent data indicate 
that NOS inhibitors do not abolish NO mediated 
relaxations we re-investigated the mechanism 
involved in the NOS inhibitor resistant 
endothelial-dependent mesenteric bed 
vasodilation elicited by Bradykinin (BK).
Métodos e Resultados: In phenylephrine pre-
constricted isolated and perfused mesenteric 
beds (Krebs 37° C, 4 mL/min, with or without 
COX inhibitors), BK (20-100ng) induced a 
dose-dependent rapid decrease in perfusion 
pressure (PP) that persists after NOS inhibition 
with either L-NOARG (200mM), L-SMTC (50 
mM), L-NAME (300mM) or L-NIO (60mM). 
BK-induced vasodilation (in the presence of L-
NOARG, 200mM & Indomethacin, 10mM or 
Diclofenac, 10 mM) was abolished by high 

+extracellular K  (47 mM) or the combination of 
Apamin (1mM) and Charybdotoxin (0.1mM) but 
was unaffected by the EDHF inhibitor 
Sulfaphenazole (30mM), the vanilloid receptor 
antagonist Capsazepine (1mM) or the CGRP 
antagonist CGRP 8-37(1mM). In contrast, 
NOS/COX inhibitors-resistant BK-induced 
vasodilation was practically abolished by the 
NO scavengers Hydroxocobalamin (B12a, 100-
300 mM) or carboxy-PTIO (300 mM); B12a 
abolished also Sodium Nitroprusside-induced 
but not ACh-(20 ng) or ATP-(20 nmol) induced 
vasodilation.
Conclusões: These findings confirm that the 
NOS/COX inhibitors-resistant vasodilation 
induced by BK in the rat mesenteric bed exhibits 
properties apparently consistent with an EDHF 

dependent response. This vasodilation involves 
neither a Sulfaphenazole sensitive EDHF nor 
the release of endogenous agonists for VR1 or 
CGRP receptors but NO from sources other than 
NOS activity.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq

04 - 048
EFFECT OF ß-BLOCKERS AND 
DIURETICS ON TOTAL AND LOW-
DENSITY LIPOPROTEIN 
CHOLESTEROL.
Martins, R.D., Alves, R.S., Silva, G.G., Havt, 
A., Viana, V.A.F.; Araújo, T.L., Martins, 
A.M.C., Queiroz, M.G.R. Department of 
Clinical and Toxicology Analyses /FFOE and 
Department of Physiology and Pharmacology/ 
UFC.

Objetivo: Hypertension and dyslipidemia are 
close related to myocardial disease, as well as 
diuretics drugs and ß-adrenergic blocking 
agents affect blood lipid and carbohydrate 
metabolism. Both cases, in the same way, 
increase the risk of heart coronary diseases.
Métodos e Resultados: In order to evaluate the 
e f f e c t s  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  d r u g s  
(hydrochlorothiazide ; HCTZ, Propranolol ; 
PPL and Captopril ; CPT) in 50 hypertensive 
patients in a public hospital from Fortaleza-CE, 
it was measured their total cholesterol (CT) and 
l o w - d e n s i t y - l i p o p r o t e i n  ( L D L )  a n d  
a p o l i p o p r o t e i n  B  ( a p o  B )  p l a s m a  
concentrations. CT and LDL plasma 
concentrations were determined by enzymatic 
and colorimetric method. Apo B was measured 
by immunoturbidimetric assay. CPT was used 
as a control because it had no interference in 
lipid metabolism. The experimental protocol 
was approved by the Ethical Committee of 
Federal University of Ceara, and informed 
consent was obtained before the study was 
started. According to the results the patients 
treated with single therapy taking HCTZ had 
significant effects in total cholesterol (243,88 ± 
56,3 mg/dL; p=0,028), LDL (174,29 ± 
50,83mg/dL; p= 0,03) and apo B (127,73 ± 
38,82 mg/dL; p=0,019) concentrations, while 
that ones taking PPL (CT=214,46 ± 31,78 
mg/dL, p>0,05; LDL=146,14 ± 29,34mg/dL, 
and apoB= 118,07 ± 50,41mg/dL, p>0,05 ) had 
no significant effects when were compared with 
CPT (CT=198,33 ± 41,4mg/dL; LDL= 133,67 ± 
37,74mg/dL; apoB = 94,96 ± 22,89mg/dL). 
Patients submitted to a combined therapy had no 
significant alterations in lipid metabolism if 
compared to the control (CPT; p>0,05).
Conclusões: These results suggest that any 
therapy which includes hydrochlorothiazide as 
antihypertensive drug must be associated to a 
lipid monitoring process to avoid additional 
risks to heart coronary diseases.
Apoio Financeiro: CNPq, Biotecnica, UFC

04 - 049
EFEITOS DA RILMENIDINA EM DOSE 
SUB-HIPOTENSORA SOBRE A 
RESPOSTA HEMODINÂMICA AO 
EXERCÍCIO MÁXIMO
1 2 1 1Catelli, M; Tibiriçá, E; Castro, R; Rocha, 
1 1 1N; Baptista, P; Nóbrega, AC. Depto de 
Fisiologia e Farmacologia, Universidade 

2Federal Fluminense, RJ; Depto de Fisiologia e 
Farmacodinâmica, FIOCRUZ, RJ.

Objetivo: A rilmenidina (RIL), agente simpato-
modulador de ação central, induz efeitos anti-
hipertensivos nas doses de 1 a 2 mg/dia. A ação 
inibitória adrenérgica da RIL poderia ser 
benéfica não apenas em pacientes hipertensos, 
mas também naqueles nos quais o aumento da 
a t i v i d a d e  s i m p á t i c a  i n d u z  e f e i t o s  
cardiovasculares deletérios, como por exemplo 
os coronariopatas. O objetivo do presente 
trabalho é avaliar os efeitos de uma dose sub-
hipotensora de RIL sobre as respostas ao 
exercício máximo em indivíduos sadios.
Métodos e Resultados: Oito voluntários 
saudáveis foram submetidos a um protocolo 
randomizado, cruzado, duplo-cego onde 
realizaram testes de esforço cardiopulmonar 

®(TECP) máximos (TEEM 100 ), seguindo 
protocolo individualizado de rampa em esteira 
ergométrica (Inbramed). Os TECPs foram 
realizados duas horas após a ingestão oral de 
RIL (0,5mg) ou placebo (PLA), em ordem 
aleatória. As variáveis hemodinâmicas e 
ventilatórias de repouso, os picos de consumo de 
oxigênio (PLA: 3,24 ± 0,67; RIL: 3.26 ± 0.71 
ml/kg/min; P=0.39) e de pressão sistólica (PLA: 
175 ± 30; RIL: 160 ± 26 mmHg; P=0.10) não se 
modificaram. Por outro lado, os picos de 
freqüência cardíaca (PLA: 189 ± 7; RIL: 182 ± 6 
bpm; P=0.02) e de duplo produto (PLA: 32714 ± 
4906; RIL: 28986 ± 4440 mmHg.bpm; P=0.03) 
foram reduzidos pela RIL.
Conclusões: A RIL, em dose sub-hipotensora, 
reduz a resposta cronotrópica máxima ao TECP. 
Outros estudos serão realizados para avaliar se 
este efeito pode ser protetor em pacientes com 
isquemia miocárdica induzida pelo exercício.
Apoio Financeiro: CNPq, PAPES - FIOCRUZ

04 - 050
IMPORTÂNCIA DO SISTEMA RENINA 
ANGIOTENSINA NA ALTERAÇÃO DE 
REATIVIDADE VASCULAR EM 
ANIMAIS SUBMETIDOS A RESTRIÇÃO 
GLOBAL DE NUTRIENTES IN UTERO

 Ceravolo GS, Franco MCP, Nigro D, Tostes
RCA, Fortes Z.B, Carvalho, MHC. Depto. de 
Farmacologia, ICB-I, USP, São Paulo, SP

Objetivo: Foi demonstrado que a restrição 
global de nutrientes in utero (RGN) leva a 
alterações da função moduladora do endotélio 
sobre a reatividade vascular (RV), o que acarreta 
em alterações da pressão arterial (PA). Avaliar as 
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conseqüências da RGN in utero sobre o sistema 
renina angiotensina (SRA) através da RV à 
angiotensina II (ANG II) e as diferenças entre 
macho e fêmea, assim como a influência de 
tratamento antihipertensivo sobre a RV.
Métodos e Resultados: Fêmeas Wistar prenhes 
foram submetidas a dieta normal ou a restrição 
de 50% da dieta durante a gestação. Com as 

aproles na 14  semana de idade verificou-se: PA 
indireta, RV à ANG II por microscopia intravital, 
antes e após tratamento por 15 dias com losartan 
(15mg/kg/dia). Houve diferença na RV à ANG II 
(14,3pM) nos dois sexos: machos nutridos (MN) 
14,8 ± 1,5 vs machos desnutridos (MD) 100,0* 
±1,4 P<0,05 e fêmea nutrida (FN) 13,8 ± 1,52 vs 
fêmea desnutrida (FD) 100,0** ± 1.4 P<0,05, 
porém não há diferença entre os sexos. O 
tratamento com losartan (L) corrigiu a 
hiperreatividade à ANG II. Na PA houve 
diferença entre os grupos e entre os sexos: MN 
118,2 ± 1,46 vs MD 132,0±* P<0.05 e FN 115,8 
± 1,7 vs FD 123,6 ± 1,6** P<0.05, MD 132,0 ±vs 
FD 123,6 ± 1,6 P<0.05. O tratamento corrigiu a 
PA nos dois sexos.
Conclusões: Sugerimos um envolvimento do 
SRA nas alterações cardiovasculares induzidas 
pela RGN in utero, visto que os animais 
desnutridos, são hiperreativos a ANG II e 
sensíveis ao tratamento com losartan.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 051
PROGRAMMING OF HYPERTENSION 
IN UTERO:ROLE OF OXIDATIVE 
STRESS.
Franco MCP; Akamine EH; Fortes ZB; Tostes 
RCA; Carvalho MHC; Nigro D. Department of 
Pharmacology, University of São Paulo

Objetivo: Intrauterine undernutrition (IU) can 
contribute to the development of cardiovascular 
disorders, including coronary heart disease, 
hypertension and stroke. The aim of this study 
was to determine the role of oxidative stress in 
programming of hypertension in utero.
Métodos e Resultados: Female pregnant Wistar 
rats were fed either normal or 50% of normal 
intake diets, during the whole gestational period. 
In male offspring, arteriolar diameter was 
measured in vivo by intravital microscopy 
before and after application of bradykinin (BK) 
or acetylcholine (ACh) in the absence or 
presence of SOD mimetic or apocynin. 

-Superoxide anion (O ) generation was studied in 2

the absence or presence of oxypurinol, L-
NAME, diclofenac, apocynin or losartan. 
Arterial blood pressure, vascular SOD activity, 
angiotensin II (ANG II) concentration and AT , 1

p h o x p h o xp22 , gp91  gene expression were 
determined. IU induced hypertension, decreased 
vasodilation to ACh (4.53±0.4 vs. 10.3±0.4%) 
and BK (5.87±0.6 vs. 10.85±0.9%). Topical 
application of SOD mimetic and apocynin 
significantly improved the altered arteriolar 

responses to ACh and BK. A decreased SOD 
activity (0.15±0.02 vs. 0.27±0.04 U/mL), 

-increased O  concentration (22.35±5.6 vs. 2

2.51±1.4%), increase in local ANG II 
concentration and attenuation of oxidative 
stress by losartan and apocynin treatment were 
observed in the restricted offspring. IU did not 

phox phox alter the gene expression for p22 , gp91 and 
AT .1

Conclusões: This study shows for the first time 
that IU enhanced oxidative stress, and this is 
associated with decreased SOD activity and 
increased activation of NADPH-oxidase by 
ANG II-mediated mechanism.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 052
FUNCTIONAL ROLE OF RAT 
ELASTASE-2, AN ANGIOTENSIN II- 
FORMING ENZYME
C.Becari, C.F.Santos, M.C.O.Salgado. 
Departamento de Farmacologia, Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, USP

Introduction: We have recently described a 
chymostatin-sensitive elastase-2 as the major 
angiotensin (Ang) II-forming enzyme in the 
perfusate of rat mesenteric arterial bed (MAB) 
with the same cDNA sequence as rat pancreatic 
elastase-2 and that cultured MAB endothelial 
cells are capable of producing and secreting 
elastase-2. The role of this enzyme in generating 
Ang II was examined in the rat isolated carotid.
Methods and Results: Concentration-depend 
responses elicited by Ang II, Ang I, renin 

11substrate tetradecapeptide (TDP), and [Pro -D-
12Ala ]-Ang I (PDA), an Ang I converting 

enzyme (ACE)-resistant biologically inactive 
precursor of Ang II were examined in the 
absence and presence of protease inhibitors in 
carotid rings. Ang II and its precursors produced 
a dose-dependent vasoconstrictor effect that 
was blocked by losartan (1 mM). The ACE 
inhibitor captopril (10 mM) abolished the 
responses induced by Ang I but did not affect 
those induced by TDP and PDA. In the presence 
of chymostatin (100 mM) alone, the effects 
induced by PDA and TDP were abolished while 
the concentration-response curve to Ang I was 
shifted to the right (PD = 8,39± 0.07 vs. 7.95± 2

0.04, P<0.001). In the presence of captopril and 
chymostatin or N-acetyl-Ala-Ala-Pro-Leu-
chloromethylketone (an elastase-2 inhibitor) the 
vasoconstrictor effects of Ang I, TDP, and PDA 
were completely blocked while those induced 
by Ang II were not affected.
Conclusion: The demonstration of a functional 
alternative pathway to ACE for Ang II 
generation in carotid rings represents strong 
evidence of a physiological role for elastase-2 in 
rat vasculature.
Apoio Financeiro: Pronex e Capes

04 - 053
EFEITOS RENAIS PROMOVIDOS PELA 
LECTINA DE SEMENTES DE Vaitarea 
macrocarpa (VML).
Monteiro, A.M.O., Havt, A., Barbosa, P.S.F., 
Nobre, A.C.L., Martins, A.M.C., Bezerra, 
I.S.A.M., Cavada, B.S., Fonteles, M.C., 
Monteiro, H.S.A. Depto. Fisiologia e 
Farmacologia, UFC.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é identificar 
se a lectina vegetal de Vaitarea macrocarpa 
(VML),específica para galactose, promove 
alterações na fisiologia renal.
Métodos e Resultados: Utilizamos rins de ratos 
Wistar (250-300 g; n =6) perfundidos segundo 
técnica descrita por Fonteles, M.C. et al, Am. J. 
Physiol., 244, p. 235, 1983. Os resultados do 
grupo controle (C), onde os rins foram 
perfundidos apenas com a solução de Krebs-
Henseleit modificada com 6g% de albumina 
bovina, foram comparados ao grupo tratado com 
a lectina VML (10m g/mL), adicionada aos 30 
minutos de perfusão, e analisados por teste t de 
Student com *p<0,05. A lectina da semente de 
Vaitarea macrocarpa alterou a função renal com 
efeito máximo no período de 120 minutos. 
Houve aumento da pressão de perfusão (C  120

=110,1 ± 3,7; VML  = 161,6 ± 10,6 mmHg, 120

*p<0,001) da resistência vascular renal (C  = 120

5,4 ± 0,5; VML  = 7,5 ± 0,7mmHg/mL/g/min, 120

*p<0,001) e do fluxo urinário (C  = 0,14 ± 120

0,009; VML  = 0,45 ± 0,05 mL/g/min, 120

*p<0,001) e ritmo de filtração glomerular (C  = 120

0,70 ± 0,07; VML  = 2,12 ± 0,25 mL/g/min, 120

*p<0,001). Os transportes tubulares totais de 
sódio e potássio não apresentaram alterações 
significativas após a aplicação da lectina das 
sementes de Vaitarea macrocarpa.
Conclusões: Os resultados sugerem que os 
efeitos renais observados podem ser provocados 
por interferência direta de mediadores 
vasoativos, liberados pelo endotélio vascular, ou 
por ação de mediadores inflamatórios.
Apoio Financeiro: CNPq/CAPES

04 - 054
CHRONIC ETHANOL CONSUMPTION 
ENHANCES PHENYLEPHRINE-
INDUCED CONTRACTION IN RAT 
AORTA.
1 2 1Tirapelli CR, De Oliveira AM. Dept of 

2Pharmacology (FMRP-USP); Lab of 
Pharmacology (FCFRP-USP).

Introduction: Reports in the literature describe 
increases, decreases and no change on 
phenylephrine(Phe)-induced contraction after 
chronic ethanol consumption. This work aimed 
to: 1) analyze the temporal effects of ethanol 
consumption on Phe-induced contraction; 2) 
investigate the mechanism(s) underlying these 
effects.
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Methods: Male Wistar rats were divided into 3 
groups: Control (C; received water), Ethanol (E; 
received a solution of ethanol 20%) and 
Isocaloric (I; received isocaloric amounts of 
sucrose instead ethanol). The rats were 

nd th thsacrificed at the end of the 2 , 6  and 10  week 
(wk). The thoracic aorta was removed and 
placed in an organ chamber. Concentration-

-10 -5 response curves for Phe (10 -10 M) were 
obtained in endothelium intact or denuded rings. 
Results: In intact rings, there was an 
enhancement in the maximal effect (E : grams max

of developed tension) induced by Phe after 
treatment for 2 wks (C:1.61±0.08; I:1.77±0.11; 
E:2.25±0.14*) ,  6  wks (C:1.71±0.11;  
I:1.71±0.16; E:2.26±0.19*) and 10 wks 
(C:1.51±0.11; I:1.51±0.12; E:2.28±0.19*). 
Similarly, the E  values in denuded rings were max

also altered after treatment for 2 wks 
(C:2.16±0.11; I:2.23±0.11; E:2.78±0.16*), 6 
wks (C:2.16±0.15; I:2.02±0.12; E:2.68±0.19*) 
and 10 wks (C:1.96±0.09; I:1.99±0.14; 
E:2.84±0.20*). Indomethacin abolished the 
enhancement in the E  values for Phe. The max

treatment with ethanol enhanced CaCl -induced 2

contraction in calcium-free medium containing 
-7Phe 10  M. The treatment with ethanol did not 

alter sodium nitroprusside-induced relaxation. 
*Significant difference from groups C and I 
(ANOVA followed by Bonferroni).
Conclusions: The enhancement in Phe-induced 
contraction after treatment with ethanol is 
endothelium-independent and involves the 
release of vasoconstrictor prostanoid(s) and an 

2+alteration in extracellular Ca  influx.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 055
PARTICIPAÇÃO DA BRADICININA E 
CANAIS DE POTÁSSIO NO EFEITO 
VASODILATADOR DA ANGIOTENSINA 
II EM LEITO ARTERIAL 
MESENTÉRICO DE RATO
Resende AC, Carvalho LCRM, Emiliano AF, 
Rangel BM, Tano T, Soares de Moura R. 
Departamento de Farmacologia. UERJ, Rio de 
Janeiro, RJ.

Objetivo: Estudos recentes de nosso laboratório 
5mostram que a [Ileu ]-Ang II induz um efeito 

vasodilatador em leito arterial mesentérico 
(LAM) de rato. Os resultados sugerem que este 
efeito é dependente da via NO-GMPc e/ou 
EDHF e independente de prostaglandinas e 

+canais de K  dependentes de ATP e voltagem, 
sem o envolvimento dos receptores AT , AT , da 1 2

Ang 1-7 e Ang IV. Dessa forma, estudamos a 
+contribuição de canais de K  dependentes de 

++Ca  e o envolvimento da bradicinina (BK) na 
resposta vasodilatadora da Ang II.
Métodos e Resultados: O LAM foi isolado de 
ratos Wistar machos (250-350 g) e perfundido 
segundo McGregor (J. Physiol., 177: 21, 1965). 

O efeito vasodilatador da Ang II (10-100 nmol) 
foi estudado na preparação pré-contraída com 
norepinefrina (6-30 µM), na ausência (controle) 
e na presença de L-NAME (0.3 mM), 
caribdotoxina (0.1 ìM) + apamina (0.1 µM), L-
NAME + caribdotoxina + apamina, captopril 
(10 µM) e HOE-140 (0.01 µM). O efeito 
vasodilatador da Ang II (60 nmol) foi inibido 
(P<0.05) pelo L-NAME (41.8±4.6 vs 
26.1±3.4%), caribdotoxina + apamina 
(41.8±4.6 vs 6.5±1.3%) ou L-NAME + 
caribdotoxina + apamina (41.8±4.6 vs 
3.8±1.9%). O HOE-140 inibiu (P<0.05) o efeito 
vasodilatador da Ang II (28.0±2.2 vs 
18.0±2.8%) e o captopril potencializou 
(24.2±3.4 vs 40.1±4.7%) a vasodilatação.
Conclusões: Estes resultados sugerem que o 
efeito vasodilatador da Ang II em LAM é 
dependente da liberação de BK e NO, assim 

+como, da ativação de canais de K  dependentes 
++de Ca . A hiperpolarização parece ser o 

principal componente dessa resposta.
Apoio Financeiro: CNPq e FAPERJ

04 - 056
PARTICIPAÇÃO DE NO E 
PROSTANÓIDES NA 
HIPORREATIVIDADE À FENILEFRINA 
ASSOCIADA À GESTAÇÃO DE RATAS.
M.R. Martinez, G. Ballejo, M.C.O. Salgado, 
Dep. Farmacologia, FMRP-USP

Introdução: Ao final da gestação de ratas se 
observa hiporreatividade a agentes constritores 
que tem sido atribuída à produção alterada de 
óxido nítrico (NO) e prostanóides. Nesse estudo 
observamos a participação desses componentes 
na resposta vasoconstritora induzida por 
fenilefrina (FE) em anéis de aorta isolados 
utilizando condições experimentais diferentes.
Métodos: Após período de estabilização a 0,5 
ou 1 g de tensão passiva (TP), anéis de aorta de 

o oratas entre o 19  e 20  dias de gestação (G) e não 
grávidas na fase estro do ciclo estral (NG) na 
presença ou ausência de inibidor de 
ciclooxigenase, diclofenaco de sódio (DF), ou 
de inibidor de NOS, Nw -nitro-L-arginina (L-
NNA), foram estimulados com concentrações 
cumulativas de FE. Resultados: Anéis de aorta 
de G apresentaram hiporreatividade à FE com 
diminuição de efeito máximo nos experimentos 
realizados utilizando 0,5 (0,68± 0,07 e 1,02± 
0,10g em NG, p<0,05 n=7-9) e 1 g de TP (0,76± 
0,09 e 1,04± 0,08g em NG, p<0,05 n=8), que foi 
revertida pela presença do DF. A adição de L-
NNA reverteu a hiporreatividade associada à 
gestação somente nos experimentos realizados 
em 0,5 g de TP.
Discussão: Alterações na produção de NO e de 
prostanóides determinam a hiporreatividade à 
FE observada em anéis de aorta de ratas 
grávidas; no entanto, diferenças na TP a que o 
tecido está submetido podem impedir a 

visualização dos efeitos da inibição da produção 
do NO. Esses dados podem explicar as 
diferenças encontradas na literatura sobre os 
fatores que determinam a hiporreatividade 
vascular ao término da gestação.
Apoio Financeiro: Apoio: Capes

04 - 057
EFEITO HIPOTENSOR DE TOXINA 
ISOLADA DA PELE DO 
LEPTODACTYLUS pentadactylus.
Limaverde, P.T.*; Evangelista, J.S.A.M.*; 
Montenegro, C.M.*; Nascimento, N.R.F.*; 
Carvalho, K.M.*; *UECE

Objetivo: Recentemente, uma proteína 
neurotóxica (Lp8) foi purificada da pele do L. 
pentadactylus, anfíbio encontrado em regiões 
de brejos do Nordeste. No presente trabalho, 
avaliou-se o efeito agudo da Lp8 na pressão 
arterial (PA) e na atividade elétrica e mecânica 
cardíaca.
Métodos e Resultados: A PA foi obtida por 
registro direto em cânulas implantadas na 
carótida de ratos Wystar normotensos (300-
350g), anestesiados com pentobarbital sódico 
(50mg/kg). As drogas foram injetadas em bolus 
na jugular. Estudou-se o efeito na ausência e 
presença de L-NAME (1mg/kg), prometazina 
(2,5mg/kg),  quentaserina (20mg/kg),  
dexametasona (10mg/kg) e indometacina 
(1mg/kg). Obteve-se o eletrocardiograma 
através de eletrodos bipolares (Derivação II). A 
atividade mecânica espontânea cardíaca foi 
avaliada em átrio direito. A Lp8 induziu efeito 
hipotensor na ordem de 45,2±8% (3ìg/kg) e 
65,9±1% (12ìg/kg), seguido de choque e morte 
na dose maior. L-NAME e Indometacina 
atenuaram a hipotensão induzida pela dose de 
3ìg/kg (42,2% vs 36,4% e 27,3%). A Lp8 (3 e 
10ìg/kg) diminuiu a freqüência cardíaca (bpm) 
in vivo de 400,8±52,3 (controle) para 
208,7±16,2 e 204,6±10,2. O Lp8 (0,2; 20 e 
200µg/L) diminuiu a freqüência das contrações 
espontâneas (bpm) do átrio direito em 17,1; 37,4 
e 49,7% (384± 42,1controle vs 315±55; 247,5± 
68,9 e 196,5±69).
Conclusões: A Lp8 induz hipotensão aguda, 
levando animais a choque e concomitante 
diminuição da freqüência cardíaca in vivo, 
relacionada a efeito cronotrópico negativo 
intrínseco observado in vitro. A Lp8 poderá 
constituir-se ferramenta para o estudo da função 
cardiovascular e desenvolvimento de novas 
drogas.
Apoio Financeiro: CNPq , FUNCAP
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and Homocysteinemia (received a solution of 
DL-homocysteine-thiolactone 1g/kg/day). The 
rats were sacrified at 4, 7, 15, 30 and 45 days 
after the treatment. The carotid artery was 
removed and placed in an organ chamber. 

-12Concentration-response curves for ET-1 (10 -
-710 M) were obtained, in the absence or in the 

presence of indomethacin, L-NAME or 
indomethacin plus L-NAME. The treatment 
enhanced the plasmatic levels of homocysteine 
from 5.39±0.25 to 52.93±8.99* in all groups. 
The Emax (grams of developed tension per 
miligrams of tissue) induced by ET-1 at 4, 7, 15, 
30 and 45 days was 0.65±0.03, 0.72±0.02, 
0.70±0.02, 0.65±0.02 and 0.63±0.01; 
respectively in the control group versus 
0.92±0.04*, 1.14±0.04*, 1.36±0.02*, 
1.20±0.02* and 1.28±0.02* in the treated 
groups. Indomethacin did not significantly alter 
the ET-1 Emax in the control groups and caused 
a temporal reduction on the ET-1 Emax in 
arteries from treated rats (0.68±0.03*, 
0.60±0.04*, 0.50±0.04*, 0.41±0.04* and 
0.28±0.02*; respectively). The increasement on 
ET-1 Emax in the presence of L-NAME and 
indomethacin plus L-NAME was in the same 
extension in the control and in the treated group. 
*Significant difference from respectives control 
groups (ANOVA followed by Bonferroni).
C o n c l u s õ e s :  1 )  T h e  e f f e c t  o f  
hyperhomocysteinemia on rat carotid artery 
reactivity to ET-1 is related to the period of 
treatment. 2) The increase on the reactivity of 
carotid artery to ET-1 suggests that the effects 
caused by hyperhomocysteinemia is related to 
an enhancement on production and/or relesase 
of vasoconstrictor prostanoids.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 060
CETAMINA/XILAZINA, EM DOSE 
ANESTÉSICA, AFETA O SISTEMA 
CARDIOVASCULAR DE MODO MENOS 
INTENSO DO QUE O HIDRATO DE 
CLORAL: EFEITOS HEMODINÂMICOS 
E NA MICROCIRCULAÇÃO.
S.F.P.Rodrigues, M.A.Oliveira, Z.B.Fortes. 
Dept. de Farmacologia, ICB, USP, São 
Paulo/SP.

Objetivo: Sabe-se que o hidrato de cloral (HC) 
e a associação cetamina/xilazina (CX) são 
anestésicos muito utilizados em pequenos 
roedores para procedimentos cirúrgicos de 
duração intermediária. Ambos agem sobre o 
SCV deprimindo-o, no entanto, sua ação em 
microvasos precisa ser melhor esclarecida. 
Portanto, propomos comparar a ação desses 
agentes sobre a função cardiovascular bem 
como a reatividade microvascular a substâncias 
vasoativas. Métodos: Ratos machos Wistar (12-
16 semanas) foram divididos em 02 grupos de 5  
12 animais e anestesiados com HC (500 mg/kg, 
S.C.) ou CX (167 mg/kg-33 mg/kg, S.C.). 

04 - 058
ANGIOPLASTIA ALTERA A 
CONTRAÇÃO, MAS NÃO O 
RELAXAMENTO NA ARTÉRIA 
CONTRA-LATERAL À CIRURGIA.

1 1D. Accorsi-Mendonça , C.R. de Andrade , 
2 1A.M. de Oliveira . Departamento de 

2Farmacologia, FMRP-USP, Laboratório de 
Farmacologia, FCFRP-USP.

Introdução: Têm sido descrito que a injúria 
vascular promove alterações funcionais e 
morfológicas em artérias distantes da lesão, por 
exemplo, modificações em artérias contra-
laterais a angioplastia. Objetivo: Estudar as 
conseqüências da angioplastia sobre a contração 
a Ang II e relaxamento a BK em artérias contra-
laterais.
Materiais e Métodos: Foram utilizados ratos 
adultos Wistar machos (400-450g). 4, 7, 15, 30 e 
45 dias após a angioplastia os animais foram 
sacrificados, a artéria carótida foi isolada e 
montada para estudo em banho para órgão 

-11isolado. Curvas de contração para Ang II (10 -
-6 -10 -510 M) e de relaxamento para a BK (10 -10 M) 

foram feitas em carótidas isoladas. Os resultados 
representam a média ± EPM de 6-8 animais 
independentes .  Resultados:  Há uma 
diminuição significativa nos valores de Emáx 
para Ang II e BK em artérias ipsilaterais a 
angioplastia. O Emáx para Ang II na artéria 
contra-lateral está aumentado 15 e 30 dias após a 
lesão, entretanto, o relaxamento não se encontra 
alterado. 

ANOVA seguido de pós-teste de Bonferroni, 
*p<0,05 vs grupo controle.
Conclusões: A angioplastia altera a contração a 
Ang II, mas não modifica o relaxamento à BK 
em artérias contra-laterais a cirurgia.
Apoio Financeiro: FAPESP

04 - 059
TEMPORAL EFFECTS OF TREATMENT 
WITH HOMOCYSTEINE ON RAT 
CAROTID REACTIVITY TO 
ENDOTHELIN-1.

1 2de Andrade, C.R.  & de Oliveira, A.M.  
1Department of Pharmacology (FMRP-USP); 
2Laboratory of Pharmacology (FCFRP-USP).

Objetivo: Hyperhomocisteinemia has been 
described to interfere on endothelin-system 
leading to alterations on vascular reactivity to 
exogenous ET-1. The present study aimed to 
investigated the effects of enhanced 
homocysteine plasmatic levels on reactivity of 
carotid artery to endothelin-1 (ET-1).
Métodos e Resultados: Male Wistar rats were 
divided into 2 groups: Control (received water) 

Atingido o nível cirúrgico, a PA (mmHg) foi 
medida por método direto conectando-se a 
artéria carótida a transdutor de pressão e 
fisiógrafo. A FC (bpm) e a presença de arritmias 
f o r a m  v e r i f i c a d a s  c o m  o  u s o  d e  
eletrocardiógrafo (Fukuda Denshi). Alterações 
de diâmetro (em %) induzidas por agentes 
vasoativos em arteríolas mesentéricas foram 
analisadas por microscopia intravital. 
Resultados: A PA foi menor em ratos 
anestesiados com HC (77,0± 4,0/44,8± 7,1) do 
que com CX (123,3± 4,9/91,9± 6,8***), 
enquanto que a FC não diferiu (313,7± 9,2HC vs 
262,5± 19,0CX). A resposta vasodilatadora `a 
acetilcolina 24 h mol (8,8± 0,5HC vs 8,9± 
1,1CX) e a resposta constritora à noradrenalina 
47 r mol (50,3± 12,8HC vs 33,4± 16,9CX) 
foram semelhantes. ***P< 0,001. Conclusões: 
1.HC deprime mais o SCV do que CX; 2.A 
resposta de microvasos a agentes vasoativos é 
semelhante com ambos anestésicos. Portanto, 
recomenda-se o uso de CX em relação ao HC 
pois ela pouco altera a PA.
Apoio Financeiro: FAPESP, PRONEX.

04 - 061
SHR MACHOS E FÊMEAS RESPONDEM 
DIFERENTEMENTE AO TRATAMENTO 
COM LOSARTAN: REATIVIDADE 
MICROVASCULAR A AGENTES 
VASOATIVOS.
S.F.P.Rodrigues, M.H.C.Carvalho, D.Nigro, 
R.C.A.Tostes, Z.B.Fortes. Dept. de 
Farmacologia, ICB, USP, São Paulo/SP.

Objetivo:  Animais  com hiper tensão 
experimental apresentam alteração da 
vasodilatação e vasoconstrição. Certos 
fármacos anti-hipertensivos restabelecem essa 
função. Há diferença na resposta a esses 
fármacos dependendo do sexo dos animais. É 
objetivo do trabalho investigar os efeitos do 
tratamento com losartan na resposta de 
microvasos de SHR a agentes vasoativos e a 
influência do sexo.
Métodos: Ratos machos e fêmeas SHR (14-16 
semanas) foram divididos em 03 grupos cada de 
7-15 animais e tratados ou não com losartan por 
24 horas ou 15 dias (15mg/kg/dia). Após 
anestesia (hidrato de cloral, 500 mg/kg, S.C.), 
foram analisadas as respostas (alteração de 
diâmetro em %) de arteríolas mesentéricas a 
agentes vasoativos utilizando sistema de 
microscopia intravital. Resultados: Em 
machos, crônica, mas não agudamente, losartan 
corrigiu a resposta diminuída à acetilcolina 
(4,5± 0,5%SHR vs 9,2± 0,6%15d***), à 
bradicinina (5,0±  0,7%SHR vs 7,7±  
0,5%15d**), a resposta aumentada à 
noradrenalina (12±  2%SHR vs 4,1±  
0,7%15d**) e normalizou a resposta à Ang II 
(agudo e crônico), (67,4± 10,6%SHR vs 11,3± 
4,3%24h**). Em fêmeas, o losartan normalizou 
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a vasodilatação, aguda ou cronicamente, à 
acetilcolina (3,5±  0,4%SHR vs 7,3±  
0,9%24h***), à bradicinina (4,3± 0,5%SHR vs 
6,3± 0,7%24h*) e a resposta constritora à Ang II 
(52,5± 11,7%SHR vs 4,6± 1,0%24h***).*P< 
0,05; **P< 0,01; ***P< 0,001.
Conclusões: 1.O losartan corrige alterações 
microvasculares observadas nos animais 
hipertensos; 2.Esta correção difere dependendo 
do sexo do animal.
Apoio Financeiro: FAPESP, PRONEX.

04 - 062
RELAXATION INDUCED BY NITROSYL 
COMPOUND IN RAT AORTA.
Bonaventura D, Oliveira FS, Silva RS and 
Bendhack LM. Dept. Física e Química, Fac. de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 
USP. Ribeirão Preto, SP-Brazil.

Objetivo: Investigation of new compounds that 
release nitric oxide (NO) has a special interest in 
new drugs development. The nitrosyl ruthenium 
compounds are attractive because they are 
potentially useful for delivery to specific targets. 
The aim of this study was to investigate the 
r e l a x a t i o n  i n d u c e d  b y  t r a n s -

n+ [RuCl([15]aneN )NO] (15-AneN ) on the 4 4

contract i le  response st imulated with 
norepinephrine (NOR), a reducing agent, in 
isolated rat aorta.
Métodos e Resultados: In denuded arteries, 

-7contractile responses were induced by 10 M 
NOR or 60 mM KCl, and when it reached the 
plateau, cumulative concentrations of 15-AneN  4

-10 -4 -(10  to 10 M) or sodium nitroprusside (SNP-10
10 -5 to 10 M) were added to the bath. The 
relaxation induced by both compounds was 
concentration-dependent in aortas pre-
contracted with NOR. The pD  values induced 2

by 15-AneN  were lower than that induced by 4

SNP (5.03±0.2 and 7.97±0.07, respectively) but 
no differences were observed in maximum 
relaxation (Emax). In aortas pre-contracted with 
KCl the relaxation induced by SNP was 
concentration dependent but the response to 15-
AneN  was completely abolished. To verify if 4

15-AneN  relaxation was due only to the 4

hyperpolarization, concentration-response 
curves were obtained in presence of 

-3tetraethylammonium (TEA-5x10 M). In 
presence of TEA, 15-AneN  induced relaxation 4

concentration-dependent, however the Emax 
values were lower than those in the absence of 
TEA (27.13±4.2 vs. 99.50±1.70, respectively). 
To investigate if 15-AneN  relaxation are due to 4

the release of NO, concentration-response 
curves were obtained in presence of hemoglobin 

-5(Hb-10 M). In presence of Hb the relaxation 
induced by 15-AneN  was completely abolished. 4

The time needed to induce relaxation with 15-
AneN  was longer (240 sec) than with SNP (180 4

sec).

Conclusões: These results suggest that 
relaxation induced by 15-AneN  occurs only in 4

presence of reducing agent. The relaxation 
+i n d u c e d  b y  t h i s  c o m p o u n d  i s  K  

channeldependent and it is due to the NO 
release.
Apoio Financeiro: Fapesp, Pronex and CNPq

04 - 063
INVESTIGAÇÃO DOS EFEITOS 
PROTETORES DO EXERCÍCIO FÍSICO 
SOBRE A DISFUNÇÃO ENDOTELIAL 
INDUZIDA PELA GLICOSE ELEVADA
De Moraes,R.; Gioseffi,G.; Tibiriçá,E. Lab. 
Farmacologia Neuro-Cardiovascular, 
DFF/IOC, FIOCRUZ

Objetivo: A hiperglicemia pós-prandial 
contribui para a fisiopatologia da disfunção 
endotelial observada em pacientes diabéticos.
Métodos  e  Resul tados:  Resul tados  
preliminares do laboratório demonstraram que 
concentrações elevadas de glicose reduzem 
significativamente a vasodilatação dependente 
de endotélio na circulação renal. Uma vez que o 
exercício físico regular tem se mostrado capaz 
de interferir na reatividade vascular em 
diferentes tecidos e espécies, investigamos o 
efeito do treinamento aeróbico sobre a disfunção 
endotelial mediada pela glicose elevada no rim 
de animais não diabéticos. Rins de coelhos 
albinos New Zealand submetidos a corridas 
diárias por 60 minutos a 18m/min durante 12 
semanas e de outro grupo que se manteve 
sedentário pelo mesmo período de tempo foram 
isolados e perfundidos por 3 horas em sistema 
não-recirculatório com solução de Krebs-

0Henseleit (37 C, pH7.4, aerada com carbogênio  
95%O /5%CO ) contendo 5mM ou 15mM de 2 2

glicose. Para avaliar a integridade endotelial, 
curvas dose-resposta do efeito vasodilatador da 
acetilcolina (10 à 1000m moles)foram realizadas 
após contração com noradrenalina (0,25mM).
Conclusões: Os resultados demonstram que 
diante da exposição à diferentes concentrações 
de glicose, apesar de significativa redução da 
vasodilatação dependente de endotélio entre 
coelhos sedentários (41% +/- 9 x 24% +/- 9), não 
existem modificações significativas entre os 
rins de coelhos treinados (51% +/- 8 x 41% +/- 2; 
p > 0,05), indicando que o exercício aeróbico é 
capaz de proteger o endotélio renal da 
glicotoxicidade aguda observada em modelo 
experimental de rim isolado de coelhos.
Apoio Financeiro: Nenhum

04 - 064
R E C E P T O R E S  I O N O T R Ó P I C O S  
GLUTAMATÉRGICOS DO CÓRTEX 
PRÉ-FRONTAL MEDIAL MODULANDO 
O COMPONENTE PARASSIMPÁTICO 
DO BARORREFLEXO EM RATOS.
Resstel, L.B.M; Corrêa, F.M.A, Depto de 
Farmacologia, Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo,SP,Brasil.

Introdução: A porção ventral do córtex pré-
frontal medial (vCPFM) é descrita como a 
região envolvida em eventos cardiovasculares. 
O bloqueio de sinapses do vCPFM com CoCl  2

provoca  a l t e r ações  no  componen te  
parassimpático do barorreflexo. A ativação de 
receptores glutamatérgicos presentes no 
vCPFM causa alterações cardiovasculares. O 
objetivo do trabalho foi investigar se ocorre a 
participação do sistema glutamatérgico via 
receptores ionotrópicos no vCPFM na 
modulação da atividade parassimpática do 
barorreflexo em ratos.
Métodos: Foram utilizados ratos Wistar (250 
g).  Cânulas guia foram implantadas 
bilateralmente no vCPFM. A pressão arterial e 
freqüência cardíaca foram registradas por um 
sistema de aquisição de dados conectado ao 
animal através de um cateter implantado na 
artéria femoral. A infusão i.v. de fenilefrina 
(50mg/ml) foi realizada através de um cateter na 
veia femoral.
Resultados e Discussão: A administração 
bilateral de ácido quinurênico (40 nmoles/ 500 
nl) no vCPFM causou uma redução da resposta 
bradicárdica (-47.61 ± 3.2 %**; ** teste t de 
Student pareado p< 0.01), quando comparadas 
com a resposta bradicárdica anterior ao 
tratamento. Todavia o tratamento com ácido 
quinurênico não alterou o ganho do 
barorreflexo. O vCPFM de ratos modula o 
componente parassimpático da atividade 
barorreflexa durante a resposta pressora, 
causando perda da resposta bradicárdica 
reflexa, e essa modulação envolve sinapses 
locais com a participação do sistema 
glutamatérgico via receptores ionotrópicos.
Apoio Financeiro: CAPES E FAPESP
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05 - 001
ETHANOL-INDUCED GASTRIC 
DAMAGE IN PORTAL HYPERTENSION: 
ROLE OF LIVER DYSFUNCTION AND 
INTRAGASTRIC pH.
Câmara, PRS; Ferraz, GJN; Ferraz, JGP.GI 
Research Lab, Gastrocentro, Department of 
Internal Medicine, Faculty of Medical 
Sciences, UNICAMP, Campinas, SP, BRAZIL.

Objetivo: The stomach is an important source of 
upper gastrointestinal bleeding in portal 
hypertensive patients, a phenomenon associated 
with impaired gastric mucosal defence. 
However, gastric bleeding may not be observed 
in the absence liver dysfunction, such as in 
schistosomiasis. In addition, blockade of gastric 
acid secretion may also prevent gastric bleeding 
in cirrhotic patients. Therefore, the aim of the 
present study was to investigate the 
susceptibility of the gastric mucosa to ethanol-
induced injury in experimental cirrhotic and 
non-cirrhotic portal hypertension , as well as the 
role of intragastric pH and gastric blood flow 
(GBF) responses.
Métodos e Resultados: Portal hypertension was 
induced in rats by portal vein stenosis (PVS) or 
bile duct ligation (BDL), while controls had 
sham operation (n = 5). Ethanol (40%)-induced 
gastric damage was assessed using a gastric 
chamber preparation and mucosal damage (% of 
the glandular area) was assessed using 
computerized plannimetry. GBF (maximum % 
change over basal flow) was measured using 
laser-Doppler flowmetry. The mucosa was 
exposed to PBS (20 min), 40% ethanol (10 min), 
followed by HCl for 30 min at pH 1.5 or 2.0. 
Ethanol-induced gastric damage was augmented 
in BDL (76% ± 4.1, p<0.001) and reduced in 
PVS (5.5% ± 2.3, p<0.01) rats compared to 
controls (19.5% ± 3.0) with HCl at pH 1.5, and 
associated with a reduced GBF responses. 
Ethanol-induced injury was comparable among 
BDL and control rats reduced in both BDL and 
ctrl rats (5.6% ± 1.6 and 5.2% ± 1.7, 
respectively) while it was increased in PVS 
animals (20.2% ± 3.4, p<0.01) at HCl pH 2.0.
Conclusões: Our results suggest that the gastric 
mucosa is susceptible to ethanol-induced gastric 
injury, a phenomenon modulated by the 
presence of portal hypertension, liver 
dysfunction, and intragastric pH.
Apoio Financeiro: Supported by Fapesp 
98/09034-3. PRS Câmara is supported by a 
Fapesp fellowship. Dr. Ferraz is a CNPq 
scientist.

05 - 002
EFEITO COMPARATIVO DO 
MISOPROSTOL E DO EXTRATO SECO 
DE Maytenus ilicifolia NA PROTEÇÃO 
CONTRA ULCERAÇÃO GÁSTRICA 
PROVOCADA PELO AAS E ETANOL
Dantas, D.C.M; Bernardi, R., Maldotti, V; 
Oliveira, E. Departamento de Ciências 
Fisiológicas- Disciplina de Farmacologia- 
Fundação Faculdade Federal de Ciências 
Médicas de Porto Alegre.

Introdução: A planta Maytenus ilicifolia 
conhecida popularmente como Espinheira santa 
é utilizada empiricamente na forma de infusão 
para tratamento de úlcera e dispepsia. Alguns 
estudos demonstram sua eficácia nestes 
processos (Gonzalez et al., 77, (1) 41-47, 2001). 
Neste trabalho, avaliamos o efeito do tratamento 
agudo utilizando três doses do extrato de 
espinheira santa e da droga Misoprostol que é 
um análogo da prostaglandina E  que atua na 1

proteção da mucosa gástrica.
Métodos: para este experimento foram 
utilizados ratos machos da linhagem Wistar 
mantidos em jejum por 36 horas. A ulceração 
dos animais foi realizada utilizando as soluções 
de etanol (40%) e aspirina (20mg/Kg) e os 
grupos foram dispostos da seguinte maneira: 
grupo salina, grupo somente ulcerado com as 
soluções, grupo ulcerado e tratado com 
Misoprostol nas doses de 50, 100 e 200 mcg/Kg 
e grupo ulcerado e tratado com Espinheira santa 
nas doses de 4, 8 e 16 mg/Kg- todas as 
administrações foram realizadas por gavagem. 
Os animais foram tratados previamente (24h 
antes do experimento) com três administrações 
de cada droga. No dia do experimento, após a 
terceira dose de cada uma das drogas, os animais 
receberam etanol e AAS (v.o) e foram 
sacrificados 30 min. após para serem 
gastrectomizados. Os parâmetros utilizados 
para avaliar a ulceração foram dois, pontos e 
estrias hemorrágicas. Resultados: tanto o 
tratamento com o misoprostol quanto com o 
extrato de espinheira  santa  reduziu 
significativamente o número de estrias e pontos 
hemorrágicos dos animais tratados e ulcerados 
em relação àqueles que foram somente 
ulcerados (p< 0,05).
Discussão: o tratamento agudo com extrato de 
espinheira santa e com o misoprostol mostrou 
redução da ulceração produzida pelo AAS e pelo 
etanol, porém a proteção gástrica foi superior 
com o uso do misoprostol. Outros estudos 
deverão ser realizados para avaliar a efetividade 
do uso crônico do extrato da planta. Apoio 
Financeiro: FFFCMPA
Apoio Financeiro: FFFCMPA

05 - 003
ESTUDO DA AÇÃO DOS TANINOS DE 
Myracrodruon urundeuva (AROEIRA DO 
SERTÃO) NO MODELO DE ÚLCERA 
INDUZIDA POR INDOMETACINA
Aquino, L.C.M., Souza, S.M.C., Milach Jr., 
A.C., Nobre, M.E.P., Lima, I.S.P., Bandeira, 
M.A.M., Viana, G.S.B. Departamento de 
Biofisiologia da Faculdade de Medicina de 
Juazeiro do Norte (FMJ).

Objet ivo:  Myracrodruon  urundeuva  
(Anacardiaceae) conhecida popularmente como 
Aroeira do Sertão, é comum na caatinga 
nordestina e largamente utilizada em 
ginecologia como antiinflamatório tópico. O 
objetivo do trabalho foi estudar o efeito da 
fração rica em taninos (FRT) isolada da casca da 
planta, em modelo de úlcera gástrica induzida 
por indometacina (IND).
Métodos e Resultados: Ratos Wistar, machos, 

 180 a 200g (8a 11 por grupo) foram tratados com 
FRT nas doses de 10, 20, 50, 100 e 200 mg/kg, vo 
e água (controle), 1 h antes da administração de 
IND (50 mg/kg,vo). Ranitidina (50 mg/kg,vo) 
foi utilizada como padrão. Os animais foram 
sacrificados 8 h após a administração da IND 
para análise da mucosa do estômago. Foram 
atribuídos escores baseados nos parâmetros: 
coloração da mucosa, perda de pregas, edema, 
petéquias e lesões necro-hemorrágicas. Os 
resultados, apresentados como média + EPM, 
mostraram que FRT apresenta efeito bifásico. 
Nas doses de 100 (6,3 ± 0,66) e 200 (8,2 ± 0,81) 
mg/kg aumentou a incidência de úlceras em 
relação ao controle (4,2 ± 0,79). Nenhum efeito 
significativo foi observado nas doses de 10 e 20 
mg/kg, enquanto a dose de 50 mg/kg (2,3 + 0,35) 
mostrou efeito anti-ulcerogênico.
Conclusões: FRT apresenta tanto efeitos anti-
ulcerogênicos (doses baixas),  quanto 
ulcerogênico (doses elevadas). Estes resultados 
podem explicar em parte os efeitos tóxicos de 
taninos que, em ruminantes, levam a 
gastrenterite hemorrágica e necrose hepática e 
renal.
Apoio Financeiro: CNPq
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05 - 004
A CRUDE EXTRACT OF MAYTENUS 
ILICIFOLIA LEAVES INHIBITS 
HISTAMINE-MEDIATED ACID 
SECRETION IN ISOLATED FROG 
GASTRIC MUCOSA

1,3 1Patrícia M. Ferreira , César N. de Oliveira , 
2 1Alaide B. de Oliveira , Miguel J. Lopes , F. 

1 1Alzamora , Maria Aparecida R. Vieira . 
1Department of Physiology and Biophysics, 
ICB, Universidade Federal de Minas Gerais, 

2Belo Horizonte, MG, Brazil; Department of 
Natural Products, Faculty of Pharmacy, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

3Horizonte, MG, Brazil; Department of 
Physiological Sciences, ICB2, Universidade 
Federal de Goiás, GO, Brazil

Objetivo: Crude extract of Maytenus ilicifolia 
leaves are commonly used in Brazilian folk 
medicine in the treatment of gastrointestinal 
disorders such as stomach hyperacidity and 
gastroduodenal ulcers. We have investigated the 
effect and the possible mechanism of action of 
the crude aqueous extract of Maytenus ilicifolia 
leaves on acid secretion in an isolated frog 
gastric mucosa incubated in an Ussing chamber.
Métodos e Resultados: It was observed that 
crude extract of Maytenus ilicifolia leaves (7 - 28 
mg%) as well as cimetidine (0.25 - 2 mM), a 
well-known histamine H  receptor antagonist, 2

decreased basal acid secretion in a dose-
dependent manner. Crude extract (56 mg%) also 
inhibited histamine-stimulated gastric acid 
secretion (from 9.9 ± 0.3 to 8.0 ± 0.7 
µEq/g/15min) only when added to the serosal 
surface of mucosae. Similarly, histamine and 
cimetidine were effective in acid secretion only 
when acting through serosal surface of mucosa. 
Furthermore, simultaneous addition of crude 
extract of Maytenus ilicifolia leaves and 
cimetidine at concentrations, per se, uneffective, 
caused a 16% reduction in the basal acid 
secretion (from 8.3 ± 0.3 to 6.9 ± 0.2 
µEq/g/15min, n = 4).
Conclusões: Our data suggested that crude 
extract of Maytenus ilicifolia leaves reduces 
gastric acid secretion by antagonising histamine 
H  receptors.2

Apoio Financeiro: FAPEMIG, CAPES, CNPq

05 - 005
CORTICOSTERONE, INHIBITING NF-k 
B PATHWAY, POTENTIATES THE 
PRODUCTION OF PINEAL HORMONES 
“IN VITRO”.
Fernandes, P.A.C.M.; Ferreira, Z.S. & Markus, 
R.P. Laboratório de Cronofarmacologia, Dep. 
Fisiologia, IB, USP.

Objetivo: Pinealectomy, superior cervical 
ganglionectomy or adrenalectomy result in loss 
of rhythmicity of BCG inflammatory lesion, and 
6-sulphatoxymelatonin urinary excretion 

(Lopes, Inflamm.Res 50:6, 2001). Both rhythms 
are recovered by nocturnal melatonin 
administration. Determine the mechanism of 
action of glucocorticoids on the production of 
melatonin (MEL) and its precursor, in cultured 
rat pineal glands.
Métodos e Resultados: Rats cultured pineals 
were exposed for 48h to corticosterone (CORT, 
1 nM-1 mM) or to N-acetyl-leucenyl-leucenyl-
norleucinal (ALLN, 25 mM) and then stimulated 
with noradrenaline (NA, 10 nM, 5h). Medium 
content (as ng/ 200 ìl) of MEL and NAS were 
measured by hplc. Chronic CORT exposure 
potentiates NA-induced MEL and NAS 
production in a concentration dependent 
manner. CORT (1 mM) increased around 3 folds 
NAS (12.9 ± 2.7, n=6 vs 34.3 ± 8.3, n=7, 
p<0.05), and MEL (16.4 ± 2.0, n=6 vs 44.4 ± 
12.9, n=7, p<0.05) content. ALLN (inhibitor of 
NF-kB activity), also potentiated NAS and 
MEL production (NAS: 12.9 ± 2.7, n=6 vs 34.3 
± 6.1, n=6, p<0.001; MEL: 16.4 ± 2.0, n=6 vs 
26.4 ± 3.8, n=7; p<0.05).
Conclusões: Our data indicate that chronic 
CORT exposure potentiates NA-induced NAS 
and MEL production, and suggest that this effect 
is mediated by a mechanism dependent on NF-
kB pathway, since ALLN, a known proteasome 
inhibitor, which prevents IkB degradation that 
precede NF-kB nuclear translocation, mimic 
CORT effect. Therefore, here we show the 
mechanistic basis for the action of adrenal 
hormones on pineal gland of inflamed animals.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq

05 - 006
AVALIAÇÃO DE LESÕES GÁSTRICAS 
AGUDAS EM CAMUNDONGOS SWISS 
POR DIFERENTES ESCALAS
Curvelo, D.S.S.; Rodrigues, C.A.B.; Penido, 
C.; Henriques, M.G.M.O. Laboratório de 
Farmacologia Aplicada  Farmanguinhos  
FIOCRUZ - RJ

Objetivo: O consumo de álcool e o uso de 
antiinflamatórios não esteroidais por milhões de 
pessoas tornaram o estudo das lesões da mucosa 
gástrica um tópico relevante. Nosso objetivo é 
comparar 5 escalas obtidas por levantamento 
bibliográfico, sendo algumas modificadas, que 
avaliam parâmetros tais como cor, edema, 
hemorragia e/ou extensão das lesões, num 
modelo de indução de úlcera gástrica aguda por 
etanol em camundongos Swiss, e também 
determinar quantitativamente o muco da parede 
da mucosa gástrica nesse mesmo modelo.
Métodos e Resultados: A úlcera foi induzida 
em camundongos Swiss, em jejum por 24 horas, 
por administração oral de etanol 99,5% ou água 
(controle negativo). Após uma hora, os animais 
foram sacrificados, os estômagos removidos e 
analisados em microscópio estereoscópico, 
avaliando-se as lesões na mucosa gástrica, 

segundo as 5 escalas, para o cálculo da média do 
índex de lesões gástricas (I.L.). Parte do 
estômago foi removida para análise do muco 
gástrico. Nossos resultados demonstraram 
diferença estatística entre os I.L. para os dois 
grupos nas escalas 1(p=0,001), 2(p=0,001) e 
4(p=0,001). Por outro lado, os resultados nas 
escalas 3(p=0,055) e 5(p=0,082) não 
apresentaram diferença estatística entre os I.L. 
dos grupos. A avaliação de muco demonstrou 
não haver diferença estatística (p=0,053) entre o 
controle negativo (5,64±0,87mg/g) e o grupo 
etanol (4,20±0,29 mg/g).
Conclusões: Nossos resultados levam-nos a 
sugerir que as escalas 1, 2 e 4 são mais sensíveis 
às lesões da mucosa induzida por etanol, e que 
esse agente agressor leva a uma diminuição na 
produção de muco gástrico.
Apoio Financeiro: CNPq

05 - 007
SUSCETIBILIDADE DIFERENCIADA DE 
CAMUNDONGOS C57/BL10 E SWISS EM 
MODELO DE INDUÇÃO DE ÚLCERA 
GÁSTRICA AGUDA POR ETANOL
Rodrigues, C.A.B.; Curvelo, D.S.S.; Penido, 
C.; Henriques, M.G.M.O. Laboratório de 
Farmacologia Aplicada  Farmanguinhos  
FIOCRUZ - RJ

Objetivo: Os problemas gastrointestinais 
decorrentes do consumo de álcool e o uso de 
antiinflamatórios não esteroidais por milhões de 
pessoas no mundo inteiro tornaram o estudo das 
lesões da mucosa gástrica um tópico relevante. 
O objetivo deste trabalho é comparar as lesões 
gástricas entre camundongos C57/BL10 e Swiss 
num modelo de indução de úlcera gástrica aguda 
por etanol. Métodos e Resultados: A úlcera 
gástrica aguda foi induzida em camundongos 
Swiss e C57/BL10, mantidos em jejum por 24 
horas, através de administração oral de etanol 
75% ou água (controle negativo). Após uma 
hora, os animais foram sacrificados, os 
estômagos removidos e analisados em 
microscópio estereoscópico, avaliando-se as 
lesões na mucosa gástrica segundo o grau de 
severidade e extensão, para o cálculo do índex 
de lesões gástricas (I.L.). Os resultados obtidos 
em camundongos C57/BL10 (I.L.água=2,0 ± 
0,0 e I.L.etanol=14,1±2,1) demonstraram 
diferença estatisticamente significativa entre as 
médias dos I.L. entre os dois grupos (p=0,014). 
Por outro lado, os resultados obtidos em 
camundongos Swiss foram inferiores 
(I.L.água=1,5±0,5 e I.L.etanol=3,0±0,45) e não 
apresentaram diferença estatisticamente 
significativa entre as médias dos I.L. entre os 
dois grupos (p=0,43). Conclusões: Nossos 
resul tados levam-nos a  suger i r  que 
camundongos C57/BL10 são mais sensíveis que 
camundongos Swiss a lesões da mucosa gástrica 
induzida por etanol. Apoio Financeiro: CNPq
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05 - 008
ALLERGEN SENSITIZATION OF HIGH 
IGE-PRODUCING MICE PREVENTS 
UPREGULATION OF EOSINOPHIL 
PRODUCTION BY DEXAMETHASONE
1 1 1Maximiano, E.S., Sales, S. C. M., Neto, P. 

1 1 1H., Lintomen, L., Matos, G. I., Elsas, M.I.G., 
2 3 2Joseph, D., Elsas, P.X, Vargaftig, B.B. 
1 2IFF/FIOCRUZ, Unité de Pharmacologie 

3Cellulaire,Institut Pasteur, Depto. de 
1Imunologia,UFRJ, Department of 

Immunology, Instituto de Microbiologia Prof. 
2Paulo de Góes - UFRJ, Department of 

Pediatrics, Instituto Fernandes Figueira - 
3FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brazil; and Unité 

Associée INSERM-Institute Pasteur U485, 
Paris, France.

Objetivo: Despite their undoubted therapeutic 
value in established allergies, steroids may also 
favor progression towards an allergic state by 
enhancing IgE production and eosinopoiesis. 
We evaluated whether ovalbumin sensitization 
of mice from the high IgE-producing BP-2 
strain would modify their bone-marrow 
eosinopoietic responses to dexamethasone.
Métodos e Resultados: In bone-marrow 
cultures from both naïve and allergic 
(ovalbumin-sensitized and airway-challenged) 
BALB/c, and from naive BP-2 mice, 

-7 -9dexamethasone (10 -10  M) enhanced colony 
formation and eosinophil differentiation 
(P<0.01 in all cases). In contrast, immunization 
of BP-2 mice prevented enhancement of 
eosinopoiesis, but not of colony formation by 
dexamethasone (P=0.562 and P<0.001 
respectively), depending on repeated allergen 
exposure. Blockade of the enhancing effects of 
dexamethasone on eosinopoiesis could also be 
observed in naïve mice passively immunized by 
transfer of plasma from sensitized BP-2 mice. 
The ability of immune plasma to downregulate 
responses to dexamethasone was abolished by 
depletion of total and of allergen-specific 
antibody, as well as by heat-inactivation of IgE 
antibodies, before transfer (P<0.001 for all 
treatments, for the difference between 
dexamethasone-treated and control cultures). 
Moreover, transfer of affinity-purified 
antibodies, including those of the IgE class, was 
ab le  to  downregu la te  r e sponses  to  
dexamethasone in bone-marrow cultures 
(P>0.074 in al cases).
Conclusões: Taken together, these results show 
that steroids enhance eosinopoiesis in bone-
marrow of naïve, but not of allergic BP-2 mice, 
and that specific IgE is involved in abolishing 
this paradoxical response to steroids.
Supported by FINEP, PAPES-FIOCRUZ, 
INSERM-FIOCRUZ and Institut Pasteur

05 - 009
MOBILIZAÇÃO DE PROGENITORES 
HEMATOPOIÉTICO PARA O PULMÃO 
EM UM MODELO EXPERIMENTAL DE 
IMPLANTE ECTÓPICO DE TECIDO 
PULMONAR
1 1 1Maximiano, E. S.,  Sales S. C. M., Elsas, M. 

2 3 3I. G., Joseph D., Alves, L.S, Elsas, P. X, 
2 1 2Vargaftig, B. B. IFF/FIOCRUZ, Unité de 
Pharmacologie Cellulaire,Institut Pasteur

Objetivo: O recrutamento de células 
hematopoiéticas para o pulmão asmático tem 
sido postulado, no entanto a sua demonstração 
não tinha sido feita. Nós recentemente 
desenvolvemos um procedimento de 
isolamento que nos permitiu a quantificação e 
caracterização de células hematopoiéticas 
provenientes do pulmão de camundongos 
alérgicos. Nossos achados mostram que 
camundongos BALB/c normais virtualmente 
não apresentam progenitores hematopoiéticos 
no pulmão. A sensibilização por si só, não foi 
suficiente para promover o acúmulo de 
progenitores no pulmão, mas a exposição de 
camundongos sensibilizados ao alergeno 
mostrou-se um fator decisivo para o acúmulo de 
progenitores hematopoiéticos no pulmão 
(Gaspar Elsas et al., Chest 123:345S-348S). Nós 
avaliamos se o implante de pulmão poderia estar 
liberando sistematicamente citocinas ou 
mediadores quimiotáticos, os quais poderiam 
estar promovendo hematopoiese no pulmão, ou 
o recrutamento de células hematopoiéticas 
provenietes da medula óssea para o pulmão. 
Métodos e Resultados: Nós usamos um 
modelo experimental de implante de tecido 
ectópico. Nossos resultados mostram que o 
implante de tecido pulmonar de BALB/c 
imunizados e provocados com OVA num 
recipiente somente imunizado leva a um 
acúmulo de progenitores hematopoiéticos no 
pulmão do animal implantado. Nos também 
avaliamos a produção de citocinas (IL-5 e 
Eotaxina) no lavado peritoneal e no soro de 
animais implantados. Observamos um aumento 
na concentração de IL-5 no soroe no lavado 
peritoneal de 3x (p 0.001) quando comparado 
com o controle. Já no lavado peritoneal o 
aumento foi de 2x ( p=0.01), o mesmo 
ocorrendo com a eotaxina que, junto com a IL-5, 
está envolvida na migração de eosinófilos para o 
tecido. O implante de tecido pulmonar ectópico 
induziu eosinofilia no local onde foi 
implantado, além de afetar a resposta de 
precursores eosinofílicos à IL-5 em cultura de 
medula óssea. Conclusões: Nossos resultados 
mostram que o pulmão sensibilizado e 
provocado age como um tecido endócrino, 
produzindo mediadores que levam à 
acumulação intrapulmonar de progenitores 
hematopoiéticos no pulmão de animais 
recipientes. Apoio Financeiro: CNPQ, PAPES/ 
FIOCRUZ, CAPES, FIOCRUZ, FINEP, CNPQ

05 - 010
EFEITO NÃO-GENÔMICO DA 
ANDROSTERONA EM FUNDO 
GÁSTRICO DE RATO.
Silva,E.M.R.; Lafayette, S.; Garcez-do-
Carmo, L.Dept Farmacologia, 
UNIFESP/EPM, São Paulo.

Objetivo: Além da ação genômica clássica, 
hormônios esteróides também causam efeitos 
não-genômicos, cujo mecanismo de ação ainda 
não está esclarecido. Em trabalhos anteriores 
mostramos que no ducto deferente de rato, 
órgão andrógeno-dependente, hormônios 
sexuais masculinos inibiram a contração e o 

++ aumento intracelular de Ca induzidos por KCl 
(La faye t t e  e t  a l . ,  La t inam.  Congr.  
Pharm.249,2000), havendo indicações de que o 
efeito fosse devido ao bloqueio do canais de 

++Ca . Nosso objetivo foi estudar o efeito não 
genômico da androsterona sobre um tecido não-
dependente de andrógeno, o fundo gástrico de 
rato.
Métodos e Resultados: Fundo gástrico de ratos 
Wistar adultos (5 meses) foram preparados para 
o registro de contrações isotônicas in vitro. 

-5Estímulos com KCl 80 mM, ou carbacol 10  M 
por 10 min, a cada 30 min, foram realizados na 

-5 -ausência e presença de androsterona (10  a 10
4 -5M) e/ou flutamide (10 M) ou do veículo de 
diluição. O efeito do hormônio foi medido sobre 
o amplitude de contração induzida pelos 

oagonistas no 10  minuto de registro. A 
-4androsterona (10 M) inibiu 80,5±5,6% da 

contração por KCl, com IC  de 4,39±0,1. A 50

inibição não foi afetada pelo antagonista de 
receptor de andrógenos, flutamide. O hormônio 
não afetou a contração por carbacol.
Conclusões: Sugerimos que a androsterona 
atue no fundo gástrico de rato, por efeito não-
genômico (insensível ao flutamide) impedindo 

++ o influxo de Ca para o interior celular, já que foi 
inibido o efeito do KCl, (contração dependente 
de cálcio extraceleular), mas não a contração 
por carbacol (contração dependente de cálcio de 
estoques intracelulares).
Apoio Financeiro: CNPq

05 - 011
EFEITOS DA RETIRADA ABRUPTA 
APÓS TRATAMENTO CRÔNICO COM 
BROMETO DE IPRATRÓPIO (BI) NA 
CONTRATILIDADE DE TRAQUÉIAS 

2+ISOLADAS DE RATOS AO Ca
Moraes, I.M., Bezerra, F.C., Capaz, F.R. - 
Depto. de Fisiologia e Farmacologia  FM  
Universidade Federal do Ceará.

Objetivo: A diminuição do contato do 
mediador excitatório com o seu receptor induz 
supersensibilidade (SS) na estrutura inervada 
(Flemming, 181,339.1972). Anteriormente, 
demonstramos a presença de SS em traquéias 
isoladas de rato após o tratamento crônico e a 
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retirada abrupta do BI. Foi estudada, neste 
modelo, a participação dos canais de cálcio 
voltagem dependentes (VOC) e operados por 
receptor (ROC).
Métodos e Resultados: Ratos (250-300g) 
inalaram BI (1mM, 14dias, 7 min, 4/4h) e foram 
sacrificados 12 horas após a última inalação. As 
traquéias foram removidas e montadas em 
banhos para órgão isolado (Krebs-Henseleit, 
95%O2-5%CO2, 36,5ºC, Ti=1,0gF). Após 1 

2+ hora, em liquido de incubação sem Ca com 
-4 6EDTA (10  M) e nifedipina (10  M), foi 

-6 -1adicionado carbacol (CCh;10 M) ou KCl (10  
M). Após a estabilização da resposta, foram 
feitas curvas concentração-efeito (CCE) ao 

2+ 2+Ca . As CCE ao Ca  após o CCh permitiram a 
análise dos canais ROC e após o KCl dos canais 

2+VOC. As CCE ao Ca  obtidas após a adição de 
KCl com traquéias isoladas de animais 
submetidos à retirada abrupta de BI 
apresentaram aumento de resposta máxima, sem 
a l t e r a ç ã o  d a  C E 5 0  ( R M ± E P M ;  
CONT=1,00±0,09, BI=1,53±0,19; n=6, 7, gF, 

2+p<0,05). Contudo, as CCE ao Ca  obtidas após a 
adição de CCh não apresentaram alteração 
significativa.
Conclusões: Os resultados sugerem que a 
entrada de cálcio, via canais de cálcio voltagem 
dependentes, encontra-se facilitada em 
traqueias isoladas de animais submetidos à 
retirada abrupta após o tratamento crônico com 
BI.
Apoio Financeiro: CNPq
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06 - 001
CANAIS DE POTÁSSIO SENSÍVEIS AO 
ATP ESTÃO ENVOLVIDOS NO 
MECANISMO FINAL DA 
ANTINOCICEPÇÃO PERIFÉRICA 
INDUZIDA POR DICLOFENACO.
Alves, D.P.**, Pacheco, D.F., Duarte, I.D.G., 
Departamento de Farmacologia, ICB-UFMG, 
MG.

Objetivo: Sabendo-se que o diclofenaco parece 
ter um perfil de ação analgésica diferente das 
outras drogas antiinflamatórias não esteróides, 
não apenas por uma ação inibitória sobre a 
enzima ciclooxigenase, mas também por uma 
ação direta no nociceptor, nosso objetivo é 
avaliar o envolvimento de canais de potássio 
ATP sensíveis na antinocicepção periférica 
induzida pelo mesmo
Métodos e Resultados: O limiar nociceptivo 
foi medido pelo método de compressão da pata 
de ratos (Wistar, machos, 160-200 g, n=5). A 
hiperalgesia foi avaliada pela diferença (D) 
entre as medidas do limiar nociceptivo inicial 
(expresso em gramas), sem o agente 
hiperalgésico (PGE , 2 mg/pata), e aquela da 2

terceira hora após sua administração. Todos os 
fármacos foram administrados por via 
intraplantar. A PGE  induziu hiperalgesia 2

(D=107,6±2,8 g e controle D=8,8±5,4 g) que foi 
revertida de forma dose-dependente por 
diclofenaco 25, 50 e 100 mg (D=62,0±3,2 g; 
38,6±2,4 g; 22,2 ±2,1 g, respectivamente; 
controle D=105,8±2,17 g).  O efeito 
antinociceptivo periférico do diclofenaco na 
dose  100 mg foi  antagonizado por  
glibenclamida 40, 80 e 160 mg (D=48,0±1,67 g; 
67,0±2,6 g; 84,6±3,2 g, respectivamente) e por 
tolbutamida nas doses 80, 160 e 320 mg 
(D=44,6±2,4 g; 72,6±2,9 g; 86,0±1,22 g).
Conclusões: O efeito antinociceptivo periférico 
do diclofenaco foi revertido de forma dose-
dependente pela administração intraplantar de 
glibenclamida e tolbutamida, bloqueadores 
específicos de canais de potássio sensíveis ao 
ATP, assim, nossos resultados sugerem que o 
mecanismo final de ação do diclofenaco seja a 
ativação desses canais de potássio, ao nível do 
nociceptor.
Apoio Financeiro: FAPEMIG, CNPq.

06 - 002
Mecanismos envolvidos na hipoalgesia 
induzida por inibidores de ciclooxigenase 
(ICox)-2 em ratos.

1 2 1França, D.S .; Bakhle, Y.S .; Francischi, J.N. . 
1Departamento de Farmacologia, ICB-UFMG, 

2Brasil; Biomedical Science Division, Faculty 
of Medicine, Imperial College, London.

Objetivo: Em trabalhos anteriores mostramos 
que ICOX-2 injetados sistemicamente em ratos 
induzem hipoalgesia. Neste trabalho, 
procuramos verificar os mecanismos 

envolvidos nesta resposta.
Métodos: ratos Holtzman machos (140-170g) 
foram injetados por via intraplantar (ipl) com 
carragenina (Cg 100-500 mg) ou PGE  (50-200 2

ng/pata). Para a medida de hiperalgesia 
mecânica foi utilizado o método de Randall 
Selitto. Resultados: Cg induziu hiperalgesia na 
pata de forma dose-dependente. Celecoxib (12 
mg/Kg, sc) aboliu a hiperalgesia (Cg 250 
mg/pata) e induziu também hipoalgesia. 
Celecoxib administrado localmente (300 e 600 
mg/pata) também aboliu a hiperalgesia (Cg 250 
mg/pata) e induziu hipoalgesia. O composto 
experimental SC236 (ICOX-2, 300mg/pata) 
aboliu a hiperalgesia (Cg 250 mg/pata) e 
também induziu hipoalgesia. PGE2 induziu 
hiperalgesia em patas de rato. Celecoxib (12 
mg/Kg, sc) embora tenha abolido a hiperalgesia 
induzida pela PGE  (200 ng/pata), não induziu 2

hipoalgesia.
Conclusões: nossos dados confirmaram 
resultados anteriores que indicavam uma 
re lação entre  in ibição de COX-2 e  
desenvolvimento de hipoalgesia. Também 
sugerem que parte do efeito hipoalgésico 
induzido pelos ICOX-2 se deve, pelo menos 
parcialmente, à inibição da enzima presente na 
pata dos animais.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq

06 - 003
ALTERAÇÕES NOCICEPTIVAS 
INDUZIDAS POR LESÕES DO TERÇO 
MÉDIO DO PLEXO BRAQUIAL DE 
RATO.
Rodrigues Filho, R.**; Santos, AR.S.;1 
Bertelli, J.A. e Calixto, J.B. Departamento de 
Farmacologia,UFSC - 
Florianópolis,SC.1Universidade do Sul de 
Santa Catarina, UNISUL.

Objetivo: O plexo braquial de rato é constituído 
pelos troncos superior, médio e inferior. 
R e c e n t e m e n t e  R o d r i g u e s - F i l h o  e  
colaboradores, comparando diferentes tipos de 
lesão do tronco inferior, caracterizaram a lesão 
por avulsão como um modelo de estudo da dor 
neuropática persistente. O objetivo deste 
trabalho foi estudar as alterações nociceptivas 
induzidas por lesões do terço médio e avaliar se 
as respostas obtidas são semelhantes àquelas do 
tronco inferior.
Métodos e Resultados: Utilizou-se ratos Wistar 
(2 meses) nos quais foram realizadas as lesões 
(avulsão e ligadura) do tronco médio do plexo 
braquial direito sendo as respostas medidas nas 
patas  t rasei ras  em diferentes  tes tes  
comportamentais, 5, 20, 30 e 90 dias após. A 
hiperalgesia foi avaliada através do aparelho de 
Randall e Selitto ou Hargreaves; a alodinia pelo 
filamento de von Frey (2g) ou pela acetona. As 
lesões do tipo avulsão e ligadura não induziram 
hiperalgesia mecânica ou térmica (calor) 
quando analisados nos testes de Randall e Selitto 

[ F(7,32)=0,74; P< 0,63] ou Hargreaves [ 
F(7,32)=2,26; P< 0,07] respectivamente. 
Entretanto, ambas induziram alodinia mecânica 

o osignificante no 5  e 20  dia em ambas as patas 
traseiras [F(7,32)=0,84; P< 0,05]. A alodinia ao 

o ofrio foi significante do 5  ao 30  dia no grupo 
avulsão (P< 0,05), enquanto, o grupo ligadura 

oapresentou a mesma resposta apenas no 20  e 
o30  dia (P< 0,05).

Conclusões: Estes resultados demonstram que 
as lesões do tronco médio parecem ser menos 
importante para a nocicepção do que as lesões 
tronco inferior que induzem hiperalgesia 
mecânica e alodinia mecânica e ao frio 
significantes e de longa duração. Entretanto, a 
ausência de hiperalgesia térmica é comum tanto 
nas lesões do tronco médio quanto inferior do 
plexo braquial.Apoio Financeiro: CNPq, 
FINEP e PRONEX

06 - 004
HIPERALGESIA E EDEMA INDUZIDOS 
PELO LAVADO PERITONEAL OBTIDO 
DA INJEÇÃO DE FORMALINA EM 
RATOS.
Santos, J.M.M, Castro, M.S.A, Francischi, 
J.N. Departamento de Farmacologia-ICB, 
UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Objetivo: Em trabalho anterior observamos 
aumento significativo de linfócitos no lavado 
peritoneal de ratos obtido 24 horas após injeção 
de formalina 2.5% (F 2,5), tendo sido objetivos 
do presente trabalho verificar se 1) o 
sobrenadante do lavado peritoneal (SLP) desses 
animais induziria respostas nociceptiva e 
edematogênica em pata de ratos e 2) avaliar a 
presença de óxido nítrico nesse SLP. Métodos: 
Foram utilizadas ratas Holtzman pesando 140-
160 g. O lavado peritoneal foi obtido a partir da 
lavagem (PBS-3 ml, 0,15 M, pH=7,2) da 
cavidade peritoneal 24 horas após a injeção 
intraperitoneal de F 2,5. Após centrifugação, o 
sobrenadante (SLP) foi administrado em pata 
de ratas e as medidas de hiperalgesia e edema 
realizadas nos tempos de 0, ½, 1, 2, 3, 4, 6 e 24 
horas após sua injeção. O óxido nítrico foi 
medido pela quantidade de nitrito presente no 
SLP, utilizando-se o Reagente de Griess em 
colorímetro (l= 548 nm). Os dados foram 
analisados pelo ANOVA seguido de test t de 
student (P<0,05). Resultados: O SLP de F 2,5 
induziu hiperalgesia e edema significativos em 
pata de ratos; os valores máximos de respostas 
foram observados entre 2-3 h após sua injeção 
(P<0,05). A concentração de nitrito no SLP 
biologicamente ativo foi seis vezes maior 
(0,30±0,13 mM) que no SLP de animais 
controle (0,04±0,02 mM). Conclusões: O SLP 
de ratos obtido 24 horas após injeção 
intraperitoneal de formalina 2,5% induziu 
hiperalgesia e edema na pata de ratos que 
podem estar relacionados com os níveis de 
nitrito presentes no SLP. Apoio Financeiro: 
CNPq, CAPES e PRPG.
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06 - 005
CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DE 
MASTÓCITOS DE BAÇO DE 
CAMUNDONGOS BALB/c INFECTADOS 
POR Strongyloides venezuelensis.
Mazzolin, L.P., Richini, V.B., Sequeira, 
T.C.G.O., Gomes, J.C. Depto de Parasitologia e 
Depto de Farmacologia, IB, UNESP, Botucatu, 
SP.

Objetivo: Investigações recentes sugerem 
migração de mastócitos senescentes intestinais 
para o baço na fase de recuperação de parasitose. 
Corroboramos estas evidências mostrando 
aumento de histamina (que indica aumento 
proporcional de mastócitos) em baço de 
camundongos infectados por Strongyloides 
venezuelensis (Sv). Sendo senescentes e 
originados no intestino, estes mastócitos que 
migrariam para o baço devem comportar-se 
funcionalmente de forma diferente. Assim, 
nosso objetivo foi comprovar esta hipótese 
comparando os efeitos dos agentes indutores de 
secreção de mastóci tos em baço de 
camundongos não infectados e infectados por 
Sv.
Métodos e Resultados: Suspensão celular 
contendo mastócitos de baço foi obtida por 
digestão de tecido com colagenase tipo IA. 
Como indutores da secreção de mastócitos 
(liberação de histamina) foram utilizados 
ionóforo A23187, composto 48/80 e 
concanavalina A. As concentrações de histamina 
foram extraídas e dosadas por método 
fluorométrico automático.

Teste “t” de Student para amostras não pareadas. 
* p<0,05.
C o n c l u s õ e s :  N ã o  h o u v e  a l t e r a ç õ e s  
significativas na liberação de histamina induzida 
por ionóforo e composto 48/80. Concanavalina 
A nas doses de 100 e 300 mg/ml liberou menos 
histamina nos animais infectados demonstrando 
que seus mastócitos são funcionalmente 
diferentes dos encontrados em animais não 
infectados.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 006
NOCICEPÇÃO INDUZIDA POR 
FORMALINA 2% E SEU CONTROLE 
POR LASERTERAPIA DE BAIXA 
INTENSIDADE.

1 1 1Cruz, M. V.T ,Rodrigues, H. A , Rocha, G. A. .; 
1 1Penaforte, C. L .; Andrade, I. L. L .; Lomez, E. 

1 2 1S. L .; Castro, M. S. A. ; Marigo, H. A. ; 
1 1Yokoro, C. M . Depto de Ciências biológicas, 

2ambientais e da saúde-UNI-BH; Depto de 
farmacologia-UFMG. MG, Brasil.

Objetivo: A LASERterapia de baixa 
intensidade é um recurso fisioterápico indicado 
como analgésico e antiinflamatório. Contudo, 
sua aplicação ainda é restrita devido à falta de 
conhecimento sobre doses e tempos de 
aplicação mais eficazes na modulação da dor e 
inflamação. O objetivo desse trabalho foi 
verificar o efeito do LASER sobre a inflamação 
induzida por formalina 2% (volume: 0,1 
mL/pata).
Métodos: 3 grupos (n=5) de ratas Holtzman, 
220-250 g: grupo 1: pré-tratamento c/ LASER 

2AsGa 4 J/cm , comprimento de onda: 670 nm 
(contínuo) 6 aplicações/intervalos de 5 min.; 
grupo 2: LASER desligado (controle); grupo 3: 
NaCl 0,9%(controle). A formalina induziu uma 
resposta bifásica: 1ª fase: 0-5 min., interfase (5-
15 min.) e, 2ª fase: 15-30 min, reação observada: 
tempo de “licking” e “shaking” (lambida e 
sacudida da pata na 1ª e 2ª fase) em segundos; 
resultados em segundos ±EPM. Resultados: 
Não houve diferença nos valores da 1ª fase do 
teste, contudo verificou-se diferença no tempo 
médio de nocicepção da 2ª fase: grupo 2 
(controle): 593 s±10,8 s e 309±12,6 s (grupo 1, 
ANOVA, p<0,05); o grupo 3 não apresentou 
nenhuma reação à administração de NaCl 0,9%.
Conclusões: Os resultados mostram que a 
LASERterapia foi capaz de modular a 2ª fase da 
r e s p o s t a  n o c i c e p t i v a  n e s t e  m o d e l o  
experimental, diferentemente de outros 
resultados obtidos em nosso laboratório 
utilizando outras espécies de animais.
Apoio Financeiro: UNI-BH.

06 - 007
INFLUÊNCIA DO LASER DE AsGa 
SOBRE A NOCICEPÇÃO NO TESTE DE 
CONTORÇÕES ABDOMINAIS AO 
ÁCIDO ACÉTICO 0,8% EM 
CAMUNDONGOS.

1 1Rocha, M. T. A. ; Vieira, A. C. S. ; Veloso, E. 
1 1 1L. R .; Penaforte, C. L .; Andrade, I. L. L .; 

1 2Lomez, E. S. L .; Castro, M. S. A. ; Marigo, H. 
1 1 1A. ; Yokoro, C. M . Depto de Ciências 

biológicas, ambientais e da saúde-UNI-BH; 
2Depto de farmacologia-UFMG. MG, Brasil.

Objetivo: A LASERterapia de baixa 
intensidade modula a dor e inflamação. 
Contudo, é pouco utilizada devido à falta de 
padronização de doses e tempos de aplicação e 

de estudos quanto às alterações induzidas nos 
tecidos inflamados. O objetivo desse trabalho 
foi verificar o efeito do LASER sobre a 
nocicepção induzida por ácido acético 0,8% em 
camundongos.
Métodos: 3 grupos (n=5) de Camundongos 
swiss albinos, machos (30-35 g). Grupo 1: pré-

2tratamento (1 aplicação de LASER 4 J/cm , 
comprimento de onda: 670 nm (contínuo), 
grupo 2 (controle): LASER desligado e grupo 
3: dipirona 12,5 mg/kg/subcutâneo/1 mL/kg, 20 
minutos antes do ácido acético 0,8%. A 
aplicação do LASER foi feito conforme 
protocolo de Borges et al. (Revista Brasileira de 
Fisioterapia, v. 01, n.1, 1-7, 1998) e em seguida, 
administrou-se o ácido acético 0,8% (em salina 
fisiológica, volume de 0,1 mL/10g de peso) por 
via ip. Período de observação: 30 min. 
Resultados: Os animais do grupo controle 
apresentaram 54±5 contorções e os pré-tratados: 
23±6 contorções (ANOVA, p<0,05); os animais 
do grupo 3 apresentaram 18±2 contorções.
Conclusões: Nossos resultados demonstraram 
que o LASER foi capaz de modular a nocicepção 
neste modelo experimental em valores próximos 
àqueles obtidos com administração de dipirona, 
sugerindo assim que a LASERterapia poderia 
ser um importante recurso para controle da dor.
Apoio Financeiro: UNI-BH.

06 - 008
EFFECT OF TEMPERATURE ON THE 
RELEASE OF PLASMINOGEN 
ACTIVATOR FROM RAT AORTA.
Fracasso, J. F, Rodrigues, L. A. Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas UNESP.

Objetivo: Kinins induce the release of 
plasminogen activator [t-PA] by the increased 
expression of endothelial constitutive NO 
synthase [cNOS]. The degree to which t-PA is 

o released by temperature [ T ] alterations is 
subject of ongoing investigation. Factors that 
activate t-PA like ischemic conditions, hypoxia 
and septic shock, increases fibrinolysis [FA].
Métodos e Resultados: Segments of tharacic 
aorta [1 cm in length] were carefully excised 
from exanguinated, nembutal-anesthetized, 
adult male Wistar rats, rinsed, placed in 0.5 ml 
phosphate buffered saline [0.01 M, pH 7.4], and 

oincubated at 37  C. After 30 min, 0.03 ml of the 
incubation medium was placed on the fibrin 
plate and t-PA activity were measured as lysis 

2 oareas in mm  after 18 h at 24± 2 C. Each 
experiment was repeated 6 times [N= 6 rats in 
each group: rats of group I was maintained at 

o, o oroom T , group II at 3 C and group III at 38 C]. 
Values are reported as means ± SEM. [unpaired 
t-test].
Conclusões: This study suggests that t-PA 
arising from segments of rat aorta is influenced 
by temperature. The level of t-PA released from 
aorta of rats maintained at room temperature 

2[group I= 235 ± 18* mm  ] differed signifcantly 
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2from rats of group III [473 ± 33 mm ] and Group 
2II [0.0* mm  ] that exhbited no release of t-PA 

ointo the medium. We may suppose that low T  
decreased de expression of cNOS and inhbited t-
PA release. On the other hand when the T is 
elevated the release of t-PA increase 
significantly compared to control [group I]. 

oThus, during the winter when the T  is low, the 
thrombus formation is more frequent mainly in 
the legs. So, the data presented here may be 
helful for the further evaluation of the role of 
fibrinolysis activation and inhibition in the 
pathogenesis of thrombosis.
Apoio Financeiro: PADC-FCFAr

06 - 009
AGONISTA d OPIÓIDE SNC80 INDUZ 
ANTINOCICEPÇÃO PERIFÉRICA PELA 
ATIVAÇÃO DA VIA L-ARGININA-NO-
GMPc.
Pacheco, D.F., Alves, D.P., Duarte, I.D.G., 
Departamento de Farmacologia, ICB-UFMG, 
MG

Objetivo: A participação dos receptores d 
opióides na antinocicepção periférica tem sido 
pouco estudada, assim este trabalho tem por 
objetivo verificar a possível participação da via 
L-arginina-NO-GMPc na antinocicepção 
induzida pelo agonista de receptor d opióide 
SNC80.
Métodos: O limiar nociceptivo foi medido pelo 
método de compressão da pata de ratos (Wistar, 
machos, 180-220 g, n=5). A hiperalgesia foi 
avaliada pela diferença (D) entre as medidas do 
limiar nociceptivo inicial (expresso em gramas), 
sem o agente hiperalgésico (PGE , 2 mg/pata), e 2

aquela da terceira hora após sua administração. 
Todos os fármacos foram administrados por via 
intraplantar. Resultados: A PGE  (D= 2

110,9±6,4g e controle D= 203,7±6,8g) induziu 
hiperalgesia que foi revertida de modo dose-
dependente pelo SNC80 20, 40 e 80 mg (D= 
7 6 ± 5 , 8 g ;  4 8 , 4 ± 4 , 7 8 g ;  2 4 , 4 ± 3 , 2 8 g ;  
respectivamente; controle D= 90,6±5,2g). O 
efeito antinociceptivo do SNC80, considerado 
periférico na dose de 80 mg foi revertido pela 
administração de bloqueadores específicos da 
via L-arginina-NO-GMPc de maneira dose-
dependente: azul de metileno - 125, 250 e 500 
mg (D= 41,2±5,7g; 64,4±5,73g; 84,6±2,5g, 
respectivamente; controle D= 32±4,8g) e 
NOARG, - 12, 18 e 24 mg (D= 38,6±2,7g; 
63,4±5,2g; 83,2±1,9g, respectivamente; 
controle D= 30,7±4,1g).
Conclusões: Nossos resultados sugerem que a 
via L-arginina-NO-GMPc está envolvida na 
antinocicepção periférica induzida pelo 
agonista de receptor d opióide SNC80.
Apoio Financeiro: CNPq.

06 - 010
EFEITO ANTINOCICEPTIVO 
PERIFÉRICO DO CANABINÓIDE 
ANANDAMIDA E A PARTICIPAÇÃO 
DOS CANAIS DE POTÁSSIO ATP 
SENSÍVEIS - MÉTODO DE Von FREY.
Ramos, M.A., Reis, G.M.L. & Duarte, I.D.G., 
Departamento de Farmacologia, ICB-UFMG, 
MG.

Objetivo: A anadamida (AEA) é um 
canabinóide endógeno de ação analgésica já 
descrita. O objetivo deste estudo é verificar a 
ação antinociceptiva periférica da AEA e o 
mecanismo envolvendo canais de potássio ATP 
sensíveis.
Métodos e Resultados: Método dos filamentos 
de von Frey (100 mN) em pata de ratos (Wistar, 
machos, 160-210 g, n=5): o filamento é aplicado 
perpendicularmente na superfície plantar da 
pata por 1 segundo, até que se curve. A 
estimulação é feita a intervalos de 3 
minutos/estímulo, considerando resposta 
positiva o levantamento da pata (freqüência de 
eventos em 10 repetições/ animal). Todos os 
fármacos foram administrados intraplantar. A 
carragenina (Cg) induziu aumento da 
freqüência de resposta de forma dose 
dependente (62,5; 125; 250 e 500 mg), com pico 
na terceira hora e na dose de 500 mg (parâmetros 
para os experimentos seguintes). Foram 
utilizadas várias doses de AEA (0,05; 0,075 e 
0,1 ng), sobre a Cg 500 mg, tendo melhor efeito 
antinociceptivo com 0,1 ng. A partir daí, a 
hiperalgesia foi avaliada pela comparação (D) 
entre as medidas do limiar nociceptivo inicial 
(freqüência de eventos), sem o agente 
hiperalgésico, e aquela da terceira hora após sua 
administração. O efeito antinociceptivo 
periférico da AEA (0,1 ng) foi antagonizado de 
maneira dosedependente por glibenclamida (40, 
80 e 160 mg; D= 3,2±0,7; 6,0±0,5 e 7,4±0,3) e 
tolbutamida (80, 160 e 320 mg; D= 6,0±0,5; 
5,2±0,8; 7,2±0,4), respectivamente.
Conclusões: A ação antinociceptiva periférica 
da AEA é, ao menos em parte, por ativação de 
canais de potássio ATP sensíveis.
Apoio Financeiro: FAPEMIG, CNPq.

06 - 011
AGONISTAS GABAÉRGICOS A e B, 
MUSCIMOL E BACLOFEN, INDUZEM 
ANTINOCICEPÇÃO PERIFÉRICA VIA 
RECEPTORES GABA.
Reis, G.M.L.; Ramos, M.A. & Duarte, I.D.G., 
Departamento de Farmacologia, ICB-UFMG.

Objetivo: A participação do sistema gabaérgico 
na modulação da dor tem sido bastante estudada 
a nível central e sistêmico. Entretanto, existem 
poucos estudos sobre o GABA e periferia ́  dor e 
analgesia. O objetivo deste trabalho foi verificar 
uma possível ação antinociceptiva periférica de 
agonistas gabaérgicos no teste de hiperalgesia 

na pata de ratos. Métodos: O limiar nociceptivo 
foi medido pelo método de compressão da pata 
de ratos (Wistar, machos, 160-200 g, n=5). A 
hiperalgesia foi avaliada pela diferença (D) entre 
as medidas do limiar nociceptivo inicial 
(expresso em gramas), sem o agente 
hiperalgésico (PGE , 2 mg/pata), e aquela da 2

terceira hora após sua administração. Todos os 
fármacos foram administrados por via 
intraplantar. Resultados: A hiperalgesia 
induzida por PGE  (D=107,6±2.8g e controle 2

D=8,8±5,4g) foi revertida de modo dose-
dependente tanto pelo agonista GABA  A

muscimol 1, 2, 4, 8, 16 e 32 ng (D=67±6,4g; 
42±7,7g; 37±4,3g; 24±4,9g; 21±3,9g; 16±3,2g, 
respectivamente; controle D=98±3,4g) quanto 
pelo agonista GABA  baclofen 15, 30, 60, 120 e B

240 mg (D=79±6,9g; 54±10,0g; 40,6±11g; 
26,4±6,03g, 31,6±8,89g; respectivamente; 
controle D=94±4,8g). Foi avaliado como 
periférico o efeito obtido com as doses de até 8 
ng para o muscimol e 60 mg para o baclofen. 
Bicuculina 10, 20, 40 e 80 ng, antagonista do 
receptor GABA , (D=36±4,8g; 52±5,4g; A

84±5,38g; 93±6,67g, respectivamente; controle 
D=24±3,34g) e saclofen 12,5, 25, 50 e 100 mg, 
antagonista de receptor GABA , (D=45±3,13g; B

65±3,21g; 71,8±4,26g; 89,4±2,66g; controle 
D=34±3,8g) reverteram o efeito antinociceptivo 
periférico do muscimol e do baclofen, 
respectivamente.
Conclusões: Nossos resultados sugerem um 
sítio periférico de ação antinociceptivo para o 
GABA, envolvendo os receptores GABA  e A

GABA .B

Apoio Financeiro: CAPES e CNPq

06 - 012
ATIVIDADES ANTINOCICEPTIVA E 
ANTIINFLAMATÓRIA DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO BRUTO OBTIDO 
DE TRIXIS DIVARICATA SPRENGEL.

1Eduardo Leite Aranha ; Carlos Eduardo Pulz 
1 1Araujo ; Rosa Fátima de Oliveira Rodrigues ; 

2 1Vanessa Andreucci . Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Ciências Farmacêuticas  
Universidade São Francisco de Bragança 

2Paulista  USF  SP, Acadêmica Bolsista de 
Iniciação Científica  PROBAIC  USF  Curso 
de Farmácia.

Objetivo: Trixis divaricata Sprengel, conhecida 
vulgarmente como solidônia, erva-andorinha, 
erva-da-mulher, raiz de cobra e carvalhinha, é 
uma espécie vegetal pertencente a família 
Compositae, frequente em todo o Brasil, 
principalmente na Serra da Mantiqueira. 
Popularmente tem sido empregada no 
tratamento de conjuntivas inflamadas, 
metrorragias uterinas e como cicatrizante de 
feridas cutâneas. Em decorrência a utilização 
etnofarmacológica da espécie no combate de 
processos inflamatórios do globo ocular, 
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procurou-se investigar no presente trabalho as 
possíveis atividades antiedematogênica e 
antinociceptiva da Trixis divaricata Sprengel.
Métodos: As unidades experimentais foram 
aleatoriamente divididas em grupos recebendo 
“per os”, três níveis de dose de Trixis divaricata 

-1Sprengel (0,25, 0,5 e 1,0 g.kg  de peso corporal). 
A atividade antinoceptiva do extrato de Trixis 
divaricata Sprengel (TD) foi investigada nos 
modelos experimentais de contorções 
abdominais induzidas pelo ácido acético glacial 

-1a 0,6 %, v/v, (0,1 mL.kg ) administrado 
intraperitonialmente a camundongos e no teste 
de latência para o reflexo de retirada da cauda 

oem ratos submetidos a feixe de luz (55 C) 
direcionado a porção média caudal ("Tail-
flick"). A atividade antiedematogênica por sua 
vez foi avaliada nos modelos de edema de pata 
induzido pela carragenina a 1 %, p/v, (1.000 
mg/intraplantar/pata direita) em ratos, e teste do 
edema induzido pela aplicação tópica de óleo de 
cróton a 5 %, p/v, em acetona (20 mL/orelha 
direita interna) em camundongos. Todos os 
resultados foram expressos em porcentagem de 
in ib ição para  o  fenômeno á lg ico  e  
edematogênico em relação aos grupos controles 
negativos, após submeter-se os valores a análise 
de variância de uma única via (ANOVA) seguida 
do teste de Dunnet, considerando-se o nível 
crítico de p < 0,05. Resultados: Os resultados da 
atividade antinociceptiva revelaram que no teste 
de contorções abdominais induzidas pelo ácido 

-1acético glacial as doses de 0,5 e 1,0 g.kg  do TD 
inibiram respectivamente de forma significativa 
as contorções (49 %; p < 0,001) e (51 %; p < 
0,001), comparativamente ao grupo controle 
negativo. O teste de "Tail-flick" revelou a dose 

-1de 1,0 g.kg  do TD competente em aumentar de 
forma significativa o tempo médio de latência 
para o reflexo de retirada da cauda (36 %; p < 
0,05, n = 7). A atividade antiedematogênica foi 
avaliada durante 5 horas (h) no teste de edema de 
pata induzido pela carragenina, revelando a 

-1competência da dose 0,25 g.kg  (n = 7) do TD 
aem reduzir o edema significativamente na 3  h 

-1(34,58 %; p < 0,05). A dose de 0,5 g.kg  do TD (n 
= 7) reduziu de maneira significativa o edema 
induzido pela carragenina nos tempos 30 min 

a a(60,32 %; p < 0,01), 3  h ( 32,33 %; p < 0,05) e 4  
-1h (28,99 %; p < 0,05). A dose de TD 1,0 g.kg  (n 

= 7) temporalmente reduziu o edema nos tempos 
a30 min (72,46 %; p < 0,01), 1  h (73,78 %; p < 

a a0,01), 2  h (79,66 %; p < 0,0001), 3  h (75,63 %; p 
a a< 0,0001), 4  h (52,54 %; p < 0,0001) e 5  h 

(41,01, p < 0,001) de maneira significativa 
também quando comparado ao grupo controle 
negativo. O teste de edema de orelha através da 
aplicação tópica de óleo de cróton, revelou que o 

-1TD nas doses de 0,5 e 1,0 g.kg  foi competente 
em atenuar o grau de edema, cujos resultados 
foram respectivamente (25 %; p < 0,05; n = 10), 
e (43 %; p < 0,0001; n = 10).
Conclusões: Os resultados obtidos comprovam 
a indicação terapêutica popular como 

antiinflamatório em processos oftalmológicos 
assim como evidenciam atividade analgésica.
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: 
PROBAIC  USF.

06 - 013
E V I D E N C E  T H A T  T H E  
ANTINOCICEPTIVE EFFECT OF 
DICLOFENAC AFTER SYSTEMIC 
ADMINISTRATION INCLUDES THE 
ACTIVATION OF THE NITRIC OXIDE-
CYCLIC GMP-POTASSIUM CHANNEL 
PATHWAY AT THE SPINAL AND 
PERIPHERAL LEVELS G.
Castañeda-Hernández, J. Lozano-Cuenca, M.I. 
Ortiz, V. Granados-Soto. CINVESTAV-IPN, 
Mexico City, México

Objectives: We have previously shown that the 
activation of the nitric oxide-cGMP-K+ channel 
pathway is involved in the peripheral 
antinociceptive effect of diclofenac (1). It is thus 
possible that this pathway also plays a role at the 
central level. Therefore, the aim of this study 
was to examine if, after systemic diclofenac 
administration, the nitric oxide-cGMP-
potassium channel pathway participates at both, 
spinal and peripheral levels.
Methods and Results: The antinociceptive 
effect of oral (systemic) diclofenac was assayed 
by the formalin test in the rat (1). Oral diclofenac 
was assayed in presence and absence of the 
nitric oxide synthesis inhibitor L-NAME or the 
K+ channel blocker glibenclamide given either 
intrathecally or locally. Oral diclofenac induced 
a dose-dependent antinociceptive effect. The 
effect of oral diclofenac was significantly 
inhibited by L-NAME and glibenclamide given 
either intrathecally or locally.
Conclusion: Our results strongly suggest that 
the nitric oxide-cGMP-potassium channel 
pathway participates in diclofenac-induced 
antinociception at both, the local and spinal 
levels, in addition to prostaglandin synthesis 
inhibition. Furthermore, data also indicate that 
effective drug concentrations are achieved at 
both, the spinal cord and the site of 
inflammation, after systemic diclofenac 
administration. 1. Castañeda-Hernández G et al 
(2002) Ann Rheum Dis 61 (Suppl 1): 257.
Apoio Financeiro:

06 - 014
ESTUDO DAS ATIVIDADES 
ANTINOCICEPTIVA E 
ANTIINFLAMATÓRIA DE UMA 
AMOSTRA DE PRÓPOLIS.

1Orley Dulcetti Junior ; Carlos Eduardo Pulz 
1 1Araujo ; Ildenize Barbosa da Silva Cunha ; 

2 1Vanessa Andreucci . Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Ciências Farmacêuticas  
Universidade São Francisco de Bragança 

2Paulista  USF  SP, Acadêmica Bolsista de 
Iniciação Científica  PROBAIC  USF  Curso 
de Farmácia.

Objetivo: A própolis é um material pegajoso de 
coloração escura coletada nas plantas pelas 
abelhas misturado com a cera na construção e 
manutenção da colméia, e que possui uma 
composição química complexa. A esta 
s u b s t â n c i a  a t r i b u i - s e  p r o p r i e d a d e s  
antibacterianas, antifúngicas, antivirais, 
a n t i u l c e r o g ê n i c a ,  a n e s t é s i c a  l o c a l ,  
hepatoprote tora ,  an t i tumoral  e  mais  
recentemente antiinflamatória e analgésica. 
Objetivou-se no presente trabalho avaliar-se as 
possíveis propriedades antinociceptivas e 
antiedematogênicas de uma amostra de própolis 
oriunda da região de Atibaia, São Paulo, Brasil.
Métodos: As unidades experimentais foram 
aleatoriamente divididas em grupos recebendo 
per os, três níveis de dose do EP (0,25, 0,5 e 1,0 

- 1g.kg  de peso corporal). A atividade 
antinoceptiva do extrato de própolis (EP) foi 
investigada nos modelos experimentais de 
contorções abdominais induzidas pelo ácido 

-1acético glacial a 0,6 %, v/v, (0,1 mL.kg ) 
admin i s t r ado  in t rape r i ton ia lmen te  a  
camundongos e do teste de latência para o 
reflexo de retirada da cauda em ratos submetidos 

oa feixe de luz (55 C) direcionado a porção média 
c a u d a l  ( " Ta i l - f l i c k " ) .  A a t i v i d a d e  
antiedematogênica por sua vez foi avaliada nos 
modelos de edema de pata induzido pela 
c a r r a g e n i n a  a  1  % ,  p / v ,  ( 1 . 0 0 0  
mg/intraplantar/pata direita) em ratos, e teste do 
edema induzido pela aplicação tópica de óleo de 
cróton a 5 %, p/v, em acetona (20 mL/orelha 
direita interna) em camundongos. Todos os 
resultados foram expressos em porcentagem de 
in ib ição  para  o  fenômeno á lg ico  e  
edematogênico em relação aos grupos controles 
negativos, após submeter-se os valores a análise 
de variância de uma única via (ANOVA) seguida 
do teste de Dunnet, considerando-se o nível 
crítico de p < 0,05. Resultados: Os resultados da 
atividade antinociceptiva revelaram que no teste 
de contorções abdominais induzidas pelo ácido 

-1acético glacial somente a dose de 1,0 g.kg  do EP 
inibiu de forma significativa as contorções (52 
%; p < 0,05), comparativamente ao grupo 
controle negativo. O teste de "Tail-flick" revelou 

-1as doses de 0,25 e 1,0 g.kg  do EP competentes 
em aumentar de forma significativa os tempos 
médios de latência para o reflexo de retirada da 
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cauda respectivamente em (54,3 %; p < 0,05; n = 
7) e ( 54,1 %; p < 0,05; n = 7). A atividade 
antiedematogênica foi avaliada durante 5 horas 
(h) no teste de edema de pata induzido pela 
carragenina, revelando a competência da dose 

-10,25 g.kg  (n = 7) do EP em reduzir o edema 
asignificativamente na 2  h (51,36 %; p < 0,01) e 

a -13  h (29,68 %; p < 0,05). A dose de 0,5 g.kg  do 
EP (n = 7) reduziu de maneira significativa o 
edema induzido pela carragenina nos tempos 30 

amin (62,54 %; p < 0,01), 1  h (52,1 %; p <0,05), 
a a2  h (65,61 %; p < 0,0001), 3  h ( 56,09 %; p < 

a0,0001) e 4  h (41,37 %; p < 0,01). A dose do EP 
-11,0 g.kg  (n = 7) temporalmente reduziu o 

aedema nos tempos 30 min (68,16 %; p < 0,01), 1  
ah (60,28 %; p < 0,01), 2  h (59,74 %; p < 0,001), 

a a3  h (52,81 %; p < 0,0001) e 4  h (36,99 %; p < 
0,05) de maneira significativa também quando 
comparado ao grupo controle negativo. O teste 
de edema de orelha através da aplicação tópica 
de óleo de cróton, revelou que o EP em todos os 
níveis de doses foi competente em atenuar o 
grau de edema, cujos resultados foram 
respectivamente, 0,25 (47 %; p < 0,05; n = 10), 

-10,5 (50 %; p < 0,05; n = 9) e 1,0 g.kg  (47 %; p < 
0,05; n = 10).
Conclusões: Os resultados obtidos comprovam 
os achados da literatura que atribuem à própolis 
atividades antiinflamatória e analgésica.
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: 
PROBAIC  USF.

06 - 015
ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS 
ASSOCIADAS À LASERTERAPIA DE 
BAIXA INTENSIDADE NO MODELO DE 
FORMALINA 2% EM PATA DE RATAS.

1 1Rodrigues, H. A , Cruz, M. V.T , , Freitas, R. P. 
1 1 1M. .; Penaforte, C. L .; Andrade, I. L. L .; 

1 2Lomez, E. S. L .; Castro, M. S. A. ; Marigo, H. 
1 1 1A. ; Yokoro, C. M . Depto de Ciências 

biológicas, ambientais e da saúde-UNI-BH; 
2Depto de farmacologia-UFMG. MG, Brasil.

Objetivo: A LASERterapia de baixa 
intensidade modula a dor e inflamação. 
Contudo, é pouco utilizada devido à falta de 
padronização de doses e tempos de aplicação e 
de estudos quanto às alterações induzidas nos 
tecidos inflamados. O objetivo desse trabalho 
foi verificar o efeito do LASER sobre alterações 
histopatológicas induzidas pela formalina 2%.
Métodos: 5 grupos (n=5) de ratas Holtzman, 
220-250 g: grupo 1: pré-tratamento com 

2LASER 4 J/cm , comprimento de onda: 670 nm 
(contínuo) 6 aplicações/intervalos de 5 min.; 

2grupo 2: pós-tratamento com LASER 4 J/cm , 
comprimento de onda: 670 nm (contínuo) 6 
aplicações/intervalos de 5 min; grupo 3: 

2LASER desligado; grupo 4: LASER 15 J/cm  
(mesmo protocolo do grupo 2) grupo 5: NaCl 
0,9%(controle).Os animais foram sacrificados 
24h após o início do experimento, as patas 

inflamadas disssecadas, fixadas em formaldeído 
10% e inclusos em parafina para obtenção de 
lâminas para microscopia óptica. Resultados: 
As patas inflamadas do grupo 3 apresentaram 
necrose, hemorragia e intenso infiltrado 
inflamatório. No grupo 1 e 4 observou-se 
diminuição das áreas de necrose e hemorragia; 
grupo 2 verificou-se a ausência de necrose, 
hemorragia e diminuição do infiltrado 
inflamatório.
Conclusões: Nossos resultado mostram que a 
LASERterapia é eficaz em modular a 
inflamação, e sugerem um efeito dependente da 
dose utilizada.
Apoio Financeiro: Apoio financeiro: UNI-BH.

06 - 016
EFEITO DA LASERTERAPIA DE BAIXA 
INTENSIDADE SOBRE A NOCICEPÇÃO 
INDUZIDA PELA FORMALINA 2% EM 
CAMUNDONGOS.

1 1Aquino, A. R. S ; Ferreira Neto, M .; Ávila, T. 
1 1 1R. O .; Botelho, B. G .; Penaforte, C. L .; 

1 1Andrade, I. L. L .; Lomez, E. S. L .; Castro, M. 
2 1 1 1S. A. ; Marigo, H. A. ; Yokoro, C. M . Depto 

de Ciências biológicas, ambientais e da saúde-
2UNI-BH; Depto de farmacologia-UFMG. MG, 

Brasil.

Objetivo: A LASERterapia de baixa 
intensidade modula a dor e inflamação. 
Contudo, é pouco utilizada devido à falta de 
padronização de doses e tempos de aplicação e 
de estudos quanto às alterações induzidas nos 
tecidos inflamados. O objetivo desse trabalho 
foi verificar o efeito do LASER sobre a 
nocicepção no teste de formalina.
Métodos: 4 grupos (n=5) de Camundongos 
swiss albinos, machos, 30-35 g: pré-tratamento 

2com LASER 4 J/cm , comprimento de onda: 670 
nm (contínuo), grupo 1: 6 aplicações/intervalos 
de 5 min.; grupo 2: 3 aplicações/intervalos de 5 
min.); grupo 3: LASER desligado; grupo 4: 
NaCl 0,9%. A formalina induz uma resposta 
bifásica: 1ª fase: 0-5 min., interfase (5-15 min.) 
e, 2ª fase: 15-30 min. Reação observada: tempo 
de lambida da pata na 1ª e 2ª fase; resultados em 
segundos ±EPM. Resultados: O tempo médio 
de lambida da pata nos animais controle (grupo 
3) foi de 200±10,8 s (1ª fase) e 280±12,6 s (2ª 
fase); os animais dos grupos 1 e 2 apresentaram 
redução semelhante na 1ª e 2ª fase do teste 
(90±11,6 s/123±7s) quando comparados ao 
grupo 3 (ANOVA, p<0,05).
Conclusões: Discussão e conclusão: A 1ª fase é 
abolida por drogas tipo morfina, enquanto a 
segunda pode ser modulada também por 
AINES, nossos resultados mostraram a eficácia 
do LASER de baixa potência em ambas as fases 
sugerindo um papel promissor para a utilização 
desse recurso no controle da dor.
Apoio Financeiro: Apoio financeiro: UNI-BH.

06 - 017
RESPOSTA QUIMIOTÁTICA DE 
NEUTRÓFILOS E CÉLULAS 
MONONUCLEARES EM PACIENTES 
COM CÂNCER DE MAMA.
1Mendonça, M.A.O.; Garcia, C. B.; Bachin, 

2 1E.S.; Davi, L.B.; Murta, E.F.C.; Tavares-
1Murta, B.M. Depto Ciências Biológicas e 

2Depto Materno-Infantil, FMTM, Uberaba-
MG.

Objetivo: Avaliar a capacidade de migração de 
leucócitos em pacientes com câncer de mama.
Métodos e Resultados: Os neutrófilos e células 
mononucleares foram purificados do sangue 
venoso de mulheres com câncer de mama 
(estádios II e III). Os controles foram voluntárias 
sadias. A função quimiotática foi estudada em 
microcâmara de quimiotaxia e as células 
emigradas foram coradas e contadas (10 
campos) em microscópio. A quimiotaxia de 
neutrófilos foi avaliada em 26 controles e 24 
pacientes, e nos dois grupos houve aumento da 

-7migração de neutrófilos aos estímulos (10 M) 
fMLP, LTB  ou IL-8, sem diferenças entre esses. 4

As células mononucleares obtidas de controles 
(n=10) tiveram aumento da migração frente aos 
mesmos estímulos, comparado ao RPMI, 
porém, nas pacientes (n=10) não houve resposta 
significativa ao fMLP (12,5 ± 3,6), LTB  (8,1 ± 4

1,88) ou IL-8 (8,4 ± 2,0) comparado ao RPMI 
(8,6 ± 1,88). Em 17 pacientes submetidas à 
quimioterapia neoadjuvante a avaliação da 
função quimiotática de neutrófilos, ao final do 
tratamento e após recuperação da aplasia 
medular, demonstrou redução da quimiotaxia ao 
fMLP (11,29 ± 2,76), comparado à resposta pré-
QT (28,82 ± 5,89).
Conclusões: Pacientes com câncer de mama, no 
momento do diagnóstico, apresentaram redução 
da migração de células mononucleares, sem 
alteração em neutrófilos, em resposta ao fMLP, 
LTB  ou IL-8. A quimioterapia reduziu a 4

quimiotaxia de neutrófilos em resposta ao fMLP.
Apoio Financeiro: Fonte Financiadora: 
FAPEMIG

06 - 018
BENZOCAINE ANESTHESIA 
INFLUENCES BIOCHEMICAL PROFILE 
IN ANTARCTIC FISHES.
WilmaP. Bastos-Ramos*; Maria das Graças 
Vilela Goulart**; Edson Rodrigues***;Metry 
Bacila****. *Unesp; **UNICAMP; 
***UNITAU;****PUC-PR

Objetivo: Antarctic fishes spends its lifetime at 
oa temperature next to 0  C, an environmental 

condition in which no other group of vertebrate 
in known to survive, so implying biochemical 
and physiological adaptations towards an 
important specialization. In our experiments 
with Antarctic fishes stressful and/or painful 
maneuvers are usual, demanding general 
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anesthesia. A question arises: could the 
anesthetic drug influence biochemical and 
hematological parameters? The present research 
studies the influence of anesthetic agent 
benzocaine on some biochemical parameters 
(alkaline phosphatase, ã-GT, cholinesterase 
and hemoglobin) in liver tissue and serum as 
well as hematocrit.
Métodos: It was used 22 adult Notothenia 
coriiceps (neglecta), caught at the Admiralty 
Bay, Antarctica. Analytical biochemical 
methods:Roy method for alkaline phosphatase; 
ã-GT, according Bergmeyer; cholinesterase: 
method of Dietz; hemoglobin: according 
Drabkin and Austin. Results. 1)-Alkaline 
phosphatase specific activity was significantly 
higher in the serum of not anesthetized fishes 
(3.59±0.6); 2)- ã-GT: values were significantly 
higher (64.2±4.02) in not anesthetized fishes 
than in anesthetized ones(46.7±4.6); 3)-
Cholinesterase specific activity was higher in 
the liver of anesthetized fishes (0.49±0.02). 4)- 
Hemoglobin and hematocrit were not 
influenced by anesthesia.
Conclusões: Benzocaine anesthesia influences 
some biochemical values in liver tissue or serum 
in Antarctic fishes, indicating that the use of the 
drug in biochemical studies must be critically 
considered.
Apoio Financeiro: Acknowledgements to 
CNPq-PROANTAR.for financial and logistic 
support.

06 - 019
PARTICIPAÇÃO DO RECEPTOR B1 
PARA CININAS NA NOCICEPÇÃO 
CAUSADA PELO ÉSTER DE FORBOL 
EM CAMUNDONGOS.
Triches KM, Ferreira J, Calixto JB. Depto. de 
Farmacologia, UFSC, Florianópolis, SC.

Objetivo: A proteína quinase C (PKC) está 
envolvida no desenvolvimento e na manutenção 
dos processos nociceptivos agudos e crônicos. O 
objetivo do presente estudo foi investigar a 
participação do receptor B1 (B1R) para cininas 
na nocicepção induzida pelo ativador da PKC, o 
forbol  mir is ta to  ace ta to  (PMA) em 
camundongos.
Métodos e Resultados: Foram usados 
camundongos Suíços (20-30 g, N=6). A injeção 

9intraplantar (i.pl.) de des-Arg -BK (DABK, 0.1-
30 nmol/pata) 15 min após a injeção de dose 
sublimiar de PMA (0.3 ng/pata) causou 
nocicepção dose dependente (medida pelo 
tempo de lambida da pata), com DE  de 9,1 (4,0-50

14,3) nmol/pata. A administração da DABK (10 
nmol), de 0-45 min após a injeção i.pl. de PMA 
(0.3 ng/pata), produziu nocicepção com pico de 
efeito aos 30 min após a de PMA. A co-
administração do antagonista do B1R DALBK 
(300 pmol/pata) bloqueou a nocicepção 
induzida pela associação de PMA (0,3 
nmol/pata) e DABK (10 nmol/pata). Além 

disso, a co-administração (i.pl.) dos anticorpos 
anti-TNFalfa (50 ng), anti-NGF (2 µg) ou anti-
BDNF (2 µg), mas não de anti-GDNF (2 µg) ou 
IRA (100 µg), reduziu a nocicepção induzida 
pelo PMA (30 ng/pata), com inibições de 
4 2 , 9 ± 6 , 3 ,  5 1 , 2 ± 6 , 4  e  3 3 , 8 ± 1 1 , 8  
respectivamente.
Conclusões: A nocicepção causada pelo PMA 
depende da ativação de B1R para cininas e 
envolve a participação de determinadas 
neurotrofinas e citocinas. Sendo estes sítios 
importantes na gênese da dor crônica, inibidores 
seletivos do receptor B1 poderiam constituir em 
alvo interessante para o desenvolvimento de 
novos analgésicos.
Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, FINEP e 
PRONEX.

06 - 020
EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO 
COMPOSTO MV08, UM ESTERÓIDE 
ISOLADO DA MANDEVILA VELUTINA.
Mattos, WM, Ferreira, J, *Yunes, RA, Calixto, 
JB. Departamento de Farmacologia e 
*Química, UFSC.

Objetivo: A M. velutina (Apocinaceae) é 
utilizada contra picada de B. jararaca. O extrato 
e o esteróide MV08 isolados dos rizomas da 
planta antagonizam as ações contráteis das 
cininas in vitro e possuem atividade anti-
inflamatória. O objetivo deste trabalho foi 
estudar o possível efeito antinociceptivo do 
MV08.
Métodos e Resultados: Camundongos suíços 
machos (25-35 g, N=4-8) receberam por via 
intraplantar bradicinina (BK, 10 nmol), forbol 
miristato acetato (PMA, 30 ng) ou PMA (0.3 

9ng)+des-Arg -BK (DABK, 10 nmol) e o tempo 
em que os animais permaneceram lambendo a 
pata foi considerada como índice de nocicepção. 
O MV08 (1-10 nmol/pata) ou o seu veículo 
foram co-administrados com as substâncias 
algogênicas. Ratos Wistar (250-350 g) foram 
sacrificados e membranas de íleo foram 
preparadas para ensaios de união específica para 

3[ H]BK (0.5 nM) na presença do MV08 (10 µM) 
ou o seu veículo. A administração do MV08 (1-
10 nmol/pata) inibiu de maneira significativa a 
nocicepção causada pelo agonista de receptores 
B1 para cininas DABK (inibição=96±1,5) e pelo 
ativador da proteína quinase C PMA 
(inibição=78,7±8,9 e DI50 de 5,9 (3,1-8,6 
nmol/pata)), mas não a nocicepção induzida 
pelo agonista de receptores B2 BK. Além disto, 
o MV08 não foi capaz de reduzir a união 

3específica da [ H]-bradicinina em membranas 
de íleo de rato.
Conclusões: Em conjunto estes resultados 
indicam que o MV08 inibe seletivamente as 
respostas nociceptivas mediadas pelo receptor 
B1, mas não as por B2.
Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, FINEP e 
PRONEX.

06 - 021
EFEITO ANTINOCICEPTIVO DA (-)-
ESPECTALINA, UM ALCALOIDE 
PIPERIDINICO DE CASSIA 
LEPTOPHYLLA VOG. (LEGUMINOSAE) 
E DE SEUS ANÁLOGOS SINTÉTICOS.

2 1,2Alexandre-Moreira , MS; Viegas Jr. C ; 
2 1 2*Miranda, ALP ; Bolzani, VS  & Barreiro, EJ . 

1 NuBBE-Núcleo de Bioensaios, Biossíntese e 
Ecofisiologia de Produtos Naturais - 
Universidade Estadual Paulista-Instituto de 

2Química -SP- Brasil.  LASSBio-Laboratório 
de Avaliação e Síntese de Substâncias 
Bioativas, Departamento de Fármacos- 
Faculdade de Farmácia-Universidade Federal 
do Rio de Janeiro- RJ-Brasil.

Objetivo: Neste trabalho, investigamos uma 
possível atividade antinociceptiva da (-)-

1Espectalina , um alcaloide piperidinico isolada 
de C. Leptophylla (Leguminosae), da (-)-3-
acetil-espectalina e outros dez análogos 
sintéticos.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
modelos clássicos de nocicepção aguda (ensaio 

2de contorção induzida por ácido acético , 
3nocicepção induzida por formalina  ou 

4capsaicina  na pata) e dor induzida por estímulo 
4térmico (hot plate ) em camundongos Swiss (25-

30g). A (-)-espectalina produziu uma 
significante inibição no número de contorções 
abdominais (DI = 48,48 mmol/Kg, i.p), bem 50

como os padrões de referência, Dipirona (DI = 50

14,68 mmol/Kg, i.p) e Indometacina (DI = 0,78 50

mmol/Kg, i.p). A (-)-espectalina inibiu (DI = 50

20,81 mmol/Kg, intra-plantar) de forma 
significativa a nocicepção induzida pela 
capsaicina, porém sem efeito no ensaio de 
formalina. Dentre os demais compostos 
estudados (100 ìmol/kg; v.o. ), somente o 
acetato natural (39,0%*) e seu análogo R  = O-1

Boc (32,0%*), foram capazes de inibir as 
contorções (* p<0,05; n = 10).
Conclusões: Nossos resultados permitem-nos 
inferir que a (-)- espectalina possui uma 
atividade antinociceptiva, dependente do 
estímulo, que pode estar associado a vias 
dependentes da ativação de receptores 

1 2vanilóides. Bolzani, VS 51:5929, 1995. Koster 
3 4 R, 18:418, 1959; TJolsen A, 51:5, 1992; 

4Sakurada T, 31:1279, 1992; D'Amour FE, 
72:74, 1941.
Apoio Financeiro: FAPERJ, FAPESP, CNPq.
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06 - 022
PARTICAPAÇÃO DOS RECEPTORES 
ADENOSINÉRGICOS A  E A  NA AÇAO 1 2a

ANTINOCICEPTIVA DA ADENOSINA 
EM CAMUNDONGOS.

1 2 3Pereira, M.A.S. , Calixto, J.B. , Santos, A.R.S.  
1Universidade do Vale do Itajaí, CCS, Itajaí-

2 2SC, Departamentos de Farmacologia e 
3Ciências Fisiológicas, UFSC, Florianópolis-
SC.

Objetivo: Recentemente demonstrou-se que a 
adenosina apresenta significativo efeito 
antinociceptivo e antihiperalgésico em ratos e 
camundongos. O presente estudo tem como 
objetivos analisar a participação dos receptores 
A  e A  na ação antinociceptiva da adenosina 1 2a

(AD), bem como, o possível efeito terapêutico 
da AD administrada após a primeira fase da 
nocicepção causada pela injeção intraplantar de 
formalina (F) em camundongos.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos Suíços machos (25 a 35 g, N= 6-
10 por grupo). A administração de AD via i.p. 
(10-300 mg/kg, 0,5 h antes) foi capaz de reduziu, 
de forma dose-dependente, o tempo de lambida 
e/ou mordida (TLM) observado tanto na 
primeira (dor neurogênica) quanto na segunda 
(dor inflamatória) fase da dor induzida pela F 
(2,5%), com DI  de 63,1 (53,1-75,0) e 48,8 50

(42,1-56,6) mg/kg e inibição de 92±3 e 100%, 
respectivamente. Este efeito antinociceptivo da 
AD (100 mg/kg, i.p.) observado tanto na 
primeira quanto na segunda fase da nocicepção 
induzida pela F foi revertido completamente 
pelo pré-tratamento dos animais com cafeína (3 
mg/kg, i.p. antagonista não seletivo de 
adenosina), DPCPX (5 mg/kg, i.p. antagonista 
seletivo do receptor A de adenosina) e pelo 1 

ZM241385 (3 mg/kg, i.p. antagonista seletivo 
do receptor A de adenosina). Além disso, a AD 2a 

(100 mg/kg), administrada profilaticamente 
(administração via i.p. 30 e 10 min antes da 
primeira fase da F) ou terapeuticamente 
(administrada via i.p. 30 e 10 min antes da 
segunda fase da F), foi capaz de inibir de 
maneira semelhante tanto a primeira (54±3 e 
60±5%) quanto a segunda (58±6 e 69±8%) fase 
da dor da F, respectivamente.
Conclusões: Os resultados obtidos neste 
trabalho confirmam os dados da literatura e 
demonstram que a adenosina atuando em 
receptores A  e A  produz significativo efeito 1 2a

antinociceptivo tanto na dor neurogênica quanto 
inflamatória causada pela F. Além disso, a AD 
também apresenta efeito antinociceptivo tanto 
profilático quanto terapêutico na segunda fase 
da dor da F.
Apoio Financeiro: UNIVALI, UFSC, CNPq.

06 - 023
PAPEL DO PAF NA MIGRAÇÃO DE 
NEUTRÓFILOS NA SEPSE INDUZIDA 
POR LIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DO 
CECO (CLP)

1 1 2Alfaya , T; Moreno, S. E ; Rios-Santos F ; 
1 1 2Cunha, F. Q . FMRP/USP ; UESC

Objetivo: Além das citocinas, mediadores 
i n f l a m a t ó r i o s  l i p í d i c o s  c o m o  a s  
prostaglandinas, PAF e leucotrienos também 
participam do desenvolvimento da sepse, 
mediando entre outros efeitos, hipotensão, 
coagulação intravascular disseminada e 
imunossupressão. Objetivo do presente trabalho 
foi avaliar o papel do PAF na migração de 
neutrófilos para a cavidade peritoneal e 
sobrevida de camundongos em sepse, no 
modelo de CLP.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos knockouts para o receptor de PAF 
(PAFRko) e Balb-C como controles. No grupo 
sub letal (SL-CLP) o ceco recebeu 2 
perfurações, enquanto o letal (L-CLP) 10 
perfurações. Após 6h, o lavado peritoneal, 
sangue, rins e pulmões foram coletados para 
análises. Animais PAFRko quando submetidos a 
L-CLP apresentaram apenas 40% de 
mortalidade, enquanto que os animais controles 
apresentaram 100%. Apesar da diferença ambos 
os grupos apresentaram falência da migração de 
neutrófilos para o foco infeccioso. Entretanto 
observou-se diminuição do número de bactérias 
no sangue e lavado peritoneal dos animais 
PAFRko. Os níveis de IFNg, IL-10 e TNF-a 
mostraram-se aumentados, tanto no soro quanto 
no pulmão de animais PAFRko submetidos a L-
CLP, quando comparados ao grupo controle.
Conclusões: Os resultados sugerem o aumento 
da sobrevida dos animais PAFRko submetidos a 
L-CLP não é dependente do restabelecimento da 
migração de neutrófilos para o foco infeccioso. 
O mecanismo envolvido nos efeitos deletério do 
PAF no modelo de CLP letal está sendo 
investigado.
Apoio Financeiro

06 - 024
EFEITO INIBITÓRIO DE TALIDOMIDA 
(TLD) E PENTOXIFILINA (PTX) NA 
HIPERNOCICEPÇÃO INDUZIDA PELO 

®PACLITAXEL (PCX), TAXOL
Bellaguarda, EAL; Cardoso, MGM; Macêdo, 
FDB; Rocha, FAC; Ribeiro, RA. Depto. 
Fisiologia e Farmacologia(UFC)

Objetivo: Recentemente demonstramos que 
TLD e PTX, inibidores seletivos de TNF-alfa, 
possuem potente atividade analgésica em 
diversos modelos de dor inflamatória (Ribeiro et 
al 391:97,2000). PCX, antineoplásico efetivo na 
maioria dos tumores sólidos tem na 
mielossupressão e neurotoxicidade, associadas 
a mialgia e artralgia, o fator limitante de seu uso. 

No presente estudo, procurou-se avaliar o 
possível efeito da TLD e PTX nos modelos de 
contorção abdominal(CA) e incapacitação 
articular (IA) induzida por PCX.
Métodos  e  Resul tados:  Uti l izou-se  
camundongos Swiss machos (20-30 g) divididos 
em 3 grupos (n=8): PCX (8mg/kg, ip); TLD 
(45mg/Kg,sc) + PCX (8mg/Kg, ip) e PTX 
(45mg/kg, sc) + PCX (8mg/Kg, ip). Os animais 
foram pré-tratados 1h antes do PCX. Avaliação 
foi feita 2h após a injeção de PCX no modelo de 
CA, induzidos por Zymosan (Zy)(1mg/animal). 
Utilizou-se também ratos Wistar machos (180-
200g),divididos em 3 grupos(n=6). A injeção do 

aTaxol foi realizada na 1 h e o pré-tratamento,1 h 
antes do PCX no modelo de IA induzida por Zy 
(250ìg/animal, i.a). Nos grupos pré-tratados 
com TLD e PTX, observou-se uma redução 

osignificativa (p< 0,001) do n  de CA(ì= 8,00 ± 
0,94 e µ=4,62 ±0,90 respectivamente), 
comparados ao controle (µ=21,0±1,93).Essa 
redução foi ratificada no modelo de IA, quando 
comparou-se os grupos pré-tratados com TLD e 
PTX (TSP=17,39±1,21;TSP=18,88±1,37, 
respectivamente) com o controle (TSP= 47,04 ± 
4,69; p<0,001).
Conclusões: Conclui-se que TLD e PTX são 
potentes inibidores da hipernocicepção induzida 
por PCX, possivelmente via inibição da geração 
de TNF-alfa.
Apoio Financeiro: CNPQ/FUNCAP

06 - 025
EFEITO ANTINOCICEPTIVO DA 
MORFINA, DIPIRONA E 
DICLOFENACO SOBRE A 
HIPERALGESIA MECÂNICA AGUDA 
INDUZIDA POR ADMINISTRAÇÃO 
INTRATECAL DE 
ESTREPTOZOTOCINA (STZ).
Cunha, J.M., Schivo, I.R.S., Rosa, S.R., 
Cunha, F.Q., Ferreira, S.H. Depto de 
Farmacologia, FMRP/USP.

Objetivo: Um dos agentes químicos mais 
utilizados para a indução experimental de 
diabetes é a STZ, a qual induz quadros 
nociceptivos associados à hiperglicemia. No 
entanto, estudos realizados em nosso laboratório 
indicam que a injeção i.v., intraplantar (i.pl.) ou 
intratecal (i.t.) de STZ induz hiperalgesia 
mecânica independente de hiperglicemia. O 
objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de 
drogas que atuam ativando a via L-
Arginina/NO/GMPc (morfina, dipirona e 
diclofenaco) na hiperalgesia mecânica induzida 
por administração i.t. de STZ.
Métodos e Resultados: Observamos que a 
administração i.t. de STZ (10-100 ìg) induz 
hiperalgesia mecânica, avaliada pelo método de 
pressão constante em patas de ratos (Wistar, 
180-200 g) em ambas as patas traseiras com pico 
na primeira hora. O tratamento i.pl. com morfina 
(8 ìg) ou dipirona (160 ìg) inibiu  
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ipsilateralmente e de maneira significativa (39% 
e 37%, respectivamente) a hiperalgesia 
mecânica induzida por STZ (30 ìg/ i.t.) quando 
avaliada 1h após. O tratamento sistêmico com 
morfina (2 mg/kg, s.c.) ou diclofenaco (5 mg/kg, 
i.p.) inibiu significativamente a hiperalgesia em 
ambas as patas traseiras (54% e 42% em média, 
respectivamente) quando a mesma foi avaliada 
1h após a injeção i.t. de STZ (30 ìg).
Conclusões: Os dados obtidos permitem 
concluir que a administração i.t. de STZ induz 
hiperalgesia mecânica em patas de ratos, a qual é 
inibida por drogas que ativam a via L-
Arginina/NO/GMPc.
Apoio Financeiro: FAPESP e PRONEX

06 - 026
MODELOS EXPERIMENTAIS PARA 
AVALIAÇÂO DA HIPERNOCICEPÇÃO 
INDUZIDA PELO ANTINEOPLÁSICO 

®PACLITAXEL (PCX), TAXOL .
Cardoso, MGM; Bellaguarda, EAL; Macêdo, 
FDB; Rocha, FAC; Ribeiro, RA. Depto. 
Fisiologia e Farmacologia (UFC).

Objetivo: O PCX, antineoplásico de amplo 
espectro, pode causar mialgia e artralgia, tendo 
fator limitante de seu uso a mielossupressão e a 
neurotoxicidade. Acreditamos que esses efeitos 
sejam devido à uma hiperalgesia inflamatória 
induzida diretamente por esta droga, através da 
liberação de mediadores inflamatórios. O 
presente estudo descreve 2 modelos 
experimentais de hipernocicepção induzida por 
PCX.
Métodos e Resultados: No 1° modelo, 
camundongos Swiss machos (20-25g) tratados 
com PCX (4mg/kg; 8mg/kg; 16mg/kg; 32mg/kg 
ip; n=6), tendo como controle animais que 
receberam Cremophor (Cr)(n=6). 2 h após o 
tratamento, injetou-se Zymosan (Zy) 
(1mg/animal, ip) em todos os grupos, para 
contagem do número de contorções  
abdominais(CA) por 30 min. No 2º modelo, 
ratos Wistar machos (150-170g) são tratados 
com PCX(4mg/kg; 8mg/kg; 16mg/kg ip; n=6) 

 1h após a injeção de Zy (1mg/pata ia na 0h),
tendo como controle animais que receberam Cr 
ip (n=6). Registrou-se o tempo de suspensão da 
pata (TSP) em intervalos de 1h por 6h através do 
teste de incapacitação articular. Houve um 
aumento significativo do número de CA e do 
TSP nos grupos tratados com PCX (8mg/kg e 
4mg/kg, respectivamente) (x =17,0±1,67 e 
x=48,32±3,86) quando comparado a seus 
controles (x=5,83±0,83, x=32,76±1,75, 
p<0,05).
Conclusões: O tratamento com PCX aumentou 
o número de CA e o TSP, validando, assim, 2 
modelos experimentais que possibilitarão a 
modulação da cascata dos mediadores 
inflamatórios envolvidos na hiperalgesia 

® inflamatória induzida por Taxol .
Apoio Financeiro: CNPQ/FUNCAP

06 - 027
REATIVIDADE MICROVASCULAR E 
RESPOSTA INFLAMATÓRIA EM RATOS 
COM RESISTÊNCIA À INSULINA 
(OBESIDADE)
Toledo, DP; Akamine, EH; Carvalho, MHC; 
Nigro, D; Passaglia, RC; Bersani-Amado*, 
CA, Cuman*, RKN; Fortes, ZB. Dep. 
Farmacologia, Universidade de São Paulo. * 
Dep. Farmacologia, Universidade Estadual de 
Maringá

Objetivo: A resposta inflamatória está 
diminuída no diabetes experimental tipo 2 
(resistência à insulina). O objetivo deste estudo 
foi estudar a resposta inflamatória e reatividade 
microvascular em outro modelo de resistência à 
insulina (obesos).
Métodos e Resultados: Ratos machos Wistar 
neonatos receberam injeções s.c. de glutamato 
monossódico 4g/kg nos dias 2 ao 6 após 
nascimento. Após 3 meses foram realizados os 
testes IVGTT,pleurisia,e aumento da 
permeabilidade vascular à histamina e 
serotonina. Usando microscopia intravital, as 
alterações no diâmetro de arteríolas(A) e 
vênulas(V) foram determinadas antes e após 
aplicação tópica de Ach e Nor. Ratos MSG 
desenvolveram resistência à insulina. A 
capacidade migratória de leucócitos após 
carragenina(C:MN=16± 1,5 PMN=64± 3,3 e 
MSG:MN=9± 0,5 PMN=42± 3,3) estão 
reduzidos nos MSG. O aumento da 
permeabilidade vascular à Hist (5 e 10m g) 
(MSG=3,19± 0,34; 6,08± 0,45 C=5,14± 0,45; 
7,73± 0,61); e Ser(0,05m g) (MSG=2,15± 0,34 e 
C=4,65± 0,18) estão reduzidos nos MSG. Nos 
MSG a resposta de A e V (5,2± 0,4; 4,2± 0,4) à 
Ach está diminuída comparada aos C(7,5± 0,7; 
6,3± 0,3).A NE (47pmol) induziu maior 
vasoconstrição em A e V de ratos MSG(100± 
0,2; 85,8± 9,6) comparados aos C (61,5± 15,3; 
26,9± 13,8).
Conclusões: A redução da migração de PMN 
para o foco inflamatório nos MSG pode ser 
devida ao número reduzido de leucócitos 
circulantes ou à redução do aumento de 
permeabilidade vascular em resposta a 
mediadores inflamatórios, que compromete a 
resposta inflamatória aguda nos MSG.
Apoio Financeiro: Fapesp,Pronex,Capes

06 - 028
PAPEL DE EICOSANÓIDES E DO 
SISTEMA SIMPÁTICO NA 
HIPERALGESIA DO PACLITAXEL 

®(TAXOL ).
Cardoso, MGM; Bellaguarda, EAL; Macêdo, 
FDB; Rocha,FAC; Ribeiro,RA. Depto. 
Fisiologia e Farmacologia(UFC)

Objetivo: O uso clínico do antineoplásico 
Paclitaxel está associado à ocorrência de dores 

articulares e musculares e polineuropatia 
periférica. Anteriormente, demonstramos que o 
Paclitaxel potencializa as contorções 
abdominais induzidas por ácido acético em 
camundongos (Cardoso, MGM; anais do III 
ICOI,108:109, 2002). Entretanto, o mecanismo 
desta potencialização ainda não foi esclarecido. 
Nosso trabalho visa avaliar o papel das 
prostaglandinas e da via simpática na 
potencialização da hiperalgesia inflamatória do 
Paclitaxel através do modelo de contorções 
abdominais (CA).
Métodos e Resultados: Camundongos Swiss 
machos (20-25g) foram pré- tratados com 
Salina; Indometacina (INDO, inibidor não 
seletivo de COX; 0,125- 2mg/kg; sc), Celecoxib 
(CXB, inibidor seletivo de COX-2; 15- 
60mg/kg; sc) ou Atenolol (bloqueador â- 
adrenérgico, 0,125- 2mg/kg; sc). Após 1 hora, os 

® camundongos receberam Taxol (8mg/Kg, ip). 
Decorridas 2h, foi administrado Zymosan 
(1mg/animal; ip), sendo determinado o número 
de contorções abdominais durante 30 minutos. 
Os tratamentos com INDO, CXB e Atenolol 
bloquearam de forma significativa (p<0,001) e 
dose-dependente (94,66% ; 82,02%; 86,66% de 
bloqueio nas maiores doses, respectivamente) a 
potencialização do Paclitaxel na contorção 
abdominal induzida por Zymosan.
Conclusões: Podemos concluir que o Paclitaxel 
é capaz de potencializar a hiperalgesia induzida 
pelo Zymosan através da participação de 
m e d i a d o r e s  i n f l a m a t ó r i o s ,  c o m o  
prostaglandinas e aminas simpáticas. .
Apoio Financeiro: CNPQ/FUNCAP

06 - 029
ATIVIDADE ANTINFLAMATÓRIA, 
ANALGÉSICA E ANTIPLAQUETÁRIA 
DE NOVOS DERIVADOS N-
ACILIDRAZÔNICOS-TIENO-BENZO-
DIOXOLA.
Lacerda, D. I., Sant'Ana, D. P., Cardozo, S. V. 
S., Medeiros C. M., Nazareno, N. S., Faoro, 
D., Lima, L. M., Fraga, C. A. M., Barreiro, E. 
J., Miranda, A. L. P. LASSBio, Depto. 
Fármacos, Faculdade de Farmácia, UFRJ, Rio 
de Janeiro, R. J., Brasil.

Objetivo: O composto LASSBIO 294 é um 
promissor protótipo a fármaco. Tendo como 
grupo farmacofórico a função N-acilidrazona 
(NAH), apresenta propriedades inotrópicas 
positivas em músculo esquelético e cardíaco 
(GONZALEZSERRATO et al. 299:558, 2001; 
SUDO et al.,134:603,2001), além de apresentar 
atividade antinflamatória, antiplaquetária e 
analgésica. Devido a estas atividades 
farmacológicas, foram propostos novos 
derivados NAH tendo como protótipo o 
L A S S B I O  2 9 4 ,  e  a s  p r o p r i e d a d e s  
antinflamatória, analgésica e antiagregante 
plaquetária avaliadas.
Métodos e Resultados: Os compostos foram 
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avaliados nos modelos de contorção abdominal 
induzida por ácido acético 0,1N (COLLIER et 
al., 1968), edema de pata de rato induzido por 
carragenina 1,0% (FERREIRA et al., 1979) e na 
agregação plaquetária in vitro induzida por 
colágeno (5 mg/ml) em PRP citratado de coelho. 
Os compostos foram administrados v. o. na dose 
de 100 ìmol/kg. Todos os compostos 
apresentaram uma atividade analgésica 
expressiva com inibição das contorções de 45% 
*a 60%*. Somente três compostos apresentaram 
atividade anti-inflamtória significativa, 
destacando os derivados LASSBio 856 
(51,2%*) e LASSBio 857 (49,0%*). Nenhum 
dos compostos foi capaz de inibir a agregação 
plaquetária induzida pelo colágeno (*p<0,05; 
n=10).
Conclusões: Os resultados demonstram um 
perfil analgésico semelhante e anti-inflamatório 
superior ao observado para o protótipo 
LASSBio 294. As modificações moleculares 
introduzidas em LASSBio 294 resultaram na 
otimização do perfil anti-inflamatório. A 
ausência de atividade antiagregante plaquetária 
sugere um perfil de ação antinflamatório mais 
seletivo, para a nova série de derivados NAH 
proposta.
Apoio Financeiro: PRONEX, FUJB, CNPq, 
CNPq-PIBIC, FAPERJ.

06 - 030
AÇÃO INIBITÓRIA DA DIPIRONA 
SOBRE A SÍNTESE PROTEICA E 
PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO (NO) 
POR MACRÓFAGOS PERITONEAIS DE 
CAMUNDONGOS.

1 2 2Beirith, A. ; Khunen, F.Q. ; Cordova C.A.S. ; 
1Calixto, J.B. ; Creczynski-Pasa, T.B. Depto. 

1 2Farmacologia  e Ciências Farmacêuticas  
Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC

Objetivo: Em trabalho prévio do grupo, 
verificamos que a dipirona (DIP) não altera 
atividade das óxico nitrico (NO) sintases 
neuronal ou induzida (nNOS ou iNOS), mas é 
efetiva em reduzir a produção de NO em 
macrófagos. Portanto, o objetivo deste trabalho 
foi verificar o efeito da DIP sobre a indução da 
formação da enzima em macrófagos peritoneais 
de camundongo em cultura.
Métodos e Resultados: A migração de 
macrófagos para o peritônio de camundongos 
suíços machos (35-40 g) foi induzida pela 
injeção intraperitonial de tioglicolato. A 
ativação das células foi realizada pela adição de 
LPS (100 ng/ml) e interferon ã (20 U/ml) na 
presença ou não de dipirona e incubadas em 
meio de cultura apropriado por 18 h. Para avaliar 
a influência da dipirona sobre a síntese protéica 

14foi acrescentada [ C]-leucina. A formação de 
nitrito (NO , indicador da produção de NO) foi 2

medida pelo método de Griess. A viabilidade 
celular foi monitorada pelo teste de toxicidade 

do meio com MTT e com azul de trypan. 
Verificamos que a dipirona, quando incubada 
com macrófagos peritoneais de camundongo, 
concomitantemente com os ativadores da síntese 
da iNOS, impediu o aparecimento de NO  no 2

meio (IC : 369,5±12 mM). A morte celular só foi 50

observada em concentrações altas (a partir de 1,5 
mM) e com esta concentração, a produção de 
NO  já estava totalmente inibida. Além disso a 2

Incubação dos macrófagos peritoneais de 
14camundongos com [ C]-leucina mostra que a 

dipirona tem efeito inibitório sobre a síntese 
proteica nessas células.
Conclusões: Estudos anteriores realizados em 
nosso laboratório mostram que a dipirona não é 
capaz de inibir a atividade da nNOS ou iNOS in 
vitro, mas reduz a formação de nitrito (medida 
indireta da produção de NO) em macrófagos 
peritoneais de camundongo em cultura. Os 
dados obtidos neste trabalho mostram que é 
possível que parte das ações da dipirona possam 
estar relacionadas com a inibição da expressão 
da iNOS, com conseqüente redução dos níveis 
de NO.
Apoio Financeiro: CNPq, FINEP, PRONEX e 
CAPES.

06 - 031
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
MACROFÁGICA NA PLEURISIA 
INDUZIDA POR LPS
Figueiredo, I.H.; Rosas, E.C.; Henriques, 
M.G.M.O. - Lab. de Farmacologia Aplicada, 
Far-Manguinhos, FIOCRUZ, RJ, Brasil.

Objetivo: Macrófagos isolados podem 
responder diretamente ao LPS in vitro, porém os 
mecanismos que levam a ativação dos 
macrófagos no tecido inflamado não foram 
totalmente esclarecidos (J Exp Med, 2000: 
2145-58). Estudos revelam que o acúmulo de 
eosinófilos 24h após a injeção intratorácica (i.t.) 
de LPS foi reduzido diante à depleção de 
macrófagos e linfócitos T. Nesse trabalho temos 
como objetivo avaliar a atividade de macrófagos 
obtidos da pleurisia induzida por LPS.
Métodos e Resultados: A pleurisia foi induzida 
por i.t. de LPS (250ng/cav) em camundongos 
Balb/c. As células aderentes obtidas desta reação 
foram submetidas ao ensaio de produção de NO, 

-segundo o método de Greiss, e O , pela 2

reestimulação com PMA. A produção de 
citocinas foi avaliada pelo método de 
CellELISA, onde células obtidas da pleurisia por 
LPS 24h foram incubadas em placas 
previamente sensibilizadas com anticorpo de 
captura específico para IFN-ã, IL-6 e IL-12. Em 
todos os experimentos a dosagem foi 
quantificada através da utilização de leitor de 
ELISA, em D.O. adequada. Macrófagos 
torácicos estimulados produziram NO (15mM) e 

-O  (0.75nMol) em níveis significativos em 2

relação ao controle (5mM e 0.34nMol), quando 
reestimulados in vitro. Observamos que células 

obtidas 24h após a indução da pleurisia por LPS, 
produziram IL-12 e IFN-ã em níveis similares 
ao grupo controle (0.5ng/mL e 1.0ng/mL). Já os 
níveis de IL-6 foram reduzidos no grupo 
estimulado (1,8ng/mL) em relação ao controle 
(4,7ng/mL).
Conclusões: Os resultados sugerem uma 
ausência de ativação macrofágica 24h após a 
induçao da pleurisia por LPS.
Apoio Financeiro: CNPq

06 - 032
ATIVIDADE ANALGÉSICA E ANTI-
INFLAMATÓRIA DO EXTRATO 
ETANÓLICO DA RAIZ DE Combretum 
leprosum Mart. (COMBRETACEAE)
1 2 3Medeiros C.M.; Carvalho, A. T., Facundo, V. 

2 2 1A., Rezende, C. M., Pinto, A. C., Miranda, 
1A. L. P. LASSBio, Depto. de Fármacos, 

2Faculdade de Farmácia, Depto. Química 
Orgânica, IQ, UFRJ, Rio de Janeiro, 

3R.J., Fundação Universidade Federal de 
Rondônia, UNIR, Porto Velho, RO.

Objetivo: Combretum leprosum é uma árvore 
amplamente distribuída no nordeste do Brasil 
sendo uma das espécies mais observadas no 
estado do Ceará. O principal composto isolado 
de suas raízes é um triterpeno, o ácido 
arjunólico. A fim de ratificar sua atividade 
biológica in vivo e investigar o uso de C. 
leprosum como um fitofármaco, este trabalho 
descreve resultados de atividades anti-
inflamatória (AI) e analgésica (AN) de extratos 
etanólicos de folha e raiz de C. leprosum, assim 
como do ácido arjunólico isolado.
Métodos e Resultados: As atividades AN e AI 
foram determinadas através dos ensaios de 
contorção abdominal induzida por ácido acético 
0,1N (COLLIER et al., 1968) e edema de pata de 
rato induzido por carragenina 1% (FERREIRA 
et al., 1979). Tanto na analgesia quanto na 
inflamação, somente o extrato etanólico da raiz 
(200 mg/kg; v.o.) apresentou atividade inibitória 
significativa (Analgesia: raiz 33,1%* x folha 
12,6%; Inflamação: raiz 32,1%* x folha 3,1%). 
O ácido arjunólico (10 mg/kg) apresentou 
30,6%* de inibição das contorções e inibiu o 
edema em 29,1%* e 80,9%* nas doses de 10 
mg/kg e 100 mg/kg, respectivamente. Porém, o 
ácido na dose superior apresentou um 
importante efeito gastrotóxico.(*p < 0,05, 
n=10).
Conclusões: O presente trabalho descreve pela 
primeira vez as propriedades analgésica e anti-
inflamatória para o Combrentum leprosum e 
para o ácido arjunólico. Estes resultados 
sugerem que este triterpeno majoritário possa 
estar sendo o princípio ativo responsável pelas 
atividades observadas para o extrato etanólico 
da raiz, representando uma contribuição 
científica para o uso racional de plantas 
medicinais.Apoio Financeiro: PRONEX, 
FUJB, CNPq, CNPq-PIBIC, FAPERJ.
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06 - 033
AVALIAÇÃO DA POTÊNCIA 
ANALGÉSICA PERIFÉRICA E ANTI-
INFLAMATÓRIA DE NOVOS 
DERIVADOS 4 ACIL-5-METIL-
IMIDAZOLIL-ACILIlDRAZÔNICOS.

 1 1,2Pinheiro, C. S. ; Brito, F. C. F.  ; Amarante, E. 
 1  1  1G. ; Figueiredo, J. M. ; Câmara, C. A. ; Fraga, 

 1 1 1,2C. A. M. ; Barreiro, E. J. ; Miranda, A. L. P. . 
1LASSBio, Faculdade de Farmácia, Depto. de 

2Fármacos, Depto. de Farmacologia Básica e 
Clínica, UFRJ.

Objetivo: Inserido numa linha de pesquisa que 
visa o planejamento racional e a síntese de novos 
protótipos bioativos capazes de atuar na cascata 
do ácido araquidônico, este projeto tem como 
objetivo a determinação da potência analgésica 
periférica (AP) e antiinflamatória (AI) de 
compos tos  4-ac i l -5-met i l - imidazol i l -
acilidrazônicos (LASSBio 345  LASSBio 349). 
Resultados anteriores demonstraram, para esses 
derivados, uma expressiva atividade AP (c.a. 
70%) e AI (c. a. 40,0%) (FIGUEIREDO et. al 8: 
243,2000), com um potencial antiagregante 
plaquetário irrelevante (PINHEIRO et. al, 
SBFTE 2002).
Métodos e Resultados: As atividades AI e AP 
foram determinadas nos ensaios de edema de 
pata de rato induzido por carragenina 1,0% 
(FERREIRA et al., 1979), contorção abdominal 
induzida por ácido acético 0,1N (COLLIER et 
al., 1968) e no modelo de hiperlagesia induzido 
por formalina (2,5%). Todos os compostos 
apresentaram uma potência analgésica com 
valores de DE  em torno de 10,0 mmol/Kg*, 50

destacando o composto LASSBio 348 com uma 
DE  de 5,6 ± 0,5 mmol/Kg*. Em relação à 50

atividade AI desse composto, verificou-se uma 
ainibição máxima de 56,1%* na 1  hora do ensaio 

e o efeito inibitório foi mantido em torno de 45,0 
a%* até a 3  hora do ensaio. No ensaio de 

formalina os compostos LASSBio 348 e 349 
apresentaram 41,0 %* e 38,3 %* de inibição da 
segunda fase, respectivamente (*p < 0,05, 
n=10).
Conclusões: Os resultados obtidos permitem 
concluir que os compostos 4-acil-5-metil-
imidazolil-acilidrazônicos, apresentam uma 
potente ação analgésica e anti-inflamatória. A 
ausência de efeitos ulcerogênicos e atividade 
antiagregante plaquetária em doses de 300 
µmol/Kg e 300 µM, respectivamente, indicam 
uma ação seletiva sobre a COX-2. Esses 
resultados apontam esses compostos como 
candidatos a novos fármacos analgésicos e anti-
inflamatórios.
Apoio Financeiro: PRONEX, FUJB, CNPq, 
CNPq-PIBIC.

06 - 034
ANÁLISE DO MECANISMO DE AÇÃO 
ANTINOCICEPTIVO DA MELATONINA

 1 1  1Pértile, R. *; Mantovani, M. ; Kaster, M.P. , 
 2  1Calixto, J.B. ; Rodrigues, A.L.S. ; Santos, 

3 1A.R.S.  Departamentos de Bioquímica , 
2 3Farmacologia  e Ciências Fisiológicas , CCB, 

UFSC.

Objetivo: A melatonina é um neurohormônio 
sintetizado e secretado pela glândula pineal, 
envolvida no estabelecimento do ritmo 
biológico. Recentemente foi demonstrado por 
nosso grupo, que a melatonina apresenta ação 
antinociceptiva no modelo de dor induzida pela 
injeção intraplantar de glutamato e de 
capsaicina em camundongos. Desta forma, este 
estudo tem como objetivo analisar o possível 
mecanismo de ação responsável pelo efeito 
antinociceptivo da melatonina na dor induzida 
pela injeção intraplantar de glutamato (GLU) 
em camundongos.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos machos Swiss (35 a 45 g, N=7-12 
por grupo). A melatonina administrada via i.p. 
(10-100 mg/kg, 30 min antes) foi capaz de 
reduzir, de forma dose-dependente, o tempo de 
lambida e/ou mordida (TLM) induzida pela 
injeção intraplantar de GLU (0,01 mmol/pata), 
com DI  de 32,6 (22,4-47,6) mg/kg e inibição de 50

93±8%. O efeito antinociceptivo causado pela 
melatonina (100 mg/kg, i.p.) foi revertido pelo 
pré-tratamento dos animais com naloxona (1 
mg/kg, i.p., antagonista opióide não seletivo), L-
arginina (600 mg/kg, i.p., precursora do óxido 
nítrico), cetanserina (1 mg/kg, i.p., antagonista 
serotonérgico 5-HT ), sulpirida (50 mg/kg, i.p., 2A 

antagonista dopaminérgico D ), ioimbina (0,15 2

mg/kg, i.p., antagonista a -adrenérgico) e pelo 2

luzindol (10 mg/kg, i.p., antagonista 
melatonérgico MT ), mas não pela D-arginina 2

(600 mg/kg, i.p., isômero inativo da L-arginina) 
e pelo prazosin (0,15 mg/kg, i.p., antagonista 
alfa -adrenérgico) quando analisado na 1

nocicepção causada pelo GLU.
Conclusões: Os resultados obtidos neste 
trabalho estendem os dados da literatura e 
demonstram que a melatonina apresenta 
significativo efeito antinociceptivo na 
nocicepção induzida pelo GLU, o qual parece 
ser dependente da ativação dos sistemas 
opioidérgico, serotonérgico, adrenérgico, 
dopaminérgico e dos receptores MT -sensível a 2

melatonina.
Apoio Financeiro: CAPES, PIBIC-UFSC, 
CNPq.

06 - 035
PAPEL DA CICLOXIGENASE-2 (COX-2) 
NA MORFOGÊNESE E NA 
PERMEABILIDADE DO EPITÉLIO 
INTESTINAL DE RATOS.

co*F  Werlames L. Pereira; *Lia B. M. Bezerra; 
*Nathalie L. de Figueiredo; Brito,G.A. De C.; 
Prof. Dr. *Aldo Â. M. Lima *Medicina/UFC.

Objetivo: COX-2 associa-se a estados 
inflamatórios agudos, podendo ser expressa por 
certos fatores séricos, citocinas, fatores de 
crescimento ou endotoxina. Estudos mostram 
que inibidores mais seletivos de COX-2 
exacerbam colite em ratos. Objetivando 
verif icar  part icipação de COX-2 na 
morfofisiologia do epitélio intestinal, utilizou-
se inibidores não-seletivo (Indometacina-
INDO) e seletivo (Celecoxib-CLX e Rofecoxib-
RFX).
Métodos e Resultados: Utilizou-se 4 grupos 
com Ratos Wistar, n=6/grupo. O grupo I 
(controle) recebeu 2ml de PBS; o grupo II, 2ml 
de INDO (10mg/kg); o grupo III, 2ml de CLX 
(20mg/kg) e o grupo IV, 2ml de RFX 
(0,83mg/kg), via gavagem/3 dias. Ao final 
foram realizados teste Lactulose/Manitol e 
morfometria epitelial. Houve diminuição no 
comprimento dos vilos (p<0,05) no grupo II em 
duodeno, jejuno, intestino médio e íleo 
(561,1±102,1; 457,6±72,64; 316±65,89; 
262,4±42,57; mm, respectivamente) e no grupo 
III em duodeno, jejuno, intestino médio e íleo 
(610±80,22, 460±58.71, 330±57.2, 240±42.7) 
vs controle (640±79.21, 500±86.64, 425±55.56, 
346,7±52.18). Houve aumento na profundidade 
das criptas em duodeno e jejuno do grupo II 
(310,4±73,14; 207,9±53,0), diminuição no 
intestino médio e íleo do grupo III 
(123.2±37.62; 173.0±32.21) e no duodeno e íleo 
do grupo IV (293.4±49.1, 180.2±37.88) vs 
controle (253,6±49.02;  180,4±42,71;  
162.2±26.36; 207.3±44.83). INDO/3 dias, CLX 
e RFX não alteraram a permeabilidade 
intestinal.
Conclusões: Resultados sugerem participação 
da COX-2 na morfogênese do epitélio intestinal 
de ratos.
Apoio Financeiro: CNPq

06 - 036
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA 
INDUZIDA PELO ESTRESSE EM TRÊS 
LINHAGENS DE RATOS.
Vendruscolo, LF; Pamplona, FA; Takahashi, 
RN. Depto. de Farmacologia, CCB, 
Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis-SC, Brasil.

Objetivo: Situações ambientais aversivas 
induzem analgesia em animais e humanos. Este 
fenômeno, conhecido como analgesia induzida 
pelo estresse (AIE), tem sido utilizado para 
investigar circuitos cerebrais implicados na 
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modulação da dor. Um número crescente de 
estudos tem relatado que fatores como o sexo e o 
genótipo podem ser importantes tanto para a 
sensação da dor como para sua modulação. O 
objetivo deste estudo foi o de avaliar a AIE em 
três linhagens de ratos, Lewis (LEW), Wistar 
(WIS) e SHR de ambos os sexos, no teste da 
placa quente.
Métodos e Resultados: Ratos LEW, WIS e 
SHR de ambos os sexos foram submetidos ao 
teste da placa quente (52º C ± 0,2). A latência 
para lambida da pata traseira foi utilizada como 
índice de nocicepção. Depois de obtida a 
latência basal, os mesmos animais foram 
submetidos a 3 min de natação em água à 15ºC, 
secos com papel toalha por 2 min e re-testados 
na placa quente. O estresse da natação induziu 
analgesia para ratos LEW machos (p<0,01), mas 
não para machos WIS e SHR. Para as fêmeas, o 
mesmo procedimento induziu analgesia para as 
três linhagens (p<0,01). Além disso, foi 
verificado que as fêmeas WIS e SHR foram mais 
sensíveis a AIE comparadas aos machos 
(p<0,01 para WIS e p<0,05 para SHR). Entre os 
ratos LEW o fator sexo não teve influência.
Conclusões: Estes resultados indicam que ratos 
LEW machos são mais sensíveis a AIE do que 
ratos WIS e SHR. Além disso, fêmeas WIS e 
SHR são mais sensíveis do que os machos. Os 
mesmos suportam a hipótese de que fatores 
genéticos e sexuais são importantes na 
mediação da inibição da dor. Estudos adicionais 
são necessários para investigar a natureza 
neuroquímica da AIE nestas três linhagens de 
ratos.
Apoio Financeiro: CNPq

06 - 037
EFEITOS DE UMA 
METALOPROTEINASE (MPA) ISOLADA 
DO VENENO DE B. MOOJENI (VBm) NA 
INTEGRIDADE DE MONOCAMADAS E 
VIABILIDADE DE CÉLULAS 
ENDOTELIAIS HUMANAS (ECV-304) 
(CE) IN VITRO
1 1 1Zamuner, S. F.; Milan, M. R. S.; Olivo, R. 

2 1A; Assakura, M. T.;  Teixeira, C. F. P. 
1 2Laboratórios de Farmacologia e Bioquímica 
e Biofísica, Instituto Butantan.

Objetivo: As metaloproteinases compreendem 
o maior grupo de princípios ativos de venenos 
viperídicos, modificando parâmetros vasculares 
que podem decorrer de alterações do endotélio. 
O objetivo deste trabalho é estudar o efeito da 
MPA e do VBm bruto sobre monocamadas e a 
viabilidade de CE.
Métodos e Resultados: As CE foram cultivadas 
em meio de cultura F12-SFB 10% em placas de 
96 poços. A integridade das monocamadas e a 
viabilidade celular foram avaliadas em diversos 
períodos de tempo após a incubação com a MPA 
ou o VBm (5-50 m g/mL) ou F12-SFB 
(controle). A integridade foi avaliada pelo 

número de CE aderidas às placas que foram 
coradas e quantificadas pela D.O. A viabilidade 
celular foi avaliada pela determinação da 
atividade da LDH, por espectrofotometria. A 
MPA não afetou a viabilidade celular em 
nenhum dos  per íodos  de  tempo ou 
concentrações estudados; já o VBm afetou a 
viabilidade, aos 30 min de incubação, na 
concentração de 50 m g. Quanto à integridade do 
endotélio, a MPA e o VBm (11 a 25m g) não 
afetaram este parâmetro aos 30 min porém, a 
partir de 60 min, ambos aumentaram em 83 e 11 
% , respectivamente, o descolamento das 
monocamadas. Aos 120 min, ambos afetaram a 
integridade a partir da concentração de 5m g/mL.
Conclusões: . Os resultados sugerem que a 
MPA e o VBm, em concentrações não 
citotóxicas, afetam a integridade de 
monocamadas de CE após incubação por 1h. 
Este efeito não está relacionado à morte celular.
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: FAPESP, 
CAT/CEPID

06 - 038
POST-INFLAMMATORY COLONIC 
SECRETORY AND BARRIER 
DYSFUNCTION: MEDIATION BY COX-2 
AND PROSTAGLANDIN D2

Zamuner SR; Warrier N; Buret AG; 
MacNaughton W; K Wallace JL. Mucosal 
Inflammation Research Group, University of 
Calgary, Calgary, Canada

Objetivo: During colitis, epithelial function is 
impaired, leading to elevated bacterial 
translocation and exacerbation of inflammation. 
Given the ability of prostaglandin (PG) D  to 2

suppress colonic epithelial secretion, we 
investigated the potential roles of PGD  and of 2

COX-2 in mediating post-colitis epithelial 
secretory and barrier dysfunction.
Métodos e Resultados: Rats were given 
trinitrobenzenesulfonic acid to induce colitis. 
Six weeks later, we evaluated: PGD  synthesis 2

by specific ELISA; COX-2 expression by 
western blot analysis; electrolyte transport 
using a Ussing-type chamber; bacterial 
translocation by examining colonization of the 
spleen; and colonic bacterial colonization by 
measuring total numbers of aerobes. Six weeks 
after colitis there was markedly elevated 
synthesis of PGD  and elevated COX-2 2

expression. Selective COX-2 inhibition 
abolished the increase in PGD  synthesis. 2

Colonic chloride secretory responses were 
significantly diminished compared to controls 
and were reversed by pre-exposure to a selective 
COX-2 inhibitor but not to a selective COX-1 
inhibitor. The post-colitis rats exhibited an 
increase in bacterial colonization of the colon 
and, an increase in bacterial translocation. 
Treatment with a selective COX-2 inhibitor did 
not affect bacterial colonization, but abolished 
the increase in bacterial translocation.

Conclusões: These studies demonstrate an 
important role of COX-2 and PGD  in mediating 2

the prolonged epithelial secretory and barrier 
dysfunction after a bout of colitis in the rat.
Apoio Financeiro: CAG/Janssen-Ortho Inc

06 - 039
PAPEL MODULADOR DA 
ANGIOTENSINA II (ANGII) NO EDEMA 
DE PATA INDUZIDO POR 
CARRAGENINA(Cg) EM RATOS.
Carvalho,RF; Lima,RVC; Falcão,RAA; 
Ribeiro,RA; Brito,GAC. Deps. de Fisiologia e 
Farmacologia e Morfologia da UFC

Objetivo: A AngII apresenta ações fisiológicas 
bem definidas no sistema cardiovascular. Ela 
age através dos receptores AT1 e AT2. Os 
principais efeitos da AngII são mediados via 
AT1. Embora o receptor AT2 ainda não esteja 
completamente caracterizado, há evidencias de 
que apresenta importância fundamental sobre as 
ações da AngII. Estudos recentes sugerem que o 
sistema renina-angiotensina participa do 
processo inflamatório. O objetivo deste trabalho 
foi definir o papel da AngII sobre a resposta 
inflamatória usando o modelo de edema de pata.
Métodos e Resultados: Foram utilizados ratos 
Wistar machos, divididos nos grupos: 
s a l i n a ( s a l ) ,  A n g I I  0 . 0 2 m g / m l ,  
Losartan(antagonista de AT1, 2.5mg/ml), 
CGP42112A(agonista de AT2, 2.85ug/ul) e 
PD123319(antagonista de AT2, 4 e 10mg/ml). O 
edema foi induzido por injeção subplantar de 
300mg de Cg e aferido por pletismômetro 
0,1,2,3 e 4h após a injeção das drogas. Nos 
grupos Cg/Ang II e Cg/sal, pele e tecido 
subcutâneo foram retirados para dosagem de 
mieloperoxidase(MPO).Houve aumento 
significativo do edema induzido pela Cg nos 
grupos da AngII, Losartan e CGP em relação ao 
grupo Cg/sal, sendo este aumento significativo 

ajá na 1  hora. O PD não apresentou efeito sobre o 
edema. O tratamento com AngII não aumentou a 
dosagem de MPO no tecido.
Conclusões: A AngII potencia a inflamação 
induzida pela Cg provavelmente através dos 
receptores AT2, já que o antagonista de AT1, o 
agonista de AT2 e AngII amplificaram o edema. 
O efeito da AngII não parece depender do 
aumento da migração de neutrófilos, pois houve 
amplificação precoce do edema e não foi 
demonstrado aumento da MPO.
Apoio Financeiro: CNPq
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06 - 040
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA 
ASSOCIAÇÃO DE INTERLEUCINA-11 
(IL-11) COM AMIFOSTINA (AMF) NA 
MUCOSITE ORAL (MO) INDUZIDA 
POR 5-FLUOROURACIL (5-FU) EM 
HAMSTERS
Mota,MLS;Loiola,RT;Sales,MVR;Costa 
Filho, JD;Brito,GAC; Ribeiro,RA. Dept. 
Fisio. e Farm/Morfologia-UFC

Objetivo: A MO reduz a qualidade de vida do 
paciente e muitas vezes é fator limitante da dose 
terapêutica, sendo importante efeito colateral da 
quimioterapia do câncer. Duas substâncias vêm 
sendo consideradas promissoras na prevenção 
da MO: AMF (derivado tiol com atividade 
citoprotetora) e IL-11(citocina de 178 
aminoacidos não-glicosilados). Este trabalho 
avalia o efeito da AMF e IL-11 na MO induzida 
por 5-FU.
Métodos e Resultados: A MO foi induzida nas 
doses de 60 e 40mg/kg(ip) nos dias 1 e 2 
respectivamente e potencializada com ranhura 
das mucosas orais no d4.No d10 realizou-se 
sacrifício dos animais e coleta de material para 
análise das mucosas e leucograma.Os animais 
foram pesados diariamente e dividido em 
grupos de 10 de acordo com o tratamento 
(SAL,AMF,AMF+IL-11).A AMF foi aplicada 
na dose de 400mg/kg(sc) nos dias 1 e 2,1h antes 
do 5-FU.A IL-11 foi administrada na dose de 
10m g/dia(sc) do d1 ao d5 em 2 doses diárias 
com intervalo de 7h entre elas. Na análise 
macroscópica a AMF e a associação reduziram 
significantemente(p<0,05) a severidade da MO 
[AMF: Md 1,5(1-3);AMF+IL-11: Md 1(1-
2);SAL: Md 3(3-3)]. Todos os grupos obtiveram 
redução  s ign i f i ca t i va  da  con t agem 
leucocitária[AMF: 2.375± 0.647;AMF+IL-11: 
3.771± 0.289; SAL: 7.850± 1.699].Não houve 
redução da perda de peso em relação ao grupo 
controle, mas sim aumento da redução de massa 
corpórea.
Conclusões: A associação de AMF+IL-11 
mostrou ser útil na redução da inflamação da 
MO, sugerindo um possível sinergismo entre as 
substâncias, embora não tenha havido diferença 
significante entre os grupos de AMF e 
AMF+IL-11.
Apoio Financeiro: CNPq

06 - 041
ALTERAÇÕES DA INGESTÃO 
ALIMENTAR E DA 
TERMORREGULAÇÃO EM RATOS 
MUTANTES PORTADORES DE 
HIPOTRICOSE.

1 1,2Ghiraldini-Franco,M.A., Jurkiewicz , A.  e 
1,3 1 2Limãos, E.A . -CEDEME-UNIFESP/EPM. - 

Departamento de Farmacologia-
3UNIFESP/EPM. -Disciplina de Fisiologia. 

Medicina/UNISA.

Objetivo:Objetivo:  Ratos normais e  
hipotricóticos (ht) teriam sua produção de calor 
diferencialmente aumentada em temperatura 
ambiental (Ta) padrão para biotérios, causando 
mudanças fisiológicas que poderiam afetar 
resultados experimentais. Para isto estudamos 
em ratos normais, híbridos (portadores do gene 
em heterozigoze) e pelados, o consumo 
alimentar na Ta padrão de biotério e a 
temperatura corporal (Tc) nas Ta(s) de 15, 25 e 

o30 C.
Métodos e Resultados: Métodos e Resultados : 
Estudamos o consumo alimentar de ratos ht, 

ohíbridos e controles na Ta de 21± 2 C. O 
consumo de ração foi de aproximadamente o 
dobro em ratos ht em relação aos controles. 
Fêmeas ht consumiram cerca de 14g/100g de 
peso/dia e o grupo controle 7,3g/100g de 
peso/dia. Nos machos essa proporção se repetiu. 
A temperatura retal estudada nos mesmos 

o o ogrupos , em Ta(s) de 15 C, 25 C e 30 C, mostrou 
que ratos pelados apresentaram temperatura 

oretal 1,5 C menor do que os controles. Para 
ohíbridos essa diferença caiu para cerca de 0,5 C. 

Ainda em relação à Tc, observamos que ratos 
híbridos e controles reponderam ao estímulo 
pirogênico por LPS, com aumento de cerca de 

o1,0 C nas três Ta(s). Ratos ht entretanto só 
oexibiram um leve pico de febre (0,5 C) `a Ta de 

o o30 C, respondendo com hipotermia à 15 C.
Conclusões: A hipotricose aumenta a perda de 
calor causando efeitos compensatórios, 
elevando o consumo alimentar e provocando 
redução da resposta febri l  ao LPS, 
principalmente nas Ta(s) menores.
Apoio Financeiro: FAPESP -CNPq

06 - 042
SILDENAFIL, ACTING BY NITRIC 
OXIDE (NO) PATHWAY, REDUCES 
INDOMETHACIN-INDUCED GASTRIC 
DAMAGE IN RATS.
Santos, C.L.*, Gomes, A.S.**, Santos, A.A., 
Souza, M.H.L.P. Department of Physiology 
and Pharmacology, Faculty of Medicine, 
University Federal of Ceara, UFC.

Objetivo: NO is an important mediator of 
gastric mucosal defense. Sildenafil (Viagra), a 
cyclic GMP-specific phosphodiesterase 
inhibitor, promotes an increase in GMPc 
concentrations in gastrointestinal tract. GMPc 

mediates many of the biological actions of NO. 
The effect of Sildenafil in the gastric mucosal 
defense remains to de investigated
Métodos: Sildenafil (4 or 10mg/Kg) was 
administrated by gavage or intraperitoneal 
injection (i.p.) in the Wistar rats previously 
fasted for 24 hours. Thirty minutes later, the 
animals received Indomethacin (INDO, 
20mg/Kg). After 3 hours, the rats were 
sacrificed, and gastric damage (GD) was 
measured by the sum of all erosions in the 
mucosa. Other groups were treated with saline+ 
L-NAME (10mg/Kg)  o r  L-Arg in ine  
(100mg/Kg)+ L-NAME (10mg/Kg). After 30 
minutes, the animals received Sildenafil 
(10mg/Kg). Then, INDO was administrated 
after 30 minutes of Sildenafil injection. At the 
end of 3 hours, the GD was assessed. Results: 
Sildenafil by gavage (2.6±0.7mm, N=10), but 
not by i.p. injection (31.6±6.5mm, N=4), 
promoted significant and dose dependent 
reduction (p<0.01) in INDO-induced GD 
(24.8±5.7mm, N=7). The treatment with L-
NAME (15.5±3.7mm, N=8) significantly 
reversed (p<0.05) the Sildenafil reduction of 
INDO-induced GD (4.00±1.5mm, N=14). L-
Arginine+L-NAME (5.3±2.3mm, N=6) did not 
modify the effect of Sildenafil in INDO-induced 
GD.
Conclusões: We could infer that Sildenafil, 
acting by nitric oxide pathway, reduces INDO-
induced gastric damage in rats.
Apoio Financeiro: CAPES, Pfizer.

06 - 043
INFLUENCE OF PRENATAL 
DEXAMETHASONE ADMINISTRATION 
IN ALLERGIC ADULT MALE RATS.
Datti, F; Datti, M; De Nucci, G; Antunes, E. 
Dep Pharmacology, UNICAMP.

Objetivo: The environment of gestation exerts 
an important impact on inflammatory allergic 
inflammation in the lung. Reports suggest a 
correlation between fetal expositions to 
cortisone and neuroendocrine alterations. We 
investigated if the prenatal administration of 
dexamethasone (DEX) affects the airways 
leukocyte migration induced by allergic 
stimulus.
Métodos: Pregnant Wistar rats were divided in 3 
groups: 1) control (C); 2) saline (SAL); 3) DEX, 
0.1mg/kg sc 17-20 day of gestation. In adult life 
(60-75 days), the male rats were sensitized with 
ovalbumin (OVA; 200mg, sc, in Al(OH) ). Six 3

subgroups were obtained (n=4-6): C-NS (non-
sensitized), C-S (sensitized), SAL-NS, SAL-S, 
DEX-NS and DEX-S. 14 days after 
sensitization, animals were challenged 
intratracheally with OVA (0.4 ml, 0.25%). 48h 
later, the pulmonary cavity was washed with 
PBS, and the BAL was then used to evaluate the 
leukocyte counts. Results: No significant 
differences were found between SAL and DEX 
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groups. BAL showed that the SAL-S 
6(4 .0±0 .9x10 ce l l s /BAL)  and  DEX-S  

6(3.7±0.7x10 cells/BAL) groups exhibited an 
exacerbation in eosinophils counts as compared 

6with C-S (0.9±0.5x10 cells/BAL P<0.001). 
Similar results were observed for the total 
leukocytes and mononuclear cell counts.
Conclusões: Using the above-mentioned 
experimental approach, DEX, given to pregnant 
rats, had no influence on the airways leukocyte 
influx induced by allergic stimulus in the adult 
life on the male animals; however, further 
studies are necessary to confirm our present 
results.
Apoio Financeiro: FINANTIAL SUPPORT: 
CAPES and FAPESP

06 - 044
LPS INCREASES THE 
IMMUNOREACTIVE ENDOTHELIN-1 IN 
CEREBROSPINAL FLUID IN RATS.

1 2Fabricio,A.S.C.; D'Orléans-Juste,P.; Rae,G.A.; 
Souza,G.E.P. Depts Pharmacology, FCFRP-

1USP; Fac Medicine, Univ. Sherbrook, CA; 
2UFSC

Objetivo: We have shown that i.c.v. injection of 
an endothelin ET  receptor antagonist, BQ-788, B

reduced the E.coli lipopolysaccharide (LPS)-
1induced fever . Here we investigated the 

immunorreactivity (ir) level of the isoform ET-1 
in the cerebrospinal fluid (CSF) during the LPS-
induced-fever. We also investigated the irBig-
ET-1and irET-1 in the presence of BQ-788, since 
ET  receptors are involved in the clearance of B

2ETs .
Métodos e Resultados: After treatment with 

-1LPS (5m g kg , i.v.) or sterile saline (SAL), rectal 
temperature of male Wistar rats (c.a. 200 g b.w.) 
was measured each 30 min for 3 or 5 h by using a 
thermistor probe coupled to a telethermometer. 
Following these periods, rats (n=4-5) were 
anaesthetised and CSF was harvested by 
puncture of cisterna magna to assay irET-1 (3h) 
or irBig-ET-1 (0, 1, 3 or 5 h) by ELISA. IrET-1 
was also determined in rats pretreated with 
artificial CSF or BQ-788 (30 pmol). CSF irET-1 
levels were below the detection limit (16 
fmol/ml) in the groups CSF/SAL and BQ-
788/SAL and were increased with LPS treatment 
(CSF/LPS=22± 7,3; BQ-788/LPS= 56,2± 18,6 
fmol/ml). On contrary, LPS induced a decreased 
CSF irBig-ET-1 levels when compared with 
SAL (0h: 21.7± 4.3; 1h: SAL=22.8± 2.2; 
LPS=18.2± 3.4; 3h: SAL= 25.8± 2.4; LPS <9.1; 
5h: SAL=27.1± 3.3; LPS= 12,1± 3 fmol/ml).
Conclusões: ET-1 seems to be a central mediator 
of the LPS-induced fever in rats since its 
synthesis is increased during a naturally 

1occurring fever.  Fabricio et al, Br J Pharmacol 
2125:542, 1998.  Willette et al., J Cardiovasc 

Pharmacol 31:S149, 1998.
Apoio Financeiro: FAPESP

06 - 045
IDENTIFICATION OF A PLATELET 
AGGREGATION INHIBITOR FACTOR 
FROM EOSINOPHIL CELL EXTRACT.
Maziero, A.M.; Donato, J.L.; De Nucci, G.; 
Department of Pharmacology, UNICAMP, 
Campinas, SP, Brazil.

Objetivo: Some authors have observed that 
eosinophilia is accompained by a reduction in 
platelet aggregation induced by ADP, collagen 
or epinephrine. To investigate the presence of a 
inhibitor factor in rat eosinophils and to evaluate 
the inhibitory effect on platelet aggregation 
induced by different agonists.
Métodos e Resultados: Eosinophils were 
obtained from rat peritoneal cavity and purified 
on a discontinuous metrizamide gradient 
dissolved in MEM. Eosinophils were 

7ressuspended at 5x10 cells/ml. Platelet 
aggregation was performed in plasma rich 
platelet (PRP). Aggregometer was calibrated for 
0% with PPP and 100% with PRP and platelet 
aggregation was induced by PAF 1µM, collagen 
4µg/ml e arachidonic acid 1mM. Platelets were 
pre-incubated with eosinophil cell extract for 
three min before the agonist. Cell extract was 
submitted to Sephadex G-75 chromatography, 
equilibrated with Tris-HCl 10ìM. The protein 
concentration was estimated by reading 
absorbance at 280nm. Eosinophil extract 
inhibited platelet aggregation induced by PAF, 
ADP, arachidonic acid and collagen. The 
strongest inhibitory effect was observed in PAF 
induced aggregation. Cell extract from mast 
cells and neutrophils had no effect on platelet 
aggregation. After the chromatographyc step, 
we oberved that the inhibitory effect was 
located in the fraction with low molecular 
weight.
Conclusões: Rat eosinophil cell extract 
contains a strong platelet inhibitor factor. Our 
results suggest that one of the characteristic 
eosinophil low molecular weight protein is 
responsable for this activity.
Apoio Financeiro: FAPESP

06 - 046
EFEITO DOS ANTIINFLAMATÓRIOS 
NÃO-ESTEROIDAIS SOBRE O 
MECANISMO DE CITOPROTEÇÃO 
GÁSTRICA ADAPTATIVA
Becker, T.L.; Maróstica, M.; Gurgueira, S.A.; 
Gambero, A.; Pedrazzoli, J.Jr. Unidade 
Integrada de Farmacologia e 
Gastroenterologia  UNIFAG. Faculdade de 
Ciências Médicas  Universidade São 
Francisco/Bragança Paulista-SP.

Objetivo: A ciclooxigenase (COX) é a enzima 
chave na biossíntese de prostaglandinas (PGs), 
substâncias  endógenas com funções 
importantes na manutenção da integridade da 
mucosa gástrica. O conceito de citoproteção 

gástrica adaptativa surgiu a partir de 
observações de que estímulos leves previamente 
aplicados à mucosa gástrica resultavam em um 
mecanismo de proteção adicional à posteriores 
estímulos lesivos severos. Os mecanismos 
envolvidos na citoproteção adaptativa não estão 
totalmente elucidados, mas tem sido 
demonstrado a expressão de COX-2 na mucosa 
gástrica. Assim, PGs geradas pelas isoformas 
COX-1 e COX-2 participariam da proteção 
gástrica em inúmeras situações. O objetivo deste 
t r a b a l h o  f o i  v e r i f i c a r  o  e f e i t o  d e  
antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs) com 
diferentes perfis de seletividade COX-2/COX-1 
no mecanismo de citoproteção gástrica 
adaptativa.
Métodos e Resultados: Utilizando o modelo 
experimental de inflamação induzida por 
carragenina em bolsa de ar em ratos 
determinamos as doses dos AINEs rofecoxibe, 
celecoxibe, nimesulida e diclofenaco capazes de 
promover 80% de inibição na produção de PGE  2

no exsudato inflamatório (v.o.). Posteriormente, 
estas doses foram administradas e a atividade 
ulcerogênica determinada através da avaliação 
macroscópica e determinação do Índice de 
Lesões Ulcerativas (ILU) em animais controle e 
provocados previamente com etanol 20%. A 
capacidade de inibir a síntese de PGE  gástrica 2

também foi avaliada. Animais previamente 
provocados com etanol 20% foram expostos ao 
etanol 100% para a avaliação do modelo de 
citoproteção adaptativa. Podemos verificar que 
a provocação com o etanol 20% não provoca 
ulcerações na mucosa gástrica quando 
comparado ao grupo controle (4,67±0,61 e 
2,17±0,48, respectivamente). No entanto a 
provocação prévia com etanol 20% reduz as 
lesões provocadas pelo etanol 100% 
(18,83±5,69 e 51,83±13,69, respectivamente; 
p<0,05). A PGE  gástrica também aumenta 2

significativamente (p<0,05) após a provocação 
com o etanol 20% (82,44±9,85 ng/ml e 
48,31±5,97ng/ml para o grupo controle). Em 
doses que inibem 80% da atividade da COX-2 
nenhum dos AINEs utilizados promoveu 
ulcerações gástricas significativas. No entanto 
observamos que a administração de celecoxibe 
(7,7mg/kg) e nimesulida (0,6mg/kg) promoveu 
um aumento significativo (p<0,05) na produção 
de PGE  gástrica (78,18±7,66ng/ml e 2

75,31±7,21ng/ml, respectivamente). Em 
estômagos de animais previamente provocados 
com etanol 20% o conteúdo de PGE  sofreu 2

redução significativa (p<0,05) somente após o 
tratamento com o diclofenaco, considerado um 
inibidor não seletivo das isoformas de COX 
(0,5mg/kg;  36,55±7,90 ng/ml versus  
82,44±9,85 ng/ml).
Conclusões: Os resultados sugerem que AINEs 
sele t ivos/preferenciais  (celecoxibe e  
nimesulida) não apresentam atividade 
ulcerogênica e ainda podem atuar como 
estímulos leves, promovendo um aumento do 
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conteúdo de PGE  gástrica. Estes AINEs 2

utilizados em estômagos com o mecanismo de 
c i toproteção  adapta t iva  previamente  
estabelecido também não promovem reduções 
significativas no conteúdo de PGE  gástrica.2

Apoio Financeiro: FAPESP

06 - 047
LIPOXIN A4 INHIBITS MEDIATORS 
RELEASING IN MOUSE MESOTHELIAL 
PLEURAL CELLS STIMULATED WITH 
Mycobacterium bovis (BCG) AND LPS

1 2Candéa, A.L.P .; Menezes-Lima-Júnior, O ., 
2 1Wallace  J.L.; M.G.M.O Henriques . 

1.Laboratory of Applied Pharmacology, Far-
2Manguinhos, FIOCRUZ-RJ, Brazil. .Mucosal 

Inflammation Research Group, University of 
Calgary, Alberta, Canada.

Objetivo: Recent studies have showed the 
participation of mesothelial cells in the pleural 
inflammation, inducing the production of 
chemokines, citokines and other mediators. 
Nowadays, we know that distinct mediators, as 
Lipoxin A4, play an important role in containing 
inflammatory process. The aim of this work was 
evaluate the production of IL-6, mouse IL-8 
(KC) and NO, after stimulation with LPS and 
BCG and study the role of Lipoxin A4 in this 
process.
Métodos e Resultados: The mesothelial cells 
were incubated with different concentrations of 
Lipoxin A4 for 1h and later they were stimulated 
by LPS (100ng/ml) and IFN-g (500 Ui/ml) for 
72h. The stimulation with BCG has been done 

6by the addition of 10  UFC of BCG per well. The 
free cells supernatant has been collected for the 
analysis of NO, IL-6 and KC production. We 
observed a significant increase of KC and IL-6 
releasing induced by LPS and BCG at 24h and a 
significant increase of NO releasing at 72h, 
induced by LPS as well as by BCG. The 
treatment with different concentrations of 
Lipoxin A4 was able to reduce these mediators 
releasing.
Conclusões: Our results shows that mesothelial 
cells release mediators that may contribute for 
the control of pleural inflammation induced by 
bacterial agents and that. Lipoxin A4 has an anti-
inflammatory activity profile in these process.
Apoio Financeiro: CNPq

06 - 048
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIINFLAMATÓRIA DO EXTRATO 
BRUTO DA AVERRHOA CARAMBOLA L. 
(OXALIDACEAE)
Gonçalves, S.T.; Nogueira de Melo, G. A.; 
Baroni, S.; Dantas, J. A.; Bersani Amado, C. 
A.; Cuman, R.K.N.  Laboratório de 
Inflamação, Universidade Estadual de 
Maringá.

Objetivo: A Averrhoa carambola é utilizada na 

medicina popular como hipoglicemiante, 
diurética, antiinflamatória e antiaterogênica. 
Neste trabalho foi investigado o efeito 
antiinflamatório do extrato bruto hidroalcoólico 
liofilizado de folhas de Averrhoa carambola 
(EAC).
Métodos e Resultados: Para avaliação da 
resposta inflamatória foi utilizado o método da 
indução da pleurisia pela carragenina (200 m 
g/rato). Ratos Wistar machos, submetidos a 
jejum de 24 horas, receberam por via 
intragástrica EAC (400, 800 e 1200 mg/Kg) 30 
minutos antes da indução da pleurisia. Como 
droga de referência foi usada indometacina (I) 5 
mg/Kg via intragástrica. Os volumes de 
exsudato obtidos foram: Controle (C): 0,76± 
0,04 mL, n=9; EAC 400: 0,64± 0,16 mL, n=5; 
EAC 800: 0,64± 0,04 mL, n=5; EAC 1200: 
0,56± 0,07* mL, n=5; I: 0,27± 0,04* mL, n=8. O 
número de leucócitos totais foi de: C: 58690± 

35677 cel/mm ; EAC 400: 49050 ± 3358 
3; 3;cel/mm  EAC 800: 54400± 3267 cel/mm  EAC 

31200: 40000 ± 2435* cel/mm  e I: 64630 ± 
36522* cel/mm .

Conclusões: Os resultados sugerem que o 
tratamento com EAC na dose de 1200 mg/Kg 
apresenta provável atividade antiinflamatória 
demonstrada pela redução do volume de 
exsudato e da migração de leucócitos.
Apoio Financeiro: CNPq

06 - 049
PAPEL DA QUIMIOCINA CXC/KC NA 
HIPERNOCICEPÇÃO INFLAMATÓRIA.
CUNHA, T. M; FERREIRA, S. H; CUNHA, 
F. Q. Depto. Farmacologia, FMRP-USP.

Objetivo: KC é uma quimiocina pró-
inflamátoria expressa em camundongos que 
apresenta praticamente as mesmas funções que 
a interleucina-8 (IL-8) de origem humana e 
CINC-1 de ratos. Entre essas funções destacam-
se quimiotaxia e ativação de neutrófilos. 
Recentemente foi demonstrado que a IL-8 e a 
CINC-1 induzem hipernocicepção. Assim o 
objetivo desse trabalho foi investigar se o KC 
também tem um papel hipernociceptivo.
Métodos e Resultados: A hipernocicepção 
mecânica foi avaliada pelo teste de pressão 
crescente na pata de camundongos, o qual 
consiste de um anestesiômetro eletrônico, ao 
qual foi adaptada uma ponteira que estimula a 
pata traseira do animal, provocando uma 
resposta de flexão característica, com retirada da 
pata, momento em que o estimulo é 
interrompido. Foi realizada a dosagem de KC 
nas patas injetadas com carragenina (Cg), por 
método imunoenzimático (ELISA). Os 
resultados foram expressos como D do limiar de 
estímulo mecânico (g) obtido pela diferença do 
limiar antes e 3 h após os tratamentos. A injeção 
intraplantar (ipl) de KC (1, 3 e 10 ng) induziu 
hipernocicepção mecânica dose-dependente 

(4,600 ± 0,7; 5,2 ± 0,2; 7,7 ± 0,7 g; 
respectivamente) quando comparado com o 
grupo tratado com salina (1,8 ± 0,4 g). A 
hipernocicepção mecânica induzida pelo KC foi 
inibida pela indometacina (61%) e pela 
guanetidina (66%). A injeção ipl. de Cg induziu 
aumento de KC após 0,5 e 1 h, decaindo na 3 e 5 
h comparando com grupo salina (2169; 2668; 
2372; 1714 e 1090 pg/pata, respectivamente).
Conclusões: Os resultados sugerem que o KC é 
liberado no processo inflamatório, tendo um 
papel hipernociceptivo, via liberação de 
prostaglandinas e aminas simpatomiméticas.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPESP e FAEPA

06 - 050
EFEITOS DA INIBIÇÃO DA COX-1 NO 
EDEMA DE PATA EM CAMUNDONGOS
1 1,2 1Siqueira-Junior, J.M., Peters, R.R., Ribeiro-

1do-Valle, R.M. Departamento de 
Farmacologia, Universidade Federal de Santa 

2Catarina. GRUPNAT  Universidade do Sul de 
Santa Catarina. jarbasms@farmaco.ufsc.br

Objetivo: Em estudos prévios, foi demonstrado 
que o pré-tratamento com inibidores da COX-1 
promove em 48 horas após a injeção de 
carragenina (CAR), um aumento no edema de 
pata (EP) quando comparado ao controle. Este 
trabalho tem o objetivo de investigar este 
mecanismo.
Métodos e Resultados: O EP foi induzido pela 
injeção intraplantar de CAR (1%, 25 mL), sendo 
avaliado nos intervalos de 2 e 48 horas após a 
indução do edema. Para avaliar o mecanismo 
deste efeito edematogênico foram feitas 
injeções de: PGE  (30 nmol/pata) ou L-ARG (15 2

µmol/pata). Foram ainda feitos tratamentos com 
REV5901 (inibidor da 5-lipoxigenase). O pré-
tratamento i.p. (30 min) com valeril salicilato 
( V S ;  3 ,  1 0  e  3 0  m g / k g )  r e d u z i u  
significativamente o edema em 43,30; 53,30 e 
66,60% (controle = 75,00 ± 4,20 µL) avaliado 2h 
após a indução do edema, bem como as demais 
drogas avaliadas (indometacina, celecoxib, 
ácido acetilsalicílico (AAS), resveratrol e 
SC560). Entretanto em 48 horas, apenas os 
inibidores da COX-1 (VS, AAS e SC560), 
exibiram um aumento no edema quando 
comparado ao controle (CAR). Para investigar 
este efeito, os animais foram pré-tratados com 
VS e receberam injeção de PGE  ou L-ARG na 2

pata antes da injeção de CAR ou ainda 
receberam co-tratamento com REV5901 em 
vários intervalos de tempo.Todas as 
intervenções reverteram o edema em 48 horas.
Conclusões: Os resultados sugerem que o pré-
tratamento com os inibidores da COX-1 
promoveu um desvio na rota metabólica para a 
via da lipooxigenase, devido à falta de PGE  ou 2

excesso de ácido araquidônico no início do 
processo inflamatório.
Apoio Financeiro: CNPq
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06 - 051
FEBRILE RESPONSE AND 
NEUTROPHILIA INDUCED BY LPS IN 
DIABETIC RATS.
1 1 1Cardoso, O.O.; Melo, M.C.C.; Soares, D.M.; 
1 2 1Figueiredo, M.J.; Lindsey, C.J.; Souza, 

1G.E.P. Lab. Farmacologia, FCFRP-USP, 
2Ribeirão Preto; Depto. Biofísica, EPM-

UNIFESP, São Paulo.

Objetivo: Fever and neutrophilia are 
multimediated events of the acute phase 
response (APR). Both depends on the integrity 

( 1 )of the autonomic nervous system . 
Streptozotocin (SZT) promotes destruction of b 
pancreatic cells, induces diabetes type I and 
peripheral neuropathy. In this study we 
evaluated the febrile response and the 
neutrophilia in streptozotocin diabetic rats.
Métodos e Resultados: Male Wistar rats 
(˜200g) were treated with streptozotocin 
(60mg/kg, ip) 28 days before the experiment. 
Control animals received saline. The glicemic 
levels were evaluated by the conductance 
method and rats showing plasmatic levels above 
250mg/dl was considered diabetic. Body 
temperature (bT) was measured by telemetry 
during 6 h after the injection iv (5mg/kg) or ip 
(50mg/kg) of LPS. The variation of bT of 
diabetics rats was not different from saline 
treated rats. However, diabetic rats showed a 
significant reduction (55%, 4.5 h) of the second 
phase (4-6 h) of fever to LPS i.p. This reduction 
was not observed when LPS was injected i.v. 
Blood neutrophilia, evaluated at 6h after LPS, 
was 47% reduced in diabetic rats.
Conclusões: The diminished fever and 
neutrophilia observed in diabetics animals could 

(1)be the reflex of vagal  and simpathetic 
(2)neurophaties  since these neural pathways are 

1highly involved in these events. Roth J., Souza 
G.E.P. Braz. J. Med. Biol. Res. 34(3): 301-14, 

2 2001. Altenburg, S.P. J. Leukoc. Biol.61:689-
694, 1997.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq

06 - 052
INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE DO 
ULTRA SOM TERAPÊUTICO SOBRE O 
EFEITO ANTINOCICEPTVO E 
ANTIEDEMATOGÊNICO NA 
INFLAMAÇÃO POR CARRAGENINA, 
EM RATOS.
Savernini, N.; Savernini, A.; Gonçalves, F.M.; 
Castro, M.S.A. (Depto. Farmacologia, ICB  
UFMG, Belo Horizonte  MG).

Objetivo: Avaliar a influência do parâmetro 
intensidade sobre os efeitos antinociceptivo e 
antidematogênico do Ultra Som terapêutico 
(US) aplicado sobre a área da inflamação aguda 
induzida pela injeção intraplantar de 
Carragenina (CG), em ratos.
Métodos e Resultados: Avaliamos o tempo de 

permanência de ratos (Wistar, machos, 120-
150g, n=6/grupo) na Placa Quente (48 °C) e o 
volume das patas traseiras (Pletism Ugo Basile) 
antes ("zero"), 2, 4, 6, 12, 24 e 48 h após a CG 
i.pl. (1%, 50 microL/pata). Cada grupo recebeu 
3 aplicações de US (1 Hz, pulso 1/5, 2 min) em 
diferentes intensidades (desligado; 0,1; 0,2; 0,3 

2e 0,4W/cm ), imediatamente após as medidas 
"zero", 2 e 4 h. O aumento na intensidade 
prolongou proporcionalmente o tempo de 

2 permanência na PQ, à partir de 0,2 W/cm (US- 
2=13,4; 0,1W/cm =14,9; 0,2=14,7; 0,3=18,3, 

(*)0,4=25,5 ASC ). A antinocicepção foi 0-24h
ªmáxima na 24  hora (US- =16,5; 0,2 =17,4 ; 0,3 

(*)=23,0; 0,4 =31,4s ). Também o efeito 
antiedematogênico foi proporcional à 

2intensidade do US (US-=644; 0,1W/cm =493; 
(* )0,2=509; 0,3=253; 0,4=332 ASC ). 0-24h

Estatística: ANOVA, sendo (*)= p<0,05.
Conclusões: A magnitude dos efeitos 
antinociceptivo e antiedematogênico foi 
diretamente proporcional à intensidade do US 
aplicado sobre a região plantar que recebeu uma 
injeção de CG, em ratos. Este tipo de relação 
afasta a possibilidade do efeito do US ser 
decorrente de uma ação física do tipo tudo-ou-
nada, indicando o envolvimento de um 
mecanismo fisiológico.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 053
AVALIAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DOS 
CANAIS DE CÁLCIO NA RESPOSTA 
CONTRÁCTIL DE TRAQUÉIAS 
ISOLADAS DE RATOS TRATADOS COM 
PROPILTIOURACIL
Moraes, M.C., Magalhães, H.O., Moura, 
C.T.M., Sousa, C.T., Capaz, F.R.  Depto. de 
Fisiol. e Farmacol.  FM  UFC

Objetivo: Foi estudada a possível participação 
de canais de cálcio operados por receptor (ROC) 
e voltagem dependentes (VOC) em traquéias 
isoladas de animais com hipotireoidismo 
induzido pela administração crônica de 
propiltiouracil.
Métodos e Resultados: O hipotireoidismo foi 
induzido, em Ratos Wistar, machos (250-300g), 
administrando-se propiltiouracil na água de 
bebida (21 dias 0.05%, TX) ad libitum. Após a 
anestesia, as traquéias, foram isoladas e 
montadas em banhos para órgão isolado 
(KrebsHenseleit, 95%O2  5% CO2 , 36,5º C, Ti 
= 1,0 gF, equil=50 min). Após 1 hora, em liquido 

2+ -4de incubação sem Ca com EDTA (10  M) e 
- 6  indometacina (10 M), foi adicionado 

-3acetilcolina (ACh;10 M) ou KCl (60 mM). 
Após a estabilização da resposta, foram feitas 

2+curvas concentração-efeito (CCE) ao Ca . As 
2+CCE ao Ca  após a ACh permitiram a análise 

dos canais ROC e após o KCl dos canais VOC. 
2+  As CCE para o Ca , obtidas após a adição de 

ACh, com traquéias isoladas do grupo TX 
apresentaram significativa redução da resposta 

m á x i m a  ( R M ) ,  ( R M ± E P M  ( g ) :  
CONT=0,98±0,06; TX=0,63±0,05, p<0,05, 
n=7). Contudo, quando o agonista utilizado foi o 
KCl, não houve alteração significativa da 
resposta máxima (CONT=0,58±0,05, n=6; 
TX=0,69±0,18, n=6). Não houve, ainda, 
alteração ao nível da CE50 em nenhum dos 
grupos estudados.
Conclusões: Nossos resultados sugerem que no 
modelo de hipotireoidismo aqui utilizado, há 
diminuição de sensibilidade ao cálcio, em 
traquéias isoladas, provavelmente envolvendo 
apenas os canais de cálcio operados por receptor 
(ROC).
Apoio Financeiro:

06  054
EFEITO ANTINOCICEPTIVO E 
ANTIEDEMATOGÊNICO DO ULTRA 
SOM TERAPÊUTICO NA INFLAMAÇÃO 
INDUZIDA PELA INJEÇÃO DE 
CARRAGENINA, EM RATOS.
Savernini, N.; Savernini, A.; Gonçalves, F.M.; 
Castro, M.S.A. (Depto. Farmacologia, ICB  
UFMG, Belo Horizonte  MG).

Objetivo: Avaliar influência da aplicação de 
Ultra Som terapêutico (US) sobre a resposta 
inflamatória induzida pela injeção intraplantar 
de Carragenina (CG).
Métodos e Resultados: Avaliou-se o tempo de 
permanência de ratos Wistar (machos, 120- 
150g, n=6/grupo) em Placa Quente (PQ,48° C) e 
o volume da patas traseiras (Pletism Ugo Basile) 
antes (tempo “zero”) e 2, 4, 6, 12, 24 e 48 h após a 
CG i.pl. (1%,50mL/pata). O US (1mHz; 

21 0 0 W / c m ,  p u l s o 1 / 5 )  f o i  a p l i c a d o  
imediatamente após as medidas nos tempos 
“zero”, 2 e 4 horas (US+). O segundo grupo 
recebeu a aplicação do US com o aparelho 
desligado (US-) e o terceiro grupo recebeu 
apenas a aplicação do gel de contacto (GEL). 
Não existiram diferenças entre US- e GEL. No 
grupo US+ detectou-se antinocepção (GEL 
=14,58; US- =14,91; US+ =26,95 unidades de 

(*)ASC ) a partir da 24 h (US- = 20,3±3,3s; US+ 0-48h
(*) ª=33,9±3,5s ). Na 24  h o tempo de permanência 

na placa quente foi aumentado acima do valor 
basal (basal US- = 24,19± 2,19s; US+ = 24,9 ± 

(*)2,19s, s ). O US reduziu o aumento do volume 
das patas (GEL =668; US- =689; US+ =447 

(*)unidades de ASC ). O efeito anti-0-48h
ªedematogênico também perdurou até a 24  h 

(*) ª(US- =632,5, US+ =442,5mL ). Na 48  h não 
foram observadas diferenças significantes entre 

(*)os três grupos. ( =ANOVA, p<0,05).
Conclusões: As aplicações de US determinaram 
antinocicepção e reduziram o aumento do 
volume da pata no modelo de inflamação aguda 
induzida pela injeção i.pl. de CG em ratos.
Apoio Financeiro: CNPq , CAPES
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06 - 055
EFFECT OF BAY 41-2272, AN 
ACTIVATOR OF sGC VIA NITRIC 
OXIDE-INDEPENDENT MECHANISM, 
ON HUMAN EOSINOPHIL 
CHEMOTAXIS
Moreira, J, Thomazzi, SM, De Nucci, G, 
Antunes, E Dept. Pharmacology, UNICAMP, 
Campinas; SP; Brazil

Introduction: Human eosinophils (EO) contain 
a NOS functionally coupled to a cGMP 
transduction pathway and NOS inhibitors 
reduce the EO migration. However, the role of 
cGMP on cell chemotaxis has been shown to be 
controversial since this 2° messenger can either 
stimulate or inhibit the leukocyte. This study 
was designed to examine the effect of BAY 41-
2272, activator of sGC via NO-independent 
mechanism, on human EO chemotaxis and 
levels of intracellular cGMP. Methods: Human 
EO were purified using a Percoll gradient and a 
immunomagnetic cell separator. EO chemotaxis 

-7was induced by fMLP (10 M) and evaluated 
using the Boyden chamber whereas cGMP 
levels were measured using an enzyme 
immunoassay kit and cell toxicity was estimated 
using MTT assay. Results: EO were treated 
with BAY (0.01, 0.1, 1, 10mM; 37°C) for 30min 
after which the cells were stimulated with fMLP. 
Our results showed that incubation of EO with 
the BAY significantly inhibited the fMLP-
induced chemotaxis in all concentrations used 
(78%, 67%, 57%, 41%, respectively). This 
inhibition was accompanied by a increase the 
levels of intracellular cGMP in a concentration-
dependent manner (83%, 204%, 310%, 333%, 
respectively). The pretreatment of EO with the 
sGC inhibitor ODQ (0.2mM) significantly 
inhibited the levels of intracellular cGMP 
induced by all concentrations used of BAY. The 
MTT assay revealed no cytotoxic effect in any 
of the protocol used.
Discussion: Our results suggest that inhibitory 
effect of BAY on EO chemotaxis may reflect in 
part the enhanced levels of cGMP.
Apoio Financeiro: Financial Support: 
FAPESP, CAPES

06 - 056
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DO 
PEPTÍDEO HOMÓLOGO À PORÇÃO C-
TERMINAL DA PROTEÍNA S100A9 
(MRP-14) MURINA SOBRE A 
MIGRAÇÃO NEUTROFÍLICA IN VIVO.

1 1 2Seixas ;A.L.C.; Pagano , R.L.; Juliano ., L; 
2 1 1Juliano , M.A.; Giorgi , R. Laboratório de 

Fisiopatologia, Instituto Butantan, 
2Departamento de Biofísica, Instituto de 
Farmacologia, UNIFESP-EPM, São Paulo, 
S.P., Brasil.

Objetivo: A porção C-terminal da proteína 
S100A9 (MRP-14) humana possui seqüência 

idêntica ao fator imobilizador de neutrófilosNIF 
(Freemont et al., Nature, 339: 516, 1989). Foi 
demonstrado que o NIF possue uma ação 
inibitória sobre a migração de neutrófilos in 
vitro (Watt et al., Immunol., 48:79, 1983). O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade do 
peptídeo sintético homólogo à porção C-
terminal da proteína S100A9 murina 

92 110(pS100A9m-H -G ) sobre a migração de 
neutrófilos in vivo.
Métodos: Camundongos foram injetados com 
carragenina (Cg-300m g/peritôneo) e os 
exsudatos inflamatórios coletados após 4 horas 
para contagem total e diferencial das células 

92 110 migradas. O pS100A9m-H -G foi injetado 
nas doses de 4 ou 8 m g/animal pela via i.p. 
concomitante a Cg ou via i.v. 5 minutos antes do 
irritante. Resultados: Os dados obtidos 
demonstraram que o padrão de migração celular 
induzida pela Cg não foi alterado pelo 

92 110 pS100A9m-H -G em nenhuma das vias ou 
doses avaliadas.
Conclusões: Considerando que a seqüência do 
NIF é idêntica ao C-terminal da proteína 
S100A9 e que seu efeito só foi observado sobre 
a migração neutrofílica in vitro, é plausível 
sugerir que a ausência da atividade inibitória do 

92 110 pS100A9m-H -G nos resultados por nós 
obtidos seja devido às diferenças entre os 
modelos experimentais empregados, ou à 
composição de aminoácidos entre a porção C-
terminal da S100A9 humana e murina.
Apoio Financeiro:

06 - 057
INIBIÇÃO DO ESPRAIAMENTO E 
FAGOCITOSE DE CÉLULAS 
MONONUCLEARES PERITONEAIS 
ADERENTES PELO PEPTÍDEO 
SINTÉTICO HOMÓLOGO À PORÇÃO 
C-TERMINAL DA PROTEÍNA S100A9 
(MRP-14) MURINA.

1 1 2Pagano , R.L.; Sampaio , S.C.; Juliano , L.; 
2 1 1Juliano , M.A.; Giorgi , R. Laboratório de 

Fisiopatologia, Instituto Butantan, 
2Departamento de Biofísica, Instituto de 
Farmacologia, UNIFESP-EPM, São Paulo, 
S.P., Brasil.

Objetivo: Foi demonstrado por Aguiar-Passeti 
et al. (J. Leukoc. Biol., 62:852; 1997) que a 
proteína MRP-14 (S100A9) inibe o 
metabolismo oxidativo de macrófagos 
peritoneais ativados. O objetivo deste projeto 
foi avaliar o efeito do peptídeo sintético 
homólogo à porção C-terminal da proteína 

92 110S100A9 murina (pS100A9m-H -G ) sobre a 
funcionalidade de células mononucleares 
peritoneais aderentes de camundongo.
Métodos: As células obtidas do peritôneo dos 

5animais (1x10 /ml) foram aderidas em lamínula 
de vidro e incubadas por 1 h na presença de 

92diferentes concentrações do pS100A9m-H -

110G . Após este período foram realizados os 
ensaios de espraiamento ou de fagocitose via 

92receptor C3b. Resultados: O pS100A9m-H -
110 G nas concentrações de 0,12, 0,25 e 0,5m g/ml 

reduziu o espraiamento das células aderentes em 
proporções de 23, 20 e 26%, respectivamente. 
Já, a fagocitose foi inibida pelo peptídeo quando 
utilizado nas concentrações de 0,06 (19%), 0,12 
(10%), 0,25 (19%), 0,5 (13%) e 1,0µg/ml (11%). 

92 110 O pS100A9m-H -G não alterou a viabilidade 
celular em nenhuma das concentrações 
empregadas.
Conclusões: Os resultados demonstram que o 

92 110 pS100A9m-H -G inibe o espraiamento e a 
fagocitose de células mononucleares peritoneais 
aderentes de camundongo e sugerem um papel 
modulador deste peptídeo sobre resposta 
inflamatória.
Apoio Financeiro: Apoio financeiro: FAPESP.

06 - 058
ÓXIDO NÍTRICO (NO) PROVENIENTE 
DA NO SINTASE INDUZIDA (iNOS) 
MEDEIA APOPTOSE DOS 
NEUTRÓFILOS PRESENTES NO FOCO 
INFLAMATÓRIO.

# *Dal Secco D, Oliveira SHP, Cunha FQ. 
*Departamento de Farmacologia-FMRP-USP, 

#Ribeirão Preto-SP; Departamento de Ciências 
Básicas-FOA-UNESP, Araçatuba-SP.

Objetivo: O NO é uma molécula liberada 
durante processos inflamatórios, regulando a 
migração celular. Em estudos anteriores, 
demonstramos que o NO liberado tanto da NOS 
constitutiva como da induzida tem papel 
inibitório sobre o rolamento e adesão dos 
neutrófilos ao endotélio vascular, modulando 
negativamente a migração de neutrófilos para o 
foco inflamatório. Utilizando camundongos 

-/-deficientes do gene da iNOS (iNOS ), 
avaliamos se o NO que modula a apoptose dos 
neutrófilos que migram para o foco inflamatório 
seria proveniente da iNOS, cuja expressão é 
induzida na vigência da inflamação.
Métodos e Resultados: Camundongos 
selvagens foram tratados com aminoguanidina 
(inibidor seletivo da iNOS, 50mg/kg; sc), ou 

-/-com PBS e animais iNOS  foram tratados com 
PBS, 30 min antes da injeção ip. com Cg 
(500µg/cav). Seis horas após foi avaliado a 
migração e a apoptose dos neutrófilos 
emigrados. A apoptose foi avaliada através da 
expressão de anexina-V. Demonstramos que 
80% dos neutrófilos que migraram para a 
cavidade peritoneal de animais selvagens 
encontravam-se em processo de apoptose. Por 
outro lado, os neutrófilos provenientes dos 

-/-animais iNOS  ou dos selvagens pré-tratados 
com aminoguanidina não apresentaram 
apoptose.
Conclusões: Os resultados sugerem que o NO 
proveniente da iNOS medeia a apoptose dos 
neutrófilos que migram para o foco 
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inflamatório, sendo assim mediador importante 
na eliminação deste tipo celular nos estágios 
tardios da inflamação.
Apoio Financeiro: CAPES, FAPESP e FAEPA.

06 - 059
EFEITO DA HEMOPRESSINA NA 
RESPOSTA NOCICEPTIVA DE RATOS 
AVALIADOS NO MODELO DE PRESSÃO 
DE PATA

1 1 2 1Dale , C.S.; Pagano , R.L.; Rioli , V.; Giorgi , 
2 1R.; Ferro , E. S. Laboratório de 

Fisiopatologia, Instituto Butantan, 
2Laboratório de Comunicação Celular, 
Departamento de Histologia, Instituto de 
Ciências Biomédicas-ICB/USP, São Paulo, 
S.P., Brasil.

Objetivo: Considerando que a hemopressina é 
um peptídeo isolado por método de afinidade 
utilizando como ligante a endopeptidase 24.15 
inativada (Rioli et al., J. Biol. Chem., 278:8547, 
2003) e que dados da literatura demonstram que 
um inibidor dessa endopeptidase possui 
atividade antinociceptiva (Kest et al., Int. J. 
Neurosci, 56:141, 1991), o objetivo desse 
projeto foi avaliar o efeito da hemopressina 
sobre a nocicepção experimental.
Métodos: Ratos foram submetidos ao teste de 
pressão de pata (Randall & Selitto, Arch. Intern. 
Pharmacodyn., 111:209, 1957, modificado) na 
ausência ou vigência de hiperalgesia induzida 
por carragenina (Cg-200m g/pata). Na ausência 
de hiperalgesia a hemopressina foi injetada via 
intratecal (i.t.; 0.1, 1 e 10m g/animal) e após 30 
minutos ou 2 horas o teste nociceptivo foi 
aplicado. Na vigência de hiperalgesia a Cg foi 
injetada 2 horas e meia antes da hemopressina 
(0.1, 1 e 10m g/pata) e o teste aplicado 30 
minutos após o último tratamento. Resultados: 
A injeção i.t. de hemopressina (10m g) induziu 
antinocicepção apenas 30 minutos após sua 
inoculação. A dose de 1m g/pata deste peptídeo 
reverteu parcialmente o efeito hiperalgésico da 
Cg, enquanto que a dose de 10m g/pata foi capaz 
de inibir totalmente este efeito.
Conclusões: Esses dados sugerem que a 
hemopressina interfere com a resposta 
nociceptiva central e periférica de ratos 
avaliados no modelo de pressão de pata.
Apoio Financeiro: Apoio financeiro: FAPESP, 
CNPq e CAPES.

06 - 060
EFEITO DA METFORMINA SOBRE A 
GLICEMIA E O PERFIL LIPÍDICO EM 
MODELO EXPERIMENTAL DE 
RESISTÊNCIA AGUDA À INSULINA.
Bersani-Amado, F.A., Baroni, S., Gonçalves, 
F.C.; Silva, M.A.R.C.P.; Caparroz-Assef, 
S.M., Bersani-Amado, C.A.; Cuman, R.K.N. 
Laboratório de Inflamação, Universidade 
Estadual de Maringá-Pr.

Objetivo: O aumento da secreção ou 
administração de glicocorticóides causa 
hiperglicemia e hiperinsulinemia, associada 
com resistência a insulina nos tecidos hepáticos 
e periféricos. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito da metformina sobre a glicemia e 
o perfil lipídico de animais com resistência à 
insulina induzida pela dexametasona.
Métodos e Resultados: Para isto os animais 
foram divididos em 3 grupos: Controle, 
Tra tados  com dexametasona  (DEX) 
(0,1mg/Kg/dia v.sc./4 dias) e Tratados com 
DEX (0,1mg/Kg/dia v.sc./4 dias) + metformina 
(MET) (300mg/Kg/dia, via intragástrica/4 
dias). No 5º dia, após a padronização do modelo, 
foram realizados o teste de tolerância à glicose 
(GTT) e a determinação do perfil lipídico dos 
animais. Os resultados do perfil lipídico foram: 
(Colesterol total (mg/dL)-C: 74±4, DEX 60±2, 
MET: 72±5; HDL (mg/dL)-C: 49±2, DEX: 
53±4, MET: 57±4; Triglicerídeos (mg/dL)-C: 
89±9, DEX: 121±16, MET: 115±12). Os níveis 
de glicose (mg/dL) obtidos no GTT foram: (C: 
126±8, 313±15, 272±10, 228±11, 201±8, 
181±11; DEX: 173±6, 362±16, 307±15, 
262±15, 226±16, 347±20; MET: 154±5, 
275±10, 232±8, 194±15, 206±18, 265±24, nos 
tempos zero, 5, 10, 20, 30, 60 min após a injeção 
i.v. de glicose, respectivamente).
Conclusões: Os dados demonstraram que a 
metformina não alterou significativamente o 
perfil lipídico dos animais com resistência à 
insulina, quando comparados aos controle; 
entretanto, reverteu a tolerância à glicose.
Apoio Financeiro: CNPq/UEM.

06 - 061
AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO 
EFEITO ANTINOCICEPTIVO 
INDUZIDO POR PEPTÍDEOS 
HOMÓLOGOS À PORÇÃO C-
TERMINAL DA PROTEÍNA S100A9 
(MRP-14) MURINA.

1 2 2Dale , C.S.; Juliano , L.; Juliano , M.A.; 
1 1Giorgi , R. Laboratório de Fisiopatologia, 

2Instituto Butantan, Departamento de 
Biofísica, Instituto de Farmacologia, 
UNIFESP-EPM, São Paulo, S.P., Brasil.

Objetivo: Demonstramos anteriormente que o 
peptídeo sintético homólogo à porção C-
terminal da proteína S100A9 murina 
(pS100A9m) contendo 19 aminoácidos (aa) 
induz antinocicepção em animais avaliados em 
modelos de dor inflamatória (Dale et al., XVI 
Latinamerican Congress of Pharmacology, 354, 
2000). No presente trabalho foi realizado um 
estudo comparativo do efeito antinociceptivo 
acarretado pelo peptídeo de 19 aa (pS100A9m-

92 110H -G ) com outros dois peptídeos contendo 11 
100 110 107e 4 aa (pS100A9m-P -G  e pS100A9m-H -

110G ).
Métodos e Resultados: Ratos foram 
submetidos ao teste de pressão de pata (Randall 

& Selitto, Arch. Intern. Pharmacodyn., 111:209, 
1957, modificado) na vigência de hiperalgesia 
induzida por carragenina (Cg-200m g/pata). Os 
diferentes peptídeos foram injetados 
concomitantes a Cg e o teste aplicado 3 horas 
após os tratamentos. Resultados: O 

100 110pS100A9m-P -G  (123,4m g/animal) além de 
reverter a hiperalgesia induziu 55% de 
antinocicepção. As doses de 61,7 e 6,17m 
g/animal não apresentaram efeito. O 

107 110pS100A9m-H -G  (136,74 e 273,48m 
g/animal) não induziu alteração da resposta 
hiperalgesica.
Conclusões: Apesar da sequência peptídica de 
11 aa induzir antinocicepção foi detectada uma 

92 110maior atividade com o pS100A9m-H -G  
(DE50-1m g/animal), sugerindo que os aa que 
foram excluídos durante a síntese do 

100 110pS100A9m-P -G  são importantes para 
potencializar o efeito antinociceptivo da porção 
C-terminal da proteína S100A9.
Apoio Financeiro:

06 - 062
FALÊNCIA DA MIGRAÇÃO DE 
NEUTRÓFILOS PARA O FOCO 
INFECCIOSO (FMN-FI) NA SEPSE 
LETAL É DEPENDENTE DO RECEPTOR 
TOLL-LIKE 4 (TLR4).
Alves Filho JCF, Cunha FQ. Departamento de 
Farmacologia - FMRP/USP.

Objetivo: Diferentemente da sepse sub-letal, na 
letal observa-se FMN-FI, que favorece 
disseminação bacteriana e respostas 
inflamatória sistêmicas, que evolui para choque 
e morte. O LPS, componente da parede das 
bactérias Gram-negativas, é responsável por 
parte dessas desordens. Recentemente 
demonstrou-se que TLR4 é o receptor celular 
para LPS. O objetivo do trabalho foi analisar o 
papel do TLR4 na migração de neutrófilo (MN) 
e FMN-FI na sepse sub-letal (SL-CLP) e letal 
(L-CLP) respectivamente, induzida pelo 
modelo de ligadura e punção do ceco (CLP).
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos C3H/HeJ (TL4-/-) com mutação 
no TLR4 e C3H/HePas como controle. Foi 
administrado LPS (100ng/kg, ip) para avaliar a 
hiporesponsividade do TL4-/-. No grupo SL-
CLP o ceco recebeu 2 perfurações agulha 21G, 
enquanto que no L-CLP, 1 perfuração com 16G. 
Após 6h, lavado peritoneal, sangue e pulmões 
foram coletados para análises. A administração 
de LPS em TL4-/- não induziu MN ou aumento 
de citocinas comparado com controle. Na SL-
CLP ambos os animais apresentaram MN, com 
restrição das bactérias no peritônio, tendo 100% 
de sobrevida. Nos animais controles, L-CLP 
induziu FMN, aumento de citocinas, NO e 
bactérias no peritônio e no sangue, e MPO no 
pulmão, com baixa sobrevida (40%). 
Entretanto, nos animais TL4-/- a L-CLP não 
induziu FMN-FI, e os animais apresentaram 
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diminuição das bactérias, citocinas e NO no 
peritônio e no sangue, e baixa atividade de MPO 
no pulmão, apresentando sobrevida de 80%.
Conclusões: Os resultados demonstram que o 
TLR4 está envolvido na FMN-FI, porém não é 
importante para a MN na sepse.
A p o i o  F i n a n c e i r o :  
CAPES/CNPq/FAPESP/FAEPA.

06 - 063
SIGNAL TRANSDUCTION PATHWAYS 
INVOLVED IN THE PHAGOCYTOSIS 
PROCESS VIA MANNOSE RECEPTOR 
INDUCED BY A PLA  (MT-III) ISOLATED 2

FROM BOTHROPS ASPER SNAKE 
VENOM IN MACROPHAGES.
1 1 2Zuliani, J.P.; Yamanouye, N; Gutierrez, 

1J.M.; Teixeira, C.F.P. 1-Laboratory of 
Pharmacology - Butantan Institute  São Paulo, 
Brazil, 2-Clodomiro Picado Institute  San José, 
Costa Rica.

Objetivo: Phagocytosis, essential for host 
defense, depends on a complex process that 
requires coordination of a variety of signaling 
reactions. MT-III, an Asp-49 PLA with high 2 

enzymatic activity, displays inflammatory 
events such as phagocytosis. The subject of this 
study is the signal transduction pathway 
m e d i a t i n g  p h a g o c y t o s i s  f o c u s i n g  
phospholipase-derived second messengers.
Métodos e Resultados: Elicited macrophages 
were obtained from Swiss mice peritoneal 
cavity 96 hours after intraperitoneal injection of 
thioglycollate (3%). Phagocytosis via mannose 
receptor was evaluated in vitro with non-
opsonized zymosan in the presence or absence 
of specific inhibitors. Results showed that 
phagocytic index control was 15% and MT-III 
increased this index in 189% (p<0,01). 
Staurosporine and H7, a PKC inhibitors, 
Zileuton and Etericoxib, 5-LO and COX-2 
inhibitors, respectively, reduced phagocytosis 
around 90% (p<0,01) whereas Indomethacin, a 
COX-1/COX-2 inhibitor, did not affect the 
process.
Conclusões: These findings suggest that COX-
2 and 5-LO but not COX-1 metabolites and PKC 
have a role in the signaling events required for 
phagocytosis via mannose receptors triggered 
by MT-III.
Apoio Financeiro: FAPESP (02/01009-7)

06 - 064
ARACHIDONIC ACID-DERIVED 
SECOND MESSENGERS INVOLVED IN 
THE PHAGOCYTOSIS PROCESS VIA 
MANNOSE RECEPTOR INDUCED BY A 
LYS-49 PLA  (MT-II) ISOLATED FROM 2

BOTHROPS ASPER VENOM IN 
MACROPHAGES.
Zuliani, J.P.; Gutierrez, J.M.; Teixeira, C.F.P. 
1-Laboratory of Pharmacology - Butantan 
Institute  São Paulo, Brazil, 2- Clodomiro 
Picado Institute  San José, Costa Rica.

Objetivo: Phagocytosis is a critical host defense 
mechanism used by macrophages and 
neutrophils to clear invading pathogens. The 
complex sequence of events resulting in 
internalization and degradation of the pathogens 
is a coordinated process involving lipids, 
signaling proteins, and the cytoskeleton. MT-II, 
a Lys-49 PLA  devoid of enzymatic activity, 2

displays inflammatory events such as 
phagocytosis. The subject of this study is the 
signal transduction pathway mediating 
phagocytosis focusing arachidonic acid-derived 
second messengers.
Métodos e Resultados: Elicited macrophages 
were obtained from Swiss mice peritoneal 
cavity 96 hours after intraperitoneal injection of 
thioglycollate (3%). Phagocytosis via mannose 
receptor was evaluated in vitro with non-
opsonized zymosan in the presence or absence 
of specific inhibitors. Results showed that 
phagocytic index control was 15% and MT-II 
increased this index in 132% (p<0,01). Zileuton 
and Etoricoxib, 5-LO and COX-2 inhibitors, 
respectively, reduced phagocytosis around 70% 
(p<0,01) whereas Indomethacin, a COX-
1/COX-2 inhibitor, did not affect the process.
Conclusões: These findings suggest that COX-
2 and 5-LO but not COX-1 metabolites have a 
role in the signaling events required for 
phagocytosis via mannose receptors triggered 
by MT-II. In addition, activation of intracellular 
PLA  may be involved in the signaling pathway 2

evoked by MT-II.
Apoio Financeiro: FAPESP (02/01009-7)

06 - 065
EFEITO PROTETOR DO 
LIPOPOLISSACARÍDEO (LPS) DA E. coli 
NA LESÃO GÁSTRICA (LG) POR 
INDOMETACINA (INDO) EM RATOS- 
ENVOLVIMENTO DA NOS INDUZIDA E 
DOS CANAIS DE K SENSÍVEIS AO ATP.
Gomes, A.S.*, Santos, C.L.**, Lima, L.M.F**, 
Rolim, D.E**, Ribeiro, R.A., Souza, M.H.L.P. 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia, 
UFC, Ceará.

Objetivo: O efeito do LPS na defesa da mucosa 
gástrica não está definido. A administração 
aguda de LPS levaria a lesão na mucosa gástrica, 
contudo a administração crônica protegeria a 

mucosa de lesão por etanol. Sabe-se que a NOS 
induzida e a abertura de canais de K sensíveis ao 
ATP podem ser mecanismos de defesa da 
mucosa gástrica. OBJETIVOS: Verificar o 
efeito do LPS na LG por INDO em ratos Wistar 
e investigar o papel dos canais de K sensíveis ao 
ATP e da NOS induzida neste evento.
Métodos e Resultados: Os animais foram 
tratados com LPS da E. coli (30, 100 ou 

 300mg/Kg,e.v.). Após 6 horas, foi administrado 
INDO (20mg/Kg, p.o.). Decorridas 3 horas, 
foram sacrificados e a LG calculada através da 
soma das extensões das lesões na mucosa. 
Outros grupos, 5 horas após a injeção do LPS 
( 3 0 0 m g / K g ) ,  f o r a m  t r a t a d o s  c o m  
aminoguanidina (100mg/Kg, i .p.)  ou 

 glibenclamida (10mg/Kg,p.o.). Após 1 hora, foi 
administrado INDO. Três horas depois, os 
animais foram sacrificados e a LG mensurada. 
R E S U L T A D O S :  L P S  r e d u z i u  
significativamente (p<0,001) a LG por INDO 
(42,0±7,4mm, N= 9), de forma dose-
dependente, com o efeito máximo na dose de 

 300mg/Kg (1,4±0,8mm, N=8). O pré-
tratamento com glibenclamida (87,8±2,5mm, 
N= 4), mas não com aminoguanidina, reverteu 
(p<0,001) o efeito protetor do LPS (1,2±0,7mm, 
N=5) na LG por INDO (42,6±8,7mm, N=5).
Conclusões: O LPS é capaz de proteger a 
mucosa gástrica das lesões por INDO, através 
de um mecanismo dependente da abertura dos 
canais de K sensíveis ao ATP.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 066
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTINFLAMATÓRIA DA 2-FENIL-1,3-
INDANODIONA

1 1 1Bordalo, FS ; Reis, GM ; Santos, EM ; Pires 
1 2 2PA ; Silva, FR ; Netto-Ferreira, JC ; 

1 1 1 Vanderlinde, FA ; Côrtes, WS e Chagas, GM
1 Depto. de Ciências Fisiológicas e 2 Depto. 
de Química, UFRRJ, Seropédica, RJ

Objetivo: Os derivados da 2- aril-1,3-
indanodiona vem sendo estudados por 
a p r e s e n t a r e m  a l g u m a s  a t i v i d a d e s  
farmacológicas como a anticoagulante de 
utilidade clínica, além de ação analgésica e 
uricosúrica (Lombardino e Wiseman, 
J.Med.Chem. 11:342, 1968). A avaliação da 
atividade antinociceptiva (Bordalo e cols., 
FeSBE, 25.002, 2002) revelou que a 2-fenil-1,3-
indanodiona (FI) obtida por síntese fotoquímica 
possui este tipo de atividade. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar preliminarmente a atividade 
antiinflamatória da FI.
Métodos e Resultados: Foi utilizado o método 
do edema de orelha (Schiantarelli e cols., 
Arzneim.-Forsch.Drug.Res.32:230,1982). 
Foram usados camundongos machos pesando 
entre 20 e 30 g. A FI foi administrada por via oral 
(p.o) a grupos (n=5) em doses entre 20 e 
80mg/kg e tendo como controles salina 0,9% 
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(negativo), dexametasona 0,5 mg/kg e 
indometacina 10mg/kg (positivos). Aos 60 
minutos pós-tratamento aplicou-se topicamente 
óleo de cróton/acetona na orelha direita e 
acetona na esquerda, calculando-se a diferença 
entre seus pesos (DP - mg) após 4 horas. A FI 
apresentou diferença significativa (P < 0,01) na 
DP entre as orelhas em relação à salina (26,4 ± 
0,98, média ± e.p.m) em todas as doses 20 (0.66 
± 0,26), 40 (0,62 ± 0,32) e 80 (1.62 ± 0.39) 
mg/kg  enquan to  a  dexametasona  e  
indometacina foram capazes de diminuir esta 
diferença para 0,28 ± 0,10 e 3,76 ± 1,75 
respectivamente.
Conclusões: Estes resultados sugerem que a FI 
apresenta atividade antiinflamatória , em todas 
as doses testadas.
Apoio Financeiro: FAPERJ

06 - 067
THE MECHANICAL 
HYPERNOCICEPTIVE EFFECTS OF 
CARRAGEENIN (Cg), 
LIPOPOLYSACCHARIDE (LPS) AND 
ENDOTHELIN-1 (ET-1) ARE 
DEPENDENT ON LEUKOCYTE 
MIGRATION
Verri Junior, WA; Schivo, IRS; Rosa, SR; 
*Teixeira, MM; Ferreira, SH & Cunha, FQ 
Dept of Pharmacology, FMRP/USP; 
*ICB/UFMG

Objetivo: It has been demonstrated that the 
hypernociceptive effects of some mediators as 
nerve grow factor and leukotriene B  are 4

dependent on leukocyte migration. Therefore, 
w e  h a v e  i n v e s t i g a t e d  w h e t h e r  t h e  
hypernociceptive effects of two known 
inflammatory stimuli (Cg and LPS) and a 
nociceptive mediator (ET-1) are dependent on 
leukocyte migration.
Métodos e Resultados: In this purpose, the 
h y p e r n o c i c e p t i v e  e f f e c t s  o f  C g  
(100microg/paw), LPS (500ng/paw) and ET-1 
(10pmols/paw) were evaluated in male Wistar 
rats by two methods, the constant pressure paw 
(CPT) and the electronic pressure-meter paw 
tests (EPT) 3 h after stimulus injection. The 
leukocyte migration was also evaluated 3 h after 
stimulus injection by other two methods, pre-
treatment with fucoidin (leukocyte migration 
inhibitor, 20mg/Kg/i.v./15min) and the 
indirectly quantification of leukocyte migration 
by the colorimetric myeloperoxidase method 
(MPO), this last involves the processing of the 
paw subcutaneous tissue slices. Cg, LPS and 
ET-1 induced statistically significant 
mechanical hypernociception in both methods 
and leukocyte migration, which were inhibited 
by the pre-treatment with fucoidin (CPT: 51%; 
49%; 38%; EPT: 42%; 64%; 40% and MPO: 
55%; 84%; 37%; respectively).
Conclusões: These results extend the 
understanding of the hypernociceptive process, 

suggesting an essential relation between 
mechanical hypernociception and leukocyte 
migration induced by Cg and LPS inflammatory 
stimuli and ET-1.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq, FAEPA and 
FAPESP

06 - 068
EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO 
VENENO DE SERPENTES Crotalus 
durissus terrificus (VCdt) SOBRE A DOR 
DE CÂNCER.

1 1 1Brigatte , P; Sampaio , SC; Gutierrez, VP ; 
2 1Curi , R; Cury , Y 1-Laboratório de 

Fisiopatologia, Instituto Butantan, SP, Brasil; 
2- Departamento de Fisiologia e Biofísica, 
ICB, USP, SP, Brasil

Objetivo: O VCdt induz antinocicepção, de 
longa duração, mediada centralmente por 
receptores opióides kappa, e perifericamente 
por receptores opióides kappa e delta, pela via 

+NO-GMPc e por canais K  sensíveis a ATP. No 
presente trabalho foi caracterizada a ação deste 
veneno sobre a dor de origem neoplásica. Neste 
estudo foram avaliados: a) a hipernocicepção, 
(utilizando o teste de pressão de pata de ratos) e 
a alodinia, (filamentos de von Frey), acarretadas 
pelo desenvolvimento de tumor sólido de 
Walker 256 e b) o efeito antinociceptivo do 
VCdt.
Métodos e Resultados: Células tumorais foram 
obtidas de ratos mantidos com implante de 
tumor na cavidade peritoneal. A contagem de 
células foi feita em microscópio óptico, após 
diluição com corante azul de Tripan 1%. Para a 

6indução do tumor, 1x10  células foram injetadas 
por via intraplantar (i.pl.), em uma das patas 
posteriores do rato. A hipernocicepção, 
proveniente do crescimento tumoral, foi 
observada 5 dias após a injeção do tumor 
(40,4g± 2,6). O VCdt (800-1600µg/kg) 
administrado p.o., no 5° e 6° dias após a 
instalação do tumor, produziu efeito 
antinociceptivo. O fenômeno de alodinia foi 

oobservado a partir do 2  dia após a injeção do 
tumor (3,630g), sendo também inibido pelo 
VCdt (1200µg/kg).
Conclusões: Estes resultados demonstram que 
o VCdt induz efeito antinociceptivo em modelo 
de dor de origem neoplásica.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 069
EFEITO DO VENENO DE Crotalus 
durissus terrificus SOBRE A DOR 
NEUROPÁTICA.
Gutierrez V.P., Chacur M., Sampaio SC, 
Picolo G., Cury Y. Laboratório de 
Fisiopatologia, Instituto Butantan, SP, Brasil.

Objetivo: O veneno de Crotalus durissus 
terrificus (VCdt) induz analgesia mediada 
centralmente, por receptores opióides kappa, e 

perifericamente, por receptores opióides ê e ä, 
+pela via NO-GMPc e por canais K  sensíveis a 

ATP. Apesar destas evidências, não foi 
caracterizada até o momento, a ação deste 
veneno na dor neuropática. Neste estudo, o 
efeito analgésico do VCdt foi avaliado em 
modelo de dor neuropática induzida por 
constrição do nervo ciático.
Métodos e Resultados: Para tanto, ratos Wistar 
machos foram anestesiados e o nervo ciático da 
coxa esquerda próximo da sua trifurcação, 
exposto. Foram realizadas ligaduras frouxas ao 
redor do nervo. Como parâmetros nociceptivos 
foram determinadas a hiperalgesia, avaliada 
pelo teste de pressão da pata de ratos e a alodinia, 
medida por meio da aplicação, na pata, de 
estimulo tátil (filamentos de von Frey). Os 
fenômenos da dor neuropática instalaram-se 24 
horas após a ligadura do nervo ciático. O VCdt, 
administrado p.o. no 14° dia após a cirurgia, 
inibiu ambos os fenômenos. Esta inibição foi 
observada por 3 dias após a administração de 
uma única dose de VCdt. A antinocicepção foi 
revertida pela administração intraplantar de ICI 
174,864, parcialmente inibida pelo NorBNI, não 
sendo alterada pelo tratamento com CTOP. A 
antinocicepção foi bloqueada ainda, pelo 7-
nitroindazol, ODQ e glibenclamida.
Conclusões: Estes resultados demonstram que o 
VCdt induz analgesia de longa duração em 
modelo de dor neuropática, mediada 
perifericamente por receptores opióides do tipo 
ä e ê, pela via L-arginina NO- GMPc e por 

+canais para K  sensíveis à ATP.
Apoio Financeiro: CNPq

06 - 070
EFEITO NOCICEPTIVO INDUZIDO 
PELO VENENO DE SERPENTES Bothrops 
jararaca (VBj): CARACTERIZAÇÃO DOS 
MECANISMOS CENTRAIS E 
MOLECULARES.

1 1Longo, I ; Cury, Y . 1- Laboratório de 
Fisiopatologia, Instituto Butantan, SP, Brasil.

Objetivo: Os venenos do gênero Bothrops 
induzem sérias reações locais, caracterizadas 
por mionecrose, hemorragia, edema e dor. 
Investigações sobre a mediação química da 
hiperalgesia induzida pelo VBj demonstraram 
que perifericamente, a bradicinina, as 
prostaglandinas e os leucotrienos são relevantes 
para este fenômeno. O objetivo deste trabalho é 
caracterizar os mecanismos centrais (medula 
espinhal) e os mecanismos moleculares 
envolvidos na gênese da hiperalgesia induzida 
por este veneno.
Métodos e Resultados: Para a determinação do 
limiar de dor, foi utilizado o teste de pressão de 
pata de ratos. O VBj (5µg/pata) acarretou 
diminuição do limiar de dor (hiperalgesia), com 

apico na 1  hora (34%), decaindo a seguir e 
adesaparecendo por completo na 24 h. O pré-

tratamento com Rp-AMPSc, Rp-8-Br-GMPSc 
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(1,5µg/pata) ou MVIIA (10µg/Kg ip) inibiu a 
hiperalgesia, enquanto que o Verapamil 
(15mg/Kg ip) e o MVIIC (20µg/Kg ip) não 
alteraram esta resposta. O tratamento intratecal 
com GR82334 (10µmol), GR94800 (10µmol), 
CGRP  (20nmol), Fluorocitrato (1nM), 8-37

MK801 (15,5µg), AP5 (15µg) ou com CNQX 
(75µg) reverteu a hiperalgesia.
Conclusões: Os resultados obtidos sugerem 
que, centralmente, o CGRP, as taquicininas, o 
glutamato e a células da glia participam do 
mecanismo hiperalgésico acarretado pelo 
veneno e que, localmente, os segundos 
mensageiros, AMPc e GMPc, são importantes 
mediadores da dor causada pelo VBj. Canais de 
cálcio tipo N contribuem também para a 
alteração do limiar de dor acarretada por este 
veneno.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 071
LESÃO NEURONAL MEDIADA POR 
ÓXIDO NÍTRICO EM CULTURAS 
INFECTADAS PELO T. CRUZI.
Almeida-Leite C.M.* , Galvão L.M.C.**, 
Cunha F.Q***, Arantes R.M.E.*Deptos 
*Patologia Geral , **Parasitologia, ICB, 
UFMG; *** Farmacologia, FM de Riberão 
Preto, USP.

Objetivo: A destruição neuronal e a 
desnervação periférica na doença de Chagas 
relacionam-se com inflamação local  
desencadeada por macrófagos infectados e 
linfócitos ativados. Mecanismos patogenéticos 
de lesões neuronais do coração e megavísceras 
não são claros. Em modelo in vitro de co-cultura 
de neurônios do gânglio cervical superior 
(SCG) e macrófagos (Arantes et al, 2000) 
demonstramos papel de macrófagos na redução 
da sobrevida neuronal média para 70%. No 
presente trabalho estudou-se a relação entre 
produção de óxido nítrico, dano e sobrevida 
neuronal em co-culturas de neurônios e 
macrófagos ativados por IFNg e infectados por 
T.cruzi.
Métodos e Resultados: Os neurônios foram 
mantidos em cultura (Blennerhasset e 
Bienenstock, 1998) por 48 horas, co-cultivados 
com macrófagos e infectados com a cepa Y do 
T.cruzi, com ou sem IFNg. A sobrevida neuronal 
foi  indicada como % de neurônios  
sobreviventes. Não se detectaram parasitismo 
neuronal, produção de NO ou redução da 
sobrevida neuronal nas culturas puras 
infectadas por T.cruzi. Co-culturas de neurônios 
e macrófagos tiveram sobrevida neuronal de 
77%. Co-culturas de neurônios e macrófagos 
infectados e ativados com IFNg apresentaram 
sobrevida neuronal de 40% associado à 
produção aumentada de NO
Conclusões: Culturas puras de neurônios 
simpáticos infectados por T.cruzi não produzem 
NO. A adição de IFNg às co-culturas infectadas 

resulta em produção de NO e significativa morte 
neuronal sugerindo papel do NO derivado de 
macrófagos no processo degenerativo neuronal 
associado à infecção pelo T.cruzi.
Apoio Financeiro: UNDP/WHO Special 
Programme for Research and Training in 
Tropical Diseases.

06 - 072
EFEITOS NOCICEPTIVO E 
INFLAMATÓRIO INDUZIDOS POR 
FOSFOLIPASE A  (FLA ) VARIANTE 2 2

LYS-49: AVALIAÇÃO DO MECANISMO 
DE AÇÃO ATRAVÉS DO USO DE 
MUTAÇÕES PONTUAIS DE 
BOTHROPSTOXINA I (BthTx-I).
1 2 3 1Zambelli, V, Chioato, L, Ward, RJ, Cury,Y. 
1Lab. de Fisiopatologia, Instituto Butantan, 

 2SP,Brasil, Dep. Bioquímica e Imunologia, 
3FMRP-USP, Brasil, Dep. Química, FFCLRP-

USP, Brasil

Objetivo: As FLA -Lys49, destituídas de 2

atividade catalítica, isoladas de venenos 
botrópicos, induzem além de miotoxicidade, 
inflamação e dor. Estudos recentes têm 
evidenciado que resíduos catiônicos e 
hidrofóbicos presentes na região C-terminal 
dessas moléculas são importantes para a gênese 
desses fenômenos. O objetivo do presente 
trabalho é determinar os resíduos de 
aminoácidos presentes na molécula destas 
FLA , responsáveis pelo desencadeamento da 2

hiperalgesia e edema, através da utilização de 
mutantes pontuais de BthTx-I recombinate, uma 
FLA -Lys49 miotóxica isolada do veneno de 2

Bothrops jararacussu.
Métodos e Resultados: Foi empregado o 
mutante R118A, uma vez que já está 
demonstrado que a substituição da Arg pela Ala, 
neste sítio, altera a atividade miotóxica da FLA . 2

Ratos machos foram injetados na pata, com 10 
ou 20 µg da FLA  mutante e a hiperalgesia e 2

edema avaliados pelo teste de pressão da pata e 
por pletismografia, respectivamente. Como 
controles, foram utilizadas as BthTx-I nativa e 
recombinante. Ambas as toxinas induziram 
hiperalgesia e edema, com pico na segunda hora 
(46 e 51 %, 42 e 43%, respectivamente), 
decaindo a seguir. Por outro lado, a FLA  2

mutante não induziu nocicepção ou resposta 
inflamatória.
Conclusões: Estes dados indicam que o mesmo 
resíduo presente na porção C-terminal desta 
FLA , responsável pelo efeito miotóxico, está 2

envolvido também na gênese do efeito 
nociceptivo e inflamatório.
Apoio Financeiro: FAPESP

06  073
TRATAMENTO COM METFORMINA 
NÃO CORRIGE A RESPOSTA 
INFLAMATÓRIA DE RATOS 
DIABÉTICOS TIPO 2
Nogueira de Melo, G.A; Bersani-Amado, C.A; 
Caparroz-Assef, S.M; Fortes, Z.B.; Cuman, 
R.K.N. Departamento de Farmácia e 
Farmacologia, Universidade Estadual de 
Maringá, Maringá, PR

Objetivo: A resposta inflamatória está 
diminuída no diabetes mellitus tipo 2. O 
objetivo deste trabalho foi investigar a 
influência do tratamento com metformina sobre 
esta resposta alterada.
Métodos e Resultados: O estado diabético foi 
induzido pela estreptozotocina STZ (160mg/kg) 
i.p. em ratos Wistar neonatos e caracterizado 
pela determinação da glicosúria, sete semanas 
após a injeção de STZ. Os animais diabéticos 
foram tratados por períodos de 7, 14 e 21 dias 
com metformina (MET) (300mg/kg) i.g. em 
dose única diária. A concentração de glicose foi 
determinada pelo método da glicose-oxidase. A 
resposta inflamatória foi estudada pela 
formação de edema de pata e pelo teste de 
pleurisia induzidos pela carragenina. No teste da 
pleurisia o tratamento não corrigiu o volume de 
exsudato inflamatório reduzido no diabetes: 
Controle (C): 0,14± 0,01mL; Diabéticos (D): 
0,09*± 0,01mL; MET 7d: 0,09*± 0,02mL; 
MET 14d: 0,08*± 0,02mL; MET 21d: 0,08*± 
0,02mL. Não houve alteração no número de 
leucócitos migrados. Os resultados obtidos no 
teste de edema de pata nos respectivos tempos 1, 
2, 4, 6 e 24 horas foram: C=38,0± 4,0; 55,3± 3,3; 
58,9± 4,7; 51,0± 3,8; 1,6± 0,6; D=21,2± 2,1, 
35,1± 2,3, 40,5± 2,7, 31,6± 2,7; 5,0± 1,5; MET 
7d=28,6± 4,8; 37,0± 3,9; 39,6± 3,6; 28,0± 3,1; 
1,1± 1,2; MET 14d= 16,4± 1,6; 34,1± 4,7; 
34,0± 5,1; 29,0± 2,7; 4,7± 2,7; MET 21d=19,3± 
2,3; 35,3± 1,9; 39,6± 2,3; 32,4± 2,5; 1,1± 1,2.
Conclusões: Os resultados mostraram que o 
tratamento com metformina durante 7, 14 e 21 
dias não restaurou a resposta inflamatória aguda 
reduzida em animais diabéticos tipo 2.
Apoio Financeiro: CNPq

06 - 074
PARTICIPAÇÃO DOS RECEPTORES 
GLUTAMATÉRGICOS NA 
ANTINOCICEPÇÃO CAUSADA PELA 
AGMATINA EM CAMUNDONGOS.
Gadotti, V.M., Paszcuk, A.F., Tibola, D., 

1 2Rodrigues, A.L.S. , Calixto, J.B. , Santos, 
A.R.S. Departamentos de Ciências 

1 2Fisiológicas, Bioquímica e Farmacologia, 
UFSC, Florianópolis  SC.

Objetivo: A agmatina (AGM), é um provável 
neurotransmissor, sintetizada a partir da 
descarboxilação da L-arginina pela arginina 
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descarboxilase. Estudos realizados em nosso 
laboratório demonstraram que a AGM apresenta 
significativa atividade antinociceptiva em 
v á r i o s  m o d e l o s  d e  n o c i c e p ç ã o  e m  
camundongos. Neste sentido, o presente estudo 
anal isa  a  inf luência  dos  receptores  
glutamatérgicos na antinocicepção causada pela 
agmatina (AGM) em camundongos.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos Swiss (2535 g, N= 710 por grupo) 
de ambos os sexos. A resposta nociceptiva foi 
caracterizada pelo tempo que o animal 
permaneceu lambendo ou mordendo (TLM) os 
membros posteriores (patas posteriores, cauda e 
abdômen) após injeção intratecal de glutamato 
(GLU, 175 nmol/sítio), N-metil-D-aspartato 
(NMDA, 450 pmol/sítio), cainato (CA, 110 
pmol/sítio) ou trans-ACPD (50 nmol/sítio). A 
AGM (3100 mg/kg, i.p., 0,5 h antes) causou 
redução de forma dose-dependente do TLM 
induzido pelo GLU, com DI  de 16,2 (8,829,9) 50

mg/kg e inibição de 76±9%. Além disso, a AGM 
(130 mg/kg, i.p., 0,5 h antes) também se 
mostrou eficaz em reduzir de forma dose-
dependente a nocicepção induzida pelo NMDA 
e pelo CA (agonistas glutamatérgicos 
ionotrópicos) com DI s de 6,3 (5,17,8) e 5,5 50

(3,48,9) mg/kg e inibições de 69±6% e 94±3%, 
respectivamente. A AGM também inibiu de 
forma significativa o TLM causado pelo trans-
A C P D  ( a g o n i s t a  m e t a b o t r ó p i c o  
glutamatérgico) com DI  de 12,4 (7,520,6) e 50

inibição de 68±5%.
Conclusões: Estes resultados estendem os 
dados  an te r io res  e  mos t ram que  a  
antinocicepção da AGM parece ocorrer em 
nível central (espinhalmente ou supraespinhal). 
O mecanismo de ação da AGM não está 
completamente esclarecido, mas nos permite 
sugerir que, em parte, está relacionado com uma 
interação com os receptores glutamatérgicos 
tanto ionotrópicos quanto metabotrópicos.
Apoio Financeiro: UFSC, PRONEX, CNPq.

06 - 075
PAPEL DO SISTEMA NERVOSO 
SIMPÁTICO E DO ÓXIDO NÍTRICO NA 
AÇÃO ANALGÉSICA DA RUTINA EM 
MODELOS EXPERIMENTAIS
Oliveira,MUF;Silva-Neto,IV; 
Kinjo,RC;Carneiro, SLA;Sousa, 
RB;Rocha,FAC;Ribeiro,RA.Dept° de 
Fisiologia e Farmacologia, Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Ceará.

Objetivos:Investigar o mecanismo de ação 
analgésica da RT em modelos experimentais de 
nocicepção.
Métodos:Utilizaram-se os modelos de 
contorções abdominais (Cas) induzidas por Aac 
(0,6%,ip) em camundongos Swiss e de IA em 
joelho de ratos Wistar, induzida por Zy 
(1mg;ia).Os animais foram pré-tratados com 
Yoimbina (Yo;0,15mg/Kg;ip) ou atenolol 

(At;2mg/Kg;sc) na Cas e com L-arginina (L-
ARG;1g/Kg;vo) ou L-NAME (100mg/Kg;ip) na 
IA 30min antes da RT (100mg/Kg;ip) e essa 
30min antes da indução por Aac ou 
Zy.Resultados: RT, At e Yo inibiram de forma 
significativa (p<0,05) as Cas induzidas por Aac 
(69,3% 77% e 71%, respectivamente) sendo que 
o AT potencializou o efeito analgésico da RT 
(82,7%;>efeito). RT foi capaz de inibir 
significativamente a IA (p<0,01) e quando 
associada a L-NAME ou L-ARG não apresentou 
alteração significativa de seu efeito.
Conclusões: Os resultados confirmam o potente 
efeito analgésico da RT e sugerem o 
envolvimento do sistema nervoso simpático na 
ação da RT bem como o não envolvimento do 
NO.
Apoio Financeiro: CNPq

06 - 076
ANÁLISE FARMACOLÓGICA DOS 
MECANISMOS ENVOLVIDOS NO 
DESENVOLVIMENTO DE 
INFLAMAÇÃO E DOR NEUROGÊNICAS 
CONCOMITANTES EM RATOS
Noman-Ferreira LC; Romualdo VA; Francischi 
JN; Deptº de Farmacologia-ICB-UFMG

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar 
se os mecanismos fisiopatológicos envolvidos 
na resposta nociceptiva e edematogênica à 
formalina são os mesmos, utilizando, para tal, 
drogas analgésicas e anti-inflamatórias de 
mecanismos de ação conhecidos.
Métodos: Ratas Holtzman, pesando 140-180g. 
Estímulo inflamatório: injeção intraplantar de 
50µL de formalina 1,25%. Foi considerada 
resposta nociceptiva a retirada da pata injetada 
de seu apoio (s). O edema (mL) foi avaliado 
concomitantemente por pletismômetria. As 
medidas foram realizadas nos tempos: 0, 5, 15, 
30, 60, 120, 180, 240, 360 min e 24 h. 
Resultados: Entre as doses das drogas 
analgésicas e anti-inflamatórias estudadas, 
piroxicam (PIRO 20mg/kg), celecoxib (CX 
12mg/kg), paracetamol (120mg/kg) e rofecoxib 
(ROFE 1,4mg/kg), o PIRO foi a única que 
apresentou arividade anti-edematogênica  0,30± 
0,01(c) e 0,24± 0,02mL (PIRO) aos 60min. Os 
inibidores específicos de COX-2 reduziram a 
hiperalgesia na 1ª hora após a injeção de 
formalina [136,3± 6,3 (c), 107,0±3,4 (CX) e 
114,0±14,1 (c) 42,3±13,8 s (ROFE)]
Conclusões: Estes resultados sugerem que os 
mecanismos envolvidos na hiperalgesia e edema 
são independentes.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPQ

06 - 077
PARTICIPAÇÃO DOS MASTÓCITOS NA 
FALÊNCIA DA MIGRAÇÃO 
NEUTROFÍLICA NA SEPSE.

# *Carvalho MA; Benjamim CF; Rio-Santos F; 
* **Ferreira SH; Cunha FQ. Departamento de 

Farmacologia - FMRP/USP, Ribeirão Preto-
#SP. Department of Pharmacology  Michigan 

University, USA.

Objetivo: Na sepse observa-se falência da 
migração de netrófilos (MN) para o foco 
infeccioso. Como os mastócitos (MC) 
desempenham um papel importante na MN, 
objetivou-se verificar a participação dos MC na 
falência da MN na sepse.
Métodos e Resultados: Para indução da sepse 
foram isoladas bactérias do conteúdo do ceco de 
camundongos Swiss e administradas i.p. em 
doses não-letal e letal. Os animais foram 
tratados cronicamente com 48/80. Utilizamos 
também a bolsa de ar subcutânea desprovida de 
mastócitos "air-pouch". A falência da MN 
observada no grupo dos animais tratados com 
doses letais de bactérias foi revertida pelo 
tratamento com 48/80, sendo acompanhada de 
uma diminuição da quantidade de bactérias na 
cavidade peritoneal e no sangue, além de um 
aumento da sobrevida em 40%. No air-pouch 
não houve falência da MN na dose letal de 
bactérias nem morte dos animais. Quando 
estímulos letais de bactérias foram aplicados 
simultaneamente na c.p. e no air-pouch, houve 
diminuição da MN em ambas cavidades, 
revertida pelo tratamento com 48/80. 
Observamos redução dos níveis de TNF-a no 
soro e no exsudato de animais depletados de MC 
e que o nível sérico de NO  encontrou-se 3

diminuído em animais inoculados com doses de 
letais de bactérias tratados com 48/80.
Conclusões: Os resultados sugerem que os MC 
peritoneais são importantes células residentes 
participando ativamente como fonte de 
mediadores, em especial o TNF-a, envolvidos 
na redução da MN para o foco infeccioso 
observada na sepse letal.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 078
EFEITO DO TRATAMENTO COM 
METFORMINA SOBRE A RESPOSTA 
INFLAMATÓRIA EM MODELO 
EXPERIMENTAL DE RESISTÊNCIA 
AGUDA À INSULINA.

1Gonçalves, F.C. ; Bersani-Amado, F.A., 
Baroni, S., Bersani-Amado, C.A., Nogueira de 

2Melo, G.A.; Dantas, J.A; Fortes, Z.B. ; Cuman, 
R.K.N Laboratório de Inflamação, DFF/UEM-
PR, 1-FAP-PR(Faculdade Adventista 
Paranaense); 2-ICB/USP.

Objetivo: Vários trabalhos demonstram o 
envolvimento da insulina em fenômenos que 
são relevantes para o desenvolvimento da 
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reação inflamatória e mostram que muitos 
aspectos desta resposta são afetados pelo estado 
diabético. O objetivo deste trabalho foi 
investigar o efeito do tratamento com 
metformina (MET) (300mg/Kg/dia,i.g./4dias), 
sobre a resposta inflamatória no modelo 
experimental de resistência aguda à insulina 
(RAI) induzida pela dexametasona (DEX).
Métodos e Resultados: O modelo RAI foi 
induzido em ratos pela injeção subcutânea de 
DEX (0,1mg/Kg/dia, s.c./4 dias). A resposta 
inflamatória foi estudada pela formação do 
edema de pata e pelo teste da pleurisia induzidos 
pela carragenina (200µg/pata) e (200 
µg/cavidade pleural), respectivamente. No teste 
da pleurisia o tratamento com MET corrigiu o 
volume de exsudato inflamatório reduzido no 
modelo RAI: CONTROLE (CONT): 0,74± 
0,05mL; DEX: 0,58*± 0,04; MET: 0,64± 0,05. 
Não houve alteração no número de leucócitos 
migrados. Os resultados obtidos no teste de 
edema de pata nos respectivos tempos 1, 2, 4, 6, 
e 24 horas foram: CONT=22,54± 3,4; 50,54± 
6,5; 58,15± 5,8; 47,54± 7,3; 16,85± 3,0; 
DEX=14,79*± 1,8; 44,00± 5,8; 52,64± 4,1; 
48,50± 4,0; 6,21*± 1,2; MET=19,17± 4,3; 
38,33± 5,9; 42,00± 7,4; 13,17± 2,1.
Conclusões: Os resultados demonstram que o 
tratamento com metformina corrigiu 
parcialmente a resposta inflamatória dos 
animais portadores de resistência aguda à 
insulina .
Apoio Financeiro: CNPq/UEM.

06 - 079
ENDOGENOUS ENDOTHELIN 
UPREGULATES AIRWAY 
CHOLINERGIC RESPONSIVENESS IN 
C57Bl/6, BUT NOT BALB/c, MICE.
Landgraf, R.; (1) Rae, G.A.; Jancar, S. Depts. 
of Immunology, ICB, USP, São Paulo and (1) 
Pharmacology, CCB, UFSC, Florianópolis, 
Brazil.

Objetivo: Endothelins have been implicated in 
asthma, a chronic inflammatory condition of the 
lungs  assoc ia ted  to  marked  a i rway  
bronchoconstrictor hyperresponsiveness. The 
current study examines the possible role of 
endogenous endothelins in airway constrictor 
responsiveness of mouse isolated perfused 
lungs to methacholine (MCh).
Métodos e Resultados: Lungs were removed 
from anaesthetised C57Bl/6 (C57) and BALB/c 
(BC) mice, perfused through the trachea with 
warm gassed Krebs solution at 5 ml/min, and 
changes in perfusion pressure triggered by bolus 
injections of MCh at increasing doses (0.1 to 100 
ìg) were recorded. The maximal response to 
MCh of C57 lungs was much greater than that of 
BC lungs (Emax 34 ± 2 vs 12 ± 1 cmH2O, 
respectively), but EC50s were similar (ca. 1 ìg). 
Immunoreactive endothelin levels were higher 

in C57 than in BC lungs (43 ± 5 vs 19 ± 5 pg/g of 
tissue). Pretreatment with the mixed ETA/ETB 
receptor antagonist bosentan (10 mg/kg, s.c.), 1 
h before sacrifice, reduced responsiveness of 
C57 lungs to MCh by 30% and also endothelin 
content by 55%, but endothelin levels in BC 
lungs were unchanged.
Conclusões: These results show marked strain 
differences in endothelin content in the lungs 
(greater in C57 than BC), and that in vitro lung 
responsiveness to MCh is upregulated by 
endogenous endothelin production in C57, but 
not in BC. The receptors underlying the 
potentiating effect of endothelins on MCh-
induced bronchoconstriction are likely to be of 
the ETB type, but it remains to be seen which 
receptor type controls endothelin production by 
the lungs.
Apoio Financeiro: CNPq and FAPESP (Brazil)

06- 080
PARTICIPAÇÃO DE OPIÓIDES 
ENDOGENOS NA ANALGESIA 
INDUZIDA PELA ESTIMULAÇÃO 
ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA 
(TENS) SOBRE A HIPERALGESIA DA 
CARRAGENINA EM RATOS.
¹Sabino, G. S*, ²Francischi, J.N.; ¹Resende, 
M.A. ¹Departamento de Fisioterapia/EEFFTO-
UFMG, MG.²Laboratorio de Inflamação e Dor, 
Departamento de Farmacologia/ICB-UFMG, 
MG

Objetivo: Estudar o efeito do TENS de alta 
(AF) e baixa frequência (BF) sobre a 
hiperalgesia induzida pela carragenina na pata 
do rato. Verificar a participação de opióides 
endogenos no mecanismo de analgesia do 
TENS
Métodos e Resultados: Ratos Holtzmann, 
fêmeas, (160-180g), receberam por via 
intraplantar 0,1 ml de carragenina (Cg/250 ìg) e 
os controles salina, tendo sido acompanhado a 
medida de hiperalgesia (hip, gramas, método de 
Randall-Selitto modificado) das patas 
posteriores até 24 h após as injeções. A máxima 
hiperalgesia (-62±4,9g;n=5) foi obtida na 3ª h 
após a administração da Cg.TENS (AF/130 Hz) 
aplicado na pata do animal por 20 min., após 2 h 
e 30 min. da Cg, inibiu a hiperalgesia 
significativamente na 3ª h(0±2,58g; n=6; C= -
78,3 ±3g, n=6), enquanto TENS (BF/10Hz) 
aplicado nas mesmas condições do TENS de AF 
também reduziu significativamente a 
hiperalgesia na 3ª h e 4ª h (8,33±11g, n=6;C= -
65±7,63g,n=5 e -13,3±8,8g;C= -50±8,16g, 
n=5). Entretanto, Naltrexona (3 mg/Kg/sc) 2 h 
após a Cg e 30 min. antes da aplicação do TENS 
(BF) reduziu a analgesia significativamente na 
3ª h (-18±4,89g; n=5; C= 8,33±11 g; n=6). Além 
disso, TENS desligado após 2 h e 30 min. da Cg 
não modificou a hiperalgesia na 3ª h (-
48,3±4g;n=6; C= -60±4,4g n=6)
Conclusões: TENS de AF e BF foram efetivos 

em reduzir a hiperalgesia da Cg, sendo que o 
TENS BF induziu analgesia mais duradoura.No 
mecanismo de analgesia do TENS de BF 
sugere-se a participação de opióides endógenos
Apoio Financeiro: CNPq, FAPEMIG

06 - 081
PROPRIEDADE ANTINOCICEPTIVA DO 
EXTRATO BRUTO HIDROALCOÓLICO 
DE Persea major NAS CONTORÇÕES 
ABDOMINAIS INDUZIDAS POR ÁCIDO 
ACÉTICO.
1 1Assis, Laura N.S.P, Vosguerau, Michele C., 
1 1 1Bornato, Francielle, Corso, Carlos F., Cintra, 

2 3Thaís,  Cosmo, Simone A.,  Maranho, Leila 
3 1 T., Nowacki, Luciana C. 

3 Graduação/Universidade Tuiuti do Paraná 
2 Pesquisador/Universidade Tuiuti do Paraná 

Pós-graduação/Universidade Federal do 
Paraná

Objetivo: Os nossos estudos prévios 
demonstraram que o extrato hidroalcoólico de 
Persea major foi capaz de inibir a primeira fase 
da dor neurogênica induzida por formalina. Este 
trabalho analisou o efeito antinociceptivo do 
EHA no modelo químico de nocicepção 
nominado contorções abdominais induzidas por 
ácido acético.
Métodos e Resultados: Camundongos Swiss 
machos foram tratados (ip) com salina, 
indometacina 5mg/Kg ou com EHA nas doses 
de 100 e 300mg/Kg e após 30 minutos 
administrou-se o ácido acético (0,6%) 
0,1ml/10g ip. As contorções abdominais foram 
contadas cumulativamente no período de 0 a 30 
minutos, após a injeção de ácido acético. A 
indometacina e o EHA 100 e 300mg/Kg ip 
inibiram as contorções abdominais em 46%, 
42% e 61% respectivamente. A avaliação da 
ação do EHA quando administrado via oral nas 
doses de 500 e 1000mg/Kg, demonstrou que o 
EHA foi capaz de inibir as contorções 
abdominais em 65% e 90% respectivamente.
Conclusões: Nossos dados sugerem que o EHA 
possui ação antinociceptiva, inibindo as 
contorções abdominais induzidas pelo estímulo 
químico ácido ácético, quando administrado 
pela via oral quanto pela intraperitoneal.Esta 
inibição pode estar ocorrendo através de uma 
modulação da dor peitoneovisceral através da 
inibição da estimulação nociceptiva visceral 
(Vyklicky, 1979) e/ou da inibição dos 
m e d i a d o r e s  i n f l a m a t ó r i o s  d o  
peritôneo.(Williams et al., 1995) Não podemos 
esquecer que este modelo comportamental de 
dor (Koster et al., 1959) também pode 
evidenciar a ação de outras substâncias que não 
necessariamente possuam ação antinociceptiva, 
mas que também reduzem o número de 
contorções ta is  como: bloqueadores 
adrenérgicos, antihistamínicos, relaxantes 
musculares, inibidores da monoaminoxidase e 
neurolépticos.(Le Bars et al., 2001) Desta forma 
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nossos dados sugerem uma atividade biológica 
do EHA em reduzir o número de contorções, no 
entanto outros testes como rotarod e open-field 
(Pearl et al, 1969) são necessários para descartar 
a hipótese do EHA estar atuando em outras vias 
que não a nociceptiva.
Apoio Financeiro: Universidade Tuiuti do 
Paraná

06 - 082
AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANALGÉSICA E 
ANTIEDEMATOGÊNICA DO EXTRATO 
BRUTO DE PERSEA MAJOR.
1Assis, Laura N.S.P, 1Vosguerau, Michele C., 
1Bornato, Francielle, 1Corso, Carlos F., 
1Cintra, Thaís, 2 Cosmo, Simone A.,3 
Maranho, Leila T., 3Nowacki, Luciana C. 1 
Graduação/Universidade Tuiuti do Paraná 3 
Pesquisador/Universidade Tuiuti do Paraná 2 
Pós-graduação/Universidade Federal do Paraná

Objetivo: Tem sido relatado pela população da 
região metropolitana de Curitiba, o uso da casca 
de Persea major por este apresentar ações 
cicatrizantes e antiinflamatórias. O presente 
trabalho avaliou a ação analgésica e 
an t iedematogênica  do  ex t ra to  bru to  
hidroalcoólico (EHA) de Persea major.
Métodos e Resultados: Camundongos machos 
em jejum (6hs), foram tratados pela via 
intraperitoneal (ip) com salina, diclofenaco 
30mg/Kg, indometacina 5 mg/Kg ou EHA nas 
doses de 0,003g  10g/Kg ip. Trinta minutos após 
os tratamentos iniciou-se o teste de formalina 
2,5% (ip) e após 30 minutos de observação as 
patas foram retiradas e pesadas para avaliar o 
edema. Na primeira fase do teste caracterizada 
como dor neurogênica, as doses de EHA 0,3 , 1, 3 
e 10g/Kg reduziram o tempo de lambedura em 
34%, 50%, 61% e 59% respectivamente. Na 
Segunda fase do teste, caracterizada por dor 
inflamatória, tanto o diclofenaco quanto às doses 
de 1, 3 e 10 g/Kg inibiram o tempo de reação em 
45, 100, 98 e 99,5% respectivamente. O edema 
de pata induzido pela administração da 
formalina foi inibido pelo diclofenaco e pelas 
doses de 3 e 10g/Kg, em 40, 64 e 46% 
respectivamente. O EHA administrado via oral 
30 min. antes da formalina nas doses de 0,1 , 0,3 
e 1g/Kg reduziram o tempo de lambedura da 
primeira fase em 49%, 56% e 29%, 
respectivamente. O EHA não apresentou 
diferença estatística na 2ª fase da formalina e no 
edema de pata.
Conclusões: Nossos dados sugerem que o EHA 
de Persea major, é capaz de inibir a dor 
neurogênica possivelmente por uma ação no 
sistema nervoso central. E ainda o EHA foi 
capaz de reduzir a dor inflamatória da segunda 
fase e o edema de pata provavelmente através da 
inibição da síntese de mediadores, quando 
administrados pela via intraperitoneal. A 
administração via oral não apresentou efeitos 
significativos na fase da dor inflamatória e no 

edema; sugerindo uma possível metabolização 
p r é - s i s t ê m i c a  d o  p r i n c í p i o  a t i v o  
antiinflamatório ou não sendo este absorvido no 
trato digestório.
Apoio Financeiro: Universidade Tuiuti do 
Paraná

06 - 083
AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DA 
PORANGABA.
Grespan, R., Pereira, W.K.V., Ferreira, A.A., 
Cuman, R.K.N., Caparroz-Assef, S.M., 
Bersani-Amado, C.A. Laboratório de 
Inflamação, Universidade Estadual de 
Maringá-Pr.

Objetivo: Introdução: As folhas de Cordia 
salicifolia Cham. Boraginaceae (porangaba) 
comercializada como fitoterápico, é utilizada 
pelo efeito diurético e emagrecedor. No entanto, 
não existem estudos científicos que comprovam 
a eficácia e a segurança do produto. Neste 
trabalho investigamos a toxicidade aguda (DL ) 50

e crônica do extrato de porangaba (EP).
Métodos: A DL  foi feita em camundongos, sob 50

jejum de 24h, através da administração 
intragástrica (i.g.) e intraperitoneal (i.p.) de 
doses crescentes do EP. A toxicidade crônica foi 
determinada em ratos tratados com o EP i.g., 
doses únicas diárias de 20, 100, 200 e 400 
mg/kg, por um período de 90 dias. Grupos 
c o n t r o l e s  r e c e b e r a m  s a l i n a  o u  
carboximetilcelulose 0,05%. Após este período, 
os ratos foram anestesiados, sacrificados e o 
sangue coletado para avaliação de parâmetros 
hematológicos e bioquímicos. Alguns órgãos 
foram removidos, pesados e analisados 
macroscopicamente. Resultados: A DL50 do 
EP i.p. foi 920,45 mg/kg. Não ocorreu morte 
entre os animais tratados agudamente com o EP 
i.g., até a dose de 2000 mg/kg. O tratamento 
crônico com EP i.g., nas doses testadas não 
alterou os níveis plasmáticos de glicose, uréia, 
creatinina, proteínas totais, triglicerídeos, 
colesterol, fosfatase alcalina, AST e ALT, além 
de não alterar o peso corporal, os leucócitos e o 
peso dos órgãos quando comparados aos 
controles.
Conclusões: Os resultados demonstraram que o 
tratamento prolongado com a porangaba, 
mesmo com dose 20 vezes maior que a utilizada 
por humanos, não provoca efeitos tóxicos no 
animal para os parâmetros avaliados.
Apoio Financeiro: Apoio: CNPq/UEM.

06 - 084
ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DE 
DIFERENTES ESPÉCIES DE COPAÍBA

1 2Niele M.Gomes ,Silvia P.Fontes ,Claudia 
2 1C.Rezende ,Maria E.Matheus ,Angelo 

2 1 1C.Pinto ,Patrícia D.Fernandes  Instituto de 
2Química,CT e Dep.Farmacologia Básica e 

Clínica, ICB. UFRJ

Objetivo: O óleo de copaíba é um óleo-resina, 
exudado do tronco de espécies do gênero 
Copaifera e constituído basicamente por ácidos 
resinosos e compostos voláteis de natureza 
terpênica.O uso popular é baseado em efeitos 
tais como antiinflamatório e cicatrizante. Neste 
trabalho comparamos atividade antinociceptiva 
de várias espécies de Copaíba (Copaiba sp(C1), 
C .  m u l t i j u g a ( c l a r a , C 2 ) ,  C .  
multijuga(escura,C3), C. reticulata(C4), C. 
officinalis(C5), C. copaifera(preta,C6).
Métodos e Resultados: Os óleos foram 
administrados vo (30µl/kg),em camundongos 
machos (18-20g).Para testar a atividade 
antinociceptiva utilizamos os testes de 
contorções abdominais induzidas por ácido 
acético (2 %) (atividade antinociceptiva 
periférica) e o teste da retirada da cauda 
(atividade espinhal). Os resultados indicam que 
todas as  espécies  tes tadas inibiram 
significativamente as contorções abdominais 
entre 55 e 65%. Onde, controle=100±5,3; 
C1=34,8±4,9 (65,2%); C2=39,4±3,6 (60%); 
C3=40,3±5,9 (57%); C4=36,2±5,5 (63,8%); 
C5=42,6±6,3 (57,4%); C6=44,7±6,1 (55,3%). 
No modelo de retirada da cauda os óleos 
mostraram atividade. Os resultados foram: 
controle=1,57±0,2; C. sp=2,7±0,4 (75,1%); C. 
multijuga (clara)=2,7±0,2 (71,9%); C. 
multijuga (escura)=2,9±0,6 (87,3%); C. 
r e t i c u l a t a = 2 , 3 ± 0 , 5  ( 4 7 % ) ;  C .  
officinalis=2,6±0,6 (68,8%); C. copaifera 
(preta)=2,94±0,9 (87,3%).
Conclusões: Nossos resultados sugerem que os 
óleos de copaíba têm atividade analgésica 
periférica e espinhal, comprovando relatos de 
uso popular como analgésico de uso tópico.
Apoio Financeiro: CNPq/Fitoterápicos, 
FAPERJ, Orient Mix Fitoterápicos do Brasil.

06 - 085
SCREENING MECANISTICO DA 
ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA E 
ANTINOCICEPTIVA DAS FRAÇÕES DA 
ESPÉCIE CISSUS SULCICCAULIS 
BAKER.
Palauro, V.A.P; Prado K.G; Paulino, P.C; 
Macho, A.; Bermejo, P,Mitjavila, M.T, Lopes, 
L.C; Universidade Metodista de Piracicaba, 
Curso de Farmácia, Rodovia do Açucar, KM 
156, Bloco 2, FACIS, Taquaral, Piracicaba, SP, 
13400-911, Brasil;

Objetivo: Iniciar o desenho do mecanismo de 
ação antiinflamatório e antinociceptivo do 
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extrato hidroalcóolico e frações da parte aérea 
da espécie Cissus sulciccaulis Baker.
M é t o d o s  e  R e s u l t a d o s :  O  e x t r a t o  
hidroalcóolico 70% (EE) e frações, obtidas por 
partição em Diclorometano (EED), Butanol 
(EEB) e água (EEA) foram liofilizadas.Os ratos, 
wistar, machos, e camundongos, swiss, machos, 
N = 6-10) foram pré-tratados oral (mg/Kg) 40 a 
60 min do início dos testes. O EE (500 e 1000) 
inibiu as contorções abdominais induzidas por 
ácido acético (1.2%) em 41.4%, 85.9%, somente 
a dose de 300 de EEB inibiu em 27.2% as 
contorções, p<0.05. A antinocicepção do EE 
(500) no modelo de placa quente foi revertida 
parcialmente com a administração prévia com 
naloxona.O tempo de lambedura da pata, foi 
reduzido, na fase inicial da dor induzida por 
formalina na dose de 500mg/Kg do EE (40,3 ± 
3,1 seg)e nas doses de 250 e 500 na fase tardia 
(60,7±8,1;35 ±3,0 seg). O EE (500 mg/Kg/ sc) 
reduziu o edema de pata na primeira hora 
(26.8% inibição) e na quarta hora (46,06%). 
Houve redução do granuloma cotton pellet, após 
7 dias de tratamento oral com EE 250 e 350/dia 
em 41,2 e 51,4%. A administração de EE 
(350/dia) bem como a associação com 
fenilbutazona (150mg EE + 40 mg FBTZ/dia, 
vo) diminuíram o edema plantar em 30.4 e 
38.9% produzido pelo adjuvante de Freunds.O 
tratamento tópico com EE (1; 5 e 10%); EED e 
EEB nas concentrações (10 e 20%) inibiram o 
edema de orelha em mais de 30%.A 
cromatografia em capafina sílica gel identificou 
a presença de triterpenos, flavonóides e 
açucares. EE, e EEB apresentam citotoxicidade 
inferiores a 250ìg/ml. Os ensaios mecanisticos , 
in vitro, revelaram que EEA inibe em 99% a 
COX .  EE e  EEB(100µg/mL) ,  EEA 2

(10µg/mL)reduzem em mais de 20% os radicais 
superóxido. EE (100µg/mL)e EED (10 e 
50µg/mL) aumentaram a produção de radicais 

-NO em exsudatos de células inflamatórias de 2  

ratas. Nenhum dos extratos se mostrou efetivo 
na inibição de PLA2

Conclusões: O extrato apresenta atividade 
antiinflamatória nos modelos agudo e crônico 
estudados.Estas propriedades parecem estar 
mediadas pela inibição da COX2 e a produção 
de NO2- e O2-. A atividade antinociceptiva 
apresenta evidências de mecanismos centrais, 
com participação de receptores opióides e 
periféricos através da diminuição da resposta à 
fase 2 do teste de lambedura, sugerindo a 
presença de substâncias com atividade anti-
cicloxigenase conforme comprovado no ensaio 
in vitro
Apoio Financeiro: CYTED, FAPIC-UNIMEP, 
FAP-UNIMEP

06 - 086
GASTRITIS INCREASES RESISTANCE 
TO ASPIRIN-INDUCED MUCOSAL 
INJURY VIA COX-2-MEDIATED 
LIPOXIN SYNTHESIS

1 1Menezes-de-Lima Jr., O. , Souza, M.H.L.P. , 
1 2 1Zamuner, S.R. , Fiorucci, S. , & Wallace J.L.  

1Mucosal Inflammation Research Group, 
University of Calgary, Alberta, Canada. 
2Dipartimento di Medicina Clinica, Patologia e 
Farmacologia; Università degli Studi di 
Perugia, Italy

Objetivo: Acetylation of COX-2 by aspirin 
(ASA) results in the generation of 15-(R)-
lipoxin A , which exerts protective effects in the 4

stomach. In gastritis, it is possible that lipoxin 
(LX) A  makes a greater contribution to mucosal 4

defence. We tested this hypothesis in the rat, 
using the iodoacetamide (iodo)-induced 
gastritis model.
Métodos e Resultados: Iodo was added to the 
drinking water for 5 days. Rats were then given 
ASA and the extent of gastric damage was 
blindly assessed 3 h later. Gastric 15-(R)-lipoxin 
A  and prostaglandin E  levels were determined. 4 2

The effects of pretreatment with a COX-2 
inhibitor, rofecoxib, and of a LX receptor 
antagonist were assessed. Effects of ASA and 
the other test drugs on leukocyte adherence 
within mesenteric venules were assessed by 
intravital microscopy. ASA elicited greater LX 
synthesis in inflamed than in normal stomach, 
and there was reduced gastric damage. 
Rofecoxib inhibited LX synthesis and 
exacerbated ASA-induced damage. The LX 
antagonist also exacerbated ASA-induced 
damage. In rats with gastritis, ASA reduced 
leukocyte adherence (in contrast to an increase 
in normal rats), and this effect was reversed by 
rofecoxib or by the LX antagonist.
Conclusões: These results support the notion 
that ASA-triggered LX synthesis via COX-2 
makes an important contribution to mucosal 
defence in both the normal and inflamed 
stomach.
Apoio Financeiro: CIHR, CAG, Solvay 
Pharma, AHFMR

06 - 087
MECANISMOS MOLECULARES 
ENVOLVIDOS NO BLOQUEIO DA 
HIPERNOCICEPÇÃO MECÂNICA 
PERSISTENTE (HMP).
Sachs D., Schivo I.R.S., Rosa S.R., Cunha 
F.Q., Ferreira S.H. Depto de Farmacologia da 
F.M.R.P.-USP, São Paulo.

Objetivo: Injeções intraplantares (i.pl.) diárias 
de prostaglandina E  (PGE ) por um período de 2 2

14 dias, induzem o desenvolvimento de HMP, 
que permanece por um período de pelo menos 
30 dias após a suspensão de sua administração 
de PGE . Após o estabelecimento da HMP, 2

observou-se que a injeção i.pl. de dipirona 
bloqueava esse processo. Dados anteriores 
d e m o n s t r a m  q u e  a  d i p i r o n a  i n d u z  
antinocicepção através da ativação da via L-
arginina/óxido nítrico(NO)-GMP cíclico 
(GMPc). O objetivo desse trabalho foi 
investigar se a antinocicepção induzida pela 
dipirona sobre a HMP, assim como na 
hipernocicepção aguda (HA), é através da 
ativação da via L-arginina/NO/GMPc.
Métodos e Resultados: Utilizando-se o teste 
de pressão constante em patas de ratos (Wistar, 
machos 120-300 g), o qual é uma adaptação do 
modelo de Randall & Selitto. Observou-se que: 
1) que após a interrupção da administração 
diária de PGE  e instalação da HMP, a injeção 2

-1i.pl. de dipirona (160 ìg.pata ) inibe a HMP (70 
%) e esse efeito antinociceptivo da dipirona 
sobre a HMP foi revertido (94 %) pelo pré-
tratamento dos animais, 30 minutos antes, com 

-ODQ (inibidor de guanilato ciclase; 8 µg.pata
1); 2) a injeção i.pl. de SNAP (doador de NO; 

-1200 ìg.pata ) inibe a HMP (74 %), e seu efeito 
antinociceptivo foi revertido (97 %) pelo pré-
tratamento dos animais com ODQ; 3) a injeção 
de i.pl. de 8-Br-GMPc (análogo do GMPc; 300 

-1ìg.pata ) inibe a HMP (80 %).
Conclusões: Esses dados sugerem que a 
dipirona induz antinocicepção sobre a HMP, 
assim como na HA, através da ativação da via 
L-arginina/NO/GMPc.
Apoio Financeiro: CNPq e FAPESP

06-088
TALIDOMIDA (TAL) E PENTOXIFILINA 
(PTX) INIBEM A HIPERALGESIA 
INDUZIDA POR CARRAGENINA VIA A 
INIBIÇÃO DE TNF IN SITU AVALIADO 
POR IMUNOHISTOQUÍMICA.
1 1 2Vale, M.L.; Benevides, V.M.; Brito, G.A.C e 
1Ribeiro, R.A. 1. Depto. de Fisiologia e 
Farmacologia, 2.Departamento de Morfologia, 
F.M.  UFC.

Objetivo: Havíamos demonstrado que a 
atividade antinociceptiva da TAL e PTX devia-
se à inibição da produção de TNF nos modelos 
de contorção abdominal e incapacitação 
articular. (Ribeiro et al., 2000, Eur. J. 
Pharmacol. 391, 97; Anais da XXXIV SBFTE, 
2002, pág 125.). O presente trabalho objetiva 
demonstrar que a atividade analgésica de TAL e 
PTX, no modelo de hiperagesia induzida por 
carragenina (Cg), associa-se à inibição da 
produção de TNF por células residentes 
presente nos tecidos estimulados com Cg.
Métodos e Resultados: Para isso animais 
foram pré-tratados com salina, TAL (45 mg\kg; 
i.p.) ou PTX (9 mg\pata; intraplantar), 30 min 
antes da administração intraplantar de Cg (100 
mg\pata). Após 2 horas da injeção do estímulo 
os animais foram sacrificados e foi retirada a 
pele das patas. O tecido foi fixado em formol 
10% e foram incluídos em parafina para a 
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realização de peças histológicas. As peças foram 
submetidas a um ensaio de imunohistoquímica 
para a detecção de TNF. A imunohistoquímica 
mostrou intensa marcação em células 
inflamatórias nas peças de animais estimulados 
com Cg e tratados com salina. A marcação 
diminui expressivamente nas peças de animais 
que receberam TAL e PTX como pré-
tratamento.
Conclusões: Com isso podemos concluir que 
TAL e PTX inibem a produção de TNF por 
células residentes presentes nas patas 
estimuladas com Cg. Isto possivelmente está 
relacionado com a ação analgésica dessas 
drogas neste modelo experimental.
Apoio Financeiro: CNPq e PRONEX.

06 - 089
PAPEL DA PROTEÍNOQUINASE G 
(PKG) NA ANTINOCICEPÇÃO 
PERIFÉRICA INDUZIDA PELA 
DIPIRONA, SNAP E GMPc.
Sachs D., Schivo I.R.S., Rosa S.R., Cunha 
F.Q., Ferreira S.H. Depto de Farmacologia da 
F.M.R.P.-USP, São Paulo.

Objetivo: Dados anteriores demonstram que 
opióides assim como a dipirona causam 
antinocicepção através da ativação da via L-
arginina/óxido nítrico(NO)-GMP cíclico 
(GMPc). Recentemente, demonstrou-se que o 
efeito antinociceptivo da dipirona, doadores de 

+NO e GMPc decorre da ativação de canais de K  
sensíveis ao ATP. Entretanto, ainda não esta 
estabelecido se ativação desses canais, no 
terminal nociceptivo, pela dipirona, doadores de 
NO ou GMPc é mediada pela ativação de PKG. 
Portanto o objetivo desse trabalho é investigar a 
participação da PKG na antinocicepção 
periférica induzida pela dipirona, SNAP e 
GMPc.
Métodos e Resultados: Utilizando-se o teste de 
pressão em patas de ratos (Wistar, machos 120-
300 g), o qual é uma adaptação do modelo de 
Randall & Selitto, observou-se, 1) que injeção 
i.pl. de 8-Br-GMPc (análogo do GMPc; 300 

-1ìg.pata ) inibe o efeito hipernociceptivo (70%) 
-1da PGE  (100 ìg.pata ); 2) e que este efeito 2

antinociceptivo é revertido de maneira dose-
dependente (38, 50, e 92%, respectivamente) 
pela injeção i.pl. de KT5823 (inibidor de PKG; 

-10.15-1.5 ìg.pata ); 3) a administração i.pl. de 
-1dipirona (160 ìg.pata ) ou SNAP (doador de 

-1óxido nítrico; 200 µg.pata ) inibem a 
hipernocicepção induzida por PGE  (68 e 71 %, 2

respectivamente);  4) e que o efeito 
antinociceptivo induzidos pela Dipirona e o 
SNAP foram revertidos pela injeção i.pl. de 

-1KT5823 (1.5 ìg.pata ).
Conclusões: Esses dados sugerem que o efeito 
antinociceptivo da dipirona, SNAP e GMPc é 
mediado pela ativação de PKG.
Apoio Financeiro: CNPq e FAPESP.

06 - 090
LACK OF CORRELATION BETWEEN 
THE OCCURRENCE OF FEVER AND 
THE LEVEL OF PROSTAGLANDINS 
(PGS) IN CEREBROSPINAL FLUID 
(CSF) OF RATS.
Veiga-Souza, F.H.; Fabrício, A.S.C.; Melo, 
M.C.C.; Souza, G.E.P. Lab. Pharmacology, 
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Univ. São 
Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil.

Objetivo: We have shown that i.c.v. injection of 
PFPF in rats induces fever, which is not affected 

1by pretreatment with indomethacin . Here we 
examined whether the CSF levels of PGE  and 2

PGF  increase after PFPF injection and the 2a

effects of indomethacin and celecoxib on these 
responses.
Métodos e Resultados: Body temperature (bT) 
was measured every 30 min for 6 h after i.c.v. 
PFPF injection. Thirty min before PFPF, rats 
were given either indomethacin (2 mg/kg, i.p.) 
or celecoxib (5 mg/kg, v.o.). CSF was harvested 
by puncture of cisterna magna of anesthetized 

rd rats at 3 h after PFPF or saline. The levels of 
PGs were evaluated by ELISA. Variation in bT 
and level of PGs in the CSF after i.c.v. injection 
of PFPF

* Values different from vehicle + PFPF
Conclusões: Unexpectedly, PGE  and PGF  2 2a

rdlevels markedly increased in the CSF at 3  h 
after i.c.v. PFPF injection. The occurrence of 
fever in spite of PGs inhibition by indomethacin 
suggests that PGs are not essential mediators for 
febrile response induced by PFPF. The abolition 
of fever by celecoxib indicates that this drug 
may presents additional effects besides 

1inhibition of PGs.  Inflamm Res 49:473, 2000
Apoio Financeiro: FAPESP proc. 00/12573-5

06 - 091
A COMPARATIVE STUDY OF THE 
ANTIPYRETIC EFFECTS OF 
INDOMETHACIN AND IBUPROFEN IN 
RATS.
Cristofoletti, R.; ; Veiga-Souza, F.H.; Soares, 
D.M.; Fabrício, A.S.C.; Melo, M.C.; Souza, 
G.E.P. Laboratório de Farmacologia, FCFRP-
USP

Objetivo: We showed before that Ibuprofen 
(IBU) dose-dependently inhibits the fever 
induced by LPS, Interleukin (IL)-1â and MIP-
1alpha, the last insensible to indomethacin 

1(INDO) . Here we compared the antipyretic 
effect of IBU and INDO on fever induced by 
several endogenous pyrogens, including pre-
formed pyrogenic factor (PFPF), endothelin-1, 
p ros t ag l and ins  (E  and  F )  and  2 2 a l p h a

corticotrophin-releasing factor (CRF) all also 
insensible to the antipyretic effect of INDO.

Métodos e Resultados: INDO (2 mg/kg) or 
IBU (10 mg/kg) were injected 30 min before the 
pyrogenic stimuli. Body temperature (bT) was 
measured every 30 min for 6 h after stimuli. As 
showed in the table IBU blocked while INDO 
reduced the fevers caused by IL-6 (300 ng, icv), 
tumour necrosis factor (TNF)-alpha (250 ng, 
icv), arachidonic acid (AA; 50 ìg, icv), PFPF 
(60 ìg, iv), ET-1 (1 pmol, icv). Neither IBU nor 
INDO altered the fevers induced by PGE  (250 2

ng, icv), PGF  (500 ng, icv) or CRF (5 ìg, 2alpha
rdicv).  DbT (ºC) at 3  h after stimuli

* #P< 0,01;  P< 0,05;
C o n c l u s õ e s :  B e s i d e s  t o  b l o c k  t h e  
cyclooxygenases, IBU seems to exert its 
antipyretic effect by additional mechanisms 
since it blocks the fevers caused by PFPF and 
ET-1 both insensible to INDO (2 mg/Kg). 1) 04-
087 SBFTE 2002
Apoio Financeiro: FAPESP Proc 02/02059-8

06  092
ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DA IL-4 E 
IL-13 NA INCAPACITAÇÃO E EDEMA 
ARTICULAR INDUZIDOS POR LPS EM 
RATOS.
Bressan, E.; Cunha, F.Q.; Tonussi, C.R., 
Deptos. de Farmacologia, UFSC/SC e FMRP-
USP/SP.

Objetivo: IL-4 e IL-13 são reconhecidas como 
citocinas antiinflamatórias em diferentes 
modelos experimentais. Nosso objetivo é 
avaliar a participação destas citocinas em 
modelo de artrite recorrente induzida por LPS, 
pois este modelo pode ajudar a entender os 
mecanismos da artrite reativa (ReA) em 
humanos.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar 
receberam carragenina (300m g) no joelho 
direito 72h antes do estímulo com LPS. IL-13 
(10UI/20µl) ou soro anti-IL-4 (20µL do soro 
total) foram aplicados no joelho 20 min antes do 
LPS (0,03ng) e soro anti-IL-13 (20m L do soro 
total) 20 min antes do LPS (1ng). Os grupos 
controle receberam solução fisiológica ou soro 
pré-imune (20m L) 20 min antes do estímulo de 
LPS. A incapacitação foi avaliada pelo tempo de 
recolhimento da pata (TEP; s) durante marcha 
forçada de 1 min e o edema pela variação do 
diâmetro articular (DA; mm). O soro anti-IL-4 e 
a IL-13 causaram aumento da nocicepção e 
edema articular (TEP anti-IL-4: 26,02 ± 2,36s; 
TEP IL-13: 29,02 ± 2,70s; TEP controle: 24,42 ± 
1,46s) e (DA anti-IL-4: 1,0 ± 0,1 mm; DA IL-13: 
1,1 ± 0,1 mm; DA controle: 0,04 ± 0,01). O soro 
anti-IL-13 não produziu antinocicepção (TEP 
anti-IL-13: 53,8 ± 2,1s; TEP controle: 50,8 ± 

Farmacologia da Inflamação e da Dor

150



3,4s), mas teve ação anti-edematogênica (DA 
anti-IL-13: 0,8 ± 0,02 mm; DA controle: 2,3 ± 
0,23 mm).
Conclusões: IL-4 exerce papel antinociceptivo 
e antiinflamatório, porém a IL-13 parece ter 
papel pró-inflamatório neste modelo.
Apoio Financeiro: Cnpq/Capes

06  093
ENDOGENOUS INHIBITORY ACTIVITY 
OF NITRIC OXIDE SYNTHASE (NOS) IN 
DIABETIC RATS.

  Teixeira S.A., Zanardo R.O.,Oliveira M.A.,
 Fortes Z.B. andMuscará M.N. Department of 

 Pharmacology , ICB / USP, São Paulo - SP.

Objetivo: To investigate the endogenous 
inhibitory activity of NOS and the expression of 
the protein inhibitor of NOS (PIN) in diabetic 
rats.
Métodos e Resultados: Diabetes (D) was 
induced in male Wistar rats (180-200g) by the 
i.v. injection of alloxan (40 mg/kg) dissolved in 
saline; control animals received saline solution. 
Thirty days later, the presence of diabetes was 
confirmed by blood glucose analysis (>11.2 
mM). The animals were anesthetized and blood 
samples were drawn for serum collection. 
Brains were removed and frozen at 70°C until 
analyzed. NOS inhibitory activity present in the 
sera and brain homogenates was assayed on 

2+both Ca -dependent and independent NOS 
preparations (normal rat brain homogenates and 
lung homogenates from endotoxemic rats, 
respectively). PIN expression in the brain 
homogenates was studied by Western blot 
analysis, and its mRNA was also estimated by 
RT-PCR. Both brain and serum inhibitory 

2+activities towards Ca -independent NOS were 
not significantly different between the groups. 
However, a heat-stable inhibitory activity 

2+towards Ca -dependent NOS present in the sera 
from diabetic rats was significantly decreased 
(CONT: 24,14 ± 3.43 and D: 7.22 ± 2.15%). A 
decrease of protein PIN expression was also 
observed in brains from diabetic rats, however, 
no differences in mRNA were observed between 
the groups.
Conclusões: The observed altered expressions 

2+of PIN and circulating heat-stable Ca -
dependent NOS inhibitors suggest alternative 
pathways of control of NO production in 
diabetic rats.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPESP

06 - 094
ATIVIDADE ANTIAGREGANTE 
PLAQUETÁRIA DE NOVOS 
COMPOSTOS 
TIENILACILIDRAZÔNICOS, 
ANÁLOGOS AO LASSBio 294.

1,2 1Brito, F. C. F .; Kümmerle, A. E. ; Fraga, C. 
1 1 1,2A. M. ; Barreiro, E. J .; Miranda, A. L. P.  

1LASSBio, Faculdade de Farmácia, Depto. de 
2Fármacos, Depto. de Farmacologia Básica e 

Clínica, UFRJ.

Objetivo: Trabalhos anteriores descreveram 
propriedades farmacológicas anti-inflamatórias 
e cardiovasculares relevantes para o composto 
LASSBio 294, dentre as quais destacamos sua 
importante atividade antiagregante plaquetária 
(AAP) (Brito et al., SBFTE 2002). Visando a 
obtenção de novos compostos bioativos, foi 
proposta a síntese de uma nova série de 
derivados tienilacilidrazônicos (LASSBio 785  
LASSBio 789), contemplando modificações 
estruturais de forma a contribuir para o estudo 
de relação estrutura atividade. O objetivo desse 
trabalho é o estudo da AAP desses compostos e a 
correlação com a AAP observada anteriormente 
para o composto LASSBio 294.
Métodos e Resultados: A AAP foi avaliada in 
vitro em plasma rico em plaquetas (PRP) 
citratado de coelhos, induzida por ADP (5µM), 
colágeno (5µg/mL), ácido araquidônico (AA) 
(200ìM) e em PRP humano, induzida por ADP 
(3mM). Em PRP de coelho os compostos 
inibiram em 100,0%* a AP induzida por AA e 
em cerca de 90,0%* a AP induzida por 
colágeno. Na AP induzida por ADP apenas o 
composto LASSBio 785 apresentou 39,6%* de 
inibição. Em PRP humano os compostos 
inibiram em cerca de 35,0%* a AP induzida por 
ADP e foram capazes de inibir em 100,0%* a 
segunda onda da AP, sugerindo inibição da 
formação de TXA  (*p< 0,05).2

Conclusões: Os resultados mostram que as 
modificações estruturais realizadas nessa série 
mantiveram a AAP frente ao AA e ao colágeno 
em PRP de coelho e a AAP frente ao ADP em 
sangue humano. A ação do composto LASSBio 
785 frente ao ADP em PRP de coelho, sugere 
uma modificação no perfil AAP do composto 
protótipo. O conjunto desses resultados aponta 
para uma possível ação desses compostos ao 
nível da CAA, como anteriormente observado 
para o composto LASSBio 294, destacando 
esses compostos como potentes inibidores da 
agregação plaquetária.
Apoio Financeiro: PRONEX, FUJB, CNPq

06 - 095
PAPEL DOS GLICOCORTICÓIDES 
ENDÓGENOS (GE) SOBRE A 
EXPRESSÃO DE MOLÉCULAS DE 
ADESÃO EM LEUCÓCITOS 
CIRCULANTES.
1* 2 2Maia, D.H.C.; Lotufo, C.M.C.; Markus, 

1 1R.P.; Farsky, S.H.P. Departamento de 
Análises Clínicas e Toxicológicas, Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas, USP; 
2Departamento de Fisiologia, Instituto de 
Biociências, USP

Objetivo: Mostramos anteriormente que os GE 
modulam a interação leucócito-endotélio in vivo 
através da interação com seu receptor citosólico 
e indução de síntese protéica. Apesar das 
evidências da participação de glicocorticóides 
sobre a expressão de moléculas de adesão, o 
mecanismo da modulação dos GE sobre a 
interação leucócito-endotélio não está 
totalmente esclarecida. O objetivo do presente 
trabalho é verificar a expressão de moléculas de 
adesão em leucócitos na ausência de GE.
Métodos e Resultados: Leucócitos totais (LT) 
foram obtidos do sangue periférico de ratos 
Wistar machos, adrenalectomizados (ADR), 
falso-operados (FO) ou normais (N) e utilizados 
para ensaio de citometria de fluxo (FACS). 
Dados obtidos mostraram que LT de animais 
ADR apresentam maior expressão de L-
selectina que animais FO e N, em condições 
basais (30%) ou sob estimulação com peptídeo 
formilado (fMLP; 30% ). A análise diferencial 
das células mostrou que o aumento ocorre em 
polimorfonucleares (PMN; 40% em condições 
basais e 100% fMLP) e mononucleares (MN; 
20% em condições basais e 25% fMLP). 
Diferentemente, a expressão de b 2 integrina 
não foi alterada na ausência de GE.
Conclusões: Os dados obtidos mostram que os 
GE modulam a expressão de L-selectina, e que 
este pode ser um dos mecanismos envolvidos 
com os efeitos sobre a interação leucócito-
endotélio. A sinalização intracelular do efeito e o 
papel dos GE sobre a expressão de moléculas de 
adesão no endotélio será investigada
Apoio Financeiro: FAPESP

06 - 096
ESTUDO DOS MECANISMOS 
ENVOLVIDOS NO EFEITO DOS 
BISFOSFONATOS NA DOENÇA 
PERIODONTAL EXPERIMENTAL(DPE).

1 1 1Andrade,AM ; Chaves,HV ; Araújo,DB ; 
3 1 2Carvalho, CBM ; Ribeiro,RA ; Brito,GAC . 

1Deptos de Fisiologia e Farmacologia , 
2 3Morfologia ,Patologia e Medicina Legal -UFC.

Objetivo: Periodontite, principal causa de 
perda dentária em adultos, é uma doença 
caracterizada por inflamação das estruturas de 
suporte dos dentes e reabsorção óssea alveolar. 
Os bisfosfonatos(BF) inibem a reabsorção do 
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osso causando alterações morfológicas ou 
apoptose de osteoclastos. O objetivo do trabalho 
é investigar mecanismos envolvidos no efeito de 
um bisfosfonato(Alendronato Dissódico-AD) 
na DPE, comparando com doxiciclina, 
tratamento atualmente utilizado.
Métodos e Resultados: DPE foi induzida 
passando-se fio de náilon 3.0 em torno do 
segundo molar superior esquerdo de ratos 
Wistar fêmeas, permanecendo durante 11d. A 

opartir do 5 d, foram injetados AD(0,25mg/kg), 
doxiciclina(5 e 10mg/kg) ou salina. Os 
parâmetros avaliados foram: índice de perda 
óssea(IPO), análise histopatológica e 
microbiológica, imunohistoquímica, migração 
de neutrófilos e mieloperoxidase(MPO). No 
IPO, AD reduziu consideravelmente a 
reabsorção óssea(salina:4.875±0.670,n=6; 
AD:1.304±0.098,n=6). A MPO confirmou a 
infiltração neutrofílica em 6h de DPE e a 
i n i b i ç ã o  d e s t a  p e l o  
A D ( s a l i n a : 1 7 9 . 0 4 4 ± 1 2 . 1 0 4 , n = 5 ;  
AD:110.664±10.051,n=5).  Na análise 
histopatológica, AD mostrou preservação do 
osso alveolar e redução do infiltrado 
neutrofílico gengival de 6h, atividade 
confirmada por inibição da migração 
neutrofílica em modelo de peritonite 
a b d o m i n a l ( s a l i n a : 5 . 8 3 2 ± 0 . 8 8 4 , n = 5 ;  
AD:2.082±0.608,n=6). Imunohistoquímica 
mostrou que AD diminuiu infiltrado celular 
marcado para TNF em 6h e 11d. No 
microbiológico, AD inibiu qualitativamente o 
crescimento de bactérias características da DP, 
tais como pigmentados e Fusobacterium 
nucleatum(n=9).
Conclusões: Esses resultados mostram 
importante atividade do AD na DPE e sugerem a 
relevância de testes clínicos dos bisfosfonatos 
no tratamento da Doença Periodontal.
Apoio Financeiro: CNPq

06 - 097
IMPORTÂNCIA DO MODELO 
EXPERIMENTAL NA AVALIAÇÃO DA 
MEDIAÇÃO DA ANALGESIA INDUZIDA 
PELA MICROINJEÇÃO DE GLICINA NA 
REGIÃO PERIAQUEDUTAL DORSAL 
EM RATOS.
Martins, M.A., Correa, S.R., Carobrez, A.P., 
Tonussi, C.R. Depto.de Farmacologia, CCB, 
UFSC, Florianópolis, SC.

Objetivo: A substância cinzenta periaquedutal 
dorsal (SCPd) quando estimulada com glicina, 
produz analgesia em ratos que, segundo a 
literatura é opióide-independente. Em trabalho 
anterior, verificamos que a estimulação da SCPd 
produziu analgesia opióide-dependente no 
modelo de incapacitação articular induzida por 
formalina. No presente trabalho, comparamos o 
efeito de um antagonista opióide sobre a 
analgesia induzida por estimulação da SCPd em 
um modelo de nocicepção tônica e outro de 

nocicepção fásica.
Métodos e Resultados: Foram utilizados os 
testes de incapacitação articular induzida por 
formalina (5%) em ratos e o de retirada da cauda 
por estímulo térmico (Tail-Flick). Glicina (100 
nmoles), microinjetada na SCPd, 5 min antes da 
injeção de formalina no joelho direito dos 
animais, causou inibição máxima do Tempo de 
Elevação da Pata, 20 min após injeção de 
formalina (TEP =22±3,15s) e aumento do 20

Tempo para Retirada da Cauda, 30 min após 
microinjeção na SCPd (TRC =9,74±2,4s). Os 30

grupos controle apresentaram, respectivamente, 
TEP =36±4,39s e TRC =3,48±0,5s. Naloxona 20 30

(1 mg /Kg, s.c.) injetada 50 min antes da glicina, 
inibiu o efeito anti-nociceptivo da microinjeção 
de glicina no teste de incapacitação 
(TEP =32,48±4,16s), mas não no teste de 20

retirada da cauda (TRC =8,16±0,96s).30

Conclusões: Esses dados sugerem que a 
analgesia induzida pela estimulação da SCPd 
pode também ter um componente opióide, mas 
que depende do modelo nociceptivo utilizado 
para ser evidênciado.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq.

06 - 098
EXPRESSION OF PROTEIN INHIBITOR 
OF NEURONAL NITRIC OXIDE 
SYNTHASE (PIN) IN RATS WITH 
EXPERIMENTAL ALLERGIC 
ENCEPHALOMYELITIS (EAE).
1 2 2Teixeira S.A., Cabanillas J.C.Q., Teixeira 

2 1,2C.E., Franco-Penteado C.F., de Nucci G., 
2 1Antunes E. and Muscará M.N. Departments 

1of Pharmacology , ICB / USP, São Paulo - SP, 
2and FCM / UNICAMP, Campinas  SP.

Objetivo: To investigate the expression of PIN 
as a potential source of endogenous inhibitory 
activity of nitric oxide synthase (NOS) in rats 
with experimental allergic encephalomyelitis 
(EAE), an animal model of human multiple 
sclerosis.
Métodos e Resultados: EAE was induced in 
Lewis rats (200-250g) by subcutaneous 
injection of an emulsion containing guinea pig 
myelin basic protein (GP-MBP, 50 mg/rat), 
complete Freund´s adjuvant and M. tuberculosis 
(300 mg/rat). EAE stages (0-3) were daily 
defined by clinical evaluation, and in the end of 
the third stage the animals were anesthetized and 
blood samples were drawn for serum collection. 
WEMs were removed and frozen at 70°C until 
analyzed. NOS inhibitory activity present in the 
sera and WEM homogenates was assayed on 

2+ 2+both a Ca -dependent NOS and Ca -
independent NOS preparations (normal rat 
WEM homogenates and lung homogenates 
from endotoxemic rats, respectively). PIN 
expression in the WEM homogenates was 
studied by Western blot analysis, and its mRNA 
was also estimated by RT-PCR. Both WEM and 

2+serum inhibitory activities towards Ca -

independent NOS were not significantly 
different between the groups. However, a heat-

2+sensitive inhibitory activity towards Ca -
dependent NOS present in the sera from EAE 
rats was significantly decreased (CONT: 26.83 
± 1.08 and EAE: 5.30 ± 1.51%). No differences 
were observed in terms of either PIN protein or 
mRNA expression between the groups.
Conclusões: WEMs from animals with EAE 
show a lower degree of heat-sensitive inhibitory 

2+activity towards Ca -dependent NOS, and PIN 
does not account for this difference.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPESP

06 - 099
SMOOTH MUSCLE REACTIVITY OF 
CORPUS CAVERNOSUM (CC) AND 
ANOCOCCYGEUS MUSCLE (AcM) 
FROM RATS WITH EXPERIMENTAL 
ALLERGIC ENCEPHALOMYELITIS 
(EAE).
1 1 2Cabanillas J.G.Q., Teixeira C.E., Teixeira 

1,2 1 2S.A., de Nucci G., Antunes E. & Muscará 
1M.N. Departments of Pharmacology, FCM / 

2UNICAMP, Campinas and ICB / USP, São 
Paulo, SP.

O b j e t i v o :  E A E  i s  a n  a u t o i m m u n e  
demyelinating disease involving nitric oxide 
(NO) overproduction. In this study we 
investigated the responses to both chemical and 
electrical field stimulation (EFS) of CC and 
AcM from rats with EAE.
Métodos e Resultados: EAE was induced in 
Lewis rats by s.c. injection of an emulsion 
containing guinea-pig myelin basic protein into 
each hind paw. Tissues were mounted in organ 
baths and concentration-response curves to 
phenylephrine (0.01-100 mM), carbachol (0.01-
100 mM), acetylcholine (0.01-1000 mM), 
sodium nitroprusside (SNP, 0.01-100 mM), 
nitric oxide (NO, 1-100 mM), forskolin (0.01-
10 mM) and BAY 41-2272 (0.01-10 mM) were 
constructed. The contractile and relaxant effects 
of EFS were evaluated in CC (2-32 Hz) and 
AcM (2-20 Hz). EFS-evoked contractions were 
enhanced by 100±47% in CC and 17±6% in 
AcM of EAE animals, whereas the relaxations 
were significantly depressed (CC, 64±4% and 
AcM, 60±5% inhibition). The maximal 
responses to NO (CC: 84±6%; AcM: 91±2%) 
and SNP (CC: 97±5%; AcM: 96±3%) were 
significantly reduced in EAE tissues (CC: 
60±3% and AcM: 73±2% for NO; CC: 71±6% 
and AcM: 75±3% for SNP). Relaxations 
induced by the other agents were not 
significantly altered by the EAE induction.
Conclusões: During late stages of EAE in rats, 
desensitization of the tissues to NO and 
enhancement of EFS-induced contractions 
occur. Whether endogenous NO production is 
involved in these responses, still remains to be 
elucidated.
Apoio Financeiro: FAPESP
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06 - 100
DOES ENDOTHELIN-1 INDUCE PAIN 
OR PRURITUS?
Trentin. P., Frighetto, M. and Rae, G.A. 
Department of Pharmacology, CCB. UFSC, 
Florianópolis, Brazil.

Objetivo: Intraplantar injection of endothelin-1 
elicits hind-paw licking in mice and paw 
flinching in rats, behaviours which have been 
interpreted as indicative of pain. The peptide 
also activates C-fibre nociceptive fibres 
innervating the injected paw in rats. We have 
previously found that endothelin-1-induced paw 
licking in mice is blocked by the antihistamine 
pyrilamine or prior mast cell dessensitisation 
with compound 48/80 (Frighetto et al., 16a. 
Reunião da FESBE, 335P, 2001). This evidence 
points to important roles of histamine and mast 
cells in pain induced by endothelin-1, but both 
factors are also known to be important 
determinants of itch (or pruritus). Thus, the 
current study investigates what kind of 
behaviour endothelin-1 evokes when it is 
injected into the back of the animal, rather than 
into its hind-paw.
Métodos e Resultados: Endothelin-1 (10 pmol) 
was injected intradermally into the hair-clipped 
scruff of Swiss mice (25-30 g), and each animal 
was placed in an individual container and 
observed for manifestation of scratching bouts 
(each lasting 2-3 s) for 1 h. Endothelin-1 caused 
far more scratching episodes (40 ± 5 bouts) than 
similarly injected PBS (10 ± 3 bouts), which 
were distributed throughout the observation 
period. The scratching behaviour induced by 
endothelin-1 was qualitatively indistinguishable 
from that caused by histamine (100 nmol; 30 ± 4 
bouts), and responses elicited by both drugs 
were markedly blocked by pre-treatment with 
morphine hydrochloride (5 mg/kg, i.p., 30 min 
before).
Conclusões: These findings suggest that paw 
licking induced by endothelin-1 in mice (and 
perhaps paw flinching in rats), might actually 
reflect pruritus, rather than pain. Though this 
remains to be further characterised, such 
findings align quite well with reports that 
intradermal endothelin-1 causes a burning 
pruritus when injected into the forearm of 
humans (Ferreira et al., J. Cardiovasc. 
Pharmacol., 13 (suppl 1), S220, 1989).
Apoio Financeiro: CNPq.

06 - 101
EFEITOS DA PAEPALANTINA NA 
COLITE EXPERIMENTAL AGUDA.

a* c bLC Di Stasi , D Camuesco , W Vilegas , J 
c c  aGálvez  e A Zarzuelo . Farmacologia, IB-

bUNESP-Botucatu-SP; IQ-UNESP-
cAraraquara-SP, Farmacologia-FF-UGR-

Granada-España.

Objetivo: Avaliar os efeitos da paepalantina no 

modelo de colite experimental aguda induzida 
por ácido trinitrobenzenosulfônico(TNBS).
Métodos: Paepalantina foi isolada dos capítulos 
de Paepalanthus bromelioides e identificada por 
1 12Hrmn, Crmn e IV. Colite foi induzida em ratos 
por administração intracolônica de 10 mg TNBS 
em etanol 50%. Ratos receberam 5,10,25,50 e 
100 mg/kg de paepalantina(vo) durante 3 dias 
antes da indução de colite e 24h depois. Grupos 
TNBS e não-colítico foram incluídos. Ratos 
foram mortos 48h após indução de colite e 
segmentos do cólon foram analisados quanto a 
área de lesão, atividade da mieloperoxidase 
(MPO) e níveis de glutation total (GSH). 
Atividade antioxidante da paepalantina(1-
100mM) foi determinada por inibição de 
peroxidação lipídica induzida por Fe/ácido 
ascórbico em membranas de tecido hepático. 
Análise estatística: Anova ou Mann-Withey. 
Resultados: O tratamento com 5,10,25 e 50 
mg/Kg de paepalantina reduziram em 20% o 
índice de lesão colônica(p<0,05). Doses de 5 e 
10 mg/Kg de paepalantina produziram 
prevenção da depleção dos níveis de GSH em 33 
e 73% (p<0.05), respectivamente, mas foram 
inativas sobre a atividade de MPO, quando 
comparados aos animais controle. Doses de 
25,50 e 100 mg/kg de paepalantina não 
produziram efeitos sobre MPO e GSH. A IC  da 5O

paepalantina sobre a peroxidação lipidica foi de 
26,5 mM.
Conclusões: Paepalantina em doses baixas 
possui atividade antiinflamatória intestinal em 
colite experimental aguda e, esta atividade é 
parcialmente devido às suas propriedades 
antioxidantes.
Apoio Financeiro:  PDE-CNPq(Proc.  
200757/01-6)

06 - 102
ATIVIDADE DA PAEPALANTINA 
SOBRE A COLITE EXPERIMENTAL 
COM RECIDIVA.

a* d bL.C. Di Stasi , D.Camuesco , W.Vilegas , 
c d d  A.Nieto , J.Gálvez  e A.Zarzuelo .

a bFarmacologia, IB-UNESP-SP, IQ-UNESP-
cSP, Patologia Animal II, Univ.Complutense 

dMadrid, Farmacologia, FF-Universidad de 
Granada, España.

Objetivo: Estudar os efeitos da paepalantina na 
colite crônica com recidiva em ratos.
Métodos e Resultados: Colite foi induzida com 
administração intracolônica de 10 mg de ácido 

o otrinitrobenzenesulfônico(TNBS) aos 1  e 14  
dias. Ratos receberam(vo) 5 e 10 mg/Kg/dia de 
p a e p a l a n t i n a ,  v e í c u l o ( c o n t r o l e )  e  
sulfasalazina(25mg/kg/dia). Animais foram 
mortos aos 7,14 e 21 dias e área de lesão, 
atividades da mieloperoxidase(MPO), fosfatase 
alcalina(FA), óxido nitrico sintase(NOS), níveis 
de glutation(GSH), leucotrineo B (LTB ) e fator 4 4

de necrose tumoral(TNFa) foram determinadas. 
Efeitos in vitro da paepalantina(1-100mM) 

sobre a produção de TNFa(células THP-1) e 
interleucina-8(IL-8 em células HT-29) foram 
estudados. Fragmentos de 0.5 cm adjacentes à 
área de lesão foram usados para análises 
histológicas. Análise estatística: Anova ou 
Mann-Withey. Resultados: 5 e 10 mg/Kg de 
paepalantina reduziram em 50%(p<0.05) o 
índice de lesão após recidiva. Tratamento com 
5mg/kg produziu prevenção da depleção de 
GSH(44%), redução da atividade FA(24%) e 
NOS(38%) colônicas (p<0.05). Paepalantina 
não afetou os níveis de MPO, LTB  e TNFa 4

colônicos, mas inibiu em 40% a produção in 
vitro de IL-8 e TNFa. Estudo histológico revelou 
marcante recuperação da citoarquitetura do 
colon incluindo presença de células 
caliciformes repletas de muco e ausência de 
criptas dilatadas.
Conclusões: Paepalantina possui atividade 
antiinflamatória e previne a recidiva da colite, 
agindo por incremento dos mecanismos de 
defesa antioxidante.
Apoio Financeiro: PDE-CNPq(200757/01-6)

06 - 103
EFFECTS OF ANTIPYRETIC DRUGS 
AND ANTAGONISTS OF 
CORTICOTROPIN-RELEASING 
FACTOR ON CHANGES IN BODY 
TEMPERATURE INDUCED BY 
CENTRAL INJECTION OF UROCORTIN 
(UCN) IN RATS.
Figueiredo, M.J.; Vercesi, J.A.; Melo, M.C.C.; 
Gomes, M.S.; Fabricio, A.S.C.; Souza, G.E.P. 
Lab. Farmacologia, FCFRP-USP

Objetivo: UCN, a neuropeptide closely related 
to corticotrophin-releasing factor (CRF) 
appears to have higher affinity than does CRF 

1for CRF-R2 receptors , the subtype widely 
distributed in brain areas including the 

2hypothalamus . Central injection of UCN 
3  induces  fever  in  ra ts insensible  to  

4indomethacin . Here we examined the effect of 
dexamethasone, celecoxib and CRF receptors 
antagonists (CRF-R1 and CRF-R2) on the core 
temperature (cT) changes induced by UCN.
Métodos e Resultados: cT was measured by 
radiotelemetry or telemetry in male Wistar rats 
(200 g), each 30 min, by 6 h, after icv injection of 
UCN (1nmol). Celecoxib (5 and 10 mg/kg, 30 
min before), dexamethasone (0,5 mg/kg/ml, 1 h 
before), antalarmin (CRF-R1 antagonist, 
20mg/kg, 2 h before) and antisauvagine-30 
(aSvg-30; CRF-R2 antagonist, 1-30 nmoles, 15 
min before) did not modify the fever induced by 
UCN. However, astressin (10ug, 15 min before), 
a non selective R1 and R2 CRF receptors 
antagonist, abolished the increase in cT induced 

thby UCN (from 1.06±0.13 to 0.29±0.10ºC, 5  h, 
p< 0.05).
Conclusões: This study reinforce our previous 
finds that prostaglandins are not involved in the 
increase in cT induced by UCN. Since this 
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increase in cT was sensible only to astressin it 
remain unclear the degree of involvement of 

1each receptor (R1 and R2) in this response.  
2 Vaughan, Nature, 378:287, 1995 Heinrichs, 

3 Reg Pept, 71:15, 1997. De Fanti, Brain 
4 Research, 930:37, 2002 SBFTE, 159, 04.190, 

2002.
Apoio Financeiro: FAPESP, CAPES.

06 - 104
MODELO EXPERIMENTAL DE 
INFESTAÇÃO DE Tunga penetrans 
(BICHO-DE-PÉ) EM RATOS  
RESULTADOS PRELIMINARES.
Capaz, RAC; Mota, JMSC; Witt, LH; 
Helkelbach, J.; Ribeiro, RA. Dpto. de Fisio e 
Farmaco FAC. Medicina  UFC  PROBRAL 
CAPES.

Objetivo: Infestações de Tunga penetrans são 
um problema predominantemente social que 
ocorre com maior freqüência nas favelas das 
grandes cidades, como Fortaleza. Contudo, não 
há uma proporcional intensidade de pesquisa 
voltada para esse problema. Neste trabalho, 
desenvolveu-se um modelo de infestação 
causada por Tunga penetrans em ratos.
Métodos e Resultados: Foram utilizados ratos 
Wistar machos acondicionados em gaiolas com 
fundo em grade. Na favela Serviluz, local de 
grande proliferação da pulga, as gaiolas foram 
colocadas de forma a permitir contato dos 
animais com a areia. Feitas observações diárias, 
logo que os animais apresentassem indícios de 
infestação, eram levados para o laboratório, 
onde eram coletadas amostras de sangue, que 
foram centrifugadas e tiveram o plasma 

oseparados e estocados a 20 , para posterior 
avaliação de mediadores inflamatórios. Para 
cada animal, foram feitas cerca de 5 coletas em 
tempos diferentes. Os resultados preliminares já 
demonstram a eficiência e exeqüibilidade do 
modelo, desde que, em 10 dias de exposição, 
100% dos animais tornaram-se parasitados, 
chegando-se a observar, em alguns casos, 
infestação de 9 ou 10 pulgas em um único rato. 
De 2 a 3 semanas após a vinda para o laboratório, 
observa-se, nas patas, edema local abundante, e 
ponto central enegrecido, representando a parte 
posterior do abdome da fêmea.
Conclusões: Com esses resultados, pode-se 
concluir que o modelo de Tunguíase, ora 
proposto e inédito, é válido para posteriores 
estudos sobre os mecanismos e mediadores 
envolvidos na patogênese desta doença.
Apoio Financeiro: CAPES PROBRAL

06 - 105
INVOLVEMENT OF VAGUS NERVE 
AND NEUROPEPTIDES IN THE FEVER 
INDUCED BY THE VENOM OF Tityus 
serrulatus IN RATS

** *Pessini, A. C.; Arantes, E.C;  Souza, G.E.P. 
* **Lab. Pharmacology and Lab. Physical and 
Chemistry, Faculty of Pharmaceutical 
Sciences, Univ. São Paulo, Ribeirão Preto, SP, 
Brazil. e-mail: apessini@usp.br

O b j e t i v o :  We  s h o w e d  b e f o r e  t h a t  
prostaglandins and endothelins are not involved 
in the febrile response to a systemic injection 
Tityus serrulatus venom (Tsv) in rats. However, 
this fever seems to be mediated by IL-1 and 

(1)kinins (via B1 and B2 receptors) . Here, we 
examined the role of vagus nerve, glutamate, 
substance P and nitric oxide (NO) in this 
response to Tsv.
Métodos e Resultados: Rectal temperature (rT) 
of male Wistar rats (200g bw) was measured 
every 30 min for 6 h after injection of Tsv (150 
mg/kg, i.p.). Vagotomy was conducted 

(2)according to Bluthé et al. (1996) . N-methyl-
    -aspartate (NMDA) receptor antagonist (MK-
801; 0.1 mg/kg), tachykinin NK1 receptor 
antagonist (FK888; 0.5 mg/Kg) and NO (nitric 
oxide) synthase inhibitor, aminoguanidine (AG; 
50.0 mg/Kg) were given intraperitoneally 30 
min before Tsv. Subdiaphragmatic vagotomy, 
MK-801 and FK888 reduced (53, 37 and 63%, 

ndrespectively, 2  h) while, AG almost abolished 
ndthe fever induced by Tsv (87%, 2  h).

Conclusões: These results indicate that vagus 
nerve, glutamate, substance P and NO are all 
involved in Tsv-induced fever. (1) FESBE, 438, 
14.188, 2001; SBFTE, 142, 14.108, 2002. 
(2)Bluthé R.M. et al. Neuroreport, 7, 1485, 
1996.
Apoio Financeiro: FAPESP Proc. 00/12574-1; 
97/9837-6

06 - 106
ANÁLISE COMPARATIVA DA 
POPULAÇÃO MASTOCITÁRIA 
PLEURAL EM DOIS MODELOS DE 
DIABETES EXPERIMENTAL EM 
RATOS.
c aCavalher-Machado, S; Gonçalves, V; 
a a b bCarvalho, V; Barreto, E; Andrade J, Pirmez 

d cC, Cuman R, ªMartins M, Sannomiya P & 
a a bSilva P. Lab. Inflamação e de 

cImunopatologia, FIOCRUZ, RJ;  INCOR, 
dLIM11- HC, FMUSP, SP; Depto de 

Farmacologia, UEM, PR, Brasil.

Objetivo: Neste estudo objetivamos avaliar 
comparativamente o quantitativo de mastócitos 
da cavidade pleural de animais diabéticos do 
tipo 1 com o de animais portadores de 
resistência periférica à insulina, buscando 
também realizar uma correlação com os níveis 
séricos de insulina.

Métodos e Resultados: Ratos machos adultos 
foram injetados com aloxana i.v. (modelo 1) ou 
neonatos (2 dias) receberam estreptozotocina 
i.p. (modelo 2), sendo as análises realizadas 21 
dias ou 9 semanas após a indução da diabetes. 
No modelo 1, os ratos apresentaram redução da 
população mastocitária pleural em paralelo à 
hiperglicemia sangüínea e queda nos níveis de 
insulina sérica (90%). A análise histopatológica 
revelou drástica redução no número e tamanho 
das ilhotas ß pancreáticas. No caso dos animais 
do modelo 2, verificamos não ter havido 
modificação na população mastocitária, bem 
como nos níveis de insulina sérica e conteúdo 
das ilhotas pancreáticas em comparação aos 
ratos controles. Hiperglicemia foi detectada 
apenas quando os animais foram submetidos ao 
teste de tolerância à glicose.
Conclusões: Nossos resultados indicam haver 
distinção de resposta da população mastocitária 
nos dois modelos de diabetes analisados. Além 
disso, sugerem que a depleção mastocitária 
associada ao modelo de diabetes tipo 1 parece 
e s t a r  r e l a c i o n a d a  a o  f e n ô m e n o  d e  
hipoinsulinemia, apontando para um papel 
importante da insulina na regulação da 
população mastocitária tecidual.
Apoio Financeiro: FIOCRUZ,CNPq,FAPESP

06 - 107
ROLE OF TNF-a AND LTB  IN THE 4

ENHANCED AIRWAY NEUTROPHIL 
RECRUITMENT OF RATS TREATED 
NEONATALLY WITH CAPSAICIN.
1 1Franco-Penteado, C.F.; De Souza I.A.; 
1 3 3Camargo, E.A.; Teixeira, S.A.; Muscara, 

3 1M.N.; De Nucci, G.; Antunes E. Departments 
1of Pharmacology ( FCM, UNICAMP, 

3Campinas, and ICB, USP, São Paulo).

Introduction and Goals: Neonatal capsaicin 
(CPS) treatment in rats exacerbates the airway 
neutrophil recruitment of ovalbulmin (OVA) 
sensitized rats. Since cytokines (TNF-alpha and 
CINCs) and LTB  play a critical role in 4

mediating the rodent lung neutrophilic 
inflammatory response, the aim of this study 
was to determine the contribution of these 
mediators in the neutrophil recruitment in rats 
treated with CPS in neonatal period.

ndMétodos: Neonates Wistar rats (2  day life) 
were treated with CPS (30 mg/kg, sc). Control 
animals received CPS vehicle. Sixty to seventy 
days later the animals were s.c. sensitized with 
200 mg OVA + 8 mg AL (OH) (S) or with 3 

vehicle (NS). Fourteen days after the animals 
were challenge with 1 mg OVA/rat. Six hours 
after OVA intratracheal injection the BAL was 
performed and lung removed. The levels of 
TNF-alpha and LTB  into BAL were measured 4

by Elisa. The CINCs mRNA was investigated 
by RT-PCR in the lung homogenates. Results: 
In CPS groups, the TNF-alpha and LTB  levels 4
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in BAL fluid were 168% and 20% higher 
(p<0.05) compared with control rats. No 
significant changes in CINC-1, CINC-2 and 
CINC-3 mRNA were observed in any of the 
groups investigated.
Conclusões: Our results suggest that TNF-alpha 
and LTB , but not CXC chemokines, are 4

involved on the airways neutrophil recruitment 
of adult treated neonatally with CPS.
Apoio Financeiro: FAPESP

06 - 108
MEDIATORS INVOLVED IN THE 
NEUTROPHILIC PULMONARY 
RECRUITMENT INDUCED BY 
STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXINS 
TYPES A (SEA) AND B (SEB) IN RATS.
1 1 1Desouza, IA, Franco-Penteado, CF, Camargo, 

2 2 2EA, Muscará, MN, Teixeira, SA, DeNucci, G 
1 1& Antunes, E. Department of Pharmacoloy, 

FCM, UNICAMP, Campinas, SP, Brazil; & 
2Department of Pharmacology, ICB, USP, São 
Paulo, SP, Brazil.

Introduction and Goal: SEA and SEB induce 
pulmonary neutrophil (NE) infiltration by a 
complex mechanism involving release of 
substance P (SP), LTB , PGE , NO, histamine 4 2

and PAF. In addition, SEA and SEB increase the 
number of immature NE in bone marrow (BM). 
The aim of this study was to quantify the levels of 
SP, LTB , PGE  in both BAL fluid and/or BM in 4 2

rats intratracheally injected with SEA or SEB. 
The CINC-3 mRNA were investigated by RT-
PCR in the lung homogenate.
Methods and Results: Male Wistar rats were 
submitted to intratracheal injection of SEA 
(3.0ng) or SEB (750 ng). After 4 h, the BAL was 
collected and lungs removed to performe the 
expression of CINC-3 mRNA by RT-PCR. 
Samples of BAL and BM (obtained from femurs) 
were used for measurement of the LTB , PGE  4 2

and SP. The LTB  and SP levels were increased in 4

BAL (SEA: 27% and 187%; SEB: 21% and 40%, 
respectively) or BM (SEA: 31% and 30%; SEB: 
36% and 42%, respectively). The PGE  level was 2

reduced by 27% and 51% in BAL from rats 
treated with SEA and SEB, respectively, whereas 
no differences were observed in BM. No 
significant changes in CINC-3 mRNA were 
observed in the groups investigated.
Conclusions: Our results suggest that SP, LTB  4

(but not CINC-3) play a role in lung neutrophilic 
inflammatory response induced by SEA or SEB. 
The reduced PGE  levels may be due to 2

downregulation of COX-2 by iNOS-derived NO.
Apoio Financeiro: FAPESP

06 - 109
ATIVIDADE AMINOPEPTIDÁSICA (AP) 
EM MACRÓFAGOS (Mf s) MURINOS: 
ALTERAÇÕES INDUZIDAS POR 
ENVENENAMENTO OFÍDICO.
Olivo, RA, Silveira, PF, Teixeira CFP. 
Laboratório de Farmacologia, Instituto 
Butantan

Objetivo: O perfil de (AP) em Mf s e sua 
possível alteração por envenenamento ofídico 
representa um campo novo de pesquisa em 
toxinologia de venenos animais. O objetivo 
desse trabalho é caracterizar a presença de AP 
em Mf s é avaliar o efeito do veneno de 
Bothrops jararaca (Bj) e Bothrops asper (Ba) 
sobre a AP leucocitária.
Métodos e Resultados: Substratos derivados 
da naftilamida foram utilizados para mensurar 
fluorimetricamente as AP ácida (A), básica (B), 
neutra (N), cistil (C) e prolil-dipeptidil IV 
(DPPIV). Em pool de Mf s, obtidos da cavidade 
peritoneal, após 96 horas da administração ip de 
tioglicolato 3%, foi detectada atividade 
relevante da APB em fração solúvel (S) e APN e 
DPPIV em fração S e particulada (M), com 

-1 -1 5respectivos valores K /Km (M .s ): 3,16x10 , cat
5 5 57,11x10 (S), 3,15x10 (M), 1,01x10 (S), 

52,78x10 (M). Em leucócitos totais, e em função 
do tempo decorrido da injeção dos venenos, as 
mesmas atividades foram detectadas e, em 
certos casos, seus níveis diferiram nos animais 
envenenados, em relação aos controles. 
Quando Mf s foram isolados, todas as 
atividades de fração S continuram sendo 
detectadas, mas em fração de M a APN não foi 
detectada.. Ainda assim, os níveis de algumas 
AP de Mf s aderidos foram alterados em 
determinados períodos de tempo (3-48h) após a 
injeção dos venenos (APBS: 6h Bj-Ba; 
DPPIVS: 6e12h Bj-Ba;¯ 3e24h Bj-Ba;APNS: 
6h Ba; DPPIVM: 12e48h Bj).
Conclusões: Os resultados indicam diferentes 
níveis de expressão de cada tipo de AP em 
diferentes tipos de células leucocitárias e que os 
venenos estudados afetam a expressão e/ou 
conformação das enzimas corespondentes no 
Mf .
Apoio Financeiro: FAPESP

06 - 110
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIINFLAMATÓRIA DE INÉDITOS 
DERIVADOS ISOXAZOLÍNICOS 
PIPERIDÍNICOS BICÍCLICOS

1Valderes M. de Almeida , Rosiel J. dos 
1 2Santos , Ivone A. de Souza  e Antônio R. de 

1 1Faria Depto. de Ciências Farmacêuticas, R. 
Prof. Arthur de Sá, s/n, CDU, 50470-521, 

2Recife-PE, Depto. de Antibióticos, UFPE, 
antonio.faria@ufpe.br

Objetivo: Inéditas isoxazolinas piperidínicas 

bicíclicas, obtidas a partir de nova metodologia 
sintética, foram sintetizadas através de reações 
de cicloadição 1,3-dipolar entre enamidas 
endocíclicas de 6 membros, e N-óxidos de 
nitrila. Devido à similaridade estrutural com o 
AINES indometacina, no qual utilizamos o novo 
heterociclo isoxazolínico, substituindo o núcleo 
indólico, temos por objetivo a determinação da 
atividade antiinflamatória de derivados de 
quatro novos núcleos isoxazolínicos 
piperidínicos.
Métodos e Resultados: Utilizamos o método 
do edema de pata induzido por carragenina em 
ratos, descrito por Winter. Foram testadas três 
substâncias na dose de 15 mg/Kg e uma na dose 
de 25 mg/Kg, utilizando como padrão 
Indometacina 10mg/Kg, por via intraperitoneal. 
As substâncias apresentaram atividade 
antiedematogênica de 60% de inibição em 
média, em relação ao grupo controle. O efeito 
inibitório foi bastante significativo (p<0,05), 
atingindo um percentual máximo de inibição do 
edema de 69%, sendo superior à indometacina 
na terceira hora para uma das substâncias.
Conclusões: Observamos que houve uma 
diminuição significativa do edema, quando os 
animais foram tratados com as substâncias 
estudadas frente a indometacina, o pico máximo 
de inibição do edema foi verificado 
principalmente a partir da terceira hora. As 
substâncias também apresentaram perspectivas 
para uma possível atividade farmacológica 
expressiva para analgesia.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 111
GLUTAMINA MODULA A MIGRAÇÃO 
DE NEUTRÓFILOS INDUZIDA POR 
CARRAGENINA(Cg) OU TOXINA A DO 
Clostridium dificille(TxA) EM RATOS.

1 1 1Nascimento,SB ;Sousa,RB ;Martins,MJB ;Sou
1 1 2sa,MHLP ;Ribeiro,RA ;Brito,GAC . Dep. 

2Fisiologia e Farmacologia e Morfologia 
(UFC).

Objetivo: A glutamina(Gln) é o aminoácido 
livre mais abundante no plasma. Porém, em 
situações de estresse há depleção de Gln, 
associada à alteração da função imune-
inflamatória. Experimentos anteriores mostram 
que a depleção de Gln potencia o edema de pata 
induzido pela Cg, mas não o edema do dextran. 
Este trabalho investigou os mecanismos 
envolvidos no efeito pró-inflamatório da 
deprivação de Gln na pata e bolsa de ar 
subcutânea(BA).
Métodos e Resultados: Foram utilizados ratos 
Wistar machos tratados com salina, metionina-
sulfoximina (MSO -inibidor da síntese 
endógena de Gln, 25mg/kg ip 16h antes do pico 
de infiltração neutrofílica) ou MSO+Gln 
(MSO+Gln 1g/kg ip a cada 6h após 
administração do MSO). O edema de pata foi 
induzido por Cg(100mg, sp) ou TxA(0,33ng, 
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sp). Pele e tecido subcutâneo da região plantar 
foram colhidos após 4 e 9h, respectivamente, e 
seu conteúdo de mieloperoxidase(MPO) 
determinado. Migração celular para BAs de 6d 
foi induzida por Cg(300ug) e mensurada após 
4h. A depleção de Gln aumentou o conteúdo de 
MPO em 44%(p<0,05) no edema por Cg e em 
46%(p<0,05) no edema por TxA, sugerindo 
aumento da migração de neutrófilos para o 
tecido. Reforçando esse dado, a migração de 
neutrófilos para a BA aumentou em 56% nos 
animais com depleção de Gln(p<0,05). Tais 
elevações foram revertidas pela Gln.
Conclusões: A depleção de Gln estimula a 
migração de neutrófilos na inflamação aguda; 
sua reposição reverte esse efeito. Esses dados 
reforçam a importância da reposição de Gln em 
situações de estresse nas quais o processo 
inflamatório é relevante.
Apoio Financeiro: CNPq e CAPES

06 - 112
SECRETORY PLA  FROM NAJA 2

MOSSAMBICA MOSSAMBICA VENOM 
INDUCES ACUTE PANCREATITIS AND 
LUNG INJURY IN RATS.
1 2 1Camargo, E; Ribela, MTP; De Nucci, G; 
1 1 1Antunes, E; Landucci ECT. Department of 

2Pharmacology, UNICAMP; Department of 
Application of Nuclear in Techniques in 
Biological Sciences IPEN/CNEN, USP.

Objetivo: Introduction: Phospholipases A  2

(PLA ) are important mediators in the acute 2

pancreatitis (AP) and consequent lung injury. 
We have investigated the AP induced by PLA  2

from Naja mossambica mossambica venom and 
the effect of a secretory PLA  inhibitor 2

(LY311727) on PLA -induced pancreatitis.2

Métodos: Acute pancreatitis was induced by the 
injection (0,3 mL) into the pancreatobiliary duct 
of either sodium taurocholate 5% (positive 
control) or PLA  from Naja mossambica 2

mossambica venom (100 and 300 mg/kg). In 
another experimental group, LY311727 (300 
mg/kg) was administrated s.c. 15 min before the 
AP induction. The pancreatic plasma protein 
extravasation (PPE) and lung neutrophil 
infiltration (LNI) were measured. Results: 
PLA  induced a dose dependent PPE 2

(171,2±18,4 and 279,9±36,2 ìL) and LNI 
(37,9±2,6 and 41,7±2,4 UMPO/mg tissue) for 
100 and 300 ìg/kg, respectively, when 
compared with saline group (110,0±1,4 ìL for 
PPE and 24,0±3,2 UMPO/mg tissue for LNI). 
Sodium taurocholate also induced a significant 
PPE and LNI (220,5±6,5 ìL and 58,3±3,5 
UMPO/mg tissue respectively). LY311727 
reduced by 60-80% the PPE and LNI induced by 
PLA . A similar reduction was observed with 2

sodium taurocholate.
Conclusões: We suggest that endogenous-
generated secretory PLA  are involved in the 2

acute pancreatitis and that LY311727 may be of 
beneficial value in treating this disease.
Apoio Financeiro: FAPESP

06 - 113
IDENTIFICAÇÃO DE ALVOS 
GERADORES DE EOTAXINA NA 
CAVIDADE PERITONEAL DE 
CAMUNDONGOS ESTIMULADOS 
ANTIGENICAMENTE.

a aSilva J, Paiva L, Balduino A, Perez S, 
Martins M & Silva, P. Lab. de Inflamação, 

aDFF, FIOCRUZ, Lab de Diferenciação 
Celular e Proliferação, UFRJ, RJ, Brasil.

Objetivo: Eotaxina é um fator importante para 
o recrutamento eosinofílico em respostas 
alérgicas. Neste estudo investigamos potenciais 
alvos produtores de eotaxina frente ao estímulo 
antigênico em camundongos ativamente 
sensibilizados.
Métodos e Resultados: Camundongos C57Bl6 
foram sensibilizados com Al(OH)  e 3

ovoalbumina, recebendo 14 dias após dose de 
reforço. Decorridos 7 dias, os animais foram 
desafiados i.p. com antígeno. Células 
per i tonea is  recuperadas  de  an imais  
sensibilizados foram submetidas à ativação com 
antígeno in vitro. Expressão de mensagem 
celular e quantificação de eotaxina no fluido 
peritoneal foram feitas por PCR e ELISA, 
respectivamente. Vimos que o desafio 
antigênico induziu recrutamento eosinofílico 
peritoneal, máximo em 24 h, que foi precedido 
pela geração eotaxina no tempo de 6 h. Notamos 
que células peritoneais recuperadas 6 h após o 
desafio apresentaram ausência da expressão de 
mensagem para eotaxina. Células peritoneais 
provenientes de camundongos apenas 
sensibilizados quando expostas ao antígeno in 
vitro, por um período de 6 h, mostraram-se 
também incapazes de gerar eotaxina. No 
entanto, pudemos constatar através de ensaios 
de PCR que células obtidas por digestão do 
tecido mesentérico de animais submetidos à 
estimulação antigênica (6 h) mostraram-se 
positivas para a expressão de eotaxina.
Conclusões: Nossos resultados sugerem que a 
população de células mesoteliais, porém não 
aquela livre recuperada da cavidade peritoneal, 
mostrou-se capaz de gerar eotaxina frente à 
estimulação antigênica.
Apoio Financeiro: FIOCRUZ, CNPq, 
FAPERJ.

06 - 114
LOCUS COERULEUS IS IMPORTANT 
FOR THE CONTROL OF 
NONSHIVERING THERMOGENESIS 
DURING FEVER

1Maria Camila Almeida , Alexandre Alarcon 
2 3Steiner , Luiz Guilherme S. Branco , 

1.FMRP/USP - Ribeirão Preto, 2. Trauma 
Research St. Joseph´s Hospital and Medical 
Center, Phoenix - EUA, 3. FORP/USP, 
Ribeirão Preto.

Objetivo: We have already reported that locus 
coeruleus (LC) plays an important role in the 
febrile response to LPS being part of an efferent 
pathway of fever. We now assessed which 
efferent pathway LC controls during fever.
Métodos e Resultados: We used male Wistar 
rats (290-310g) submitted to LC electrolytic 
lesion or sham surgery. Rats were aclimated at 
an ambient temperature (Tamb) of 23 or 28ºC, 
received an i.c.v. injection of PGE  (25ng) and 2

had their body temperature (Tb) and tail 
temperature measured in order to calculate heat 
loss trough the tail (heat loss index  HLI). At an 
Tamb of 23ºC, sham operated rats injected with 
PGE  (25ng) presented a maximal increase in Tb 2

of 1.4±0.3ºC, which peaked 20 min and returned 
to basal levels 1 h after injection while in LC 
lesioned rats PGE -induced fever was abolished. 2

HLI in both groups of animals (LC lesioned and 
Sham) was approximately zero. At an Tamb of 
28ºC sham and LC lesioned rats presented a 
maximal increase in Tb of 1.1±0.2ºC and 
1.0±0.3ºC, respectively, which peaked 20 min 
and returned to basal levels 1 h after injection. 
Basal HLI in both groups was near 0.5 and fell to 
0.2 at 20 min after injection, returning to basal 
levels approximately 1 h after injection. In order 
to verify rats brown adipose tissue (BAT) 
integrity, rats were intravenously infused with 
norepinephrine (4mg/kg min) and had the 
oxygen comsumption (VO ) and Tb monitored 2

during 1 hour. Norepinephrine infusion 
increased VO  and Tb similarly in LC lesioned 2

and sham operated rats.
Conclusões: These data indicate that vasomotor 
control of thermogenesis, which is the most 
important thermoefector mechanism at an Tamb 
of 28ºC, is intact while the nonshivering 
thermogenesis, which is the most important 
thermoeffector mechanism at an Tamb of 23ºC, 
seems to be impaired in LC lesioned rats.
Apoio Financeiro: FAPESP and CNPq
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06 - 115
RESPOSTA CONTRATIL DE 
TRAQUÉIAS ISOLADAS DE RATOS 
SUBMETIDOS AO DESAFI0 
ANTIGÊNICO E À RETIRADA ABRUPTA 
APÓS TRATAMENTO CRÔNICO COM 
BROMETO DE IPRATRÓPIO (BI)
Moraes, I.M., Bezerra, F.C., Capaz, F.R.  
Depto. de Fisiol. e Farmacol.  FM  UFC

Objetivo: O brometo de ipratrópio (Atrovent®) 
é freqüentemente utilizado no tratamento da 
asma brônquica. Avaliamos aqui, a interferência 
da retirada abrupta após o tratamento crônico 
com BI, em um modelo animal clássico de 
indução de inflamação respiratória pelo desafio 
antigênico com a ovoalbumina (OVA).
Métodos e Resultados: Ratos (250-300g) foram 
sensibilizados (10µg OVA; 10mg Al(OH) , em 3

0,66 ml, i.p.) e 14 dias após tratados com BI 
(1mM, 14dias, 4/4h). 24 (grupo T) ou 12 h 
(grupo RET) antes da última inalação foram 
desafiados por inalação (OVA; 30 min, 15/15 
min; 1/5mg/ml). O grupo controle (CONT) 
inalou salina. O sacrificio ocorreu 0 ou 12 h após 
a última inalação (24 h após o desafio). As 
traquéias foram removidas e montadas em 
banhos para órgão isolado (Krebs-Henseleit, 
95%O2-5%CO2, 36,5ºC, Ti=1,0gF). Após o 
p e r í o d o  d e  e q u i l í b r i o  ( 1 h ) ,  f o r a m  
confeccionadas curvas concentração-efeito 
(CCE) para o Carbacol (CCh). As CCE ao CCh 
realizadas imediatamente após o período de 
inalação apresentaram desvio para a direita 

-7[CE50(LC)x10 ; CONT=2,12(1,26-3,56), 
T=16,9(4,38-65,3); p<0,05] sem alteração da 
resposta máxima demonstrando a presença de 
antagonismo competitivo. No entanto, 12 horas 
após última inalação ocorreu apenas aumento da 
Respos ta  máxima (RM) [RM(SEM);  
CONT=2,48(0,19), RET=3,46(0,12), p<0,05).
Conclusões: Os resultados demonstram que a 
retirada por 12 horas, após o tratamento crônico 
com BI, induz em traquéias de ratos desafiados 
um efeito rebote caracterizado pelo aumento da 
RM ao CCh.
Apoio Financeiro: CNPq

06 - 116
NÍVEIS SÉRICOS DE TROPONINA T 
(TnT), CK-MB E LDH NA 
CARDIOMIOPATIA EXPERIMENTAL 
INDUZIDA POR DOXORRUBICINA 
(DXR): EFEITO DA TALIDOMIDA (TLD) 
E PENTOXIFILINA (PTX).
Costa, P.F.T.F; Sousa, R.B.; Capaz, R.; Freire, 
R.S.; Ribeiro, R.A. Dep. Fisiologia e 
Farmacologia (UFC-CE).

O b j e t i v o :  E m  e s t u d o s  a n t e r i o r e s ,  
demonstramos que a TLD e a PTX previnem os 
efeitos cardiotóxicos induzidos por DXR, e que, 
níveis séricos de TnT, CK-MB e LDH podem 
funcionar como um meio não invasivo de 

monitorização da injúria miocárdica. O objetivo 
desse trabalho foi avaliar a atividade da TLD e 
da PTX na cardiotoxicidade induzida por DXR, 
utilizando como parâmetro esses marcadores 
bioquímicos.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos, 
peso 120-200g (n=10), foram tratados com 6 
aplicações de DXR (dose cumulativa de 
25mg/kg i.p.), em intervalos de 3 dias. Dois 
desses grupos receberam TLD e PTX (60mg/Kg 
s.c.) respectivamente, diariamente 1h antes das 
aplicações de DXR. O controle recebeu salina 
(0,5ml, i.p.). O sacrifício ocorreu 6 semanas 
após o início do tratamento Os níveis séricos de 
TnT, CK-MB e LDH foram mensurados por 
ELISA, imunoinibição e fotometria. O grupo 
tratado somente com DXR apresentou elevação 
significativa dos níveis séricos de TnT(3000%), 
CK-MB(250%), LDH(148%). Os grupos pré-
tratados com TLD ou PTX não apresentaram 
elevação significativa dos níveis séricos dos 
marcadores bioquímicos quando comparados ao 
controle.
Conclusões: Os dados de prevenção da elevação 
dos níveis séricos de TnT, CK-MB, e LDH pela 
TLD e PTX coincidem com os parâmetros 
tradicionais de avaliação de lesão cardíaca como 
ECG e ECO. Sugerindo assim que os níveis de 
TnT, CK-MB e LDH são marcadores sensíveis e 
n ã o  i n v a s i v o s  p a r a  a v a l i a ç ã o  d e  
cardiotoxocidade e de cardioprotetores.
Apoio Financeiro: CNPq, PRONEX e 
FUNCAP.

06 - 117
AVALIAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DOS 
CANAIS DE CÁLCIO NA 
CONTRACTILIDADE DE TRAQUÉIAS 
ISOLADAS DE RATOS 
SENSIBILIZADOS E/OU DESAFIADOS À 
OVOALBUMINA
Moura, C.T.M., Gomes, A.C.N., Capaz, F.R. - 
Depto. Fisiologia e Farmacologia  FAMED - 
UFC

Objetivo: Estudou-se aqui a participação dos 
canais de cálcio voltagem-dependentes (VOC) e 
operados por receptor (ROC), através de curvas 
concentração-efeito (CCE) ao cálcio em 
traquéias isoladas de animais sensibilizados e/ou 
desafiados à ovoalbumina (OVA).
Métodos e Resultados: Ratos (180-200g) 
foram sensibilizados (10µg OVA; 10mg 
Al(OH) /0,66 ml, i.p.) e desafiados (OVA; 1 e 3

5mg/ml 15/15 min.) por inalação 24 hs antes dos 
experimentos. As traquéias foram isoladas 
(KrebsHenseleit, 95%O25%CO2, 36,5ºC, 
Ti=1,0gF). 50 min após, em liquido de 

2+ -4incubação sem Ca com EDTA (10  M) e 
6 6nifedipina (10  M) ou atropina (10  M), foi 

-4adicionado acetilcolina (ACh;10 M) ou 
-5serotonina (5-HT;10 M) ou KCl (60mM). Após 

a estabilização da resposta, na última adição de 
2+ACh ou KCl ou 5-HT foi feita uma CCE ao Ca . 

2+ As CCE ao Ca após ACh e 5-HT permitiram a 
análise dos canais ROC e após o KCl dos canais 
VOC. Os animais sensibilizados e desafiados 
(SD) apresentaram aumento da resposta 

2+ máxima (RM) ao Ca quando pré-contraidos 
com KCl (RM± EPM; CONT=0,84± 0,08; 
SD=1,98± 0,05; n=6; p<0,01) e ACh 
(CONT=0,98± 0,09; SD=1,54± 0,15; n=6; 
p<0,05), mas não quando pré-contraidos com a 
5-HT. Animais apenas sensibilizados não 

2+apresentaram aumento de RM para o Ca . Não 
houve alteração ao nível da CE50 em quaisquer 
dos grupos estudados.
Conclusões: Esses resultados sugerem a 
participação dos canais de calcio ROC e VOC 
na hiperreatividade obtida por desafio 
antigênico, sem detectar contudo, o 
envolvimento desses mecanismos quando o 
agonista utilizado foi a 5-HT.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 118

EFEITO DO SUCO GÁSTRICO SOBRE A 
REATIVIDADE DAS VIAS AÉREAS 
EXPOSTAS À INFLAMAÇÃO 
ALÉRGICA PULMONAR. PAPEL 
MODULADOR DOS PROSTANÓIDES E 
DOS NEUROPEPTÍDEOS.

Kanikadan, P.Y.S.; Oliveira-Filho, R.M.; 
Sertié, J.A.A.; Tavares de Lima, W. Depto. de 
Farmacologia, ICB, USP, São Paulo, Brasil.

Objetivo: Estudos indicam associação entre 
r e f l u x o  g a s t r o e s o f á g i c o  ( R G E )  e  
hiperreatividade na asma. Mas a relação causa-
efeito entre RGE e asma não está definida. 
Recentemente, mostramos que o contato 
intraluminal de suco gástrico (SG) com a 
traquéia (T) isolada de ratos com inflamação 
pulmonar causa hiporreatividade in vitro a 
metacolina (MCh). Assim, analisamos o papel 
dos neuropeptídeos (Np) e dos prostanóides (Pt) 
na modulação da resposta de T alérgicas 
expostas ao SG.

Métodos: Ratos machos Wistar (180g) foram 
sensibilizados (ovoalbumina, OA 10 m 
g/alúmen 10 mg, ip). Após 14 dias, foram 
broncoprovocados (aerossol, 1% 15 min). Os 
grupos receberam capsaicina (20, 30, 50 mg/kg, 
sc) 28 dias ou indometacina (4 mg/kg, iv), 30 
min antes do desafio e foram sacrificados após 
24 h. As T isoladas foram preenchidas com 20 m 
L de SG (3 h) e montadas para registro 
isométrico em cuba de órgão isolado em Krebs-
Henseleit (37ºC, 5%CO ) para construção de 2

curva dose-resposta à MCh. Resultados:
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p<0,05 em relação ao SG, OA e OA+SG 
(respectivamente, */**/f )
Conclusões: O SG induz a liberação de Np e Pt 
em T, os quais em contato com as T inflamadas 
pelo desafio alteram a reatividade a Mch, de 
modo que o componente modulador dos Pt seja 
mais intenso que o constritor dos Np observado 
in vitro.
Apoio Financeiro: FAPESP: 99/06210-8; 
02/06606-3; CAPES; CNPq

06 - 119
PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA 
LINFÁTICO (SL) NA INFLAMAÇÃO 
PULMONAR CAUSADA PELA 
ISQUEMIA/REPERFUSÃO-INTESTINAL 
(I/R-i)

1 1 1Cavriani, G ; Silva, ZL ; Oliveira-Filho, RM ; 
1 2 1 Siguemi, LS ; Jancar, S ; Tavares de Lima, W

1 2Deptos. de Farmacologia  e Imunologia ; 
ICB/USP-SP.

Objetivo: A inflamação sistêmica (IS) pode 
levar à insuficiência múltipla de órgãos e 
sistemas (IMOS). Nesse contexto, observa-se 
inflamação pulmonar (IP). Durante a I/R-i, o 
trato gastrintestinal (TGI) gera mediadores 
inflamatórios que podem modular, através do 
SL, a IP. Neste estudo avaliamos o efeito da 
secção do ducto linfático superior (DLS) sobre IP 
causada pela I/R-i em ratos.
Métodos: Após terem o DLS seccionado, ratos 
machos (Wistar) foram submetidos à oclusão da 
artéria mesentérica superior (45min) seguida de 
sua reperfusão (2h). A IP foi avaliada pela 
atividade pulmonar de mieloperoxidase (MPO) e 
do aumento de permeabilidade vascular (PV) no 
parênquima e intestino pela técnica do 
extravasamento do corante Azul de Evans (AE). 
O grupo controle consistiu de ratos não 
manipulados (basal) e de ratos I/R-i sem ducto 
seccionado. Resultados. A I/R-i causou 
aumento de MPO (0.53 ± 0.02) e do 
extravasamento do AE no parênquima (109.4 ± 
7.5) e intestino (238 ± 33) em relação ao grupo 
basal. A secção do DLS per se não alterou a 
atividade de MPO nem o extravasamento do 
corante AE no pulmão e intestino. Entretanto, no 
pulmão dos ratos submetidos à I/R-i com o DLS 
seccionado, observamos reduzida atividade de 
MPO (0.33 ± 0.02) e do extravasamento do 
corante AE no pulmão (66.3 ± 5.1) e intestino 
(165.8 ± 19.4).
Conclusões: Nossos dados sugerem que 
mediadores inflamatórios gerados no TGI 
possam ser drenados pelo SL e contribuir para a 
inflamação pulmonar causada pela I/R-i.
Apoio Financeiro: FAPESP: 02/06607-0; 
02/06606-3; CNPq

06 - 120
PAPEL DO ÓXIDO NÍTRICO NAS 
RESPOSTAS MEDIADAS PELOS 
RECEPTORES B  PARA AS CININAS NA 1

PATA DE RATOS PRÉ-TRATADOS COM 
LPS.
Passos, G.F., Fernandes, E.S, Campos, M.M., 
Calixto, J.B. Departamento de Farmacologia, 
UFSC-SC.

Objetivo: Foi demonstrado que o tratamento 
tópico com LPS é capaz de induzir aumento da 
resposta edematogênica mediada pelos 
receptores B  para as cininas, um processo 1

dependente de moléculas de adesão e citocinas 
p r ó - i n f l a m a t ó r i a s  ( X X X I V S B F T E ,  
res.04.125). O presente trabalho analisa a 
participação do óxido nítrico (NO) no aumento 
do edema de pata de rato induzido pelo agonista 

9B , des-Arg -BK, em animais pré-tratados com 1

LPS.
Métodos e Resultados: Foram utilizados ratos 
machos Wistar (150-180 g; N=5). A injeção 

9intraplantar (i.pl.) de des-Arg -BK (100 
nmol/pata) produziu uma pequena alteração de 
volume (0,13 ± 0,02 ml) em patas de animais 
controle, enquanto que o pré-tratamento com 
L P S  ( 1 ì g ,  i . p l . ,  1 2  h )  a u m e n t o u  
significativamente o edema induzido pela des-

9Arg -BK (0,41 ± 0,03ml). O tratamento com o 
inibidor não seletivo da NO sintase, L-NOARG 
(1ìg, i.pl., 12 h) ou (10 mg/kg, i.p., 30 min antes 
do LPS) foi capaz de reduzir o edema à des-

9Arg -BK em ratos tratados com LPS (41 ± 4 % e 
39 ± 8 %, respectivamente). Da mesma forma, o 
tratamento com os inibidores seletivos da NO 
sintase induzida, 1400W (1 mg/kg, s.c., 30 min 
antes do LPS) ou aminoguanidina (30 mg/kg, 
i.p., a cada 4 h) reduziu de forma significativa a 

9resposta edematogênica induzida pela des-Arg -
BK, em ratos tratados com LPS (45 ± 8 % e 50 ± 
5 %, respectivamente).
Conclusões: O aumento funcional dos 
receptores B  para as cininas em ratos tratados 1

com LPS parece envolver a produção de NO. 
Estes  resul tados contr ibuem para o 
esclarecimento dos mecanismos envolvidos nas 
respostas inflamatórias mediadas pelos 
receptores B .1

Apoio Financeiro: CAPES/PRONEX/CNPq

06 - 121
TALIDOMIDA (TLD) E PENTOXIFILINA 
(PTX) PREVINEM A 
CARDIOTOXICIDADE INDUZIDA POR 
DOXORRUBICINA (DXR) EM DOSES 
EXCEDENTES.
Costa, P.F.T.F.; Sousa, R.B.; Capaz, R.A.C.; 
Freire, R.S.; Ribeiro, R.A. Dep. Fisiologia e 
Farmacologia (UFC-CE).

Objetivo: A DXR é um antineoplásico eficaz 
sendo seu uso limitado pela cardiotoxicidade 
crônica que surge de forma cumulativa e dose-

dependente. Estudos anteriores demonstraram 
que TLD e PTX previnem os efeitos 
cardiotóxicos induzidos por DXR 25mg/Kg 
(dose cumulativa máxima-DMC). Nosso 
trabalho avalia a capacidade da TLD e da PTX 
na prevenção da cardiotoxicidade induzida por 
DXR em doses excedentes aos limites 
preconizados.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos, 
peso 120-200g, divididos em grupo tratados 
com salina (0,5ml, i.p.), DXR (DMC de 
25mg/kg i.p.), DXR (DMC de 37,5mg/kg e 
40mg/Kg i.p.). Outros grupos receberam TLD 
ou PTX (60mg/Kg por via s.c.) diariamente, 1h 
antes das doses de DXR. A cardiotoxicidade foi 
avaliada pelo ECG, índices cardíaco, hepático, 
esplênico, ponderal e pelos níveis séricos de 
TnT, CK-MB e LDH. O sacrificio ocorreu 6 e 10 
semanas (DXR 37,5 e 40mg/Kg) após o início do 
tratamento. O grupo tratado somente com DXR 
apresentou alterações significativa dos níveis 
séricos de TnT(3000%), CK-MB(250%), 
LDH(148%) e dos demais parâmetros quando 
comparado com o grupo controle (p<0,05). Os 
grupos tratados com TLD ou PTX apresentaram 
valores equivalentes ao controle.
Conclusões: Tanto TLD como PTX foram 
capazes de prevenir os efeitos cardiotóxicos 
induzidos pelas doses excedentes de DXR em 
todos os parâmetros utilizados. Estes dados 
sugerem que o uso concomitante de TLD e/ou 
PTX possibilita a utilização plena de doses 
excedentes de DXR. A utilização clínica desse 
achado carece ainda de ensaios clínicos.
Apoio Financeiro: CNPq, PRONEX e 
FUNCAP

06 - 122
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIINFLAMATÓRIA E 
ANTICONVULSIVANTE DA ISATINA

1 1 1Reis,GM ; Pontes, MC ; Bordalo, FS ; Malvar, 
1 2 2DC ; Silva, MT ; Netto-Ferreira, JC ; 

1 1Vanderlinde, FA e Côrtes,WS  1Depto. de 
Ciências Fisiológicas e 2 Depto. de Química, 
UFRRJ, Seropédica, RJ

Objetivo: A isatina é um endofármaco, que age 
como inibidor seletivo da MAO-B e antagonista 
do receptores de benzodiazepínicos e de 
ANP(Abel,E.L.Physiol.Behav.57(3):611,1995)
. Este trabalho avaliou preliminarmente a 
atividade antiinflamatória e anticonvulsivante 
da isatina.
Métodos e Resultados: Utilizamos os métodos 
do edema de orelha e das convulsões induzidas 
pelo pentilenotetrazol (PTZ), para os quais 
foram usados grupos de camundongos machos 
(n=5 ou 10) pesando entre 20 e 30 g 
administrados com isatina por via oral. No 
edema de orelha (Schiantarelli e cols.,Arzneim.-
Forsch.Drug.Res.32:230,1982) administrou-se 
a isatina em doses entre 2,5 e 80mg/kg e os 
controles salina 0,9%, dexametasona 0,5 mg/kg 
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e indometacina 10 mg/kg. No método das 
c o n v u l s õ e s  ( C z u c z w a r  e  
cols.,Neuropharm.25:465,1986), os animais 
receberam isatina em doses entre 10 e 80 mg/kg , 
salina e DMSO 20% (controles negativos) e 
fenobarbital (20 mg/kg-controle positivo). No 
edema de orelha a isatina reduziu a diferença de 
peso (mg) entre as orelhas nas doses de 
2,5(16,48±0,66), 5(7,32±0,65), 10(1,64±0,13), 
20(1,08±0,09), 40(0,96±0,16) e 80(0,62±0,19) 
mg/kg comparados à salina(26,4±0,98). Nas 
convulsões, a isatina nas doses 40 e 80mg/kg 
r e d u z i u  e m  8 0 % ( 0 , 9 0 ± 0 , 1 8 )  e  
86,7%(0,60±0,22) respectivamente, o número 
de convulsões e a mortalidade(77,8% para 
ambas),em relação ao DMSO(4,5±0,64).
Conclusões: Estes resultados sugerem uma 
atividade antiinflamatória para a isatina, de 
forma dose dependente, assim como uma ação 
anticonvulsivante, reduzindo a incidência e 
severidade das convulsões. FAPE
Apoio Financeiro: FAPERJ.

06 - 123
PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO (N0) 
PELAS CÉLULAS DA MEDULA ÓSSEA 
(MO) NA INFLAMAÇÃO ALÉRGICA 
PULMONAR (IAP): EFEITO DA 
OVARIECTOMIA (OVx)
Ligeiro de Oliveira, AP., Domingos, HV; 
Oliveira-Filho, RM; Tavares de Lima, W. 
Depto de Farmacologia., ICB/USP, SP

Introdução: A migração celular para o pulmão 
na IAP é modulada pelo estradiol (Ligeiro de 
Oliveira et al., Neuroimmumodulation 2003, in 
press). A geração de NO por essas células 
depende do período de tempo em que o animal se 
encontra em OVx (Ligeiro de Oliveira et al., 
SBFTE 2002, 04.159,153). O desafio antigênico 
eleva o número de células da MO em ratas OVx, 
um fato que também depende do tempo de OVx. 
Neste estudo avaliamos a produção de NO em 
células da MO de ratas com distintos períodos de 
OVx.
Métodos: Após 1 e 7 dias de OVx ou não 
(Sham), fêmeas Wistar foram sensibilizadas 
(OVA/alúmen) e desafiadas com OVA (aerossol, 
1%, 15 min) 14 dias após. Decorridas 24 h do 
desafio, as ratas foram sacrificadas e o lavado 
femural (LF, RPMI-1640, 5 mL) realizado. Após 

6processamento, 2 X 10  células foram incubadas 
com RPMI, em placas plásticas (24 poços). `A 
cultura, adicionou-se ou não LPS (200 mg/ml, 
Salmonella abortus). Decorridas 24 h, amostras 
(50ml) foram coletados e o NO mensurado 
Resultados:

* #P<0,05 X OVx; P<0,05 X Sham.

Conclusões:  O aumento relativo na produção 
do NO, causado pelo LPS, em células da MO, de 
ratas com IAP, pode ser decorrente da redução 

dos hormônios sexuais femininos (HSF). 
Sugere-se que o período de carência dos HSF 
exerce influência na atividade funcional das 
células da MO.

Apoio Financeiro: FAPESP: 98/10263-7; 
01/13384-4; 99/06210-8; CNPq

06 - 124
AMIFOSTINA (ETHYOL®) REVERTE A 
INFLAMAÇÃO E A HEMORRAGIA DA 
CISTITE HEMORRÁGICA (CH) 
EXPERIMENTAL.

1 1 1Batista, CKLT ; Mota, JMSC ; Loiola, RT ; 
1 1 1Souza, MLP ; Leitão, BTA ; Brito, GAC ; 

2 1Cunha, FQ  e Ribeiro, RA . Dpto. de Fisio e 
Farmaco FAC. Medicina - UFC e Dpto. de 
Farmacologia FAC FMRP - USP.

Objetivo: Ifosfamida (IFO) é um agente 
antineoplásico de largo espectro e que apresenta 
como fator limitante de seu uso, além da 
mielossupressão, a CH. Havíamos demonstrado 
que a lesão vesical é dependente da liberação de 
um metabólito urinário da IFO, a Acroleína 
(ACR), a qual induz a liberação de mediadores 
inflamatórios, entre os quais TNF, IL-1 e NO 
(J.Urology, 167, 2229, 2002). Este estudo avalia 
o papel da Amifostina (AMF), droga 
recentemente usada na proteção de alguns 
efeitos adversos da quimioterapia e 
radioterapia, na reversão dos eventos 
inflamatórios da CH induzida pela injeção de 
IFO ou de ACR.
Métodos e Resultados: Utilizamos 2 modelos 
de CH em camundongos Swiss machos (25-

o30g): 1 ) os animais foram tratados com AMF 
(6,25-100mg/kg/ip) antes da injeção ip de IFO 

o(400mg/kg), ou 2 ) tratados com AMF 
(1,5mg/intravesical) imediatamente antes da 
i n j e ç ã o  i n t r a v e s i c a l  ( i v e )  d e  A C R  
(0,08mg/bexiga). CH foi avaliada após 12h da 
IFO, ou 3h da ACR, pela alteração do Peso 
Úmido Vesical (PUV), análise macro e 
microscópica (Critério de Gray). IFO induziu 
aumento do PUV (187%, p<0,01) e AMF 
(100mg/kg) inibiu este aumento (97%, p<0,01). 
ACR induziu aumento do PUV (106%, 
p<0,001) que foi inibido (p<0,01) pela AMF 
(84%, p<0,01) .  Al terações  macro e  
miscroscópica também foram inibidas (p<0,05).
Conclusões: Os dados sugerem um efeito 
inédito para a AMF na prevenção da CH 
induzida por IFO. O mecanismo do efeito 
uroprotetor emcontra-se em estudo.
Apoio Financeiro: CNPq, PRONEX e 
FUNCAP.

06 - 125
RECEPTORES PERIFÉRICOS PARA 
TAQUICININAS E AMINOÁCIDOS 
EXCITATÓRIOS MEDEIAM A 
HIPERALGESIA INDUZIDA PELO 
VENENO DA ARANHA Phoneutria 
nigriventer.
1 2 2Zanchet, E.M., Cordeiro, M.N., Richardson, 

1 1M., Cury, Y. Laboratório de Fisiopatologia, 
2 Instituto Butantan, São Paulo, SP. Fundação 

Ezequiel Dias, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Objetivo: A aranha Phoneutria nigriventer 
representa a causa mais importante de 
envenenamento aracnídeo no Brasil, sendo a dor 
a principal manifestação clínica deste 
envenenamento. No presente, foi caracterizado a 
hiperalgesia causada pelo veneno de Phoneutria 
nigriventer.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar foram 
injetados pela via intraplantar com o veneno (1 
µg/pata). O limiar de dor foi avaliado antes e em 
diferentes tempos após a injeção do veneno, 
usando o teste de pressão de pata. O veneno 

acausou hiperalgesia, com pico na 4  hora após a 
injeção. A hiperalgesia foi inibida por 
capsazepina (120 µmol/kg, i.v.), pela 
administração local de GR82334 e GR94800 (10 
µmol/pata), ou pela injeção de MK801 (100 
pmol/pata), AP5 (40 pmol/pata) ou CNQX (100 
nmol/pata). Três frações enzimáticas isoladas do 
veneno de Phoneutria nigriventer, não 
relacionadas com as toxinas conhecidas do 
veneno, induziram efeito nociceptivo com 
cinética semelhante à do veneno bruto. Esta 
hiperalgesia foi inibida por antagonistas de 
receptores para taquicininas.
Conclusões: Estes dados sugerem que a 
hiperalgesia induzida pelo veneno de 
Phoneutria nigriventer é mediada pela 
estimulação de neurônios sensíveis a capsaicina, 
pela ativação periférica de receptores NK1 e 
NK2 e de receptores NMDA e AMPA para 
glutamato.
Apoio Financeiro: FAPESP e CAPES

06 - 126

EFEITOS DO LPS SOBRE A 
REATIVIDADE DA TRAQUEIA ISOLADA 
DE CAMUNDONGOS À METACOLINA

1 2 2Santos  AL, Keller , A, Russo , M. Tavares de 
1 1Lima ,W., Vargaftig , BB. Deptos de 

1 2Farmacologia  e Imunologia  ICB/USP-SP.

Objetivo: Entre os efeitos sistêmicos do LPS se 
destaca a indução de falência múltipla de órgãos, 
onde o pulmão é o principal órgão-alvo. Neste 
contexto, o LPS causa hiperreatividade (HIPER) 
e disfunção das vias aéreas. Entretanto, os 
mecanismos desencadeadores da HIPER 
causada pelo LPS não são bem compreendidos, 
não sendo excluído o seu potencial efeito local 
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sobre componentes da musculatura lisa. Neste 
estudo avaliamos a reatividade de traquéias de 
camundongos frente à metacolina (MCh) 
quando incubadas com LPS.  

Métodos e Resultados: Anéis de traquéias de 
camundongos (Tc) Balb/c na presença (+Epi) e 
ausência de epitélio (-Epi) foram montados para 
registro isométrico em cuba para órgão isolado 
(25 ml) em tampão Krebs-Hanseleit (37ºC, 
95%0 /5%CO ) na presença de LPS (5 m g, 2 2

Salmonella abortus). Decorridos 90 min, 
construiu-se curva concentração-efeito (CCE) à 
MCh. As CCE também foram realizadas em Tc 
incubadas (60 min) antes da adição ou não de 
LPS com 1m M de dexamatasona, indometacina 
e MK886. Os resultados obtidos estão 
mostrados abaixo:

*P<0.05 +Epi (Basal X LPS); #P<0,05 LPS 
(+Epi XEpi) **P<0,05 X LPS  
Conclusões: A HIPER à MCh causada pelo LPS 
é modulada por mediadores liberados pelo 
epitélio; possivelmente prostanoides e 
derivados da lipoxigenase.
Apoio Financeiro: FAPESP:01/11417-2, 
99/0610-2, CNPq

06 - 127
PARTICIPAÇÃO DAS CÉLULAS DA 
GLIA DA MEDULA ESPINHAL NA 
RESPOSTA ALGOGÊNICA INDUZIDA 
POR FOSFOLIPASES A ISOLADAS DO 2 

VENENO DE SERPENTES Bothrops asper 
(VBa).
1,3 2 3Chacur, M, Gutierrez, JM, Milligan ED, 
3 3 3Wieseler-Frank J, Maier SF, Watkins, LR, 
1 1Cury, Y. Lab. de Fisiopatologia, Instituto 

2Butantan, SP, Brasil, Inst. Clodomiro Picado, 
3Costa Rica, Centro de Neurosciências, 

Universidade do Colorado, EUA.

Objetivo: As miotoxinas II e III, duas 
fosfolipases A (FLA , variante Lys49 2  2

enzimaticamente inativa, e variante Asp49, com 
atividade catalítica, respectivamente) do VBa, 
induzem, além de efeito miotóxico, dor. Estudos 
anteriores demonstraram a participação de 
aminoácidos excitatórios e de neuropeptídeos 
liberados na medula espinhal, no efeito 
nociceptivo periférico induzido por ambas as 
FLA . Dados recentes têm evidenciado que as 2

células da glia possuem papel relevante para a 
manutenção de processos algogênicos. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a participação 
das células da glia da medula espinhal, no efeito 
algogênico das FLA -Lys49 e Asp49.2

Métodos e Resultados: Ratos machos foram 
injetados por via intraplantar, com 10µg de 

ambas as FLA  e a alodinia e hiperalgesia 2

avaliadas. Ambas as FLA  induziram 2
ohiperalgesia, com pico na 1  hora, porém, 

somente a Asp49 acarretou alodinia. A 
administração intratecal de fluorocitrato, 
inibidor metabólico das células da glia, inibiu 
a m b o s  o s  f e n ô m e n o s .  E n s a i o s  d e  
imunohistoquímica indicaram que ambas as 
FLA  acarretam aumento da expressão de 2

astrócitos e da microglia, particularmente na 
porção rostral da região lombar da medula 
espinhal.
Conclusões: Estes dados indicam que 
centralmente, além de aminoácidos excitatórios 
e glutamato, as células da glia têm papel 
relevante para o efeito nociceptivo induzido por 
FLA .2

Apoio Financeiro: FAPESP, CAPES,IASP.

06 - 128
PAPEL PROTETOR DA IL12 NA SEPSE 
INDUZIDA POR LIGAÇÃO E 
PERFURAÇÃO DO CECO (CLP)

1 2 1Moreno, S. E ; Rios-Santos F ; Alfaya , T; 
1 1 2Cunha, F. Q . FMRP/USP ; UESC

Objetivo: Na sepse, dentre os mediadores 
liberados por células residentes e/ou células 
recrutadas para o foco infeccioso, as citocinas 
desempenham um papel dual, possuem tanto 
papel protetor como também mediando os 
efeitos deletérios. Foi demonstrado em nosso 
laboratório que na sepse severa há falência da 
migração de neutrófilos para o foco infeccioso, 
que se correlaciona com a mortalidade. A IL12 é 
uma citocina essencial para a resistência às 
infecções, estimulando a síntese de IFN e NO 
que contribuem para eliminação do agente 
infeccioso. Objetivo do presente trabalho foi 
avaliar o papel da IL12 na migração de 
neutrófilos para a cavidade peritoneal e 
sobrevida de camundongos no modelo de CLP.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos knockouts para IL12 (IL12ko) e 
C57 selvagens como controle. No grupo sub 
letal (SL-CLP) o ceco recebeu 3 perfurações, 
enquanto que no letal (L-CLP) 12 perfurações. 
Após 6h, o lavado peritoneal, sangue, rins e 
pulmões foram coletados para análises. Animais 
IL12ko submetidos à SL-CLP apresentaram 
100% de mortalidade, enquanto o grupo 
controle apresentou 0%. Embora não tenham 
sido observadas diferenças na migração de 
neutrófilos entre os 2 grupos, os neutrófilos dos 
animais IL12ko apresentaram redução do índice 
de fagocitose e aumento no número de bactérias 
no sangue e peritônio. Paralelamente observou-
se aumento do infiltrado de neutrófilos no 
pulmão e rim.
Conclusões: Os resultados sugerem que 
embora a IL-12 não esteja envolvida na 
migração de neutrófilos para o foco infeccioso, 
é importante para os demais mecanismos de 
defesa e consequentemente na evolução da 

sepse.
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: CAPES, 
FAPESP, FAEPA

06 - 129
EFFECT OF BLOCKADE OF NITRIC 
OXIDE BIOSYNTHESIS ON THE 
EXPRESSION OF ADHESION 
MOLECULES ON LEUKOCYTE

1* 3Sandra H.P. Farsky , Jorge M.C. Ferreira JR , 
2 1Suzana B.V. Mello  Department of Clinical 

and Toxicological Analyses, School of 
2Pharmaceutical Sciences, Rheumatology 

Division, Department of Internal Medicine, 
School of Medicine, University of São Paulo, 

3and Immunochemistry Laboratory, Butantan 
Institute, Brazil. .

Objetivo: Previous studies showed that animals 
chronically treated with L-NAME present 
reduction of leukocyte influx into different 
inflammatory sites. These effects reflect, at least 
in part, the impairment in leukocyte-endothelial 
interaction in microcirculatory vessels of L-
NAME treated rats. Now, the role of oral L-
NAME treatment (20mg/Kg/day/14 days) on 
the expression of adhesion molecules in 
circulating leukocytes was assessed in Wistar 
rats.
Métodos e Resultados: Leukocytes were 
obtained from circulating blood from D-NAME 
or L-NAME treated rats. L-selectin and Integrin 

6 expression were quantified by FACs in 10 cells 
with or without stimulation (Bothrops jararaca 
venom BjV 1-5µg/10-30 minutes). Results 
showed that L-NAME treatment reduced L-
selectin expression in comparison with control 
animals (D-NAME) either with or without 
stimulation (table). Integrin expression was not 
affected in any condition. % Reduction of L-
selectin expression (L-NAME vs. Control)

Conclusões: Results show that this schedule of 
L-NAME treatment  impairs  cel lular  
recruitment and leukocyte-endothelial 
interactions in part through reduction of L-
selectin expression
Apoio Financeiro: FAPESP 02/02659-5

06 - 130
INALAÇÃO DE FORMALDEIDO E 
MODULAÇÃO DA INFLAMAÇÃO 
ALERGICA PULMONAR: PAPEL DOS 
NEUROPEPTIDEOS.

1 2 1Santos , A.L., Gruber , J., Oliveira-Filho , 
1R.M., Tavares de Lima , W. Deptos de 

1 2Farmacologia , ICB e Química  Fundamental 
IQ  USP/SP.

Objetivo: O formaldeido (FA) desencadeia 
inflamação pulmonar (IP) na qual o sistema 
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não-adrenergico não-colinergico (NANC) 
parece exercer efeito modulador. Indivíduos 
asmáticos apresentam piora da função pulmonar 
quando expostos a agentes tais como o FA. 
Entretanto, o efeito do FA no curso da 
inflamação alérgica pulmonar (IAP) ainda não 
está elucidado. Neste estudo avaliamos a 
participação do NANC na IAP em ratos 
expostos à inalação com FA.
Métodos e Resultados: Métodos e resultados: 
Duas semanas após o tratamento com capsaicina 
(caps, 20, 30, 50mg/Kg, sc), grupos de ratos 
machos Wistar (180g) foram expostos à 
inalação com FA (1%, 4 dias, 90 min/dia). 
Decorrido este período, os ratos foram ou não 
sensibilizados (ovoalbumina, OVA 10 m 
g/alumen 10 mg,ip). Após 14 dias, os animais 
foram broncoprovocados (aerossol , OVA 1% 15 
min) e o LBA realizado (20 ml, PBS) 24 h após. 
O botão celular obtido da centrifugação do LBA 
foi corado (Rosenfeld) e as células contadas. Os 
resultados obtidos estão apresentados na tabela 
abaixo

*P< 0,05 X Basal; **P< 0,05 X FA , # P< 0,05 X 
FA+OVA.
Conclusões: A IP causada pelo FA parece ser 
modulada pelo NANC. É provável que vias 
comuns sejam acionadas na IP e na IAP 
j u s t i f i c a n d o  p o s s í v e l  i n t e r a ç ã o  
neuropeptídeos~mastócitos.
Apoio Financeiro: FAPESP:01/11417-2, 
CNPq, FAPESP: 99/06210-2

06 - 131
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
HIPERALGÉSICA E EDEMATOGÊNICA 
INDUZIDA PELO SOBRENADANTE 
(SOB) DA CULTURA DE LEUCÓCITOS 
POLIMORFONUCLEARES (LPMN) NA 
PATA DE RATOS
Romualdo VA, Noman-Ferreira LC, Reis 
WGP, Francischi JN Deptº de Farmacologia-
ICB-UFMG

Objetivo: Mostramos anteriormente que o SOB 
da cultura de leucócitos mononucleares (LMn) 
incubados com carragenina (Cg), induzem 
hiperalgesia evidente, porém edema discreto na 
pata de ratos. Neste trabalho, verificamos se o 
SOB da cultura de LPMN também apresenta tais 
atividades biológicas após injeção na pata de 
ratos receptores.
Métodos: Foram utilizadas ratas Holtzman, 
pesando 140-180g. Os animais foram 
anestesiados e o sangue coletado por punção 
cardíaca. Os LPMN foram purificados por 
gradiente de centrifugação (Percoll 1,130), 
contados sob microscopia e feitas triplicatas 

5contendo 4x10  células em placas de cultura, 

estimuladas com 250mg de Cg/poço (SOB-
teste). Os controles (C) foram constituídos 
apenas por células sem Cg. As células foram 
incubadas em câmara de CO  à 5%, 36ºC, por 2 2

horas. Os SOB obtidos da centrifugação foram 
recolhidos e congelados até o momento do uso, 
quando foram descongelados e injetados via 
intraplantar (0,1mL/pata). O desenvolvimento 
de hiperalgesia e edema foram avaliados nas 6 
horas seguintes, pelos métodos de Randall-
Selitto e por hidropletismometria. Resultados: 
O SOB-teste causou hiperalgesia e edema 
significativos, a partir de 30 minutos até 6 horas 
após a administração, com pico na 3ª hora de -
70,8±7,2 (C -5,5±4,2, p<0,001) e edema de 
0,17±0,01 (C 0,01±0,007mL, p<0,01 ANOVA, 
Bonferroni).
Conclusões: Os LPMN liberam, em cultura, 
substâncias hiperalgésicas de maneira similar ao 
que foi observado com LMn submetidos às 
mesmas condições, porém induzem maior 
atividade edematogênica.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPQ

06 - 132
EFEITO DE DOADORES DE ÓXIDO 
NÍTRICO SOBRE A FASE TARDIA DO 
EDEMA DE PATA DE CAMUNDONGO 
INDUZIDO POR CARRAGENINA.
Fernandes, D. e Assreuy, J., Departamento de 
Farmacologia, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, Brasil.
Objetivo: Mostramos que a injeção de doadores 
de óxido nítrico (NO) reduz a primeira fase (com 
pico em 4h) do edema de pata de camundongo 
(EPC) induzido por carragenina. Neste trabalho, 
investigamos o efeito do NO na segunda fase do 
edema (com pico em 48h).
Métodos e Resultados: O EPC foi medido por 
pletismografia. Doadores de NO, nitroprussiato 
de sódio (SNP; 10 µmol/kg), S-nitroso-DL-
acetilpenicilamina (SNAP; 28 µmol/kg) ou 
trinitrato de glicerila (TGN, 27 µmol/kg), foram 
injetados s.c. 4 h antes ou 8, 16, 24 h depois da 
carragenina. O pré-tratamento com SNP reduziu 
a primeira (50 %) e a segunda fases (40 %) do 
EPC. Quando injetado 8 h após a carragenina, o 
SNP também reduziu a segunda fase do edema, 
mas se injetado 16 ou 24 h após, não teve efeito. 
TGN como SNAP reproduziram os efeitos do 

+SNP. Para testar a participação de canais de K  e 
da guanilato ciclase no efeito do NO, os animais 
receberam, 7,5 h após a injeção de carragenina, 
tetraetilamônio (TEA, 300 µmol/kg, s.c.) e/ou 
azul de metileno (AM, 16 µmol/kg, s.c) e, meia 
hora após, o SNP. Somente a combinação de 
TEA e AM bloqueou o efeito do NO (edema 
igual ao grupo controle).
Conclusões: Doadores de NO, utilizados tanto 
de forma profilática quanto terapêutica, 
exerceram efeito anti-inflamatório, reduzindo a 
segunda fase do EPC. Entretanto, o tratamento 
profilático não é efetivo se feito em tempos mais 
tardios da resposta inflamatória. O efeito anti-

inflamatório do NO na fase tardia parece 
+dependar igualmente de cGMP e de canais de K

Apoio Financeiro: CNPq, PRONEX, CAPES

06 - 133
PARTICIPAÇÃO DE 
PROSTAGLANDINAS (PGs), AMINAS 
SIMPÁTICAS (AS) E ENDOTELINAS 
(ETs) NA HIPERALGESIA MECÂNICA 
AGUDA INDUZIDA POR INJEÇÃO 
INTRATECAL DE 
ESTREPTOZOTOCINA (STZ).
CUNHA. J.M., SCHIVO, I.R.S., ROSA, S.R., 
CUNHA, F.Q., FERREIRA, S.H. Depto de 
Farmacologia, FMRP/USP.

Objetivo: Um dos agentes químicos utilizados 
para indução experimental de diabetes é a STZ, 
a qual induz quadros nociceptivos associados à 
hiperglicemia. No entanto, estudos realizados 
em nosso laboratório indicam que a injeção i.v. 
ou intraplantar (i.pl.) de STZ induz hiperalgesia 
mecânica independente de hiperglicemia. O 
objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade da 
STZ em induzir hiperalgesia mecânica quando 
administrada intratecalmente (i.t.) e o possível 
envolvimento de PGs, AS, ETs e citocinas nesse 
processo.
Métodos e Resultados: Observamos que a 
administração i.t. de STZ (10-100 ìg) induziu 
hiperalgesia mecânica, avaliada pelo método de 
pressão constante em patas de ratos (Wistar, 
180-200 g), em ambas as patas traseiras com 
pico na primeira hora, mantendo-se diferente do 
controle (salina, 10 ìl) até pelo menos 7h. O 
tratamento com indometacina (5 mg/kg, i.p.), 
atenolol (25 ìg/pata) ou BQ 788 (antagonista de 
receptores do tipo ET  de ETs, 10 nmoles/pata) B

inibiu a hiperalgesia mecânica induzida por 
STZ (30 ìg, i.t.) em 46%, 31% ou 49%, 
respectivamente, quando avaliada 1h após. O 
tratamento com dexametasona (2 mg/kg, s.c.) 
ou pentoxifilina (100 mg/kg, s.c.) não alterou a 
hiperalgesia induzida por STZ (30 ìg/i.t.).
Conclusões: Esses dados permitem concluir 
que a injeção i.t. de STZ é capaz de induzir 
hiperalgesia mecânica em patas de ratos e que 
PGs, AS e ETs, mas não citocinas parecem 
contribuir neste processo. A ausência de efeito 
da dexametasona pode indicar que a STZ induz 
a produção de PGs por mecanismos 
independentes de ativação de fosfolipase A2.

Apoio Financeiro: FAPESP e PRONEX.

06 - 134
"CROSS-TALK" ENTRE ÓXIDO 
NÍTRICO SINTASES COMO 
MECANISMO DE MODULAÇÃO DA 
RESPOSTA INFLAMATÓRIA.
Duma, D.; Silva-Santos, J.; Terluk, M.; 
Fernandes, D.; Veras, R.; Assreuy, J., 
Departamento de Farmacologia, CCB/UFSC.

Objetivo: Imediatamente após a injeção de 
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lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) há uma 
hipotensão rápida, mediada por óxido nítrico 
(NO) proveniente da NO sintase endotelial 
(eNOS). Assim, avaliamos a importância desta 
liberação imediata de NO na indução da 
atividade e expressão da enzima induzida 
(iNOS).
Métodos e Resultados: A indução e a atividade 
da iNOS (avaliada pelos métodos de western 
blot e produção de citrulina), o binding de 
corticóide ao seu receptor (GR, ensaio de troca) 
no pulmão e os níveis séricos de nitrato + nitrito 
(NOx; reação de Griess) foram avaliados 8 h 
após a injeção de LPS (5mg/kg, i.p.) em ratos 
Wistar. LPS causou indução da atividade de 
iNOS (1,7 ± 0,17 e 4,3 ± 0,52 pmol/min/mg 
proteína, controle e LPS, n=3) e redução da 
ligação de GR (0,18 ± 0,01 e 0,05 ± 0,04 
pmol/mg proteína, controle e LPS, n=3) no 
pulmão. O tratamento com L-NAME (10 
mg/Kg, i.p., 1 h antes do LPS): a) diminuiu a 
atividade da iNOS (2,5 ± 0,8 pmol/min/mg 
proteína), bem como sua expressão; b) reverteu 
a perda de ligação de GR (0,2 ± 0,06 pmol/mg 
proteína, n=3) e c) causou redução dos níveis de 
NOx (466 ± 31 LPS, 264 ± 34 L-NAME + LPS e 
6,3 ± 1,6 µM controle, n=3).
Conclusões: Portanto, como a inibição da 
produção de NO pela eNOS após a injeção de 
LPS diminui a atividade da iNOS e restaura a 
ligação de corticóide ao seu receptor, sugerimos 
que esta produção inicial de NO pela eNOS faz 
parte da sinalização intracelular que ocorre em 
resposta a um estímulo inflamatório e que pode 
ser determinante para o curso da resposta 
inflamatória.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq e PRONEX.

06 - 136
EFEITO INIBITÓRIO DO VENENO DE 
Crotalus durissus terrificus (VCdt) SOBRE 
A ATIVIDADE ELÉTRICA DE FIBRAS 
NOCICEPTIVAS DO JOELHO DE 
RATOS: ENVOLVIMENTO DE CANAIS 

+DE K .
1 2 2 1Picolo, G; Gomis, AM; Miralles, AB; Cury, 

2 1Y; Belmonte, C. Laboratório de 
Fisiopatologia, Instituto Butantan, Brazil; 
2Instituto de Neurosciências, Universidade 
Miguel Hernandez, Espanha.

Objetivo: O VCdt exerce efeito antinociceptivo 
periférico sobre a hiperalgesia induzida por 
carragenina ou PGE  Este efeito envolve a 2.

ativação de receptores opióides ê ou ê/ä, 
respectivamente, da via NO/GMPc e de canais 

+de K  sensíveis à ATP. No presente estudo, 
investigamos o efeito do veneno na resposta 
elétrica de fibras sensitivas de joelho inflamado 
de ratos.
Métodos e Resultados: Os animais foram 
anestesiados com tiopental e traqueotomizados. 
A artéria femoral foi canulada para controle da 

pressão arterial. Artrite aguda foi induzida pela 
injeção de kaolin e carragenina (50 µl, 2%) na 
articulação do joelho. O fêmur foi fixado e uma 
“piscina”, formada pela projeção da pele da 
pata, foi preenchida com óleo de parafina. O 
nervo safeno foi dissecado e as fibras aferentes 
colocadas sobre eletrodo de platina, para 
registro da corrente. A estimulação consistiu de 
rotações normal e nociva, para dentro e para 
fora, com duração de 10 s cada. A administração 
oral de VCdt (200 µg/kg) diminuiu a atividade 
elétrica induzida pelos movimentos do joelho 
inflamado. Este efeito foi parcialmente 
revertido pela injeção intraarticular de 
glibenclamida (80 µg), um bloqueador de canais 

+de K  sensíveis à ATP.
Conclusões: Os resultados demonstram que o 
VCdt reduz, em fibras nociceptivas, as 
descargas elétricas induzidas pelo movimento 
do joelho inflamado de ratos e corroboram a 

+participação de canais de K  no efeito 
analgésico do veneno.
Apoio Financeiro: FAPESP, Universidade 
Miguel Hernandez

06 -137
AÇÃO ANTINOCICEPTIVA DA 
DIPIRONA NA DOR CAUSADA POR 
AGONISTAS GLUTAMATÉRGICOS, 
SUBSTÂNCIA P E ÉSTER DE FORBOL.
Siebel, J.S.; Beirith, A.; Calixto, J.B. Depto de 
Farmacologia, UFSC. Florianópolis, SC.

Objetivo: Apesar de ser classificada como 
antiinflamatório não-esteroidal e ser muito 
utilizada na clínica, o mecanismo de ação da 
dipirona (DIP) ainda não foi esclarecido. Este 
trabalho avaliou a ação da DIP sobre a 
n o c i c e p ç ã o  c a u s a d a  p o r  a g o n i s t a s  
glutamatérgicos, pela substância P (SP) e pelo 
éster de forbol (PMA).
Métodos e Resultados: Camundongos machos 
(30-40 g) receberam DIP (15-500 mg/kg, i.p; 
100-600 µmol/sítio, i.t.) 30 e 15 min antes da 
injeção i.t. (5µl/sítio) de glutamato (175 nmol), 
NMDA (450 pmol), AMPA (135 pmol), cainato 
(110 pmol), trans-ACPD (2,6 nmol) ou SP (0,1 
nmol). O tempo que os animais permaneceram 
lambendo a região caudal (biting) foi avaliado 
em vários intervalos de tempo. Outro grupo de 
animais foi tratado com DIP (30-240 mg/kg, 
i.p.) e 30 min após, receberam uma injeção i.pl. 
de PMA (0.03 mg/pata). O tempo que os animais 
permaneceram lambendo a pata injetada foi 
contado por 30 min. A DIP (i.p.) causou inibição 
significativa do biting causado por glutamato 
(42±15%) e trans-ACPD (81±4%). A DIP (i.t.) 
também inibiu significativamente o biting 
induzido por glutamato e trans-ACPD (60±8 e 
60±7%). Além disso, a DIP (i.p. e i.t.) inibiu a 
nocicepção induzida pela SP (45± 16% e 
78±8%), além de ter causado inibição dose-
dependente da nocicepção ao PMA (0,03 
µg/i.pl.), com inibição de 95±4% e DI de 76 50 

mg/kg.
Conclusões: Os resultados indicam que as 
ações antinociceptivas da DIP parecem 
depender da interação com receptores 
glutamatérgicos metabotrópicos. Além disso, 
sugerem que a SP e a via da PKC também podem 
contribuir para o efeito antinociceptivo da DIP.
Apoio Financeiro: CNPq, PRONEX e CAPES

06 - 138
PARTICIPAÇÃO DO RECEPTOR B  1

PARA CININAS NA DOR 
NEUROPÁTICA EM CAMUNDONGOS.

1Ferreira, J.; Beirith, A.; Araújo, R.C.; 
2 3Pesquero, J.B.; Bader, M.; Calixto, J.B. 
Departamento de Farmacologia, UFSC, SC; 
1Universidade de Mogi das Cruzes, SP; 
2Departamento de Biofísica, UNIFESP-EPM, 

3SP; Department of Neuroscience, Max-
Debrück-Center for Molecular Medicine, 
Berlim-Burch, Alemanha.

Objetivo: Cininas são peptídeos envolvidos 
com vários estados patofisiológicos, tais como 
inflamação e dor. As dores neuropáticas são 
caracterizadas por hipersensibilidade crônica a 
estímulos normalmente inócuos (alodínia) e 
refratariedade aos tratamentos farmacológicos 
atuais. O objetivo deste trabalho foi de 
investigar o papel dos receptores B  para cininas 1

(B R) nas respostas nociceptivas crônicas 1

induzidas por neuropatia periférica com o uso 
de animais nocautes para o receptor B1 
(B RKO).1

Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos (20-25 g, N = 4-6) fêmeas 
selvagens ou B RKO. A neuropatia foi 1

produzida pela ligação parcial do nervo ciático 
direito (LPNC) em animais anestesiados. 
Comparada a falsa cirurgia, a LPNC produziu 
alodínia mecânica (avaliada com filamentos de 
von Frey 0,07-4 g), alodínia térmica ao frio 
(avaliada no teste da acetona) e ao calor 
(avaliada no teste plantar) observadas de 1 a 42 
dias após a lesão em animais selvagens. 
Avaliados 14 dias após a cirurgia, os animais 
B RKO tiveram uma significativa redução da 1

alodínia mecânica, ao frio e ao calor com 
inibições de 100%, 94±9 e 74±3%, 
respectivamente.
Conclusões: Nossos resultados demonstram a 
relevância destes receptores na dor neuropática, 
sugerindo que antagonistas do B R poderiam ser 1

eficazes no controle da dor produzida por 
neuropatias.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq, FINEP, 
PRONEX
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06 - 139
ENDOTHELIAL CELLS ARE THE GOAL 
FOR MELATONIN (MEL) INHIBITION 
OF LEUKOTRIENE B4 (LTB4) INDUCED 
NEUTROPHIL-ENDOTHELIAL 
INTERACTION.
C.E.Yamashita, C.M.C. Lotufo, R.P.Markus 
Laboratório de Cronofarmacologia, 
Departamento de Fisiologia, IB-USP. São 
Paulo. Brasil.

Objetivo: MEL reduces neutrophil-endothelial 
(N-E) interaction observed by intravital 
microscopy (Lotufo, Eur.J.Pharmacol. 430:351, 
2002). LTB4, but not fMLP, induced increase in 
vascular permeability is inhibited by MEL. 
These chemeoatractants act through different 
mechanisms; LTB4 activates N and E cells while 
fMLP activates only N. Aim: Verify which cell 
(neutrophil or endothelial cells) is the goal for 
MEL inhibition of the adhesion induced by 
LTB4.
Métodos e Resultados: MEL effect on LTB4-
induced CD18 activation and raise in neutrophil 
intracellular calcium were measured by flow 
cytometry and confocal microcopy (Fluo3-
AM), respectively. The adherence of neutrophil 
to cultured endothelial cells was quantified by 
measuring mieloperoxidase activiy. Rat 
cremaster muscle microvascular endothelial cell 
cultures were incubated with LTB4 (100 nM, 5 
min), than neutrophil enriched leukocytes were 
added. Results: MEL (1 nM) did not modify 
LTB4-(50  100 nM) induced CD18 leukocyte 

2+activation and Ca  mobilization. On the other 
hand, MEL (1nM) blocked LTB4-induced 
hyperadhesive state (40% above basal) of 
endothelial cells.
Conclusões: Here we show that low 
concentrations of MEL (1 nM) negativelly 
modulates N-E interaction by interfering 
directly on the endothelial cells rather than the 
neutrophils. Taking these data together with our 
previous results we suggest that plama MEL, 
which reflects nocturnal pineal production, 
acting on endothelial cells is the mechanism 
underneath diurnal variation of inflammation.
Apoio Financeiro: FAPESP

06 - 140
HIPERALGESIA ARTICULAR EM UM 
MODELO DE OSTEOARTRITE EM 
RATOS.

1 1 3Castro , RR; Girão , VCC, Bezerra , MM, 
2 1Rocha , FAC. Dep. Fisiologia e Farmacologia; 

2 3Dep. Medicina Clínica (UFC); Fac. Medicina 
Sobral (UFC).

Objetivo: Distúrbios de deambulação 
acompanhados de dor articular são um dos 
principais sintomas da osteoartrite (OA) em 
humanos. Neste trabalho, avaliamos a 
hiperalgesia (incapacitação articular) em um 
modelo de OA por secção do ligamento cruzado 

anterior (LCA) em ratos.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos 
(180-200g) foram submetidos à excisão 
cirúrgica do LCA (OA). Um grupo sham (SH), 
submetido à cirurgia exceto à secção do LCA, e 
um grupo naive (CT) foram usados para 
comparação. A IA (Tempo de Suspensão da Pata 
- TSP em s/10min) foi avaliada diariamente pelo 
teste de IA para ratos (Tonussi & Ferreira, 
1992). Aos 28 dias, os animais foram 
sacrificados e o influxo celular (IC) avaliado no 
lavado articular. A secção do LCA provocou, 

o oaos 12  e 13  dias, aumento significante (p<0,05) 
da IA em relação ao grupo SH, sendo o TSP= 
111,4±11,5s e 128,4±11,3 para OA e 75,3 ± 4,1s 
e 80,7±6,5s para SH. Não houve diferença entre 
os grupos SH e CT. A celularidade do lavado 
articular dos três grupos foi semelhante.
Conclusões: A secção do LCA em ratos 
provocou hiperalgesia que parece independer de 
influxo celular, reproduzindo a dor articular da 
osteoartrite.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 141
MEDIADORES IMPLICADOS NA 
NOCICEPÇÃO, HIPERALGESIA E 
EDEMA CAUSADOS POR 
ENDOTELINA-1 EM CAMUNDONGOS.
1 2 1Frighetto, M., Souza, G.E.P. e Rae, G.A., 

1Deptos. de Farmacologia, CCB, UFSC, 
2Florianópolis, SC e Fac. de Farmácia de 

Ribeirão Preto, USP, SP.

Objetivo: Caracterizar alguns mecanismos 
celulares implicados nos efeitos nociceptivos, 
hiperalgésicos (à capsaicina) e edematogênicos 
da endotelina-1 (ET-1) na pata de camundongos 
(Piovezan et al., Br. J. Pharmac., 129: 961-968, 
2000).
Métodos e Resultados: Camundongos machos 
foram tratados com os inibidores da COX 
Aspirina (10 e 30 mg/Kg, i.p.) ou Indometacina 
(3 mg/Kg, i.p.), o inibidor de cininase II 
Captopril (10 mg/Kg, i.p.), o antagonista de 
receptor B2 de bradicinina HOE-140 (3 
nmol/pata e 50 nmol/Kg), o inibidor de 
selectinas Fucoidina (10 mg/Kg, i.v.), o 
antagonista de receptor LTB4 para leucotrieno 
CP 105696 (3 mg/Kg, s.c.) o antagonista do 
receptor de PAF UK 74503 (1 mg/Kg, i.v.), ou o 
inibidor de NO-sintase L-NOARG (1.4 m 
mol/pata), para verificar a influência sobre os 3 
efeitos da ET-1 (10 pmol). Receberam então 
injeção intraplantar de ET-1 (ou PBS) na pata 
traseira direita e mediu-se o tempo despendido 
lambendo a pata por 30 min, como índice de 
nocicepção. Observou-se em seguida a 
ocorrência de hiperalgesia à capsaicina (0,1 m g, 
i.pl.) nos 5 min seguintes e por fim avaliou-se o 
edema como aumento de peso da pata injetada 
(em mg). Nenhum desses tratamentos 
influenciou os 3 efeitos da ET-1. Já a Pirilamina 
(antagonista de receptores H1 para histamina; 

400 m g/pata) aboliu os 3 efeitos da ET-1, 
enquanto a Metisergida (antagonista de 
receptores 5HT1/2 para serotonina; 30 
nmol/pata) inibiu somente a hiperalgesia. Ao 
contrário da Carragenina (300m g/pata), a ET-1 
não alterou a atividade da mieloperoxidade na 
pata até 120 min após a injeção, o que exclui a 
participação de neutrófilos na reação.
Conclusões: A histamina parece ser crucial à 
mediação dos efeitos nociceptivos e 
edematogênicos da ET-1 e contribui, junto com 
a serotonina, para a hiperalgesia química 
causada pelo peptídeo.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPESP.

06 - 142
EFEITO DE UM INIBIDOR DA 
LIPOXIGENASE NA ARTRITE POR 
ZYMOSAN (AZy) EM RATOS.
2* 1 4Rocha, FAC; Girão, VCC; Cunha, FQ; 
3 2 1Bezerra, MM; Siebra, MX; Castro, RR; 
1 1Ribeiro, RA. Dep. Fisiologia e Farmacologia  

2e Dep. Medicina Clínica  (UFC); Fac. de 
3Medicina de Sobral  (UFC); Depto. de 

4Farmacologia (FMRP-USP) .

Objetivo: A AZy apresenta Influxo Celular 
(IC), com predomínio de neutrófilos na fase 
aguda, e Incapacitação Articular (IA). Neste 
estudo, investigamos o papel de um inibidor de 
lipoxigenase (BWA4C) na AZy em ratos.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos 
(220g) foram submetidos à injeção intra-
articular (ia) de Zymosan (1mg) no joelho 
direito. A IA foi avaliada pelo teste de IA para 

a aratos entre a 3  e 4  h da AZy e expressa como 
Tempo de Suspensão da Pata (TSP), em 

3segundos (s). O IC (céls/mm ) foi avaliado no 
lavado articular, às 6 h de artrite. Grupos de 
animais receberam o composto BWA4C (10 
mg/50ml-ia) 30 min antes (profilático) ou 2 h 
após (terapêutico) a indução da AZy. Controles 
(CT) receberam salina. BWA4C profilático, 
mas não terapêutico, reduziu significantemente 
a IA (p<0,05) (TSP=34±6,8s), comparado ao 
CT (TSP=55±2.2s). BWA4C, quer profilático 
quer terapêutico, não reduziu significantemente 

3o IC (23091±8363 céls/mm ), comparado ao CT 
3(19808±4366céls/mm ).

Conclusões:  Produtos  der ivados  da  
lipoxigenase reduzem a hiperalgesia na AZy 
sem alterar a migração de neutrófilos.
Apoio Financeiro: CAPES
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06 - 143
EFEITO DE UM SCAVENGER DE 
PEROXINITRITO (PN) NA 
REABSORÇÃO ÓSSEA INFLAMATÓRIA 
(RAO) EM RATOS.
3  2 2Bezerra,MM; Girão, VCC; Castro, RR; 
1 1Souza, LT; * Rocha, FAC; Depto. Med. 

1 2Clínica e Depto. Fisio e Farmacologia (UFC); 
3Fac. Medicina de Sobral (UFC).

Objetivo: A participação do óxido nítrico no 
metabolismo ósseo é controversa. A rigor, baixos 
níveis de NO seriam cruciais para a homeostase 
da formação óssea, ao passo que níveis elevados 
levariam à reabsorção óssea em situações 
inflamatórias, via formação de PN, por 

-combinação de O  com NO. Investigamos o 2

efeito de um scavenger de PN (Ácido Úrico-AU) 
usando a doença periodontal (DP) experimental 
como modelo de RAO em ratos.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar foram 
submetidos à colocação de um fio de nylon nos 
segundos molares superiores, pesados 
diariamente e sacrificados aos 7d. As maxilas 
foram removidas, fixadas em formol, dissecadas 
e coradas com azul de metileno. A perda óssea 
alveolar (POA) foi avaliada (aumento 4x) 
medindo-se a distância (mm) entre a junção 
amelo-dentinária e o osso alveolar. Grupos 
foram tratados com AU (100 mg/kg/d i.p.) ou 
salina (grupo NT), por 7d. O AU reduziu em 
30,8% a POA, em relação ao grupo NT (P<0,05). 
Não houve diferença na perda ponderal entre os 
grupos.
Conclusões: A elevação dos níveis séricos de 
AU promove redução na reabsorção óssea 
inflamatória da DP em ratos. Esse efeito pode ser 
devido a uma ação local do AU, como scavenger 
de PN.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 144
DESNUTRIÇÃO INTRA-UTERINA 
REDUZ EXPRESSÃO DE LECAM
M.A.V.Landgraf; L.L.Martinez; M.C.P.Franco; 
V.M.F.Rastelli; D.Nigro; R.C.T.A.Passaglia; 
M.H.C.Carvalho; Z.B.Fortes. Depto de 
Farmacologia,ICB/USP

Objetivo: A desnutrição intra-uterina pode 
afetar permanentemente estrutura e função de 
vários órgãos e tecidos e predispõe os indivíduos 
a infecções. O objetivo do estudo é avaliar a 
capacidade migratória dos leucócitos em ratos 
desnutridos in utero.
Métodos e Resultados: Foram utilizados ratos 
Wistar machos adultos provenientes de mães 
desnutridas durante a gestação(desnutridos) e de 
mães submetidas a dieta ad libitum(nutridos); o 
nº de leucócitos que rolaram sobre o endotélio 
venular,aderiram e migraram após aplicação de 
TNFa ,LTB e ZAP foram determinados em 4 

vênulas da fascia espermática usando 
microscopia intravital.Pressão arterial(PA)foi 

medida em animais não anestesiados por 
pletismografia de cauda e a expressão de 
LECAM pelos granulócitos determinada por 
citometria de fluxo.O nº de"rollers" em 
desnutridos foi 35% menor do que em 
nutridos.O nº de leucócitos que aderiram ao 
endotélio venular foi menor em desnutridos 
(44,7%,29,9%,57,9%,49%, respectivamente 
LTB ZAP,TNFa tópico e TNFa injetado),assim 4,

como os leucócitos migrados (46,7%). A 
contagem de neutrófilos foi menor (27,8%) nos 
desnutridos, que também apresentaram PA 
elevada em relação aos nutridos(128,2± 1,8 x 
120,5± 1,5,mmHg).A expressão de LECAM foi 
reduzida em desnutridos [Desnutrido:LECAM 
c o n s t i t u t i v a  ( L ) = 1 0 , 0 ±  0 , 0 0 1 ;  
L E C A M + LT B ( L L ) = 1 0 , 0 ±  0 , 0 0 1 ;  4

Nut r ido : (L)=11 ,8±  0 ,8 ;  (LL)=10 ,2±  
0,2,unids.arbitrárias]
Conclusões: A diminuição do rolamento 
leucocitário pode estar relacionada à 
neutropenia e à redução da expressão de 
LECAM observada na desnutrição intra-
uterina. Isso pode contribuir para maior 
predisposição à infecção observada em 
indivíduos desnutridos
Apoio Financeiro: FAPESP/PRONEX

06 - 145
AVALIAÇÃO DA NOCICEPÇÃO 
INDUZIDA POR ANTÍGENO EM RATOS 
E CAMUNDONGOS.
Marisa Frederico1, Nilce Alves1, Thiago 
Cole1, Anna Paula Piovezan2. 1Alunos e 
2Professora do Curso de Farmácia  UNISUL/ 
Tubarão/ SC. Pesquisadores do GRUPNAT.

Objetivo: A ovoalbumina (OVA) induz 
nocicepção em camundongos sensibilizados. 
Nesta mesma espécie, nosso grupo registrou 
atividade analgésica da Casearia sylvestris (CS) 
em modelos de dor induzida por formalina ou 
ácido acético e no hot plate. Este estudo 
investiga a capacidade do antígeno em induzir 
nocicepção em ratos, bem como avalia um 
possível efeito antinociceptivo da CS em 
modelo de dor alérgica.
Métodos e Resultados: Camundongos ou ratos 
machos foram sensibilizados com solução de 
OVA + Al(OH)  por via subcutânea (s.c.). Após 3

14 dias, os animais receberam diferentes doses 
de OVA na pata e foram observados quanto ao 
aparecimento de comportamento nociceptivo 
(lamber, morder, ou levantar a pata tratada). 
Para avaliar a influência da CS na dor induzida 
por OVA, animais foram tratados por via oral 
com o extrato bruto hidroalcoólico da planta 
(EBHA, 30 a 300 mg kg-1) previamente à 
administração do antígeno. Animais controle 
(ctr, não-sensibilizados) receberam injeção s.c. 
de veículo. A injeção de OVA na pata de ratos 
sensibilizados induziu nocicepção, manifestada 
como aumento do tempo (s) de lambida (ctr: 

22,7±10,6; OVA100µg: 108,6±30,0) ou do 
número de eventos (ctr: 9,0±5,3; OVA100µg: 
52,0±17,7) apresentados até 45 min após a 
mesma. Em camundongos, o EBHA de CS 
reduziu o comportamento nociceptivo induzido 
pelo antígeno (aos 45 min, ctr: 3,5±1,6; 
OVA3µg: 80,6±26,3; CS300: 11,1±5,6).
Conclusões: O modelo de dor induzida por OVA 
pode ser útil para estudo de dor imune em ratos. 
O EBHA de Casearia sylvestris também 
apresenta atividade antinociceptiva em modelo 
de dor alérgica.
Apoio Financeiro: UNISUL

06 - 146
EFEITO DO TRATAMENTO 
COMBINADO DE SALMETEROL E 
FLUTICASONA SOBRE A RESPOSTA 
ALÉRGICA PLEURAL EM RATOS.
Paiva R, Alves A, Rocha V, Pires A, Cordeiro 

1  2R, Lagente V, Johnson M, Martins M & Silva 
P. Lab. de Inflamação/DFF, 

1IOC/FIOCRUZ,Brasil; GlaxoSmithKline, 
2Inglaterra; Université de Rennes 1, França.

Objetivo: Agonistas ß -adrenérgicos e 2

glicocorticóides são compostos amplamente 
utilizados no tratamento de doenças alérgicas. 
Considerando-se a combinação de drogas com 
efeitos farmacológicos complementares como 
abordagem terapêutica relevante, no presente 
estudo avaliamos o efeito da associação de 
salmeterol e fluticasona sobre a pleurisia 
alérgica, com ênfase sobre o influxo 
eosinofílico.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar foram 
sensibilizados com ovoalbumina em associação 
a Al(OH) , sendo desafiados intrapleuralmente 3

com antígeno 14 dias após. A administração de 
fluticasona (0,5 mg/cavidade), salmeterol (5 
mg/cavidade), ou a associação das duas dogas 
(n=5 por grupo) foi realizada topicamente, 1h 
antes do desafio antigênico. Verificamos um 
aumento significativo (p<0,05) do número de 
eosinófilos pleurais 24 h após o desafio 

6 antigênico (11,5 ± 0,6 x 10 células/cavidade), 
quando comparado ao grupo controle de animais 
sensibilizados injetados com salina (2,1 ± 0,5 x 

6  10 células/cavidade). A associação de 
fluticasona e salmeterol, em doses destituídas de 
atividade per se, mostrou-se capaz de inibir o 

6 infiltrado eosinofílico tardio (1,9 ± 0,2 x 10
cé lu la s / cav idade ) .  Os  p rocessos  de  
extravasamento protéico (52,2 ± 5,3 
mg/cavidade) e de influxo neutrofílico (24,2 ± 

6 3,5 x 10 células/cavidade), verificados 6 h após 
a estimulação, também foram inibidos de forma 
sinérgica pelo tratamento com a associação 

6 (21,4 ± 1 mg/cavidade e 2,5 ± 0,9 x 10
células/cavidade, respectivamente).
Conclusões: Nossos resultados indicam que a 
associação de salmeterol e fluticasona promove, 
de forma sinérgica, um ação inibitória sobre o 
processo inflamatório alérgico pleural em ratos, 
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podendo oferecer uma importante estratégia 
terapêutica no tratamento de doenças 
pulmonares de origem alérgica.
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: CNPq, 
FAPERJ e FIOCRUZ.

06 - 147
MIGRAÇÃO DE NEUTRÓFILOS 
INDUZIDA POR LTB  PARA CAVIDADE 4

PERITONEAL DE CAMUNDONGOS É 
DEPENDENTE DE MACRÓFAGOS 
RESIDENTES E LTB .4

Chiaro, VO; Chedid, E; Oliveira, SHP*; 
Cunha, FQ. Depto de Farmacologia FMRP 
USP *Depto de Ciências Básicas FOA UNESP

Objetivo: É essencial a mobilização adequada 
de leucócitos para o foco inflamatório mas 
quando há exacerbação da resposta inflamatória 
e ativação de neutrófilos ocorre injúria tecidual. 
Um dos mediadores envolvidos nessa resposta é 
o Leucotrieno B . Assim, estudar os mecanismos 4

que regulam a migração de neutrófilos induzida 
por LTB  é importante na obtenção de um 4

método terapêutico eficaz. O objetivo deste 
estudo é avaliar cinética e mediadores 
envolvidos na migração de neutrófilos para 
cavidade peritoneal de camundongos induzida 
por LTB .4

Métodos e Resultados: Células peritoneais 
foram colhidas após injeção de diferentes doses 
de LTB4 e em diferentes tempos após estímulo. 
Os  animais  foram pré- t ra tados  com 
antiinflamatórios, inibidores de LTB4, 
Tioglicolato e composto 48/80; após 6h fez-se 
contagem total e diferencial de leucócitos. 
Melhor dose de LTB4 que induz migração de 
neutrófilos é 25ng/cav 6h após estímulo 
( 6 . 2 ± 2 . 0 ,  P B S = 0 . 4 ± 0 . 1 n e u t / c a v ) .  
Dexametasona  (Dexa+LTB4=0.5±0.2 ,  
LT B 4 = 2 . 6 ± 0 . 7 n e u t / c a v ) ,  M K 8 8 6  
(MK+LTB4=1.6±0.5, LTB4=3.1±0.9neut/cav) e 
B W A 4 C  ( B W + L T B 4 =  2 . 8 ± 0 . 5 ,  
LTB4=6.3±1.0neut/cav) mas não Nitro-L-
Arg in ina ,  BN50730  e  Indometac ina  
(Nitro+LTB4=2.2±0.7, BN+LTB4=1.6±0.4, 
Indo+LTB4=3.2±1.2; LTB4=2.6±0.7neut/cav) 
inibiu migração de neutrófilos induzida por 
LTB4. Animais pré-tratados com Tioglicolato 
(Tg+LTB4=12.8±1.0, LTB4=5.2±0.1neut/cav) 
tiveram migração de neutrófilos potencializada, 
mas não ocorreu diferença em animais tratados 
c o m  4 8 / 8 0  ( 4 8 / 8 0 + LT B 4 = 3 . 7 ± 1 . 0 ,  
LTB4=3.0±0.9neut/cav). n=6 p/ todos os grupos.
Conclusões: Migração de neutrófilos em 
camundongos é dependente de LTB  ou citocinas 4

e quimiocinas. PAF, NO e produtos da COX 
parecem não estar envolvidos na migração. 
Macrófagos mas não mastócitos são células 
residentes envolvidas no processo.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq

06.148
EOSINOPHIL ACTIVATION IN 
CROHN'S DISEASE PATIENTS
Coppi, LC¹, Thomazzi, SM², Ayrizono, MLS³, 
Coy, CSR³, Montes, CG¹, Antunes, E², Ferraz, 

 JGP¹Dept. Internal Medicine¹ and 
 Pharmacology²and Surgery³, Faculty of 

Medical Sciences, UNICAMP, Campinas; SP; 
Brazil

Objetivo: Eosinophils (EO) are involved in the 
pathogenesis of various chronic inflammatory 
diseases, and they can be identified in tissue 
samples obtained from inflammatory bowel 
disease patients. Whether EO activation 
contributes to the pathogenesis of Crohn's 
disease is unknown. The aim of this study was to 
investigate the activity of EO isolated from 
peripheral blood in Crohn's disease patients.
Métodos e Resultados: Human EO, healthy 
volunteers (n=5) and Crohn's disease (n=5) 
patients, was purified using a Percoll gradient 
followed by a immunomagnetic cell separator. 
EO migration was evaluated using a 48-well 
microchemotaxis chamber. EO adhesion either 
to fibronectin or human serum-coated plates and 

-9EPO release were examined. The fMLP (3x10 -
-610 M)-induced eosinophil chemotaxis was 

significantly augmented in cells isolated from 
Crohn's disease (75%) compared to healthy 
volunteers. The treatment of EO from Crohn's 

-7 -5 -8 -disease with PAF (10 -10 M), PMA (10 -10
6M) or eotaxin (100-1000ng/mL) increased the 
adhesion of cells to fibronectin (49,1%) and 
serum (44,9%) when compared to healthy 
volunteers. The EPO release in EO treated with 

-7 -5fMLP (10 -10 M), PMA (10-1000ng/mL) or 
SAZ (0,25-1mg/mL) was reduced in cells from 
Crohn's disease (42,7%) when compared to 
healthy volunteers.
Conclusões: These results suggest that 
peripheral eosinophils are potentially “primed”, 
and likely to be activated in Crohn's disease. 
Therefore, they may contribute to Crohn's 
disease pathogenesis.
Apoio Financeiro: Supported by FAPESP 
00/13863-7.

06 - 149
PARTICIPAÇÃO DO AMPc, 
PROTEÍNOQUINASE A (PKA) E 
PROTEÍNOQUINASE C (PKC) NA 
HIPERNOCICEPÇÃO MECÂNICA 
INDUZIDA POR FATOR DE 
CRESCIMENTO DO NERVO (NGF).
1 1 1  FUNEZ, MI; SCHIVO, IRS; ROSA, SR;
1 1 1FERREIRA, SH; CUNHA, FQ. FMRP/USP.

Objetivo: NGF é uma neurotrofina liberada por 
diferentes  células  como mastóci tos ,  
queratinócitos e fibroblastos da pele e tecido 
subcutâneo durante processos inflamatórios. 
Quando administrado intraplantarmente (ipl), 
induz hipernocicepção mecânica de maneira 

dose-dependente que é parcialmente (±50%) 
inibida pelo tratamento com Indometacina mais 
Atenol. A ativação da cascata de segundos 
mensageiros adenilato ciclase-AMPc-PKA e da 
PKC tem papel importante na hipernocicepção 
induzida por alguns mediadores inflamatórios 
como prostaglandinas e dopamina. Este trabalho 
teve como objetivo investigar a participação de 
AMPc, PKA e PKC como possíveis vias de 
transdução de sinal nos neurônios sensoriais 
durante a hipernocicepção mecânica induzida 
por NGF.
Métodos e Resultados: Utilizamos a 
metodologia de pressão constante em patas de 
ratos (Wistar, machos, pesando 180-200g), 
modificação da técnica proposta por 
RANDALL & SELITTO (1957). O pré-
tratamento dos animais (30 min antes) com 
inibidor da fosfodiesterase 4 (PDE4), Rolipram 
(9µg/ipl/100mL) potencializou, em 42.6%, a 
hipernocicepção mecânica induzida por baixa 
dose de NGF (1.5ng/ipl/100mL). Os pré-
tratamentos dos animais (30 min antes) com H89 
(inibidor de PKA, 27µg/ipl/100mL) ou 
C a l f o s t i n  C  ( i n i b i d o r  d e  P K C ,  
300ng/ipl/100mL) inibiram significativamente 
a hipernocicepção mecânica induzida por NGF 
(5ng/ipl/100mL), em 73.5% e 38.6%, 
respectivamente.
Conclusões: Os resultados sugerem que o 
AMPc, PKA e a PKC participam da 
hipernocicepção mecânica induzida por NGF.
Apoio Financeiro: CAPES, PRONEX, 
FAPESP.

06.150
EFEITO DO POLISSACARÍDEO DE 
GOMA GUAR SOBRE A 
DEAMBULAÇÃO E O INFLUXO 
CELULAR EM CAVIDADE ARTICULAR 
DE RATOS.

1 2 2Castro,RR ; Cunha, PRL , Feitosa, JPA , Girão, 
1 3 1VCC , Rocha, FAC . Dep. de Fisiologia e 

2Farmacologia, Departamento de Química Org. 
3e Inorg.;  Dep. de Medicina Clínica/UFC.

Objetivo: Polissacarídeos (PS) de alto peso 
molecular tem sido usados no tratmento de 
osteoartrose. A Goma Guar (GG) é uma 
galactomanana, com uma cadeia linear de D-
manopiranose unidas por ligações â(1?4) e 
resíduos laterais de D-galactopiranose unidos 
por ligações á(1?6). Há 1.5-2.0 resíduos de 
manose por resíduo de galactose. Investigamos 
o efeito da administração intra-articular (i.art.) 
de GG em ratos, avaliando a hiperalgesia 
(incapacitação articular - IA) e o influxo celular 
(IC).
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos 
(180-200g) receberam solução salina de GG 
i.art. (30ìg, 100ìg, 300ìg e 400ìg). Grupo 
controle (CT) recebeu veículo. Um outro grupo 
recebeu GG 400ìg como gel reticulado. A IA foi 
avaliada pelo teste de IA (Tempo de Suspensão 
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da Pata - TSP em s) para ratos e o IC no lavado 
articular, às 6h pós GG i.art. A GG promoveu IA 
dose-dependente, com pico entre a 3 e 4h (TSP= 
32.95±4.05 e 11.59s±0.99s para GG 400ìg e CT, 
respec t ivamente ;  p<0 ,001)  e  IC  de  

3 39917±1519céls/mm , 12592±2761 céls/mm  e 
de 710±129céls/mm3 para GG 300, GG 400 e 
CT, respectivamente (p<0,01 para GG em 
relação ao CT). GG 400mg gel, promoveu 
hiperalgesia significativamente (p<0.05) maior 
que GG 400ìg solução (TSP = 49.1±4.7s e 
33.0±4.0, respectivamente). O IC não diferiu 
significativamente entre estes dois grupos.
Conclusões: A injeção de GG i.art. promove 
hiperalgesia e influxo celular. O estado físico da 
GG parece influir no desenvolvimento da 
hiperalgesia.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 151
A NOVEL PHENOXI-PHTALIMID ACID 
DERIVATIVE LASSBIO 552 CAUSED A 
SELECTIVE INHIBITION OF 
ALLERGEN-EVOKED EOSINOPHIL 
RECRUITMENT IN SENSITIZED RATS
1,3 2 2Neves, JS; Lima, LM; Fraga, CAM, 
2 2 3 4Barreiro, EJ, Miranda, ALP, Diaz, BL; Silva, 

4 1PMR; Martins, MA, Depto. de Farmacologia 
2Básica e Clínica  ICB  UFRJ; Depto de 

Fármacos, Faculdade de Farmácia, UFRJ; 
3 4INCA-RJ; Depto. de Fisiologia e 
Farmacodinâmica, IOC, FIOCRUZRJ.

Objetivo: Previous study revealed that the 
compound LASSBio 552 (L-552) inhibits 
histamine and LTD -evoked guinea pig tracheal 4

contraction (Lima, LM, Bioorg Med Chem 
Lett,12(11), 1533, 2002). The present study 
further examines the putative anti-allergic 
properties of this compound using a model of 
allergen-evoked pleural inflammatory response 
in actively sensitized rats.
Métodos e Resultados: Fourteen days after the 
sensitization (50µg of ovalbumin and 5mg of 
Al(OH) ) Wistar rats were challenged with 3

ovalbumin (12 µg/cavity) intrathoracically. Rats 
-1receiving L-552 (24 to 96 µmol kg , 1 h before 

challenge, intraperitoneally) had less augmented 
eosinophil and mononuclear cell (˜59% and 40% 

-1of inhibition at 96µmol kg , respectively, n=6, 
*p<0,01) counts in the pleural effluent 24 h post-
challenge, similarly to what was observed 
following treatment with the CysLT  receptor 1

-1antagonists zafirlukast (9 to 72 µmol kg ) or 
-1montelukast (9 to 36 µmol kg ). These 

treatments failed to alter the increased levels of 
eotaxin, plasma leakage, mast cell degranulation 
and neutrophil infiltration observed 6 h post-
challenge, showing they have a common profile 
of effects. However, a calcium mobilization 
assay in CysLT  receptor transfected cells 1

showed that L-552 did not prevent LTD -evoked 4

calcium influx indicating that it is not acting by 

blockade of the CysLT  receptor.1

Conclusões: L-552 is a new compound with 
selective antieosinophilotactic properties that 
can represent an alternative therapeutic 
approach for atopic diseases.
Apoio Financeiro: FAPERJ/CAPES

06 - 152
PARTICIPAÇÃO DO NO ENDÓGENO NA 
HIPERALGESIA DA ARTRITE POR 
ZYMOSAN (AZy) EM RATOS.
1 4 3Girão, VCC; Cunha, FQ; Bezerra, MM; 
2 1 2*Carvalho, AP, Ribeiro, RA; Rocha, FAC. 

1Dep. Fisiologia e Farmacologia  e Dep. 
2Medicina Clínica  (UFC); Fac. De Medicina 

3 de Sobral (UFC) ; Depto. de Farmacologia 
4(FMRP-USP) .

Objetivo: A ação do NO em fenômenos de dor 
inflamatória ainda não está esclarecida. Em 
trabalhos anteriores, demonstramos que 
doadores de NO administrados de forma 
terapêutica promovem analgesia na AZy, 
possivelmente por efeito a nível do SNC. Neste 
estudo, investigamos a cinética da liberação do 
NO a nível intratecal na AZy.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos 
(220g) receberam Zy (1mg) intra-articular no 
joelho direito (NT) ou salina (CT). A 
Incapacitação Articular (IA) foi avaliada pelo 
teste de IA para ratos entre 3 e 4 h da AZy e 
expressa como Tempo de Suspensão da Pata 
(TSP), em segundos (s). Os animais foram 
sacrificados, sob anestesia às 0, 1, 3, 6, 12, ou 
24h após Zy i.art. Amostras de líquor foram 
colhidas através de uma cânula inserida na 
cisterna magna, sob anestesia, para análise da 
liberação de nitrito (Griess - µmol/l). Conforme 
demonstramos em estudos anteriores, a injeção 
de Zy promove hiperalgesia, que se inicia 2h 
após injeção do Zy, sendo máxima entre 3 e 4 h, 
retornando aos valores basais a partir de 6h até 
24 h, quando comparado ao CT. Os níveis de 
nitrito (µM) no líquor foram de 14.2±2.4, 
8.7±0.9*, 8.9±0.8*, 11.7±0.8*, 11.4±1.3 e 
13.9±0.8, às 0h, 1, 3, 6, 12 e 24h após a injeção 
do Zy, sendo os valores às 1, 3 e 6h 
significantemente diferentes do basal 
(*p<0,05).
Conclusões: Existe uma associação entre a 
redução dos níveis de NO ao nível do SNC e o 
desenvolvimento de hiperalgesia na AZy. É 
possível que inibidores endógenos participem 
nesse mecanismo.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 153
NOVAS EVIDÊNCIAS SOBRE O 
MECANISMO ENVOLVIDO NA 
RESPOSTA CONTRÁTIL INDUZIDA 
PELA BRADICININA NA ÍRIS DE 
PORCO IN VITRO.

1 2  1,2Sayah El, M, Calixto, J.B . Departamento de 
Farmacologia, UFSC, Florianópolis, SC

Objetivo: Em estudos anteriores (Eur. J. 
Pharmacol. El Sayah, M. 458;175,2003), foram 
demonstrados alguns dos mecanismos 
envolvidos na resposta contrátil à bradicinina 
(BK) na íris isolada de porco (ISP). O presente 
estudo analisa mecanismos adicionais que 
estariam participando desta contração.
Métodos e Resultados: A íris foi isolada de 
olhos de porco obtidos de abatedores locais. 
Preparações com cerca de 2 cm de comprimento 
por 2 mm de largura foram montadas em cuba de 
vidro contendo solução de Krebs Henseileit à 
37° C sob tensão basal de 100 mg, 
permanecendo em equilíbrio por 90 min. Os 

2+antagonistas dos canais de Ca  tipo L 
(nicardipina), N (w -conotoxin GVIA) e P (w -
agatoxin IVA), foram capazes de inibir a 
resposta contrátil induzida pela BK na ISP com 
inibição máxima (IM) de (33 ± 5, 63 ± 5 e 36 ± 3 
%, respectivamente). Além disso, a resposta 
contrátil induzida pela BK na ISP foi inibida 
pelos antagonistas dos receptores NK  (FK 888), 1

NK  (SR 48968), NK  (SR 142801) e CGRP 2 3

(CGRP-(8-37) (IM = 23 ± 2, 30 ± 7, 31 ± 2 e 29 ± 
3 %, respectivamente). Por outro lado, outros 
antagonistas como o da proteína quinase (PK) A 
(KT 5720) e PKC (GF 109203X), também 
inibiram a resposta contrátil induzida pela BK 
na ISP (IM = 30 ± 5 e 23 ± 3%, respectivamente).
Conclusões: Em conjunto, os resultados 
sugerem que a contração induzida pela BK na 
íris de porco é dependente do influxo de cálcio 
externo, através dos canais de cálcio tipo L, N e 
P. Além disso, a liberação de CGRP e 
taquicininas das fibras sensoriais, e a ativação da 
PKA e C, também parecem estar envolvidos na 
contração induzida pela BK na ISP.
Apoio Financeiro: CNPq , FINEP e PRONEX.

06.154
N O VA S  E V I D Ê N C I A S  S O B R E  O  
M E C A N I S M O  D E  A Ç Ã O  D A  
C O N T R A Ç Ã O  I N D U Z I D A P E L A 
BRADICININA NA ÍRIS DE PORCO "IN 
VITRO".

1 2  1,2Sayah El, M, Calixto, J.B . Departamento de 
Farmacologia, UFSC, Florianópolis, SC

Objetivo: Em estudos anteriores (FESBE 
2002), foi demonstrado alguns dos mecanismos 
envolvidos na resposta contrátil à bradicinina 
(BK) na íris isolada de porco (ISP). Na 
seqüência dos estudos procuramos evidenciar 
novos mecanismos que estariam participando 
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desta contração.
Métodos  e  Resul tados:  A í r i s  fo i  
cuidadosamente isolada de olhos de porco 
obtidos de abatedores locais. Preparações com 
cerca de 2 cm de comprimento por 2 mm de 
largura foram montadas em cuba de vidro 
contendo solução de Krebs Henseileit à 37° C 
sob tensão basal de 100 mg, permanecendo em 
equilíbrio por 90 min. Os estudos mostram que 

2+os antagonistas dos canais de ca  tipo L 
(nicardipina), N (? -conotoxin GVIA) e P (w -
agatoxin IVA), foram capazes de inibir a 
resposta contrátil induzida pela BK na ISP com 
inibição máxima (IM) de (33 ± 5, 63 ± 5 e 36 ± 3 
%, respectivamente). Além disso, a resposta 
contrátil induzida pela BK na ISP foi inibida 
pelos antagonistas dos receptores NK  (FK 888), 1

NK  (SR 48968), NK  (SR 142801) e CGRP 2 3

(CGRP-(8-37) com IM de (23 ± 2, 30 ± 7, 31 ± 2 
e 29 ± 3 %, respectivamente). Por outro lado, 
outros antagonistas como o da proteina quinase 
(PK) A (KT 5720) e PKC (GF 109203X), 
também Inibiram a resposta contrátil induzida 
pela BK na ISP (IM = 30 ± 5 e 23 ± 3%, 
respectivamente).
Conclusões: Analisados em conjunto, esses 
resultados sugerem que a contração induzida 
pela BK na íris de porco é dependente do influxo 
de cálcio externo, através dos canais de cálcio 
tipo L, N e P. Além disso, a liberação de CGRP e 
taquicininas das fibras sensoriais, e a ativação da 
PKA e C, parecem ser alguns dos mecanismos 
dependentes da contração induzida pela BK na 
ISP.
Apoio Financeiro: Apoio financeiro: CNPq , 
FINEP e PRONEX.

06 - 155
EFEITO DA DIACEREÍNA E DE 
ANTICORPOS PARA IL-1b E TNF-alfa 
NA ALODÍNIA MECÂNICA INDUZIDA 
PELA AVULSÃO DO PLEXO BRAQUIAL 
EM CAMUNDONGOS.
1 2 1Quintão, N.L.M.; Santos, A.R.S.; Calixto, 

1J.B. Departamento de Farmacologia e 
2Fisiologia, CCB, UFSC.

Objetivo: Como observado em diversos 
modelos de lesão nervosa, a avulsão do plexo 
braquial é capaz de promover dor neuropática 
persistente envolvendo regiões distantes do 
local da lesão em ratos(RODRIGUES FILHO et 
al., Brain Res., In Press). Tendo em vista a falta 
de entendimento do mecanismo de ação da dor 
neuropática, este trabalho tem como objetivo 
avaliar a evolução da dor neuropática induzida 
por avulsão do plexo braquial (APB) em 
camundongos, bem como, o efeito da 
Diacereína (DCA, Artrodar®) e de anticorpos 
para IL-1b e TNF-alfa na alodínia mecânica 
induzida neste modelo.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos Suíços do sexo feminino (20-30g, 

N=5-7). A alodínia mecânica induzida pela APB 
foi avaliada através da aplicação do filamento 
de Von Frey 0,4g. Como observado em ratos, a 
avulsão do plexo braquial foi capaz de induzir 
dor neuropática que persistiu nos 80 dias de 
observação. A DCA administrada via oral (50 
mg/kg, v.o., 1 hora antes) foi capaz de reduzir a 
alodínia mecânica induzida pela APB (88±5%). 
Os anticorpos para IL-1â e TNF-alfa, quando 
administrados na dose de 50ìg/sítio no 
momento da avulsão, foram capazes de reduzir 
de forma significativa a alodínia mecânica 
induzida pela APB com 92±3% e 87±5% de 
inibição, respectivamente.
Conclusões: Esses resultados estendem os 
dados anteriores e mostram que a DCA também 
foi efetiva na inibição da alodínia mecânica 
induzida pela APB, e que citocinas como IL-1â 
e TNF-alfa parecem estar relacionadas com o 
mecanismo de indução de dor neuropática pela 
APB em camundongos.
Apoio Financeiro: CNPq, FINEP, PRONEX e 
trbPharma.

06 - 156
INFLUENCE OF DIABETIC STATE ON 
INTRACELLULAR LEVELS OF CYCLIC 
ADENOSINE MONOPHOSPHATE 
(cAMP) IN RAT MAST CELLS.
Barreto E, Carvalho V, Cordeiro R, Martins M 
& Silva P. Lab of Inflammation, 
IOC/FIOCRUZ, RJ-Brazil.

Objetivo: We demonstrated that alloxan-
induced diabetes leads to mast cell  
refractoriness to allergen challenge, in a clear 
dependence on the high levels of serum 
glucocorticoids (Barreto et al., in press). Since 
the suppressive effect of these hormones may be 
associated with modulation of cyclic AMP 
levels, in this study we investigated the potential 
correlation of the intracellular levels of this 
nucleotide and mast cell responsiveness in vitro.
Métodos e Resultados: Diabetes was induced 
by alloxan (40 mg/kg, i.v.) injection into male 
Wistar rats, and 21 days later, peritoneal mast 
cells were recovered and purified in Percoll 
gradient. Measurement of histamine and PGD  2

release was performed by means of fluorimetric 
assay and EIA, respectively. Intracellular levels 
o f  cyc l i c  AMP were  measu red  by  
radioimmunoassay. We found that mast cells 
from diabetic rats exhibited a less intense 
release of histamine and PGD , when 2

challenged with antigen as well as with 
bradykinin. Under basal conditions, mast cells 
from alloxinated rats exhibited a significant 
increase in the intracellular levels of cyclic 
AMP. In addition, the preincubation of naïve 
mast cells with dybutyryl cyclic AMP clearly 
inhibited the histamine triggered by antigen.
Conclusões: Our findings show that diabetic 
mast cells exhibit higher intracellular levels of 
cyclic AMP as compared to naïve ones, a 

phenomenon which certainly contributes to the 
refractoriness of these cells to immunological 
and non-immunological stimulation
Apoio Financeiro: CNPq/FIOCRUZ

06 - 157
RELAXAMENTO DE TRAQUÉIAS 
ISOLADAS DE RATOS INDUZIDO PELO 
EXTRATO DE TÉRMITE (CUPIM)
Bezerra, F.C., Moura, C.T.M., Rao, V.S., 
Campos, A.R., Capaz, F.R. - Depto. de 
Fisiologia e Farmacologia  FM  Universidade 
Federal do Ceará.

Objetivo: Em alguns municipios do estado do 
Ceará,  um xarope fei to com cupim 
(inseto+cupinzeiro) vem sendo empregado, 
com resultados satisfatórios no tratamento da 
asma. Estudou-se aqui seus efeitos no 
relaxamento de traquéias isoladas de ratos.
Métodos e Resultados: Ratos machos (150  
200 g) foram divididos em três grupos segundo o 
tipo de extrato (0,5 g/ml de solução 
hidroalcoólica 10% aquecida até a ebulição e 
filtrada) testado; inseto+cupinzeiro (CCZ) só o 
cupinzeiro (CZ) e só o inseto (C) As traquéias 
dos animais foram removidas e montadas em 
banhos para órgão isolado (Krebs-Henseleit, 
95%O2-5%CO2, 36,5ºC, Ti=1,0gF; equil=1 h). 

-6Após contração com carbacol (CCh; 3x10 M) o 
efeito relaxante do extrato (5%) foi testado 
através da confecção de curvas concentração 
efeito (CCE) nas doses de 1,5 a 50 mg. O extrato 
CCZ, que é normalmente utilizado pela 
comunidade, induziu evidente relaxamento na 
dose de 15 mg (23,8? 0,9%, n=5). Este efeito 
ficou mais evidente quando testamos o extrato C 
[DE50(LC) = 43,2(30,9-60,1), n=5] e 
significativamente reduzido quando o teste foi 
realizado com o extrato CZ [DE50(LC) = 
80,7(68,4-95,1), n=5, p<0,01]. Na maioria dos 
experimentos o extrato de cupim puro (C) foi 
capaz de produzir um relaxamento de 100%.
Conclusões: Aparentemente o extrato CCZ 
(cupim + casa) utilizado pela comunidade tem 
efeito relaxante em traqueias isoladas. Os 
resultados sugerem também que o possivel 
princípio ativo dos extratos testados deve estar 
presente no inseto. Não devendo ser descartada 
a possibilidade de contaminação com cupins no 
estrato CZ.
Apoio Financeiro:
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06 - 158
EFFECT OF THE CHRONIC 
INHIBITION OF THE SYNTHESIS OF 
NITRIC OXIDE (NO) IN DEVELOPMENT 
OF PERIODONTAL DISEASE INDUCED 
IN RAT.
1 2Bruno Schneider Herrera*; Marinella 

1Holzhausen; Paula Campi Locatelli de 
1 1Almeida; Rodrigo Martins Porto, Simone 

1Aparecida Teixeira, Gustavo Duarte Mendes, 
2 1Luis Carlos Spolidório; Marcelo Nicolás 

1Muscará; Departments of Pharmacology, 
Institute of Biomedical Sciences, University of 

2São Paulo, São Paulo, SP and Pathology, 
Faculty of Dentistry, UNESP, Araraquara, SP.

Objetivo: To evaluate the participation of 
endogenous NO on the progression of alveolar 
bone loss in an experimental model of 
periodontitis in rats.
Métodos e Resultados: Male Wistar rats (180 - 
200 g) received either the NO synthesis inhibitor 
L-NAME dissolved in the drinking water (200 
mg/L; equivalent to 45  60 mg/kg/day) or tap 
water (control group; C). After a 2-week period 
treatment, periodontitis was induced by placing 
cotton ligatures at the gingival edge level of the 
lower first right molars (group L); the procedure 
was simulated in the Sham group (S), thus 
making 4 experimental groups: L+C, S+C, L+L-
NAME and S+L-NAME. The animals were kept 
on L-NAME treatment until being sacrificed on 
days 3, 7 or 14. The jaws were then removed and 
standardized digital X-rays were taken to 
evaluate the extent of bone loss in the mesial 
surface of the first molar. Samples of spleen, 
lung, heart, kidney and liver were also obtained 
for analysis of oxidative stress markers.
Conclusões: L-NAME treatment induced a 
significant decrease of alveolar bone loss in 
comparison with the control group (day 7: 
0.423±0.029 vs. 0.658±0.055 mm; p<0.001) and 
14 (0.444±0.059 vs. 0.926±0.072 mm; 
p<0.001).These results suggest a role for NO on 
alveolar bone loss secondary to the induction of 
periodontitis in rats.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPESP

06 - 159
PARTICIPAÇÃO DO GLUTAMATO NA 
NOCICEPÇÃO INDUZIDA POR 
FORMALINA OROFACIAL
Chichorro, J.G.; Lorenzetti, B. B.; Zampronio, 
A. R. Departamento de Farmacologia, UFPR.

Objetivo: Neste estudo avaliamos a 
participação do glutamato via receptores NMDA 
periféricos na nocicepção induzida por 
formalina orofacial e o efeito antinociceptivo da 
lamotrigina, cujo mecanismo de ação está 
relacionado à inibição da liberação de glutamato, 
neste modelo.
Métodos e Resultados: Formalina (form 0,625 
ou 2,5 %) foi injetada (s.c.) no lábio superior de 

ratos Wistar machos (180-220 g) e os animais 
foram observados durante 30 min (0 a 3 min - 
fase I, 12 a 30 min - fase II). Os tratamentos 
foram realizados localmente (s.c.) ou i.p. O 
índice de nocicepção foi representado pelo 
tempo (s) de fricção da área injetada. Os dados 
mostram a % de redução ou potenciação da 
resposta induzida por form 2,5 % e 0,625 % 
respectivamente. A administração local de 
glutamato (100 nmol) 30 min antes da injeção de 
form 0,625% não modificou a fase I da resposta, 
no entanto potenciou significativamente a fase II 
em 76,2 %. A injeção local de AP-5 (antagonista 
de receptores NMDA, 10, 30 e 100 m g) ou de 
lamotrigina (3, 10 e 30 mg/kg) 30 min antes da 
injeção de form 2,5 % não modificou a fase I da 
resposta. No entanto o AP-5 reduziu a fase II da 
resposta em 36,7 e 35,8% nas doses de 30 e 100 
m g, respectivamente. De maneira similar a 
lamotrigina nas doses de 10 e 30 mg/kg reduziu a 
fase II em 46,6 e 58,9 % respectivamente.
Conclusões: Nossos resultados demonstram a 
participação do glutamato através da ativação de 
receptores NMDA na transmissão periférica da 
nocicepção em um modelo de dor orofacial e 
ainda sugerem um potencial terapêutico para a 
lamotrigina em dores de origem trigeminal.
Apoio Financeiro: CAPES

06 - 160
PARTICIPAÇÃO DO RECEPTOR GABA  A

NA AÇÃO ANTINOCICEPTIVA DA 
VIGABATRINA 
EM CAMUNDONGOS.

1,2 1Soethe, D.N. , Calegari, V.M. , Santos, 
1,2 1A.R.S. . Curso de Farmácia, CCBS, 

2UNISUL, Tubarão-SC; Departamento de 
Ciências Fisiológicas, UFSC, Florianópolis-
SC.

Objetivo: Recentemente demonstrou-se que a 
vigabatrina (VIGA, Sabril), inibidora da enzima 
ác ido  gama-aminobut í r i co  (GABA)-
transaminase e utilizada clinicamente como 
anticonvulsivante, foi capaz de reduzir a 
nocicepção induzida pelo de ácido acético e 
formalina em camundongos. O presente estudo 
tem como objetivo analisar a possível atividade 
antinociceptiva da vigabatrina na nocicepção 
induzida pela injeção de glutamato, bem como 
na nocicepção térmica no teste da placa quente, 
em camundongos. Além disso, foi analisada a 
possível participação do sistema opióide e 
gabaérgico na antinocicepção causada pela 
vigabatrina na dor induzida pelo ácido acético.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos fêmeas (25-35 g, N=8-12 por 
grupo). A VIGA (10-300 mg/kg, v.o. 6 horas 
antes) foi capaz de reduzir de forma significativa 
e dose dependente o tempo de lambidas e/ou 
mordidas (TLM) induzido pela injeção 
intraplantar de glutamato (0,01mmol/pata), com 
DI  de 53,8 (34,5  83,9) mg/kg e inibição de 50

94±3%. Além disso, a VIGA (100 mg/kg, v.o.) 

também causou aumentou a latência dos animais 
no teste da placa-quente de maneira parcial 
(34±5%), sem interferir com a performance 
motora do animal quando analisado no teste de 
rota-rod. O efeito antinociceptivo da VIGA (300 
mg/kg, v.o.) na nocicepção causada pelo ácido 
acético foi revertido de forma significativa pelo 
pré-tratamento dos animais com bicuculina (1 
mg/kg, i.p., antagonista GABA seletivo), mas A 

não pelo faclofeno (10 mg/kg, i.p., antagonista 
GABA seletivo) e pela naloxona (1 mg/kg, i.p., B 

antagonista opióide não seletivo). No entanto, o 
pré-tratamento dos animais com a naloxona, 
bicuculina ou com faclofeno reverteram 
completamente a antinocicepção causada pela 
morfina (5 mg/kg, s.c.) e pelo GABA (10 mg/kg, 
i.p.) quando analisado na nocicepção causada 
pelo ácido acético, respectivamente.
Conclusões: Esses resultados estendem os 
dados da literatura e demonstram que a VIGA 
apresenta significativo efeito antinociceptivo 
tanto em modelos de nocicepção química (ácido 
acético, formalina e glutamato) quanto térmica 
(placa quente) em camundongos. O mecanismo 
de ação antinociceptiva da vigabatrina parece 
envolver a ativação do sistema gabaérgico, 
principalmente a ativação do receptor GABA .A

Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: 
UNISUL, UFSC, CNPq.

06 - 161
DIFFERENTIAL INFLUENCE OF 
LESIONS TO THE PARATRIGEMINAL 
N U C L E U S  O N  T H E R M A L ,  
M E C H A N I C A L A N D  C H E M I C A L 
NOCICEPTION IN CONSCIOUS RATS.
Koepp J.; Motta, E.M.; *Lindsey, C.J.; Rae G.A. 
Departments of Pharmacology, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis and 
*Department of Biophysics, Universidade 
Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil.

O b j e t i v o :  A n a t o m i c a l  a n d  
immunohystochemical data have suggested that 
the paratrigeminal (Pa5) nucleus may play a role 
in nociceptive processing. Thus, the current 
study examines the influence of unilateral Pa5 
lesion on nociceptive responsiveness to thermal, 
mechanical and chemical stimuli applied to the 
ipsi- or contralateral hind paw.
Métodos e Resultados: Pa5 lesion was 
performed in anesthetized adult Wistar rats. 
Three to 5 days later, their responsiveness to 
thermal (Hargreaves test), mechanical (Randall-
Selitto test) or chemical (formalin 2.5%; 50 ul) 
stimuli, applied to the ipsi- or contralateral hind 
paws was evaluated. Thermal paw withdrawal 
latencies of both paws, 3 days after Pa5 lesion, 
were similar to that seen beforehand (10.3 ± 0.5, 
10.9 ± 0.6 and 10.3 ± 0.3 s, respectively). Pa5 
lesion reduced the mean mechanical paw-
withdrawal threshold of the contralateral hind-
paw by 29%, but no change was detected in the 
ipsilateral paw, or in both paws of sham-
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operated rats. Conversely, both components of 
the nociceptive response to formalin were 
reduced in the paw contralateral to the lesion (by 
45 and 49%, respectivelly), but responses 
elicited in the ipsilateral paw (or both paws of 
sham-operated rats) were unchanged.
Conclusões: The results suggest that the Pa5 is 
differentially implicated in the processing of 
mechanical and chemical nociceptive 
information, but does not seem to be implicated 
in thermal nociceptive processing.
Apoio Financeiro: FAPESP and CNPq.

06 - 162
INFLUÊNCIA DA INJEÇÃO DE 
ENDOTELINA-1 E DA SARAFOTOXINA 
S6c SOBRE COMPORTAMENTO 
NOCICEPTIVO INDUZIDO POR 
ESTIMULAÇÃO TÉRMICA OU 
MECÂNICA EM RATOS.
Motta, E.M.; De Souza, G.E.P; DOrléans-Juste, 
P.; Rae, G.A. Deptos. de Farmacologia, UFSC, 
Florianópolis, FCFRP, USP, Ribeirão Preto, 
Brasil, Fac. Med., University of Sherbrooke, 
Canada.

Objetivo: A injeção intraplantar (i.pl.) de 
endotelina-1 (ET-1) ou do agonista seletivo de 
receptores ETB sarafotoxina S6c (SRTX) 
causam nocicepção, hiperalgesia química à 
formalina e edema em ratos (MOTTA, et al., 34o. 
Congresso Brasileiro de Farmacologia, P122, 
2002). Este estudo avalia os efeitos da ET-1 e da 
SRTX sobre a sensibilidade nociceptiva da pata 
de ratos à estimulação térmica e mecânica.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar (ca. 200 g) 
receberam injeção i.pl. de diferentes doses de 
ET-1 ou de SRTX ou PBS e avaliou-se a 
sensibilidade da pata a estimulação térmica 
radiante (ipsilateral e contralateral) e mecânica 
durante as primeiras 8 e 24 h após sua 
administração . A redução da latência para ambas 
modalidades de estimulação foi considerada 
como indicativo de hiperalgesia térmica e 
mecânica, respectivamente. No que se refere à 
estimulação térmica, a ET-1 e/ou SRTX 
induziram uma hiperalgesia térmica primária (4-
24 h) e secundária (i.e. na pata contralateral; 5-24 
h) persistentes após sua injeção. O pico máximo 
da hiperalgesia térmica primária ocorreu na 6 e 7 
h, nas doses de 30 e 10 pmol, respectivamente, 
com reduções de 41 e 54 %. Já o pico da 
hiperalgesia térmica secundária ocorreu na 7 e 8 
h após a administração de ambos, com reduções 
do limiar térmico em torno de 40% com relação 
ao grupo PBS. Ambos agonistas causaram 
hiperalgesia mecânica na pata injetada, com um 
pico máximo de redução na 7 h endotelina-1 (30 
pmol;47%) e para SRTX na 4 h (49%;0,01 
pmol).
Conclusões: Além de mediar nociceção em 
ratos, podemos sugerir que o receptor ETB 
p o s s u i  u m  p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  n o  
desenvolvimento da hiperalgesia térmica e 

mecânica persistentes em resposta à ET-1, 
embora não se descarte a participação adicional 
de receptores ETA.
Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, FAPESP e 
CIHR.

06 - 163
ARE PROSTAGLANDINS (PGE2) 
IMPORTANT TO THE FEVER INDUCED 
BY MIP-1alpha IN RATS?
Soares, D.M.; Veiga-Souza, F.H.; Cristofoletti, 
R.; Fabrício, A.S.C.; Souza, G.E.P. Lab. de 
Farmacologia, FCFRP-USP

Objetivo: Macrophage Inflamatory Protein-1 
alpha (MIP-1a) causes fever insensible to 

1 1indomethacin  (INDO) and dexamethasone  
1(DEXA), but sensible to celecoxib  (CEL), 

1 2dipyrone  (DIP) and ibuprofeno  (IBU). We now 
investigated the relationship between the level 
of PGE  and the degree of antipyresis caused by 2

these drugs during the fever induced by MIP-1a.
Métodos e Resultados: Thirty minutes before 
MIP-1a, rats were given INDO (2 mg/kg, i.p.), 
IBU (10 mg/kg, i.p.), CEL (5 mg/kg, v.o.) or DIP 
(120 mg/kg). DEXA (0.5 mg/kg, s.c.) was given 
1 h before MIP-1a or saline. Four h after i.c.v. 
MIP-1a injection body temperature (bT) was 
measured by telemetry, the rats were 
anesthetized and the CSF was harvested by 
puncture of cisterna magna. PGE  in the CSF 2

was evaluated by ELISA. The data obtained are 
showed in the table. Variation in bT and level 
of PGE in the CSF after i.c.v. injection of 2 

MIP-1a.

, #*   p< 0.01 in comparison to the respective 
control.

Conclusões: MIP-1a increases the level of 
PGE into CSF. I t  is  plausible that  2  

cyclooxygenases are not the unique target for 
the antipyretic effect of the drugs studied here 
and/or that the increase of PGE into CSF is not 2 

important for fever to MIP-1a. 1) 04-095, 
SBFTE 2002; 2) 04-087, SBFTE 2002

Apoio Financeiro: FAPESP

06 - 164
OPIÓIDES ENDÓGENOS NA 
TERMORREGULAÇÃO E NA FEBRE.

1 2 1 Fraga, D , Souza, G.E.P , Zampronio, A,R.
1 2Dep. Farmacologia-UFPR, Disc. 
Farmacologia-FCFRP, USP.

Objetivo: Avaliar o papel de opióides 
endógenos na termorregulação e na resposta 
febril induzida por lipopolissacarídeo (LPS), 
prostaglandina(PG)E , PGF e fator liberador 2 2a 

de corticotrofina (CRF) em ratos.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos 

(180g) foram tratados com antagonista opióide 
não-seletivo naloxona (NAL, 0,3-3mg/kg, sc) 
ou antagonista de receptores m CTAP (0,1-
1mg/2ml, icv) 30 min antes da injeção ip de LPS 
(5,0mg/kg) ou icv de PGE  (250,0ng), PGF2 2? 

(250,0ng) ou CRF (2,5mg). A temperatura retal 
dos animais foi avaliada a cada 30 min por 4-6 h 
após a injeção do estímulo (temperatura 
ambiente: 28° C). Os níveis de PGE  foram 2

avaliados no CSF de animais tratados ou não 
com CTAP e LPS por ensaio imunoenzimático. 
O efeito do CTAP (1mg, icv) ou propranolol 
(PROP 20,0 mg/kg, ip) sobre a temperatura basal 
dos animais foi avaliado a 20 e 28? C. Os dados 
apresentados referem-se ao efeito dos 
tratamentos no pico da resposta.. NAL (3mg/kg) 
e CTAP (1mg) reduziram a febre induzida por 
LPS (70 e 79%, respectivamente) sem modificar 

aos níveis de PGE  no CSF. CTAP reduziu a 1  2

fase da febre induzida por PGF e a febre 2? 

induzida por PGE  e CRF (50, 25 e 44%, 2
arespectivamente) mas não modificou a 2  fase da 

febre induzida por PGF . CTAP (1mg) não 2a

modificou a temperatura corporal dos animais à 
28° C ou 20° C enquanto PROP reduziu a 
temperatura dos animais a partir de 0,5 h (-1,88 ± 
0,39° C) à 20° C.
Conclusões: Opióides endógenos participam da 
resposta febril induzida por LPS sendo liberados 
após a síntese/liberação de PGs e CRF, ativando 
receptores m e sem alterar a temperatura normal 
dos animais.
Apoio Financeiro: CAPES

06-165
ACTIVATION OF TUMOR NECROSIS 
FACTOR RECEPTOR TYPE-1 IN 
SENSORY NEURONS INDUCES A 
CHRONIC INCREASE OF THE 
SUSCEPTIBILITY TO INFLAMMATORY 
HYPERALGESIA.
Parada, C.A. and Levine, J.D. NIH Pain 
Research Center, University of California at 
San Francisco, San Francisco, U.S.A.

We recently showed that a single episode of 
acute inflammation can create a chronic state of 
increased susceptibility to PGE -induced dermal 2

hyperalgesia.  Although there is no ongoing 
hyperalgesia in this latent “primed” state that 
lasts up to at least two weeks, the hyperalgesic 
response to a subsequent challenge with PGE is 2 

greatly enhanced. Generation of the primed state 
does not require production of ongoing 
hyperalgesia, but the release of TNF alpha 
during acute inflammation is crucial to its 
development. By using the administration of 
oligonucleotide antisenses into the spinal cord, 
we demonstrated that TNF alpha directly actives 
tumor necrosis factor alpha receptor type-1 
(TNFR1) in the nociceptor to produce priming. 
The increase of the PGE -induced hyperalgesia 2
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in primed animals is mediated by cAMP, which 
activates both PKA and PKC-epsilon signaling 
in the primary afferent neurons. Our results 
demonstrate that TNF alpha can create a state of 
chronic increase of the susceptibility to 
subsequent inflammatory hyperalgesia which 
requires the activation of the intracellular PKC-
epsilon via cAMP signaling.

Farmacologia da Inflamação e da Dor

170



07 - 001
A MODEL TO STUDY LEPTOSPIROSIS 
RELATED ACUTE RESPIRATORY 
DISTRESS SYNDROME (ARDS) WITH 
INFUSION OF OLEIC ACID

1 3 1Gonçalves,CF ; Santos,MCB ; D'Avila,H ; 
2 3 3Oliveira,TS ; Rocha,EK ; Castro Faria,MV ; 

2 1 1 Burth,P ; Bozza,PT ; Castro Faria Neto,HC
1 2DFF, IOC, FIOCRUZ, RJ; DBCM, IB, UFF, 

3RJ; DBCG, IBRAG, UERJ, RJ.

Objetivo: Toxic effects of increased serum 
levels of the free fatty acid (FFA) oleic acid (OA) 
has been associated to several pathologies as 
sepsis, pancreatitis. We proposed that increased 
levels of circulating unsaturated FFA especially 
of OA, may be involved in lung, liver and kidney 
failures in severe leptospirosis. Aim: to study OA 
associated-toxicity a mouse model of pulmonary 
inflammation induced by oleic acid.
Métodos e Resultados: Swiss mice were 
injected with different concentrations of OA 
intratracheally (it) or intravenously (iv) or saline 
as control. The blood was obtained 6, 24 and 48h 
after the injection by cardiac puncture and used 
for determination of FFA (by HPLC). The levels 
of FFA, surprisingly, decrease about 50% in OA 
treated when compared with saline injection. 
Bronco alveolar lavage (BAL) was performed 
and the fluid was used to access total and 
differential cell numbers, lipid body (LB) 
enumeration and to quantitate protein using the 
BCA method. The injection of OA it or iv 
induced an increase in the total leukocyte 
number in the BAL with a peak at 24h. The 
differential analysis showed an increase in 
numbers of neutrophils at 6 and 24h and 
mononuclear cells. The cells from injected 
animals had an increase in LB numbers (200%). 
The protein analysis of the BAL fluid showed an 
enhance in the total protein concentration in the 
injected group (600%), indicating increase in the 
vascular permeability.
Conclusões: Injections of OA induced an 
inflammatory response in the lung characterized 
by cell migration, cell activation with LB 
formation and enhanced vascular permeability. 
This model may be of use to study leptospirosis 
related ARDS.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPERJ, PAPES 
Fiocruz.

07 - 002
ATIVAÇÃO DE NEUTRÓFILOS 
HUMANOS POR IMUNOCOMPLEXOS - 
PAPEL DO PAF.

1 2 1Paulino, E. C ; Steil, A A ; Jancar,S . 
1 2Departamento de Imunologia-USP; CCS-
UNIVALI.

Objetivo: Estudar a ativação de neutrófilos (Nf) 
humanos por imunocomplexos (IC) focalizando 
na liberação de peróxido de hidrogênio (H O ), 2 2

leucotrieno B (LTB ) e mieloperoxidase (MPO) 4 4

e se o pré-tratamento com Fator ativador de 
plaquetas (PAF) afeta estes parâmetros.
Métodos e Resultados: Nf humanos 

4(5x10 células/poço) obtidos de doadores sadios, 
isolados por Hipaque-ficoll foram estimulados 
com diferentes concentrações de complexos 
preformados de BSA/anticorpo anti BSA em 
placas de 96 poços, e mantidos em estufa (5% 
CO à 37ºC) por diferentes tempos. Os níveis de 2 

MPO e H O foram quantificados por ensaios 2 2 

enzimáticos, de LTB por ELISA e a respiração 4 

mitocondrial avaliada pelo ensaio de redução do 
MTT. Observamos que os IC ativam os 
neutrófilos de maneira tempo e dose 
dependente, causando, 4h depois do estímulo, 
liberação de H O (30,52 ± 3,62 nM), de MPO 2 2 

(0,35 ± 0,05 DO 620nm), de LTB  (1,78 ng/mL) 4

com a maior dose (0,6 mg/mL). Isto foi 
acompanhada de um aumento da atividade 
metabólica dos Nf (aproximadamente 4,5 vezes 
de aumento pelo teste do MTT). O tratamento 

-9dos Nf com PAF (10 M) antes da estimulação 
com IC não alterou os resultados observados.
Conclusões: Estes resultados indicam que os IC 
causam desgranulação de neutrófilos humanos, 
induzem produção de tanto de H O quanto de 2 2 

LTB e que o PAF não potencializa estes efeitos 4 

dos IC.
Apoio Financeiro: FAPESP

07 - 003
ORAL TREATMENT WITH AN 
ENDOTHELIN RECEPTOR 
ANTAGONIST ANTICIPATES 
MYOCARDITIS BUT CONTROLS 
TRYPANOSOMA CRUZI INFECTION IN 
MICE

1 1 1Roffê E , Souza ALS , Barcelos LS , Alves 
3 1 2RO , Machado PP , Camargos EP , Romanha 

3 1 1AJ  & Teixeira MM  Lab. 
Imunofarmacologia, Bioquímica e Imunologia 

2e Lab. Neurobiologia, Morfologia, ICB, 
 3UFMG &  Lab. Parasitologia Celular e 

Molecular, CPqRR-Fiocruz, Belo Horizonte, 
MG, Brasil

Objetivo: Endothelins may activate several 
types of leukocytes and preliminary studies 
suggest that it may modulate host resistance in 
an experimental model of T. cruzi infection in 
rats. So, we investigated the role of endothelins 
in T. cruzi-driving myocarditis and host 
resistance.
Métodos e Resultados: C57BL/6 mice were 
infected with 5000 parasites of the T. cruzi Y 
strain. Mice were treated orally with the 
endothelin ETA receptor antagonist BSF-
461314 or PBS daily and sacrificed on days 10 
and 15 after infection. The parasitemic curve in 
both groups was similar, with a non-statistical 
trend towards a higher parasitemia in BSF. 
Cardiac tissue inflammation was more intense 
10 days after infection in the BSF group. There 

was also greater expression of TNF-a in the BSF 
group and levels of TNF-a correlated with the 
greater tissue inflammation on day 10. There 
was no difference in the expression of IL-10 and 
MCP-1 on day 10 but levels of IL-10 were 
reduced in the BSF group on day 15.
Conclusões: In conclusion, we suggest that BSF 
treatment anticipates the myocarditis associated 
with the infection. Whether this enhanced tissue 
inflammation associates with greater earlier 
parasitemia remains to be determined. 
Nevertheless, all animals eventually developed 
an effective protective immune response against 
T. cruzi.
Apoio Financeiro: CAPES, FAPEMIG.

07 - 004
CC CHEMOKINE RECEPTOR 
ANTAGONISM REDUCES 
INFLAMMATORY CELL INFLUX, BUT 
NOT ANGIOGENESIS, IN A MOUSE 
SPONGE MODEL

1 1 2L.S. Barcelos ; A.L.S. Souza ; S.P. Andrade ; 
1M.M. Teixeira  Deptos Bioquímica e 

1 2Imunologia  e Fisiologia e Biofísica , UFMG, 
BH-MG, Brasil

Objetivo: Chemokines are important in 
leukocyte homeostasis, inflammation and 
angiogenesis (AG). Several lines of evidence 
have suggested that CC chemokines can 
contribute to AG. Here, we describe the effects 
of met-RANTES, a CC chemokine receptor 
antagonist, on sponge-induced inflammatory 
angiogenesis.
Métodos e Resultados: Polyester-polyurethane 
sponges, used as a framework for tissue growth, 
were implanted in C57Bl/6 mice. Implants were 
collected from daily s.c. met-RANTES-injected 
mice (0,5 and 1,5 mg / Kg) at day 14 post-
implant for hemoglobin, myeloperoxidase and 
-acetylglucosaminidase measurements used as N

indexes for angiogenesis, neutrophil (PMN) and 
macrophage (Mo) accumulation, respectively. 
met-RANTES dose-dependently inhibited 
PMN and Mo influx. Inhibition of leukocyte 
influx reflected in a diminution of sponge 
overall weight. However, the total hemoglobin 
content in each sponge was not different in 
control or treated groups.
Conclusões: It will be important to evaluate 
whether diminished leukocyte influx will 
modify the local production of angiogenic 
factors. Nevertheless, our data suggest that, 
despite decreasing local leukocyte recruitment, 
blockade of chemokine receptors with met-
RANTES failed to modify sponge-induced 
angiogenesis. It is likely that the remaining 
leukocytes are recruited by utilizing distinct 
chemokine receptors and are sufficient to induce 
angiogenesis. It remains to be determined 
whether the use of multiple antagonists will 
prevent angiogenesis.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPEMIG
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07 - 005
IMPAIRED ANGIOGENESIS WITHOUT 
ALTERATION OF INFLAMMATORY 
CELL INFLUX IN TUMOR NECROSIS 
FACTOR RECEPTOR P55-DEFICIENT 
MICE

1 1 2L.S.Barcelos , A.Talvani , AS.Teixeira , 
2 1S.P.Andrade ; M.M.Teixeira  Deptos 

1Bioquímica e Imunologia  e Fisiologia e 
2Biofísica , UFMG, BH-MG, Brasil

Objetivo: The majority of biological responses 
classically attributed to TNF-a are mediated by 
the p55 receptor (TNFR1), including 
cytotoxicity for tumor cell lines and activation 
and proliferation stimuli for several normal 
cells. TNF-a also modulates angiogenesis; 
however, its effects are complex, being an 
inhibitor of endothelial cell growth in vitro and 
angiogenic in vivo. Here, we aimed to clarify the 
biological role of TNFR1-mediated signals in 
an in vivo inflammatory angiogenesis model.
Métodos  e  Resu l tados :  Po lyes t e r-
polyurethane sponges, used as a framework for 
tissue growth, were implanted in C57Bl/6 mice. 
These implants were collected at days 1, 7, and 
14 post-implant for ELISA or at day 14 for 
hemoglobin, myeloperoxidase and -N

acetylglucosaminidase measurements used as 
indexes for angiogenesis, neutrophil and 
macrophage accumulation, respectively. In this 
model, angiogenesis is first observed on day 7 
and peaks on day 14. Our results showed a 
significant decrease in sponge vascularization, 
but not in inflammatory cell influx, in TNFR1-
deficient mice. Interestingly, levels of VEGF 
were significantly lower than wild-type controls 
at day 7. Levels of angiogenic chemokines 
CCL2/MCP-1 and CXCL1-3/KC were 
significantly lower in TNFR1-deficient mice at 
1 and 7 day after implantation, respectively.
Conclusões: These observations suggest that 
TNFR1-mediated signals have a critical role in 
sponge-induced angiogenesis, most likely by 

 influencing the effector state of inflammatory 
cells, hence, modulating the angiogenic 
molecule network.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPEMIG

07 - 006
PHYSALIN DECREASE 
INFLAMMATORY RESPONSE INDUCED 
BY INTESTINAL 
ISCHAEMIA/REPERFUSION PATHWAY 
GLUCOCORTICOIDS RECEPTORS.
Angelica V. Thomaz,* Danielle G. Souza*, 
Vanessa Pinho*, Milena B. P. Soares**, Mauro 
M. Teixeira * * Laboratório de 
Imunofarmacologia, Departamento de 
Bioquímica, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte-MG. ** Centro de 
Pesquisas Gonçalo Moniz, FIOCRUZ, 
Salvador-BA, Brasil.

Objetivo: Intestinal ischemia and reperfusion 
injury induces a severe inflammatory process 
characterized by neutrophil influx and release of 
lipid mediators as PAF, LTB4 and cytokines, as 
TNF-a. Here, we assessed the role of Physalin F, 
a steroid purified from Physalis angulata l. used 
in popular medicine for the treatment of 
inflammatory disorders.
Métodos e Resultados: The superior artery 
mesenteric (SMA) of mice was made ischemic 
for a period of 60 min followed by 30 minutes of 
reperfusion. Groups of mice were injected with 
physalin F (0,5 mg/mice) or vehicle s.c. 45 min 
before the reperfusion. We observed an increase 
of  vascular  permeabil i ty,  neutrophil  
recruitment, hemoglobin content and TNF-a 
production in the intestine and lungs following 
ischaemia and reperfusion. In addition, there 
was significant lethality and systemic TNF-a 
production. Physalin F or dexamethasone 
treatment significantly decreased these 
inflammatory parameters. More importantly, 
mice treated with phisalin F survived more than 
vehicle-treated mice and this was associated 
with inhibition of systemic TNF concentrations. 
Interestingly, RU 486 reverted the protective 
effects associated with physalin F
Conclusões: It is suggested that the actions of 
Phisalin F in this model of reperfusion injury is 
secondary to the activation of glucocorticoid 
receptors.
Apoio Financeiro: CNPq

07 - 007
ANTI- INFLAMATORY AND 
ANALGESIC EFFECTS OF 
ATORVASTATIN IN A RAT MODEL OF 
ARTHRITIS

1 3 2Barsante MM, Yokoro CM, Tafuri WL, 
3 1Castro MSA, Teixeira MM. Departamentos de 

1 2Bioquímica e Imunologia , Patologia  e 
3Farmacologia . ICB- UFMG- Belo Horizonte- 

Minas Gerais- Brasil.

Objetivo: Rheumatoid arthritis is an 
autoimmune disease characterized by chronic 
inflammation and massive infiltration of 
leukocyte into the inflamed joint. Although 
there are reasonably good drugs used in the 

symptomatic relief of arthritis, there are few 
drugs that modify fundamental pathologic 
process responsible for chronic inflammation. 
Studies show that oral atorvastatin induce 
phosphorylation of STAT6 and secretion of Th2 
cytokines and TGF-b. Conversely, STAT4 
phosphorylation was inhibited and secretion of 
Th1 cytokine and TNF-a in model de EAE 
murine. Thus, atorvastatin may be beneficial for 
Th1-mediated autoimmune diseases. This study 
was designed to evaluate the therapeutic effects 
of atorvastatin in adjuvant induced arthtitis in 
rats.
Métodos e Resultados: Arthritis was induced 
by CFA plus M. Butyricum injection. Daily oral 
administration of atorvastatin was given from 
days 10 to 21. The course of arthritis was 
monitored by sequential paw volume 
measurement and evaluation of hindpaw 
hyperalgesia. On day 21, all animals were killed 
and cytokine measurements and histopathology 
of the paw performed.
Conclusões: Atorvastatin inhibited the increase 
in volume of the hindpaw of arthritic rats. The 
inhibition of hindpaw volume was associated 
with the inhibition of both cell infiltration and 
local edema formation, as assessed by histology. 
The production of IL-1 and RANTES local was 
also inhibited as compared to vehicle control. 
Theses results suggest anti-inflammatory and 
analgesic effects of atorvastatin in a rat model of 
adjuvant arthritis.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq e FAPEMIG

07 - 008
PRODUÇÃO DE CITOCINAS NA 
PLEURISIA INDUZIDA POR BCG EM 
CAMUNDONGOS.
Santos, PFG; Souza MC; Henriques, MGMO. 
Laboratório de Farmacologia Aplicada Far-
Manguinhos FIOCRUZ

Objetivo: A imunidade mediada por células 
compreende dois mecanismos: imunidade inata 
e hipersensibilidade do tipo tardia. Em 
infecções micobacterianas estes dois 
fenômenos são distintos sendo o primeiro 
modulado por citocinas e a segunda por 
quimiocinas. Neste trabalho tivemos como 
objetivo avaliar a produção das citocinas IL-12, 
IFN e IL-5 na pleurisia induzida por BCG.
Métodos e Resultados: Camundongos 
C57Bl/10 tiveram suas cavidades pleurais 
lavadas 24h e 15 dias após receberem uma 

5injeção intratorácica de BCG (4x10  
UFC/cavidade). As células foram recolhidas em 
ambiente estéril e semeadas em placa 
previamente sensibilizada com anticorpos 
monoclonais purificados, na concentração de 

52x10  células/poço e encubadas overnight. Após 
o período de incubação as células foram 
recolhidas e aos poços foram adicionados 
a n t i c o r p o  d e  d e t e c ç ã o  b e m  c o m o  
estreptoavidina-peroxidade. A leitura foi feita 
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1 grupo experimental (M). Os animais de ambos 
a. a.os grupos receberam a 1  e a 2  dose do Onco-

BCG, nos dias D1 (4 mg/animal, i.p.) e D6 (2 
mg/animal, i.p.), respectivamente. No oitavo 
dia, os animais do grupo M receberam 5 mg/kg 
(s.c.) de morfina e os animais do grupo S, 
receberam 10 ml/kg (s.c.) de solução salina. 
Trinta minutos após a administração de morfina 
ou salina, os animais foram submetidos `as 
técnicas que avaliam a atividade de macrófagos: 

1geração de burst oxidativo segundo BASSOE 
et al. (2000) e quantificação de óxido nítrico, 
através da produção de nitrito conforme a 

2técnica descrita por DING et al. (1988). Não 
foram observadas diferenças estatisticamente 
significantes entre os grupos, conforme ilustra a 
tabela abaixo: 

* Intensidade de fluorescência. Valores 
1expressos em média ± erro padrão. BASSOE, 

C .  F. ;  S M I T H ,  I . ;  S O R N E S ,  S . ;  
HALSTENSEN, A.; LEHMANN, A. K. 

2Methods, V.21, n.3, p. 203-20, 2000. DING, A. 
H.; NATHAN, C. F.; STUEHR, D. J. The 
American Association of Immunologists, v. 
141, n. 7, p. 2407-2412, 1988.
Conclusões: Os resultados sugerem que a 
morfina, na dose e parâmetros testados, não 
altera a atividade de macrófagos peritoneais de 
camundongos.
Apoio Financeiro: FAPESP (Procs: 99/04228-
7 e 02/11006-5) e CAPES.

07 - 012
NF-KB PLAYS A MAJOR ROLE DURING 
THE SYSTEMIC AND LOCAL ACUTE 
INFLAMMATORY RESPONSE 
FOLLOWING INTESTINAL 
REPERFUSION INJURY.
1 1Danielle G. Souza, Angélica V. Thomaz, 
2 1 2Anderson Assunção, Vanessa Pinho, Cláudio 

1Bonjardim & Mauro M. Teixeira. 
1Departamentos de Bioquímica e Imunologia e 

2Microbiologia ICB-UFMG - Belo Horizonte  
Minas Gerais  Brasil

Objetivo: NF-kB translocation may be a 
leading intracellular pathway involved in acute 
inflammatory responses. Here, we examined 
whether NF-kB participated in the cascade of 
events leading to TNF-a production and 
n e u t r o p h i l  r e c r u i t m e n t  i n t e s t i n a l  
ischemia/reperfusion (I/R) injury.
Métodos e Resultados: The superior 
mesenteric artery (SMA) of mice was made 
ischemic for 60 min followed by 30 min of 
reperfusion. The effects of NF-kB were studied 
by the administration of the NF-kB inhibitor, 
MOL 294. After I/R there is translocation of NF-
kB in intestine and lung, as assessed by a gel 
shift assay. MOL 294 inhibited NF-kB 
translocation only in the intestine. In agreement 

em leitor de microplaca a 490 nm. 
RESULTADOS: Células provenientes de 
animais que receberam injeção i.t. de BCG 24 
horas antes, foram capazes de produzir IL-12 
(0,6+0,2 para 2,2+0,1 ng/mL), IFN (1,2+0,07 
para 2,71+0,12ng/mL) e IL-5 (0,56+0,006 para 
3,7+2,0ng/mL). Em 15 dias houve um aumento 
da produção de IL-12 por células do lavado 
pleural de BCG quando comparado com o grupo 
salina. Conclusões: Nossos resultados sugerem 
que células do lavado pleural de animais que 
receberam injeção i.t. de BCG são capazes de 
produzir citocinas dependendo da fase da 
infecção
Apoio Financeiro: CNPq

07 - 009
PARTICIPAÇÃO DAS CITOCINAS IFN-g , 
IL-10 E IL-4 NO RECRUTAMENTO DE 
EOSINÓFILOS NO JEJUNO DE 
CAMUNDONGOS COM ALERGIA 
ALIMENTAR.
Daniela L. Gargiulo*, Janaína Cláudia S. 
Saldanha, Cláudia C. Brant, Luana P. A. 
Dourado, Mauro M. Teixeira, Denise C. Cara. 
Dep. Patologia Geral. ICB-UFMG.

Objetivo: Eosinófilos representam somente 1 a 
3% dos leucócitos na circulação periférica. O 
número de eosinófilos no sangue e tecidos 
aumenta nas alergias e infecções parasitárias. O 
objetivo deste trabalho foi investigar a presença 
de eosinófilos na mucosa intestinal de 
camundongos BALB/c e C57BL-6 (C57), 
sensibilizados com ovalbumina (OVA), após a 
ingestão de solução de clara de ovo (SCO). 
Animais C57BL-6 deficientes (-/-) para IFNg , 
IL-10 , BALB/c deficientes para IL-4 Ra foram 
também utilizados nesta investigação. Métodos 
e  Resu l tados :  Camundongos  fo ram 
sensibilizados com 10mg OVA + 1 mg Al(OH)  3

no dia 0 e apenas OVA no dia 14. No dia 21 eles 
receberam SCO como única opção líquida. Após 
14 e 21 dias de ingestão contínua, os animais 
foram sacrificados, sendo o soro retirado para 
dosagem de IgE anti-OVA através de ELISA e o 
jejuno para histologia. A sensibilização com o 
antígeno levou à produção de IgE anti-OVA nos 
animais BALB/c, IFN-g -/- e IL-10 -/-, mas não 
nos camundongos C57 ou IL-4Ra (-/-). A 
ingestão de SCO aumentou 2 vezes os níveis de 
IgE anti-OVA nos camundongos BALB/c mas 
não nos demais. O aumento do número de 
eosinófilos na mucosa jejunal foi verificado de 2 
a 14 dias após a ingestão contínua de SCO nos 
animais BALB/c, IFN-g (-/-) e IL-10 (-/-), mas 
não em animais C57 e IL-4Ra  Conclusões: 
Concluímos que as citocinas IFN-g , IL-10 e IL-4 
têm papel importante na regulação da produção 
de IgE anti-OVA e na eosinofilia no modelo 
murino de alergia alimentar, e que esses dois 
eventos estão correlacionados. 
Apoio Financeiro: FAPEMIG, CAPES and 
CNPq.

07 - 010
THE ROLE OF PI3K IN THE 
RECRUITMENT AND SURVIVAL OF 
EOSINOPHILS DURING ALLERGIC 
PLEURISY IN MICE
1 1 1Pinho, V., Souza, D.G., Barsante, M.M., 
2 1 1Rossi, A.G,  Teixeira, M. M. Depto de 
Bioquímica e Imunologia, ICB, UFMG, 

2BH/MG, Brazil; Rayne Laboratory, University 
of Edinburgh Medical School, Edinburgh, GB

Objetivo: We investigated the role of PI3K in 
the recruitment and survival of eosinophils in an 
allergic pleurisy model.
Métodos e Resultados: Sensitised wild type or 

-/-PI3Kg  mice were challenged i.pl. with OVA 
and eosinophil recruitment evaluated in the 
pleural cavity after 48h. For comparison, 
sensitized mice were treated with wortmannin 
(WTN), a selective inhibitor of PI3K, 1h before 
or 24 h after ova challenge. The i.pl. injection of 
OVA in sensitised wild type mice induced the 
recruitment of eosinophils that was abrogated in 

-/-PI3Kg  mice. There was also a drop in the total 
-/-anti-OVA specific Ig and IgG1 in PI3Kg  mice 

and no eosinophil recruitment after i.pl. injection 
of eotaxin. Sensitized mice that had been treated 
systemically 1h before ova challenge with WTN 
had reduced eosinophil recruitment into the 
pleural cavity. Systemic treatment with WTN 1h 
before ova challenge prevented the fall in bone 
marrow eosinophil numbers and the increase in 
concentrations of IL-5 in the pleural cavity at 6 h 
after antigen challenge. In addition, local 
treatment with WTN 24 h after ova challenge 
reduced the accumulation and increased the 
number of apoptotic eosinophils in the pleural 
cavity of OVA-challenged mice.
Conclusões: Our data show an important role of 
PI3K for the recruitment and survival of 
eosinophils in a model of allergic pleurisy. 
Moreover, it is suggested that induction of 
apoptosis is an effective strategy to reduce 
eosinophil numbers once these cells have 
migrated to tissue.
Apoio Financeiro: CNPq, Wellcome Trust.

07 - 011
Atividade de macrófagos peritoneais em 
camundongos tratados com morfina.

1*Rodrigues - Costa, E. C. ; Carvalho-Freitas, 
2 2M. I. R. ; Fonseca, E. de S. M. ; Stankevicius, 

1 2 2D. ; Palermo - Neto, J. ; Felício, L. F.  
1Departamento de Farmacologia - ICB  USP  

2SP; Departamento de Patologia - FMVZ  USP  
SP.

Objetivo: Estudar os efeitos da administração 
aguda de morfina, sobre a atividade de 
macrófagos, em camundongos previamente 
tratados com Onco-BCG.
Métodos e Resultados: Foram utilizados vinte 
camundongos Balb/c, machos, divididos ao 
acaso em 2 grupos iguais: 1 grupo controle (S) e 
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with the latter results, treatment with MOL 294 
inhibited the increase in vascular permeability, 
neutrophil accumulation, hemorrhage and pro-
inflammatory cytokines levels, induced by 
intestinal I/R injury only in the intestine, but not 
in the lung. There is also a significant increase in 
IL-10 concentration in the intestine. Treatment 
with MOL 294 inhibited reperfusion-associated 
lethality, an effect likely to be secondary to the 
inhibition of systemic TNF-a levels.
Conclusões: Our results point to an important 
role of NF-kB in triggering endogenous pro-
inflammatory networks during intestinal 
ischemia and reperfusion injury. Inhibition of 
NF-kB prevents tissue injury and lethality 
because there is inhibition of TNF-a production 
and decrease in neutrophil recruitment.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPEMIG

07 - 013
BRADYKININ B  AND B  RECEPTOR 2 1

CROSS TALK AND THE LOCAL AND 
SYSTEMIC INFLAMMATORY 
RESPONSE THAT FOLLOWS 
ISCHAEMIA AND REPERFUSION 
INJURY.
1 2 1Souza, D.G. Lomez, E.L. Pinho, V. 
2 1Pesquero, J.L. Teixeira, M.M. Departamentos 

1 2de Bioquímica e Imunologia, Fisiologia e 
Biofisica, ICB-UFMG- BH/MG - Brasil

Objetivo: Here, we assessed the role of 
bradykinin receptors, B1 and B2, in a model of 
intestinal ischemia and reperfusion (I/R) in the 
mouse.
Métodos e Resultados: Wild type (WT) or 
B1R-/- mice were treated with vehicle or 
bradykinin B2 receptor antagonist HOE140 and 
submitted to intestinal I/R. HOE140 inhibited 
the reperfusion-induced increase in vascular 
permeability, recruitment of neutrophils and 
haemorrhage in the intestine and lungs of WT 
mice. HOE140 also inhibited the elevations of 
TNF-a in tissue and serum and partially 
prevented lethality. After I/R, there is a marked 
increase in the expression of B1 receptor 
mRNA. To evaluate the role this receptor, 

-/-reperfusion injury was performed in B1R . 
Inflammatory tissue injuries were reduced and 

-/-lethality partially prevented in B1R  following 
I/R. Next, we assessed the inhibition of both 

-/-receptors, by administering HOE 140 to B1R  
mice. Surprisingly, pretreatment with HOE 140 
prevented the protective anti-inflammatory and 
anti-lethality effect provided by the B1R 
deficiency. This was consistent with the shown 
ability of HOE140 to prevent the upregulation 

 of B1 receptors in WTmice.
Conclusões: The present study highlights the 
dual role of B2 receptor activation during acute 
inflammation. Although the activation of B2 is 
necessary for the upregulation of B1 and 
consequent acute pro-inflammatory effects, B2 
activation also leads to vasodilatation and 

protection against reperfusion injury. The latter 
effect is more pronounced in B1R-/- mice given 
HOE140.
Apoio Financeiro: CNPq

07 - 014
MECHANISMS UNDERLYING THE 
INHIBITORY EFFECTS OF 
TACHYKININ RECEPTOR 
ANTAGONIST ON EOSINOPHIL 
RECRUITMENT IN ALLERGIC 
PLEURISY IN MICE

1 1Ana Letícia Alessandri , Vanessa Pinho , 
1 2Danielle G. Souza , Maria Salete de A. Castro , 

3 1André Klein  & Mauro M. Teixeira  
1Departaments of Bioquímica e Imunologia 

2and Farmacologia, Instituto Ciências 
Biológicas, Universidade Federal de Minas 

3Gerais, Belo Horizonte; Departament of 
Morfofisiologia, Centro de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, Campo Grande. Brazil.

Objetivo: Tachykinins acting on NK receptors 
in blood vessels and effector cells produce 
neurogen ic  in f l ammat ion .  We  have  
demonstrated that a NK  receptor antagonist 1

inhibited eosinophil recruitment following 
antigen provocation. In this study, we have 
assessed the effects of NK  inhibition on levels 1

of mediators reportedly known for the role in 
eosinophil recruitment in a model of allergic 
pleurisy in mice.
Métodos e Resultados: Balb/c mice were 
immunized on days 1 and 8. On day 14, the 
animals were pretreated locally with NK1 

receptor antagonist and challenged with OVA. 
Levels of IL-5, eotaxin and LTB  were measured 4

after a further 6 h. Local pretreatment with a 
NK  receptor antagonist (SR140333) decreased 1

the elevated levels of LTB  in pleural cavity 4

following OVA stimulus. Pretreatment with 
NK receptor antagonist did not alter the 1 

elevated levels of IL-5 in pleural cavity 
following OVA challenge. In contrast eotaxin 
levels were increased by this pretreatment.
Conclusões: Our data suggest an important role 
for NK  receptor activation with consequent 1

LTB  release and eosinophil recruitment in a 4

model of allergic pleurisy in the mouse.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPEMIG

07 - 015
PARTICIPAÇÃO DE MASTÓCITOS NO 
RECRUTAMENTO DE LEUCÓCITOS DA 
MICROCIRCULAÇÃO INTESTINAL.
Denise C. Cara, Soraia S. Silva, Deborah 
Negrão-Corrêa, Paul Kubes, Donna-Marie 
McCafferty

Objetivo: O recrutamento de leucócitos da 
circulação ao sítio inflamatório é mediado por 
uma sequência de eventos (rolamento, adesão e 

transmigração) resultantes da interação 
leucócito-endotélio. No modelo de alergia 
alimentar tem sido mostrado que mastócitos são 
fontes importantes de produção de mediadores 
que atuam no recrutamento. O objetivo foi 
avaliar o papel de mastócitos e a interferência 
dos mesmos no recrutamento celular na 
microcirculação intestinal.
Métodos e Resultados: Camundongos 
deficientes em mastócitos (W/Wv) e seus 
congêneres foram sensibilizados com 10µg de 
ovalbumina (OVA) e 1mg de Al(OH) no dia 1, 3 

dia 14 com 10µg de OVA e dia 21 receberam por 
gavagem 20mg de OVA. Após 4 horas foi 
verificado, através de microscopia intravital, o 
número de leucócitos em rolamento e aderidos 
ao endotélio. Animais Balb/c receberam o 
mesmo protocolo de sensibilização e tiveram 
como única fonte líquida solução de clara de ovo 
(SCO). O intestino foi avaliado através de 
histologia após 1, 2, 7 e 14 dias de ingestão 
contínua. O desafio antigênico aumentou o 
número de leucócitos em rolamento (de 25 para 
50/min) e aderidos (de 1 para 4/100um) na 
microcirculação do intestino de animais 
selvagens sensibilizados, mas não nos animais 
não sensibilizados ou W/Wv sensibilizados. Em 
animais Balb/c sensibilizados, após 14 dias de 
ingestão contínua de SCO, verificou-se um 
aumento de 5 para 40 mastócitos/campo no 
duodeno.
Conclusões: Concluímos que os eventos inciais 
de recrutamento de leucóticos são dependentes 
de mastócitos e que podem ser exacerbados na 
alergia alimentar.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq, FAPEMIG, 
AHFMR

07 - 016
A HIPERPROLACTINEMIA INDUZ 
AUMENTO NO “BURST” OXIDATIVO 
EM MACRÓFAGOS PERITONEAIS 
RESIDENTES DE RATAS.

1*Carvalho-Freitas, M.I.R. , Fonseca, E. de S. 
1 2  1M. , Nasello, A.G. , Palermo-Neto, J. , Felício, 

1 L. F. 1 Depto. de Patologia  FMVZ  USP, 2 
Depto de Ciências Fisiológicas  FMSC

Objetivo: Os hormônios secretados pela 
hipófise, como a prolactina, regulam todos os 
níveis de atividade imunológica, e deste modo, a 
comunicação recíproca entre os sistemas 
neuroendócrino e imune é crítica para o 
estabelecimento do equilíbrio dinâmico e 
mecanismos de defesa do organismo. Assim, o 
objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da 
hiperprolactinemia sobre a geração de “burst” 
oxidativo de macrófagos peritoneais residentes, 
estimulados in vitro ou não, utilizando-se a 
técnica de citometria de fluxo.
Métodos e Resultados: Foram utilizadas 14 
ratas Wistar jovens, pesando entre 200 e 250 g, 
divididas em dois grupos iguais: Controle (C) e 
Tratado (T). Nos animais do grupo T, a 
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hiperprolactinemia foi induzida através de 2 
administrações (13 h e 1 hora antes do sacrifício) 
de domperidona (2,5 mg/kg, sc). Após o 
sacrifício, o líquido peritoneal dos animais foi 
colhido para avaliação do “burst” oxidativo 
gerado pelos macrófagos peritoneais, 
util izando-se um citômetro de fluxo 
(FACScalibur). Observou-se um aumento 
significante (p < 0.05) na produção do “burst” 
oxidativo de macrófagos peritoneais residentes 
não estimulados dos animais do grupo T (52,6 ± 
21,8) em relação ao grupo C (27,4 ± 9,5), assim 
como de macrófagos estimulados in vitro com 
PMA (T 65,1 ± 14,8 x C 33,6 ± 10,2) e com LPS 
(T 51,1 ± 14,7 x C 33,9 ± 9,6).
Conclusões: A hiperprolactinemia aguda, 
induzida pela administração de domperidona, 
produz aumento na geração de “burst” oxidativo 
por macrófagos peritoneais residentes de ratas.
Apoio Financeiro: CAPES e FAPESP

07 - 017
EFEITOS HEMATOPROTETORES DA 
GELÉIA REAL EM MODELO 
EXPERIMENTAL DE LISTERIOSE 
MURINA.
1 1,2 1Dieamant, GC, Bincoletto, C; Queiroz, 
MLS. 1. Departamento de Farmacologia - 
Hemocentro, FCM, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas-SP. 2. CIIB - 
Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das 
Cruzes, SP.

Objetivo: Em decorrência da múltipla ação da 
geléira real (GR) sobre o organismo humano, 
como o aumento da resistência às infecções com 
restabelecimento da resposta imunológica, 
avaliamos neste trabalho, a resposta 
hematopoiética frente à infecção por L. 
monocytogenes.
Métodos e Resultados: Utilizando um modelo 
experimental de listeriose murina, avaliamos a 
r e spos ta  hematopo ié t i ca  a t ravés  da  
quantificação do número de precursores 
hematopoiéticas para ganulócitos e macrófagos 
(CFU-GM) da medula ósseo e baço de 
camundongos que receberam um tratamento 
profilático com doses de 250, 500 e 750 mg/kg 
de GR (n= 6 por grupo) por sete dias 
consecutivos. A atividade estimuladora de 
colônias (CSA) e a sobrevida destes animais 
também foram investigadas. Para a realização 
dos experimentos, os camundongos tratados 
foram infectados com uma dose subletal de 
Listeria monocytogenes e sacrificados 24, 48 e 
72 horas após a infecção. Nossos resultados 
demonstraram que as três doses de GR previnem 
a mielossupressão e a hematopoiése esplênica, 
restabelecendo a resposta hematopoiética 
medula e extramedular aos níveis do controle 
n o r m a l .  A s o b r e v i d a  d o s  a n i m a i s  
infectados/tratados com GR aumentou em 
relação aos animais apenas infectados 37,5 %, 
20 % e 12,5 %, com as doses de 250, 500 e 750 

mg/kg, respectivamente (P< 0.05 Kaplan-
Meier, Log-Rank).
Conclusões: Estes resultados sugerem que a GR 
aumenta a sobrevida dos animais infectados 
restabelecendo a resposta inicial a infeção, o que 
provavelmente favorece o equilíbrio da resposta 
celular mediada por Th1/Th2.
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq.

07 - 018
EFFECT OF ATP-SENSITIVE 
POTASSIUM CHANNELS BLOCKAGE 
ON RENAL ISCHAEMIA AND 
REPERFUSION INJURY IN RATS.
Kenia Pompermayer1, Giovanna G. Lara2, 
Danielle G. Souza2, Kátia T. Passaglio3, Jamil 
Assreuy4, Fernando Q. Cunha5, Maria 
Aparecida R. Vieira1 and Mauro M. Teixeira2 
. 1Depto. Fisiologia e Biofísica, Depto. 
Bioquímica e Imunologia ICB-UFMG; 3PUC-
Minas; 4Depto. Farmacologia, UFSC; 5Depto. 
Farmacologia, FMRP-USP.

Objetivo: In the present study we have 
investigated the role of ATP-sensitive potassium 
channels in renal ischaemia and reperfusion 
injury in rats.
Métodos e Resultados: Wistar rats (240-280g) 
were anaesthetized with ketamine-xylazine and 
the left kidney was excised through a flank 
incision. Renal ischaemia was performed in the 
contralateral kidney by total interruption of 
renal artery flow for 45 min. After 45 min renal 
reperfusion was restablished, and at the end of a 
4 hours, kidney and lungs were removed for 
analysis of vascular permeability, neutrophil 
accumulation, and content of cytokines. All of 
these parameters were significantly elevated by 
renal ischaemia-reperfusion. Glibenclamide (20 
mg/kg), an ATP-sensitive potassium channel 
blocker, was administered as a bolus injection at 
the start of the ischaemic period. Gibenclamide 
inhibited the increase in vascular permeability 
from 29.5±5.7 to 12.5±1.8 and from 13.7±1.5 to 
8.0±1.5 mg per 100 mg of lung and kidney, 
respectively. Glibenclamide inhibited the 
increase in neutrophil accumulation from 
10.3±1.9 to 9.8±1.1 and from 0.2±0.04 to 

60.09±0.02 neutrophils x10  in the lung and 
kidney, respectively. Glibenclamide practically 
abolished the increase in TNF-a levels from 37± 
22 to zero and from 304.4±66 to 32.6±22 pg per 
100 mg of lung and kidney, respectively. On the 
other hand, glibenclamide had no inhibitory 
effect on the increase in IL-1â levels. 
G l i b e n c l a m i d e  a l s o  r e d u c e d  t h e  
histopathological damage in the kidney after 
ischaemia and reperfusion.Conclusões: Thus, 
our results point to an important role of ATP-
sensitive potassium channels in renal ischaemia 
and reperfusion injury in the rat.Apoio 
Financeiro: CAPES, FAPEMIG

07 - 019
DETERMINAÇÃO DA EXPRESSÃO E 
ATIVIDADE DE PROTEÍNAS MDR EM 
TIMÓCITOS MURINOS.

1 2 3Leite DFP ; Echevarria-Lima J ; Salgado LT  
1 1 4Capella LS ; Capella MA ; Calixto JB  & 

2  1Rumjaneck VM Instituto de Biofísica Carlos .
2Chagas Filho, UFRJ; Depto de Bioquímica 

3 4 Médica URFJ; Dept de Anatomia URFJ e 
Depto de Farmacologia , UFSC.

Objetivo: A superexpressão da glicoproteína-P 
(mdr1) e/ou da proteína (ptn) relacionada à 
resistência a múltiplas drogas (mrp1) é uma das 
p r i n c i p a i s  c a u s a s  d e  r e s i s t ê n c i a  a  
medicamentos .  Ambas  modi f icam a  
biodisponibilidade de drogas e protegem as 
células contra xenobióticos. Apesar de terem 
sido descritas em células (céls) tumorais, podem 
ser encontradas em células normais como os 
linfócitos T periféricos. O presente trabalho 
analisa a expressão e a atividade destas ptns em 
timócitos murinos.
Métodos e Resultados: A expressão de mrp1 e 
mdr1 em timócitos foi detectada por RT-PCR e 
imunofluorescência. A atividade foi analisada 
através da extrusão de corantes fluorescentes 
(rodamina 123 para a mdr1, 5(6)-carboxil 
fluoresceína diacetato para mrp1). Tanto a mdr1 
quanto a mrp1 estão expressas em timócitos 
murinos. A mdr1 só está ativa em algumas sub-

- -populações (25% dos CD4 CD8  e menos de 
+ +10% dos CD4  SP e 30% dos CD8  SP), 

enquanto a atividade da MRP1 é homogênea na 
população. A ciclosporina A (75%), verapamil 
(45%) ou trifluoperazina (55%) inibiram 
significativamente a atividade de MDR1 nos 
timócitos onde esta ptn é ativa, enquanto a 
indometacina e o probenicide inibiram 
completamente atividade da mrp1 na população 
total de timócitos.
Conclusões: Os resultados mostram pela 
primeira vez a expressão e atividade da mrp1 no 
timo murino. A mrp1 está ativa em toda a 
população enquanto a atividade e mdr1 é 
alterada durante o processo de diferenciação 
tímica
Apoio Financeiro: CNPq Faperj e Pronex

07 - 020
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO EXTRATO 
SECO DE Spirulina sp NAS CÉLULAS 
PROGENITORAS DA MEDULA ÓSSEA 
EM CAMUNDONGOS INFECTADOS 
COM Listeria monocytogenes.
Resta, A.S. e Queiroz, M.L.S. Departamento 
de Farmacologia - Hemocentro, Faculdade de 
Ciências Médicas, Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), Campinas, Brasil.

Objetivo: Spirulina sp é uma cianobactéria 
pertencente ao gênero Arthrospira. Várias 
p e s q u i s a s  d e m o n s t r a m  a  a t i v i d a d e  
imunoestimuladora dessa alga, inclusive a 
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intensificação da hematopoese de camundongos 
irradiados. O modelo experimental de infecção 
murina pela L. monocytogenes tem como 
consequência a mielossupressão. Diante do 
e x p o s t o ,  a v a l i a m o s  a  a t i v i d a d e  
imunomoduladora dessa alga através da técnica 
de cultura clonal de precursores hematopoéticos 
para granulócitos e macrófagos (CFU-MG), 
utilizando o modelo experimental de listeriose 
murina.
Métodos e Resultados: Camundongos 
BALB/C machos foram tratados por gavagem 
com 50 mg/Kg/dia do extrato seco de Spirulina 
sp, por 7 dias consecutivos e infectados com 

3dose subletal de L. monocytogenes (1x10  
bactérias/animal) no sétimo dia de tratamento. A 
técnica de cultura clonal de precursores 
hematopoéticos para granulócitos e macrófagos 
(CFU-MG) foi realizada 48 e 72 horas após a 
infecção. Animais infectados com L. 
monocytogenes apresentaram mielossupresão 
48 e 72 horas após a infecção (7.4±1.2, 10.0±0.9 
CFU-MG/fêmur, n=6) quando comparados com 
animais normais (16.2±3.4 CFU-MG/fêmur, 
n=6). A administração da alga em animais 
infectados promoveu a recuperação da 
mielossupressão nas 48 e 72 horas subseqüentes 
à infecção (16.2±1.7 e 19.5±2.1 CFU-
MG/fêmur, n=6).
Conclusões: Concluímos que a Spirulina sp 
auxilia a resposta imunológica inespecífica 
através do aumento dos precursores 
hematopoéticos da medula óssea frente à 
listeriose murina. Pesquisas posteriores serão 
realizadas para avaliar a resposta específica da 
alga sobre a infecção.
Apoio Financeiro: CNPq

07 - 021
LONG TERM IMMUNOSUPPRESSION 
TO SECONDARY INFECTION IN 
SEPTIC MICE
Benjamim CF, Hogaboam CM, Lukacs NW, 
Kunkel SL. Department of Pathology, 
University of Michigan, Ann Arbor, MI, 
48109-0602, USA.

Objetivo: We assessed the mechanism by which 
severe sepsis alters pulmonary immune 
responses to a secondary fungal infection by A. 
fumigatus (Asp) in mice, focusing on the role of 
cytokines and chemokines.
Métodos e Resultados: Mice subjected to 
severe cecal ligation and puncture (CLP) or 
sham-operation received antibiotic treatment 
every 12h for 3 days, beginning at 8h post-CLP. 

7Following an i.t. challenge with 5x10  Asp 
conidia at 15days post-surgery, all CLP-mice 
died by 5 days, whereas no death was observed 
in sham mice. Both sham and CLP mice 
challenged 15 days later with Asp had similarly 
large neutrophil infiltrates in the lung 3 days 
after Asp challenge; however the CLP-mice had 
more hyphae and.internalized alive conidia, 

while sham group presented less and dead 
conidia. Expression of several cytokines (i.e. 
IL-2, TNF), chemokines (i.e. TARC), signaling 
factors (i.e. NFkB, CREB) and Toll-like 
receptors (i.e. TLR2, TLR4), which are 
important  in fungal  clearance were 
downregulated in the lungs of Asp-challenged 
15-day mice, compared with sham Asp-
controls. Also, preliminary data showed that 
CLP mice presented a loss of dendritic cells in 
the lung, which are important cells in the 
linkage between innate and acquired immunity.
Conclusões: These data demonstrate that CLP-
mice, even 15 days after CLP-surgery, are still 
susceptible to an A. fumigatus conidia 
challenge. This susceptibility may be due to a 
deficiency in leukocyte activity (i.e. killing), to 
the downregulation of important signaling 
factors, and also related to the dendritic cell 
population reduction.
Apoio Financeiro: Supported by CNPq and 
NIH.

07-022
EFFECT OF EOTAXIN, IL-5 AND 
DEXAMETHASONE ON EOSINOPHIL 
CHEMOTAXIS AND ADHESION TO 
FIBRONECTIN.
2 2 1Costa, GG, Penteado, CFF, Tovazzi, VCC, 
1 1 1Izeppe, L, Silva, RM, Ximenes, BAA, 
2 1 1Antunes, E, Ferreira, HHA. Lab de Pesquisa 
em Inflamação, USF, Bragança Paulista, SP 
2Dep de Farmacologia, UNICAMP.

Introduction: Migration of eosinophils (EOs) 
into specific tissues is a hallmark of allergic 
disease. Adhesion by surface VLA-4 (41) 
integrin to extracellular matrix protein, such as 
fibronectin, is an essential step for EOs 
migration.. We have observed an increased 
chemotaxis of EOs from allergic rhinitis 
patients that can be due to their pre-exposition 
to circulation factors. In this work, we have 
investigated whether IL-5, eotaxin and 
dexamethosona (DEX) can modulate EOs 
chemotaxis by regulating the EOs adhesion to 
fibronectin. Methods: EOS isolated from 
peripheral blood of healthy volunteers by 
magnetic cell sorting were incubated with DEX 
(100g/ml), eotaxin (100ng/ml) or IL-5 

-8(0,25ng/ml). Chemotaxis to PAF (10 M) was 
performed in ChemoTx-5 chamber and 
adhesion in fibronectin-coated wells. 
Measurement of EPO activity was used to 
quantify adhesive and transmigrated EOs. 
Results: Compared to non-treated cells (0,3  
0,07), treatment of EOs with IL-5 induced a 
significant increase in chemotatic response to 
PAF (0.7  0.1). Incubation with eotaxin 
provoked no changes in this response (0.3  
0.04). Neither IL-5 nor eotaxin had effect upon 
adhesion of EOs to fibronectin. Pre-incubation 
of EOs with DEX significantly inhibited the 
chemotaxis (0.18  0.02) that was accompanied 

by a 50  3.5% decrease of EOs adhesion to 
fibronectin. Discussion: These results suggest 
that EOs chemotaxis induced by DEX, but not 
by IL-5 or eotaxin, was linked to VLA-4 
expression. Supported by FAPESP

07 - 023
LONG TERM PRIMING EFFECT OF IL-
13 ON THE IGE-DEPENDENT 
INFLAMMATORY REACTION
Rossi MID; Lima, MCR; Barreto E; Pires 
ALA; Dias VAR; Cordeiro, RSB; Silva, PMR 
and Martins MA. Depto of Physiology and 
Pharmacodynamics  Lab. Inflammation/IOC  
Fiocruz, RJ, Brazil.

Aim: We tested the hypothesis that IL-13 could 
be implicated in the IgE-mediated long term 
priming effect.
Methods and Results: Wistar rats were 
intrapleurally (i.pl.) injected with IL-13 (50 
ng/cavity) or its vehicle (sterile saline). Six days 
later, they were passively sensitized with a 
murine IgE-anti DNP mAb (1 µg/cavity, 0.1 ml) 
and challenged, after 24 h, with DNP-BSA (1 
µg/cavity, 0.1 ml). IL-13 treatment exacerbated 
the allergic exudatory response upregulating 
both pleural eotaxin generation and 
eosinophilia, phenomena not observed in 
saline-treated rats. The injection of IL-13 into 
normal rats caused mast cell degranulation after 
4 h, and led to an augmentation in mast cell 
numbers within 7 days. In addition, pleural mast 
cells recovered from IL-13-injected rats, 
submitted to an in vitro IgE-dependent antigen-
challenge, released 3-fold more LTC  as 4

compared with mast cells recovered from 
control rats.
Conclusões: Conclusion: IL-13 is able to cause 
a long term priming of the allergic inflammatory 
response, as demonstrated by its ability to 
exacerbate plasma leakage, eotaxin generation 
and eosinophil influx. These effects could be, at 
least in part, attributed to its ability to increase 
number and/or the reactivity of mast cells. 
Apoio Financeiro: CNPq/Faperj

07 - 024
ENVOLVIMENTO DA ANAFILATOXINA 
C5a NA REGULAÇÃO DOS 
RECEPTORES B  PARA AS CININAS EM 1

RATOS PRÉ-TRATADOS COM PAF.
1 1 1Fernandes, E.S., Passos, G.F., Campos, 

2 1 1M.M., Teixeira, M.M., Calixto, J.B. Depto 
2de Farmacologia, CCB, UFSC. Depto de 

Imunologia e Bioquímica, UFMG.

Objetivo: Foi demonstrado que o fator de 
ativação plaquetária (PAF) promove aumento 
expressivo dos receptores B  para as cininas na 1

pata de rato via ativação do fator NF-kB e 
migração de neutrófilos (Fernandes et al., Br. J. 
Pharmacol., 2003, In Press). O presente 
trabalho avaliou o envolvimento de outro fator 
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quimiotático, a anafilatoxina C5a na regulação 
dos receptores B  após tratamento com PAF.1

Métodos e Resultados: Ratos machos (140- 
160 g) foram tratados com PAF (10 nmol/pata, 6 
h) ou C5a (50 ng/pata, 3 h) e o edema de pata foi 

9induzido pela des-Arg -BK (DABK, 100 
nmol/pata). Em outro grupo de animais, 
avaliou-se a participação do C5a na migração 
celular induzida pelo PAF, através da medida da 
atividade da mieloperoxidase (MPO). A injeção 
de DABK (100 nmol/pata) produz pequena 
alteração de volume (0,09 ± 0,001 ml) em patas 
de animais controle. O tratamento com PAF 
causou aumento significativo da resposta 
edematogênica à DABK (0,32 ± 0,02 ml). Esta 
resposta foi reduzida significativamente (54 ± 
9%) pelo anticorpo para receptores de C5a, anti-
CD88 (500 ng/pata, 6 h). Além disso, o PAF foi 
capaz de aumentar aproximadamente 25 vezes a 
atividade da MPO, um efeito acentuadamente 
reduzido pelo anticorpo anti-CD88 (68 ± 13%). 
Finalmente, o tratamento com C5a (50 ng/pata, 
3 h) causou aumento significativo do edema de 
pata à DABK (0,28 ± 0,02 ml). Conclusões: 
Estes resultados sugerem que a anafilatoxina 
C5a exerce importante papel na regulação dos 
receptores B  após tratamento com PAF. Apoio 1

Financeiro: CAPES/ Finep/ CNPq/ PRONEX

07 - 025
AVALIAÇÃO DO EXTRATO DA Uncaria 
tomentosa NA RESPOSTA 
HEMATOPOÉTICA EM 
CAMUNDONGOS INFECTADOS COM 
Listeria monocytogenes.
Eberlin, S e Queiroz, MLS. Departamento de 
Farmacologia/Hemocentro, Faculdade de 
Ciências Médicas, UNICAMP, Campinas-SP, 
Brasil.

Objetivo: Diante dos relatos do uso da Uncaria 
tomentosa (Unha de Gato) na medicina popular 
e dos estudos sugerindo uma atividade 
imunomoduladora, nos propomos a estudar os 
efeitos de seu extrato bruto na resposta 
hematopoética em camundongos infectados 
com Listeria monocytogenes (LM), assim como 
a proteção deste extrato frente a uma dose letal 
desta bactéria.
Métodos e Resultados: A infecção primária 
causada pela LM está associada a uma 
diminuição do número de células progenitoras 
(CFU-GM) na medula óssea (5,4±1,2) e a uma 
massiva migração para o baço (71,8±6,9), em 
comparação aos animais controles (16,2±3,4 e 
8,8±1,2, respectivamente). Para a avaliação do 
crescimento e diferenciação destas células 
utilizamos a técnica da cultura clonal de 
precursores da medula óssea para granulócitos e 
macrófagos (CFU-GM). Os resultados em 
camundongos (n=6) tratados com doses de 50 e 
100mg/Kg do extrato durante 7 dias antes da 
inoculação de uma dose subletal de LM 
d e m o n s t r a r a m  u m a  r e v e r s ã o  d a  

mielossupressão (11,1±3,4 e 29±5,6,  
respec t ivamente)  e  da  hematopoese  
e x t r a m e d u l a r  ( 1 2 , 5 ± 8  e  7 , 5 ± 2 , 5 ,  
respectivamente). O pré-tratamento para 
avaliação da sobrevida de camundongos 
infectados com uma dose letal da bactéria 
revelou um aumento da resistência dos animais, 
resultando respectivamente em 10 e 40% de 
sobrevida (p<0,05).
Conclusões: O mecanismo exato pelo qual a 
Uncaria tomentosa aumenta a taxa de sobrevida 
dos animais infectados com a LM ainda não foi 
totalmente esclarecido, mas podemos sugerir, 
que pelo menos em parte é devido a prevenção 
da mielosupressão causada pela infecção.
Apoio Financeiro: Capes

07 - 026
NATURAL KILLER CELL ACTIVITY IN 
Listeria monocytogenes INFECTED MICE 
TREATED WITH Camellia sinensis 
(GREEN TEA) EXTRACT.
Figueirêdo, C. A. V. and Queiroz, M. L. S., 
Departamento de Farmacologia  Hemocentro, 
FCM, UNICAMP, Campinas-SP, Brazil.

Objetivo: Green tea, the dried leaves of the 
 plant Camellia sinensis, is a popular beverage 

consumed world-wide. The beneficial health 
 effects of tea are being investigated and have 

 received a great deal of attention, however, little 
is known about its immunomodulatory activity. 
In this regard, in our study we investigated the 
effects of Camellia sinensis (GTE) extract on 
the NK cells activity in normal and Listeria 
monocytogenes infected mice.
Métodos e Resultados: The NK cells activity 
was evaluated 48h after the end of treatment 

51and/or the inoculation of bacteria by 4-h Cr-
realease assay using labelled YAC-1 target cells. 
GTE was given orally as 50, 100 or 
250mg/Kg/day during seven days prior to 
bacteria infection. Our results demonstrated that 
the treatment of normal mice with 100 and 
250mg/Kg of GTE extract, led an increase on 
NK cells activity of 13.8% (35.8±0.16 n=6) e 
12% (33.7±0.33 n=6) in relation to normal 
control group, respectively. The presence of 
infection led to a significant augment of 24.6% 
(46.5± 2 n=6) on NK cells activity, in relation to 
normal control group. The administration of 100 
and 250mg/Kg of GTE extract on infected mice 
produced an augment of 42.16% (64.2±2.1 n=6) 
and 44,6% (66.6±1.1 n=6) in relation to control 
group and 12% (64.2±2.1 n=6) and 14% 
(66.6±1.1 n=6) in relation of infected group, 
respectively. However, no effect was observed 
on NK cells activity with the treatment of 
infected mice with 50mg/Kg of GTE.
Conclusões: Based on these findings we 
suggest that the treatment with GTE extract up-
regulates antibacterial immune response by 
enhancement the activity of NK cells. Further 
experiments are in progress in our laboratory to 

evaluate NK cell activity in others periods of 
infection and the effects of this plant on specific 
immune response.
Apoio Financeiro: FAPESP/CAPES

07.027
MASTÓCITOS DERIVADOS DA 
MEDULA ÓSSEA DE CAMUNDONGOS 
ESTIMULADOS POR LTB4 E IgE 
LIBERAM CCL19/6CKINE E 
CCL17/TARC. MODULAÇÃO POR 
CITOCINAS Th1 OU Th2.

# *Cheraim A , Cunha FQ, Oliveira SHP . 
#Departamento de Farmacologia  Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto  USP; 
*Departamento de Ciências Básicas  Faculdade 
de Odontologia de Araçatuba  UNESP; 
#Universidade Federal Fluminense, Patologia.

Objetivo: O objetivo do presente estudo é 
investigar a produção de CCL19 e CCL17 por 
mastócitos estimulados por LTB4 ou IgE e a 
modulação dessa produção por citocinas do 
padrão Th1 ou Th2.
Métodos e Resultados: Para tanto utilizamos 
células tronco proveniente da medula óssea de 
camundongos Balb/c normais, que foram 
colocadas em cultura na presença de IL-3, SCF e 
IL-4 durante quatro semanas para diferenciação 

oe proliferação de mastócitos. Após a 4  semana, 
6os mastócitos foram plaqueados (3x10  

mast/poço) e estimulados por LTB4 (1mM) e 
IgE (2 mg/ml) na presença de IL-4, IL-13, IFN-g 
ou IL-12 (20 ng/ml). A coleta das células e dos 
sobrenadantes foi realizada 6 horas após a 
estimulação para a dosagem das quimiocinas 
por ELISA e expressão do RNA mensageiro 
para CCL19 e CCL17 por RT-PCR. 
Observamos que mastócitos estimulados por 
LTB4 e IgE liberam CCL19 e CCL17 no 
sobrenadante das culturas. A produção de 
CCL19 e CCL17 pelos mastócitos induzida por 
LTB4 não foi alterada pela presença de IL-4, IL-
13, IFN-g ou IL-12, no entanto, a produção de 
CCL19 induzida por IgE foi regulada 
negativamente por IL-13, IFN-g e IL-12, mas 
não por IL-4. Já a produção de CCL17 pelos 
mastóci tos  est imulados por  IgE foi  
potencializada na presença de IL-4, IFN-g e IL-
12, mas não por IL-13.
Conclusões: Estes resultados sugerem que 
dependendo do estímulo utilizado CCL19 e 
CCL17 podem funcionar como quimiocinas 
envolvidas na resposta inflamatória com 
predomínio do padrão de citocinas Th1 ou Th2.
Apoio Financeiro: FAPESP
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07 - 028
INFLUÊNCIA DO DIAZEPAM SOBRE O 
INFLUXO INFLAMATÓRIO, A 
PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO E A 
ESTIMULAÇÃO DE MACRÓFAGOS NA 
INFLAMAÇÃO INDUZIDA POR LPS EM 
CAMUNDONGOS
Monteiro, D.A. (PIBIC/CNPq/UFSCar); 
Palombo, I.D.P.; Venézio, Z.M.S.; Martins, 
N.H.; PINTO, F.G. (DMP/UFSCar)

Objetivo: Embora se conheça o potencial 
imunomodulador dos benzodiazepínicos, como 
o Diazepam, pouco se sabe sobre seus efeitos in 
vivo em agressões induzidas por endotoxinas, 
que estão associadas a diversas infecções 
bacterianas que afetam o homem. O objetivo 
deste trabalho foi determinar a influência do 
Diazepam sobre o influxo inflamatório, a 
produção de óxido nítrico e o grau de 
estimulação de macrófagos na inflamação 
induzida por lipopolissacarídeo bacteriano 
(LPS).
Métodos e Resultados: Camundongos Swiss 
com aproximadamente 30 gramas de peso 
receberam Diazepam, por via subcutânea, nas 
doses de 1 ou 10 mg/kg de peso (DZ1/DZ10) ou 
seu diluente (propilenoglicol a 40%) uma hora 
antes do desafio com LPS ou solução salina 
(SSE) via intraperitoneal. Após 16 horas os 
animais foram sacrificados, coletando-se os 
lavados peritoneais para determinação do 
número total de células, das subpopulações de 
mononucleares (MN) e polimorfonucleares 
(PMN), da porcentagem de macrófagos 
espraiados e da concentração de nitrito. Os 
animais dos grupos LPS-DZ1 e LPS-DZ10 
apresentaram significativa redução do grau de 
estimulação de macrófagos (LPS-C=84.0%, 
LPS-DZ1=67.3%, p<0.05, LPS-DZ10=64.3%, 
p<0.01). O grupo LPS-DZ10 apresentou 
redução no número total de células, de MN e na 
concentração de nitrito em relação ao grupo 
LPS-C, embora sem diferença estatística.
Conclusões: Conclui-se que o Diazepam, em 
dose única, nesse modelo experimental, é capaz 
de influenciar significativamente a estimulação 
de macrófagos, justificando maiores estudos 
sobre seus possíveis efeitos.
Apoio Financeiro: PIBIC/ CNPq
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08 - 001
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIULCEROGÊNCIA DE 
CAESALPINIA FERREA Mart.

(1) (1)Gonzalez, F.G* .; Bacchi, E.M . (Faculdade 
(1)de Ciências Farmacêuticas- USP , São Paulo).

Objetivo: C. ferrea, conhecida como pau-ferro, 
é utilizada para o tratamento de distúrbios 
gastrointestinas e úlceras. Deste modo, o 
presente trabalho visa avaliar a atividade 
antiulcerogênica e antioxidante dos extratos 
hidroetanólicos 70% de caule (Ca) e folhas (Fo) 
desta espécie.
Métodos e Resultados: Para análise da 
atividade antiulcerogênica dos extratos de Ca e 
Fo foi realizado o teste da indução de lesão 
gástrica por etanol/HCl. Grupos Tratados 
receberam extratos, Grupo Controle água e 
Grupo de Referência Misoprostol. Três 
parâmetros foram avaliados neste modelo: Área 
de Lesão Total (ALT), Área Relativa de Lesão 
(ARL) e Índice de Lesão Ulcerativa (ILU). Já, a 
avaliação da atividade antioxidante in vitro foi 
medida através da inibição da autoxidação de 
homogenato de cérebro de rato. Os extratos 
foram solubilizados em etanol 70% e as 
diluições (0.05-0.003mg/mL) foram efetuadas 
em etanol 35%.
Conclusões: Tanto Ca como Fo apresentaram 
significativa atividade antiulcerogênica dentro 
dos parâmetros avaliados. O extrato de Ca 
reduziu em 37% a ARL. Já o extrato de Fo foi tão 
ativo como o Misoprostol reduzindo em 95%, 
81% e 63% a ATL, a ARL e o ILU, 
respectivamente contra 92%, 70% e 59% da 
droga de referência. Ambos os extratos 
p romoveram uma po ten te  a t iv idade  
antioxidante de 94%(Fo) e 84%(Ca), na 
concentração de 0.8196mg/mL. A compreensão 
do mecanismo de ação da atividade 
antiulcerogênica de ambos os extratos requer a 
realização de outros modelos de ulceração, no 
entanto estes resultados podem sugerir uma 
possível atividade seqüestrante dos íons 
superóxido gerados durante a injúria gástrica.
Apoio Financeiro: CNPq

08 - 002
AÇÃO ANTIPROLIFERATIVA DA 
TACHIA GRANDIFLORA MAGUIRE & 
WEAVER
Tigre, R1; Mourão, A.R.B.1; Cavalcanti, BC1; 
Wilke, DV1; Moraes, MO1; Moraes, MEA1; 
Costa-Lotufo, LV1; Santos, EVM2; Morais, 
SKR2; Nunomura, SM2; Pohlit AM2; 
Pessoa1, C. 1 UFC, Fortaleza; 2 INPA, 
Manaus.

Objetivo: Avaliar as frações simples e sub-
frações cromatográficas (SFC) do extrato 
etanólico das folhas de T. grandiflora 
(Gentianaceae) para atividade citotóxica.
Métodos e Resultados: 77 frações foram 

testadas a 125 mg/ml em 3 linhagens celulares 
[MCF-7 (mama), HCT8 (colon) e B16 
(melanoma)], medindo a inibição pelo método 
da sulfarodamina B, utilizando paclitaxel e 
etoposide como controles positivos. 23 frações 
ativas foram selecionadas para determinação 
das CI50 pelo método do MTT, em 5 linhagens 
celulares: HL60 e CEM (leucemia), HCT8, 
MCF-7 B16, para posterior determinação 
estrutural .  40 frações e sub-frações 
c r o m a t o g r á f i c a s  n ã o  a p r e s e n t a r a m  
citotoxicidade, 14 tiveram pouca ou moderada 
atividade (com potencial inibitório de 
crescimento celular abaixo de 75%), 23 tiveram 
inibição do crescimento celular acima de 75% , 
sendo que 20 foram seletivas para células HCT8 
e 3 simultaneamente citotóxica nas linhagens 
HCT8 e B16. Dessas 23 frações e sub-frações, 4 
tiveram potencial citotóxico (CI50<10ug/ml), 
tendo apresentado as seguintes CI50 nas 
respectivas linhagens HL60,CEM, HCT8, 
MCF-7 e B16: Sub-fração 2 (5,1; 8,2; 10,5; 
19,09 e 16,7ug/ml), SFC 1 (9,5; 10,03; 12,9; 
20,2 e 12,9ug/ml), SFC 2 (5,3; 6,27; 10,9; 4,1 e 
7,16 ug/ml) e SFC 3 (5,8; 9,4; 16,38; 10,7 e 
25,38 ug/ml).
Conclusões: Das frações simples, a fração 
cloroformica da T. grandiflora apresentou a 
maior atividade antiproliferativa.
Apoio Financeiro: Inst. Claude Bernard, 
FUNCAP e PNOPG/CNPq (Proc. nos. 
520.354/99-0 e 550.260/01-3).

08 - 003
ESTUDO DA CITOTOXICIDADE DE 
PLANTAS DOS CERRADOS DE MINAS 
GERAIS.
Mourão, A.R.B.1; Oliveira, D.F.2; Carvalho, 
D.A.3; Moraes, M.E.A.1; Moraes, M.O.1; 
Pessoa, C.1; Costa-Lotufo, L.V.1 1. Depto de 
Fisiologia e Farmacologia, UFC, Fortaleza, 
CE, Brasil. 2. Depto de Química, UFLA, 
Lavras, MG, Brasil. 3. Depto de Biologia, 
UFLA, Lavras, MG, Brasil.

Objetivo: O cerrado é um bioma muito 
heterogêneo com inúmeras comunidades de 
flora e fauna, ocupando 53% da área total do 
e s t a d o  d e  M i n a s  G e r a i s .  S e g u n d o  
levantamentos etnofarmacobotânicos, muitas 
das espécies vegetais deste bioma apresentam 
grande potencial para usos medicinais. Neste 
trabalho são apresentados os primeiros 
resultados, previstos no âmbito do Convênio 
UFC-UFLA, sobre o potencial anticâncer de 
plantas dos cerrados de Minas Gerais.
Métodos e Resultados: Foram coletadas 45 
espécies de plantas na Região do Alto Rio 
Grande, MG. O material vegetal fresco foi 
picado e extraído em metanol. Após liofilização, 
os extratos obtidos foram submetidos aos 
ensaios de atividade citotóxica em 4 linhagens 
de células tumorais (HL-60, HCT-8, MCF-7 e 
B-16) através do método do MTT na 

concentração única de 125 ug/ml. Os extratos de 
Actium lappa e Aristolochia sp. foram os mais 
ativos neste ensaio, inibindo 100% da 
proliferação celular. Agrimonia eupatoria , 
Cecropia pachystachia, Lantana camara e 
Porophyllum ruderale também foram 
considerados citotóxicos, inibindo entre 90 e 
100% o crescimento das células em cultura.
Conclusões: Das 45 espécies testadas, 6 
(13,4%) mostraram-se bastante promissoras 
com relação à atividade citotóxica. Estudos 
estão em andamento para determinação dos 
princípios ativos e dos seus mecanismos de 
atividade citotóxica. Apoio Financeiro: 
Instituto Claude Bernard, FUNCAP e CNPq.

08 - 004
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
GENOTÓXICA DAS FRAÇÕES F26-30 E 
F60-66 ISOLADAS DA CROTON 
CAJUCARA BENTH EM LINFÓCITOS 
HUMANOS.
Carvalho C.F.1, Moreno. S.L.1, Farias R. 1, 
Pessoa, C1, Moraes, M. O.1, Moraes, 
M.E.A.1, Costa-Lotufo, L.V.1, Habenhorst S. 
H2 1 Dept. de Fisiologia e Farmacologia. 2- 
Dept. de Patologia e Medicina Legal.

Objetivo: A Croton cajucara (Euphorbiacea) é 
uma planta utilizada pela população como 
antidiarréico, antiinflamatório e no tratamento 
de diabetes e dislipidemia. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o potencial genotóxico das 
frações f26-30 e f60-66 da C. cajucara pelo teste 
do Cometa em linfócitos humanos.
Métodos e Resultados: Métodos e resultados: 
Amostras das frações nas concentrações de 3; 
7,5 e 15ug/mL foram incubadas em linfócitos 
periféricos humanos isolados pelo gradiente do 
ficol, por 30min. Em seguida, as células foram 
submetidas ao teste do cometa. Na análise, 
foram analisadas 50 células por grupo, que 
receberam uma pontuação que varia de 0 (sem 
dano ao DNA) a 4 (dano total ao DNA). A soma 
da pontuação de cada grupo resultou no índice 
de dano (ID), que pode variar de 0 a 200. A f26-
30 induziu dano significativo em relação ao 
controle nas concentrações de 7,5ug/mL 
(ID=43, controle=16) e 15ug/mL (ID=64), mas 
não na de 3ug/mL (ID=11). A f60-66 somente 
induziu dano na concentração de 15ug/mL 
( ID=22,  cont ro le=3) .  Embora  essas  
concentrações tenham apresentado uma 
diferença considerada significante em relação 
ao controle, seus IDs não foram elevados.
Conclusões: Os resultados mostram que as 
frações da Croton induzem um baixo grau de 
dano ao DNA de linfócitos humanos quando 
analisadas pelo teste do cometa.
Apoio Financeiro: CNPq e Inst. Claude 
Bernard
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08 - 005
ESTUDO DAS PROPRIEDADES 
ANTINFLAMATÓRIA E ANALGÉSICA 
DO EXTRATO DA PELE DE BALISTES 
CAPRISCUS.
Muccillo-Baisch, AL, Prato, CL, Alvarez, JL, 
Murcia, N, Barros, EB Furlong, DM. Depto 
de Ciências Fisiológicas, Setor de 
Farmacologia, Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS.

Objetivo: A utilização popular do chá da pele 
do peixe Balistes capriscus em Rio Grande, RS, 
Brasil, para tratar de problemas respiratórios, 
levou-nos a testar sua eficácia antiinflamatória 
e analgésica em camundongos (machos, 30-
40g).
Métodos e Resultados: O extrato testado foi 
confeccionado com 30g de pele torrada e 
moída, extraída com 120 mL de água, através da 
utilização do extrator Soxhlet durante um 
período de 16 horas. As análise farmacológicas 
foram feitas através da inibição do edema 
provocado pela injeção de formalina, na região 
sub-plantar da pata traseira, e pelo teste da placa 
quente. O extrato administrado via intra-
peritoneal (30 e 60 mg, n10 para cada dose), foi 
capaz de prevenir o edema, modificando o peso 
das patas de 0,028±0,002g para 0,008±0,003g e 
0,013±0,002g, respectivamente e de reduzir as 
respostas relacionadas à reação ao estímulo 
doloroso (lambidas da pata injetada com 
formalina) de 12,5±1,2 para 9,3±1,1 e 4,2±0,9 
lambidas, respectivamente, 30 e 60 mg (n10 
para cada dose) na fase inicial da resposta (5 
minutos) e 0,7±0,3 para 0,6±0,6 e 0,1±0,0 
lambidas para a fase tardia (30 minutos). Os 
animais que receberam o extrato via intra-
peritoneal (n10) permaneceram por mais tempo 
sobre a placa quente, de 7,6±1,4 Seg para 
19,7±2,0 Seg (60 min.).
Conclusões: Os resultados indicam que o 
extrato aquoso da pele do peixe Balistes 
capriscus contém componentes biologicamente 
ativos, que poderão vir a ser usados no processo 
inflamatório e nociceptivo. Serão necessários 
estudos para isolar e caracterizar estes 
compostos ativos.
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: 
CAPES, CNPq, FAPERGS e FURG

08  006
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE 
AMOSTRAS DE PRÓPOLIS DO BRASIL 
SOBRE A PRODUÇÃO DE ÓXIDO 
NÍTRICO EM MACRÓFAGOS 
MURINOS.
1 2Fernando Mateus Scremin, Maria Cristina 

1 1Marcucci, Amarilis Scremin, Niraldo 
1Paulino. Grupo BIOFAR, UNISUL, Tubarão, 

SC. 2. Depto de Pós Graduação, UNIBAN, 
São Paulo, SP.

Objetivo: Introdução: A própolis é uma resina 

natural produzida pelas abelhas com uma 
constituição química extremamente complexa e 
que varia de região para região. No Brasil a 
maioria das amostras coletadas é rica em 
compostos fenólicos prenilados
Métodos: Foram usadas amostras de própolis 
ident i f icadas  geográf ica ,  botânica e  
quimicamente, pelo sistema de classificação por 
HPLC recentemente patenteada pelo laboratório 
Natural Labor (Campinas, SP) e coletadas de 
vários pontos do Brasil. Foram avaliadas as 
atividades das amostras de própolis sobre a 
produção de NO (Griess) em células 
RAW264.7, ativados com LPS (1mg/mL, 24 h), 
e a viabilidade celular pelo MTT. Os valores 
foram expressos como média ± E.P.M. Valores 
de P<0,05 foram significantes. Resultados: Em 
RAW 264.7, a produção de nitrito foi de 
51±3mM após 24 horas. A produção de nitrito 
foi reduzida pela incubação de própolis (30, 100, 
300 ou 500mg/mL): BRP1: 57±4,5, 54±3,5, 
37±3,2 ou 24±3,5mM; BRP2: 57±4.7, 52±3.5, 
27±3.2 ou 18±3.5mM; BRP3: 55±4.7, 49±3.5, 
19±3.2 ou 4±1.2mM; BRPG: 55±3.2, 40±3.5, 
4±3.2 ou 1±1.2mM; PM: 20±3.2, 10±3.5, 4±3.2 
ou 1±1.2mM de nitrito no sobrenadante das 
culturas de RAW 264.7, com viabilidade 
superior a 90%, exceto para as doses de 300 ou 
500mg/mL das amostras BRPG e PM, onde a 
viabilidade foi inferior a 50%.
Conclusões Nossos resultados demonstram que 
as amostras de própolis com diferentes 
características químicas produzem efeitos 
inibitórios diferentes sobre a produção de óxido 
nítrico em macrófagos murinos.
Apoio Financeiro:

08 - 007
POTENCIAL ANTIBIÓTICO DE 
ESPONJAS MARINHAS DO CEARÁ
Jimenez, PC1; Sampaio, GLS1; Nogueira, 
NAP2; Hadju, E3; Pessoa, C1; Moraes, 
MEA1, Moraes, MO1, Costa-Lotufo, LV.1 1. 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia, 
UFC. 2. Departamento de Análises Clínicas e 
Toxicológicas, UFC. 3. Museu Nacional, 
UFRJ.
Objetivo: Objetivos: As esponjas marinhas vêm 
demonstrando ser uma promissora fonte de 
compostos com potencial antibiótico. O 
presente trabalho avaliou a atividade 
antimicrobiana de 8 extratos obtidos de esponjas 
encontradas no litoral cearense.
Métodos e Resultados: Métodos e Resultados: 
Exemplares das espécies Amphimedon sp., 
Amphimedon viridis, Chondrilla aff. nucula, 
Echinodictyum dendroides, Placospongia 
intermedia, Tedania ignis, Tethya sp. e de uma 
espécie ainda não identificada foram coletados e 
homogeneizados em metanol. Em seguida, a 
solução foi filtrada e o solvente removido por 
evaporação. A atividade antibiótica dos extratos 
foi avaliada pelo método de difusão em placa em 
5 cepas dentre bactérias e leveduras, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella cholerae 
e Candida albicans. O extrato de Amphimedon 
sp. foi o mais ativo dentre os testados, 
apresentando um moderado efeito inibitório 
sobre o crescimento da cultura da levedura C. 
albicans (10 mg/25ul) e bem mais acentuado 
sobre o crescimento da cultura das bactérias S. 
aureus (3,9 ug/25ul) e P. aeruginosa (CIM = 3,9 
ug/ul). Os demais extratos não apresentaram 
efeito inibitório significativo sobre nenhuma 
das cepas de microorganismos.
Conclusões: Conclusões: Estes dados indicam a 
presença de substâncias antibacterianas no 
extrato de Amphimedon sp., reforçando a 
relevância da pesquisa de produtos naturais 
marinhos na busca de novas drogas com 
potencial antimicrobiano.
Apoio Financeiro: FUNCAP, CNPq e 
Instituto Claude Bernard

08 - 008
PROPRIEDADES DE LECTINAS QUE 
INIBEM A SECREÇÃO DE 
MASTÓCITOS.
Richini, V.B., Mazzolin, L.P., Cavada, B.S., 
Gomes, J.C. Depto de Farmacologia, IB, 
UNESP, Botucatu, SP.

Objetivo: Lectinas de plantas que usualmente 
estimulam a secreção de mastócitos podem 
também inibir a secreção induzida por outros 
agentes. Avaliamos neste trabalho este efeito 
inibitório.
Métodos e Resultados: Mastócitos peritoneais 
de rato foram obtidos por lavagem 
intraperitoneal. Estas células foram pré-
incubadas com as lectinas de Cratylia 
floribunda (CrF), Dioclea guianensis (DiG), 
Glycine max (SBA), Lonchocarpus sericeus 
(LoS) (0,001; 0,01 e 0,1mg/mL) e Vaitarea 
macrocarpa (VaM) (1; 10 e 100mg/mL) e 
posteriormente estimuladas por agentes 
secretores - ionóforo A23187 (Ion), composto 
48/80 ou concanavalina A (Con A). As lectinas 
específicas para glicose/manose (CrF e DiG) 
não interferem com a secreção de mastócitos. 
SBA e LoS (N-acetil-glicosamina) e VaM 
(galactose/N-acetil-galactosamina) inibiram a 
secreção de mastócitos peritoneais de rato.

*p<0,05-ANOVA-Tukey - aplicados nos dados 
originais (% liberação histamina)
Conclusões: As lectinas que se ligam a N-acetil-
glicosamina e galactose/N-acetil-galactosamina 
possuem efeito inibitório na secreção de 
histamina, sugerindo que este efeito também 
está relacionado a suas propriedades de ligação a 
açúcares
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: CAPES
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08  009
GREEN PROPOLIS FROM BRAZIL 
INHIBIT NFkB AND NITRIC OXIDE 
PRODUCTION IN VITRO.
1Cristiane Teixeira, 1Niraldo Paulino, 
1Amarilis Scremin, 2Verena M. Dirsch, 
2Angelika M. Vollmar and 3João B. Calixto 1. 
Grupo BIOFAR, UNISUL, Tubarão, SC. 2. 
Institute of Pharmacy, LMU München, 
Germany. 3. Depto de Farmacologia, UFSC, 
Florianópolis, SC, Brazil.

Objetivo: Green propolis is a natural resin 
produced by bees from Brazil and widely 
exported to world. We investigated the effect of 
the ethanolic extract of green propolis (G1) in 
the NFkB activity and nitric oxide (NO) 
production in vitro.
Métodos: We tested the effect of G1 on HEK 
293 cells, transfected with pNFkB stimulated 
with TNF-a (1nM) by luciferase assay to NFkB 
and on nitric oxide (NO) production induced in 
RAW 264.7, stimulated with LPS (1µg/mL, 20 
h). Cell viability was evaluated by MTT assay. 
In addition, we used mice treated with G1 or 
controls, 30 min before the inflammatory 
induction with carageenin (100µg/mL, i.p.). 
After 4 hours, the fluid was collected and the 
total of cells and mieloperoxidase activity assay 
(MPO) were evaluated. Results: When P1 (30, 
100 or 300µg/mL) or MG132 (10mg/mL) were 
used on HEK cells, reduced the activity of 
luciferase assay to NFkB in 5, 74 and 88%, 
respectively, or 90%. In RAW 264.7 without 
treatment the NO was 54.4±5.9µM. P1 (3, 30 or 
100µg/mL) reduced NO production to 49.2±7.1, 
30.4±8.7 or 10.8±0.6µM, respectively. The 
treatment with G1 (1, 3 or 10mg/Kg, i.p.) 
inhibited leukocyte migration in 65±5.9%, 
73±6.8% and 71±6.5%, with IC50 mean 
0.78±0.3mg/Kg, and MPO activity to 0,98, 0.74 
and 0.78 U/mL, respectively.
Conclusões: Our results show that G1 
modulates NFkB pathway and reduce NO 
production. These effects can explain, at least in 
part, the anti-inflammatory effect of G1 on 
peritoneal inflammation in vivo.
Apoio Financeiro:

08 - 010
COMPOSTOS FENÓLICOS 
PRENILADOS INIBEM O 
RECRUTAMENTO CELULAR 
PERITONEAL E A PRODUÇÃO DE 
ÓXIDO NÍTRICO INDEPENDENTE DA 
VIA DO NFkB.
1Ana Rosa Trento, 1Juliana D. Ballmann, 
1Daniela T. Longhi, 1Amarilis Scremin, 2João 
B. Calixto, 1Niraldo Paulino. 1.BIOFAR, 
UNISUL, Tubarão, SC. 2.Depto 
Farmacologia, UFSC, Florianópolis, SC.

Objetivo: A própolis é uma resina natural rica 
em compostos fenólicos prenilados. 3 metoxi-4-

hidroxicinamaldeido (G2), 2-[I-hidroximetil] 
vinil-5-acetil-hidroxicumarano (I) e 2,2-
Dimetil-6-carboxietenil-2-H-1-benzopirano 
(C) foram isolados da própolis P1 do sul do 
Brasil e suas atividades avaliadas sobre a 
migração peritoneal, produção de NO em 
RAW264.7 e sobre a atividade do NFkB.
Métodos: Foram usados camundongos tratados 
com G2, I ou C, 30 min antes da peritonite 
(carragenina, 1mg/mL). Após 4 h foram 
avaliados o total e diferencial de células e a 
atividade mieloperoxidase (MPO). Foi avaliado 
a atividade de G2, I ou C sobre a produção de 
NO (Griess) em células RAW264.7, ativados 
com LPS (1mg/mL, 24 h), e a viabilidade 
celular pelo MTT. Foi avaliado também o efeito 
de G2, I ou C sobre células HEK293, 
transfectadas com pNFkB estimuladas com 
TNF-a (1nM) e com luciferase para o NFkB. 
Resultados: Nas doses de 0,1 ou 1mg/Kg i.p. os 
compostos inibiram a migração leucocitária 
em: G2: 65±3% e 55,5±8%, I: 58±4 e 63±6, C: 
5±1% e 50±5%, enquanto a atividade MPO para 
a dose de 1mg/Kg foi de 0,88, 0,93 e 1,17U/mL, 
respectivamente. Em RAW 264.7, a produção 
de nitrito foi de 51±3mM após 24 horas, 
enquanto nas doses de 5, 100mM ou 1 mM dos 
compostos G2: 44±5, 39±3, 13±1; I: 39±4, 
36±2, 12±1; ou C: 51±4, 41±3, 12±2mM de 
nitrito no sobrenadante das culturas de RAW 
264.7, com viabilidade superior a 90%. No 
ensaio da luciferase os compostos (1, 3 ou 
10mM) inibiram fracamente a atividade NFkB: 
G2: 11±3, 20±4 ou 27±3%; I: 7±1, 10±1 ou 
14±2% e o C: 13±1, 7±1 ou 15±3, 
respectivamente.
Conclusões: Os resultados sugerem que os 
compostos fenólicos prenilados presentes em 
P1 podem reduzir a ativação celular por um 
mecanismo independente do NFkB.
Apoio Financeiro:

08 - 011
EFEITO ANSIOLÍTICO DO ÓLEO 
ESSENCIAL DE CITRUS AURANTIUM 
RUT.
1,2* 1 1Almeida, R.N., Motta, S.C., Faturi, C.B., 
1 1 1Catallani B., Leite, J.R.- Departamento de 
Psicobiologia da UNIFESP/EPM, São 

2Paulo/SP  Departamento de Fisiologia e 
Patologia/LTF-UFPB, João Pessoa/PB

Objetivo: Introdução:Os óleos essenciais 
(O.E.) são misturas complexas de compostos 
na tu ra i s  odor í f e ros  compreendendo  
m o n o t e r p e n o s ,  s e s q u i t e r p e n o s  e  
arilpropanóides, presentes em algumas espécies 
vege ta i s .  Os  e fe i tos  f i s io lógicos  e  
farmacológicos dos O. E. há muito são 
conhecidos na medicina popular. De um modo 
particular alguns estudos têm relatado que os O. 
E. de aromas cítricos, incluindo o de laranja 
apresentam efeito antidepressivo, restaura a 
imunosupressão induzida pelo estresse e 

normaliza os níveis de alguns hormônios. No 
presente estudo foi avaliado o efeito ansiolítico 
do óleo essencial de Citrus aurantium Rut. 
(laranja) em ratos por via inalatória (INL) no 
modelo animal de ansiedade, labirinto em Cruz 
elevado (LCE).
Métodos e Resultados: Métodos. Ratos Wistar 
machos (N=10/grupo) foram expostos, 
individualmente, por via INL durante 7 minutos 
ao O. E. de C. aurantium testado nas 
concentrações de 2,5 e 5,0 % v/v, colocado em 
bolas de algodão inseridas em 4 orifícios, 
medindo 2 cm de diâmetro em ambos os lados 
de caixas especiais, fabricadas em acrílico 
transparente e medindo 36 x 30 x 29 cm. 
Imediatamente após, cada animal foi submetido 
por 5 minutos ao LCE, sendo avaliados os 
seguintes parâmetros: número de entradas nos 
braços abertos, tempo de permanência nos 
braços abertos, cruzamentos nos braços abertos, 
Número de entradas nos braços fechados e 
tempo de permanência nos braços fechados. 
Idêntico procedimento experimental foi 
realizado com os animais do grupo controle, 
exceto a utilização de salina  0,9%, também por 
inalação.A ANOVA (2 vias), seguido do Teste de 
Dunnet´s demonstraram que o O. E. nas 
respectivas concentrações de 2,5 e 5,0 % 
aumentou (p< 0,05) o número de entradas nos 
braços abertos (9,2 + 0,8 e 10,8 + 1,6) em relação 
ao grupo controle (5,2 + 0,5). De forma 
semelhante foi observado um aumento 
significativo do tempo de permanência nos 
braços abertos dos animais tratados com o O. E. 
(128,0 + 17,5 e 110,2 + 17,3 s) comparado ao 
grupo controle (62,6 + 12,5 s). Todos os valores 
acima estão expressos em média e desvio 
padrão.
Conclusões: Estes resultados sugerem que o 
óleo essencial de C. aurantium apresenta efeito 
ansiolítico no LCE, quando administrado pela 
via inalatória em ratos
Apoio Financeiro: AFIP; * Apresentador do 
trabalho

08  012
ESTUDO DAS ATIVIDADES 
FARMACOLOGICAS DO EXTRATO 
ETANÓLICO DAS FLORES DE 
CALENDULA OFFICINALIS.
1 ** 1 1Parente, .L.M.L. ; Costa, E. A.; Matos, L.G., 
2 2 1  Paula, J.R.; Júnior, G.V**, Silveira, N.A

21DciF\ICB/UFG; Fac. Farmácia/UFG, 
Goiânia/GO.

Objetivo: Calendula officinalis é originária do 
mediterrâneo e conhecida popularmente como 
margarida dourada. O extrato de suas flores é 
indicado como colerético, analgésico, sedativo 
e cicatrizante. Este trabalho objetivou avaliar a 
atividade antiinflamatória e depressora central 
do extrato etanólico das flores da C. officinalis 
(EEC) buscando respaldo científico para seus 
usos populares.
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Métodos: O EEC foi obtido por maceração a frio 
(72 h) e concentrado em rotaevaporador. Após 
testes de atividades farmacológicas gerais, a 
atividade depressora central foi verificada pelo 
método da potenciação do sono induzido por 
nembutal (50 mg/kg ip), em camundongos 
(n=10). Para avaliar a ação antiinflamatória foi 
usado o método do edema de orelha induzido por 
óleo de crotón em camundongos (n= 7). 
Resultados: O tratamento prévio (1 h) com EEC 
nas doses de 0,3 e 1,0 g/kg vo, aumentou o tempo 
para recuperação do sono em 146 e 165% 
respectivamente em relação ao controle 
(48,9±3,1 min.). EEC na dose de 0,1 g/kg vo não 
alterou esse tempo. O EEC nas doses de 0,1, 0,3 e 
1,0 g/kg vo, 1 h. antes do agente irritante, não 
alterou o edema de orelha induzido por óleo de 
cróton, com respostas de 95%, 98% e 87,2% 
relativas ao controle (14,6±0,8 mg).
Conclusões: Os resultados indicam que as flores 
de C .officinalis possuem princípios com ação 
depressora central podendo justificar o seu uso 
como sedativo. O tratamento com o EEC por via 
oral não indicou uma ação antiinflamatória 
como descrita pelo uso tópico (Loggia, Planta 
Médica 60:516, 1994).
Apoio Financeiro: FUNAPE/UFG

08 - 013
HEPARIN IMPROVES THE MOUSE 
MUSCLE REGENERATION AFTER 
DAMAGED BY BOTHROPS 
JARARACUSSU VENOM
Calil-Elias, S.; Tomaz, M.A.; Fernandes, F.F.A; 
* Escaleira, R.C.; * Costa, M.L.; 
*Mermelstein, C. S.; *Martinez, A.M.B; Melo, 
P.A. Departamento de Farmacologia Básica e 
Clínica; *Departamento de Histologia e 
Embriologia, ICB, UFRJ. 21941-560, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil.

Objetivo: We study the effect of treatment with 
heparin in the mouse Extensor digitorum longus 
muscle regeneration after being damaged by the 
venon.
Métodos e Resultados: After the perimuscular 
injection of B jararacussu venom (1 mg/Kg), at 
15 and 240 minthe mice were treated i.v., with 
heparin (H 10 mg/Kg), or low molecular weight 
heparin (LMWH 10 mg/Kg), or polyvalent 
antivenom (PAV 1 mL/Kg). Twenty one days 
later the animals were killed under ether 
anesthesia the muscles were removed, 
homogenized for measurement of total creatine 
kinase (CK) content, while another group was 
processed for electron microscopy(EM), and a 
third group was processed for SDS-gel 
electrophoresis. The venom induced a 38% 
decrease in CK content compared to normal, and 
after treatment with H and LMWH the decrease 
was 30.5% and 1.3%, respectively. EM 
observations showed that H and LMWH caused 
a complete regeneration of myofibers and other 
elements of intracellular organization. The 

venom injection only, showed regenerated and 
disorganized cells. The electrophoresis showed 
a decrease in myosin protein content in the 
animals that received only the venom injection 
but the treatments were effective in regenerating 
all the muscle protein.
Conclusões: These new results support our 
previous observation that heparin improves the 
EDL muscle regeneration after being damaged 
by B. Jararacussu venom (Calil-Elias, 17: 463, 
2002).
Apoio Financeiro: Supported by: CAPES, 
FAPERJ, CNPq-PRONEX, FUJB-UFRJ.

08  014
AÇÃO RELAXANTE DO ÁCIDO 
LABDA-8(17),12,14-TRIEN-19-ÓICO EM 
TRAQUÉIA ISOLADA DE COBAIA, 
ENVOLVE A PARTICIPAÇÃO DE 
CANAIS DE POTÁSSIO.
1 * 1 ** 1Duarte, M.C. ; Ribeiro, L.A.A. ; Andrade, 

** 1,2 1N.C. ; Silva, B.A. Lab. de Tecnologia 
2Farmacêutica/UFPB; Depto. de Ciências 

Farmacêuticas/UFPB.

Objetivo:  investigar o estudo do mecanismo de 
ação pelo qual o ácido labda-8(17),12,14-trien-
19-óico (labdano-302) exerce o seu efeito 
relaxante em traquéia isolada de cobaia.
Métodos e Resultados: Métodos e Resultados: 
o órgão foi suspenso em cubas de vidro 
contendo solução nutritiva adequada a 37 ºC e as 
contrações isométricas foram monitoradas 
através de um transdutor de força acoplado a um 
fisiógrafo (n=4). O labdano-302 relaxou de 
forma eqüipotente os anéis de traquéia de cobaia 
pré-contraídos com 1mcM de carbacol na 
presença (pD2=5,2±0,5) ou na ausência 
(pD2=4,8±0,1) de epitélio funcional. O 

-5labdano-302 na concentração de 3x10  M foi 
mais eficaz em relaxar a traquéia pré-contraída 
com 18 mM (Emax=100%) do que com 60 mM 
de KCl (Emax=40,9±1,1%), esses dados 
sugerem que esse efeito relaxante seja devido à 
abertura de canais de K+. A glibenclamida, 

+ bloqueador dos canais de K sensíveis ao ATP 
(K ), não foi capaz de atenuar ou reverter o ATP

efeito relaxante do labdano-302 sobre as 
contrações induzidas por 18 mM de KCl. A 
presença (pD2=6,3±0,2) ou ausência 
(pD2=6,7±0,2) de 4-aminopiridina, bloqueador 

+dos canais de K  sensíveis à voltagem (Kv), não 
interferiu no efeito relaxante do labdano-302 
sobre o tônus espontâneo da traquéia de cobaia.
Conclusões: o fato do labdano-302 relaxar com 
maior eficácia a traquéia pré-contraída com 18 
mM de KCl sugere a participação da ativação 

+, dos canais de K porém não dos K  ou dos Kv, ATP

de acordo com os dados obtidos.
Apoio Financeiro: Apoio financeiro: LTF, 
PRONEX/CNPq.

08 - 015
AÇÃO ESPASMOLÍTICA DO EXTRATO 
HEXÂNICO DE Solanum jabrense Agra & 
Nee (SOLANACEAE), ENVOLVE 
BLOQUEIO DO CÁLCIO.
1,2 ** 1 * 1Cavalcante, F. A. ; Silva, J.L.V. ; Duarte, 

* 1 * 1 1,3M. C. ; Santos, R. F. ; Silva, T. M. S.; Silva, 
1B. A.; Lab. de Tecnologia 

2Farmacêutica/DCF/UFPB; Depto. de 
3Fisiologia/CCBi/UFAL; Depto. de Ciências 

Farmacêuticas/UFPB.

Objetivo:  investigar a ação espasmolítica do 
extrato hexânico (SJ Hex.) obtido das partes 
aéreas de Solanum jabrense Agra & Nee, em 
íleo isolado de cobaia.
Métodos e Resultados:  as contrações 
isométricas foram monitoradas em fisiógrafo e 
as isotônicas registradas em quimógrafo. SJ 
Hex. relaxou o íleo de cobaia pré-contraído 
(n=5) com 40mM de KCl (CE =53,3±10,6 50

ìg/mL), 1ìM de carbacol (CE =26,4±4,1 50

ìg/mL) ou de histamina (CE =30,9±8,8 50

ìg/mL), e antagonizou as contrações fásicas 
(n=5) induzidas por 1ìM de carbacol 
(CI =36,0±6,2 ìg/mL) ou de histamina 50

(CI =37,3±6,1 ìg/mL). A característica do 50

bloqueio foi avaliada pela observação que o SJ 
Hex. (9; 27; 81 e 243 ìg/mL) desviou para a 
direita as curvas concentrações-resposta 
cumulativa à histamina (n=5), de maneira não 
competitiva. O fato do SJ Hex. ter relaxado o 
íleo pré-contraído com estes agentes, sugere 
uma inibição do influxo de cálcio através dos 
canais de cálcio operados por voltagem 
(VOCCs). Esta hipótese foi confirmada pela 
observação de que SJ Hex. (9; 27; 81; 243 
ìg/mL) inibiu as contrações cumulativas ao 
CaCl  em meio despolarizante e nominalmente 2

sem cálcio, com redução do E  (81,5; 61,6; max

39,8 e 31,3 %, respectivamente, n=5).
Conclusões:  sugere-se que SJ Hex. apresenta 
ação espasmolítica não seletiva em íleo isolado 
de cobaia devido, em parte, a inibição do influxo 
de cálcio através dos VOCCs.
Apoio Financeiro:  PIBIC/CNPq, CAPES, 
PRONEX, UFAL.
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08 - 016
FRAÇÃO AQUOSA DO EXTRATO 
BRUTO AQUOSO DAS FOLHAS DA 
Achillea millefolium, L. (FAq) PODE 
ESTAR REDUZINDO A SECREÇÃO 
ÁCIDA GÁSTRICA ATRAVÉS DA VIA 
COLINÉRGICA.
Baggio,C.H.*; Freitas,C.S.; Otofuji,G.M.; 
Garcia,T.L.C.; Calixto,C.P.; Rieck,L. & 
Marques,M.C.A. Depto. de Farmacologia, 
Universidade Federal do Paraná

Introdução: O extrato aquoso bruto de A. 
millefolium, L. reduziu a secreção ácida gástrica 
(XVI FeSBE, 12.177, 2001). O estudo objetivou 
caracterizar a ação e as vias envolvidas na 
redução da secreção gástrica pela FAq. 
Métodos: A secreção gástrica de ratas Wistar 
(ligadura pilórica) foi estimulada com histamina 
(10mg/kg-sc), pentagastrina (400mg/kg-sc) e 
betanecol (2,5mg/kg-sc), 1 hora após cirurgia e 
administração da FAq (1500 e 2000mg/kg-id). 
Após 3 h, foi determinado volume, acidez total e 
pH do conteúdo gástrico
Resultados: A FAq (1500 e 2000mg/kg) 
reduziu o volume de 6,40±0,29 (grupo controle) 
p a r a  4 , 5 2 ± 0 , 3 7  e  4 , 0 3 ± 0 , 2 2 m L ,  
respectivamente, e a dose de 2000mg/kg 
diminuiu a acidez total de 0,059±0,002 (grupo 

+controle) para 0,032±0,004mEq[H ]/mL e 
aumentou o pH de 1,83±0,03 (grupo controle) 
para 2,54±0,12. Quando a secreção gástrica foi 
estimulada com histamina e pentagastrina, a 
FAq não reverteu o aumento da secreção. A 
secreção estimulada por betanecol foi reduzida 
com FAq (2000mg/kg) de 12,12±0,66 
(betanecol) para 9,67±0,62mL, a acidez total 
diminuída de 0,083±0,004 (betanecol) para 

+0,052±0,006mEq[H ]/mL, mas não houve 
alteração do pH.
Discussão: A FAq reduziu a estimulação da 
secreção gástrica por betanecol, porém ela não 
bloqueou a estimulação por histamina (via 
histaminérgica) e pentagastrina (via endócrina), 
sugerindo que os compostos responsáveis por 
e s t a  r edução  podem es t a r  a t uando  
predominantemente através da via colinérgica.
Apoio Financeiro: CNPq, FUNPAR

08 - 017
AÇÃO ESPASMOLÍTICA DA FASE 
ACETATO DE ETILA DE Solanum 
paludosum Moric.  (SOLANACEAE) 
ENVOLVE BLOQUEIO DO CÁLCIO, EM 
ÍLEO DE COBAIA.

‚¹Silva, J.L.V.**; ¹Duarte, M.C.*; ¹ ²Cavalcante, 
F.A.**; ¹OLIVEIRA, R.C.M.** ¹Silva, T.M.S.; 

‚¹ ³S i lva ,  B.A. ;  ¹Lab.  de  Tecnologia  
F a r m a c ê u t i c a / U F P B ;  ² D e p t o .  d e  
Fisiologia/CCBi/UFAL; ³Depto. de Ciências 
Farmacêuticas/UFPB.

Objetivo:  elucidar o mecanismo de ação 
espasmolítica da fase acetato de etila (SPAcOEt) 
obtida do extrato etanólico das partes aéreas de 
Solanum paludosum Moric., em íleo isolado de 
cobaia.
Métodos e Resultados:  o íleo era suspenso em 
cubas de vidro contendo solução nutritiva 
adequada (pH=7,4 ) a 37 °C, as contrações 
isométricas e isotônicas foram monitoradas. 
SPAcOEt (3; 9 e 27 ìg/mL) antagonizou as 
curvas concentrações-resposta cumulativas à 
histamina de maneira não competitiva e 
dependente de concentração com redução do 
E  (88,0; 72,8 e 20,0 %, respectivamente, n=5). max

Em resultados anteriores, SPAcOEt relaxou o 
íleo pré-contraído com KCl, carbacol e 
histamina de maneira dependente de 
concentração e equipotente, sugerindo que a 
fase poderia estar atuando sobre o influxo de 

2+ 2+cálcio (Ca ) através dos canais de Ca  operados 
por voltagem (VOCCs), uma vez que a 
manutenção da contração tônica neste órgão é 

2+devida, principalmente, ao influxo de Ca  
através destes canais. Hipótese esta confirmada 
pela observação que SPAcOEt (9; 27 e 81 
µg/mL) desviou para a direita as curvas 
cumulativas ao CaCl  , de maneira dependente 2

de concentração em meio despolarizante e 
2+nominalmente sem Ca , com redução do E  max

(59,9; 41,1 e 20,3 %, respectivamente, n=6).
Conclusões:  SPAcOEt apresenta ação 
espasmolítica não seletiva em íleo isolado de 
cobaia devido, em parte, a inibição do influxo de 

2+Ca  através dos VOCCs.
Apoio Financeiro:  PIBIC/CNPq, CAPES, 
PRONEX.

08 - 018
DITERPENOS CITOTÓXICOS 
ISOLADOS DE HYPTIS MARTIUSII 
BENTH (LABIATAE)
Farias, M.N.A.1; Silveira, E.R.2; Araújo, 
E.C.C.2; Lima, M.A.S.2; Moraes, M.E.A.1; 
Pessoa, C.1; Costa-Lotufo, L.V.1; Moraes, 
M.O.1 1. Depto de Fisiologia e Farmacologia 
2. Depto de Química Orgânica e Inorgânica, 
UFC, Fortaleza, CE, Brasil.

Objetivo: Hyptis martiusii (cidreira-do-mato) é 
uma planta comum no Nordeste brasileiro. É 
sabido que plantas desse gênero possuem 

constituintes com atividade antibacteriana e 
citotóxica. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a atividade citotóxica de 2 diterpenos abietanos 
isolados de H. martiusii.
Métodos e Resultados:  A planta foi coletada 
em Moreilândia, Pernambuco. Os diterpenos 
carnasol e 11,14-dihidroxi-7-oxoabieta-
8,11,13-trieno foram obtidos do extrato 
hexânico da raiz através de partições e 
cromatografias sucessivas, e identificados 
através dos seus espectros de RMN. A atividade 
antimitótica foi avaliada em 5 linhagens 
celulares tumorais, (HL-60, CEM, HCT-8, 
MCF-7 e  B-16)  a t ravés  do método 
c o l o r i m é t r i c o  d o  M T T  e  s o b r e  o  
desenvolvimento dos ovos do ouriço Lytechinus 
variegatus. Ambos os compostos apresentaram 
atividade citotóxica em todas as linhagens 
testadas, sendo o carnasol o mais ativo com 
valores de CI50 (IC95%) de 6,4 (5,4  7,4) ug/ml 
em CEM, 7,3 (6,0  8,9) ug/ml em HL-60, 11,3 
(1,9  67,0) ug/ml em HCT-8, 15,0 (13,4-16,8) 
ug/ml em MCF-7 e 12,0 (10,8  13,3) ug/ml em 
B16. Nos ovos de ouriço apenas o carnasol 
apresentou-se ativo, inibindo completamente as 
clivagens na concentração de 100 ug/ml.
Conclusões: Os diterpenos isolados de H. 
martiusii apresentaram moderada atividade 
antimitótica in vitro, sendo o carnasol o mais 
ativo.
Apoio Financeiro: Instituto Claude Bernard, 
FUNCAP, CNPq.

08 - 019
ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE 
DITERPENOS ABIETANOS ISOLADOS 
DE AEGIPHILA LHOTZKYANA CHAM. 
(VERBENACEAE)
Farias, M.N.A.1; Silveira, E.R.2; Barros, 
M.C.P.2; Lima, M.A.S.2; Moraes, M.E.A.1; 
Moraes, M.O.1; Pessoa, C.1; Costa-Lotufo, 
L.V.1 1. Depto de Fisiologia e Farmacologia 2. 
Depto de Química Orgânica e Inorgânica, 
UFC, Fortaleza, CE, Brasil.

Objetivo: Aegiphila lhotzkyana (pau-de-sebo) 
é amplamente distribuída no Nordeste brasileiro 
e utilizada popularmente como pediculocida, 
escabicida e antídoto contra picada de serpentes. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade 
citotóxica de 5 diterpenos abietanos isolados de 
A. lhotzkyana.
Métodos e Resultados: Os diterpenos, 
uncinatona, cirtofilona, teuvincenona, sugiol e o 
composto inédito 12-16-epoxi-11,14-dihidroxi-
6-metoxi-17(15-16)-abeo-abieta-5,8,11,13,15-
pentaene-3,7-diona foram obtidos do extrato 
hexânico da raiz através de partições e 
cromatografias sucessivas, e identificados 
através dos seus espectros de RNM. A atividade 
antimitótica foi avaliada em 5 linhagens de 
células tumorais (HL-60, CEM, HCT-8, MCF-7 
e B-16) através do método do MTT e sobre os 
ovos do ouriço Lytechinus variegatus. Todos os 
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compostos testados apresentaram atividade 
citotóxica. Nas células leucêmicas, a uncinatona 
[CI50 (IC95%) de 1,8 (1,6 - 1,9) em CEM e 1,5 
(1,4 - 1,5) ug/ml em HL-60) foi a substância 
mais ativa seguida pelo sugiol (CI50 (IC 95%) 
de 3,1 (2,1 - 4,7) em CEM e 2,3 (1,8 - 3,0) ug/ml 
em HL-60]. Nos ovos de ouriço os compostos 
mais ativos foram teunvicenona E, uncinatona e 
o composto novo, inibindo completamente as 
clivagens na concentração de 10 ug/ml.
Conclusões: Os diterpenos isolados de A. 
lhotzkyana possuem moderada atividade 
antimitótica in vitro.
Apoio Financeiro: Inst. Claude Bernard, 
FUNCAP, CNPq.

08  020
INDUÇÃO DE APOPTOSE POR 
HOMOPTEROCARPINA E 
MEDICARPINA EM CÉLULAS 
LEUCÊMICAS.
Fortier, S.C.1; Montenegro, R.C.1; Campos, 
P.B.C.1; Silveira, E.R.2; Falcão, M.J.C.2; 
Pessoa, C.1; Moraes, M.E.A.1; Rabenhorst, 
S.H.3; Costa-Lotufo, L.V.1; Moraes, M.O.1 1. 
Depto de Fisiologia e Farmacologia, 2. Depto 
de Química Orgânica e Inorgânica, 3. Depto de 
Patologia, UFC, Fortaleza, CE, Brasil

Objetivo: Os pterocarpanos, homopterocarpina 
e medicarpina, apresentam atividade citotóxica 
em linhagens tumorais e em ovos de ouriço do 
mar. O objetivo deste trabalho foi estudar os 
prováveis mecanismos de ação destes 
compostos em células HL-60.
Métodos e Resultados: Os compostos foram 
obtidos da fração clorofórmica do extrato da raiz 
(0,8 kg) de Platymiscium floribundum 
submetida a sucessivas cromatografias em silica 
gel. Células da linhagen HL-60 foram incubadas 
por 24 horas com os pterocarpanos (25 ìg/ml). A 
viabilidade celular foi verificada através da 
exclusão por azul de tripan. A indução de 
apoptose foi avaliada a partir da fragmentação 
de DNA em gel de agarose a 2% e da exposição 
de fosfatidilserina na membrana plasmática 
através da marcação com anexina V. A 
morfologia das células foi analisada por 
microscopia óptica. Os dois compostos 
reduziram o número total de células em relação 

6ao controle (C = 1,5; H = 1,3 e M = 1,2 x 10  
2cels/ml, teste do ÷ , p < 0,05), e apenas a 

medicarpina aumentou significativamente o 
número de células não-viáveis (C = 0,1; H = 0,1 

6 2e M = 0,2 x 10  cels/ml, teste do ÷ , p < 0,05). A 
análise morfológica evidenciou células com 
tamanho reduzido, cromatina condensada, 
núcleos hipercromáticos, irregulares e 
contraídos. Tanto a análise por gel de agarose 
quanto a exposição de fosfatidilserina revelaram 
um padrão apoptótico provocado por estas 
drogas (dados qualitativos).
Conclusões: A homopterocarpina e a 
medicarpina induzem apoptose em células 

leucêmicas, levando a uma inibição da 
proliferação tumoral.
Apoio Financeiro: Instituto Claude Bernard, 
FUNCAP, CNPq.

08 - 021
ESTUDO DO MECANISMO DA 
ATIVIDADE CITOTÓXICA DO 
ISOCAMPFERÍDEO E DO CAMPFEROL 
EM CÉLULAS LEUCÊMICAS.
Fortier, S.C.1; Montenegro, R.C.1; Campos, 
P.B.C.1; Silveira, E.R.2; Canuto, K.M.2; 
Pessoa, C.1; Moraes, M.E.A.1; Costa-Lotufo, 
L.V.1; Moraes, M.O.1 1. Departamento de 
Fisiologia e Farmacologia, 2. Depto de 
Química Orgânica e Inorgânica, UFC, Ceará.

Objetivo: Os flavonóides isocampferídeo (I) e 
campferol (K), isolados de Amburana cearensis 
AC Smith, demonstraram moderada atividade 
citotóxica em linhagens tumorais e no 
desenvolvimento embrionário dos ouriços. O 
objetivo deste trabalho foi estudar o mecanismo 
de atividade citotóxica destes 2 compostos.
Métodos e Resultados: Os compostos foram 
obtidos do extrato etanólico (Sohxlet, 0,5/200g) 
da casca do caule (3,4kg) de A. cearensis 
submetida a sucessivas cromatografias em silica 
gel. Células da linhagen HL-60 foram 
incubadas por 24 horas com os 
compostos (25 ìg/ml). A viabilidade celular 
foi verificada através da exclusão por azul de 
tripan. A indução de apoptose foi avaliada a 
partir da exposição de fosfatidilserina na 
membrana plasmática através da marcação com 
anexina V. A morfologia das células foi 
analisada por microscopia óptica. Os dois 
compostos reduziram significativamente o 
número total de células em relação ao controle 

2
(C = 1,5; K = 1,1 e I = 1,1 cels/ml, teste do ÷ , p < 
0,05) causando morte celular (células não-

5viáveis, C = 0,1, K = 0,2 e I = 0,6 x 10  cels/ml, 
2teste do ÷ , p < 0,05), sendo o isocaempferídeo 

mais potente. A análise morfológica evidenciou 
células com tamanho reduzido, núcleos 
hipercromáticos, irregulares e contraídos e 
citoplasma eosinófilo, reduzido denso. A análise 
da exposição de fosfatidilserina revelou um 
fraco padrão apoptótico provocado por estas 
drogas e aumento de células necróticas (dados 
qualitativos).
Conclusões: A atividade antiproliferativa do 
isocampferídeo e do campferol não deve estar 
relacionada com a indução de apoptose
Apoio Financeiro: Instituto Claude Bernard, 
FUNCAP e CNPq.

08 - 022
AÇÃO CITOTÓXICA DAS FOLHAS E 
RAIZES DA TOCOYENA FORMOSA EM 
LINHAGENS DE CELULARES 
TUMORAIS

1 1 1Cavalcanti, B.C ., Moraes , M.O.; Moraes , 
1 2M.E.A.; Costa-Lotufo , L.V.; Bolzani V  

2 1.Hamerski, L ; Pessoa1, C; Departamento de 
Fisiologia e Farmacologia, UFC-Brasil. 
2Instituto de Química, Universidade Paulista-
Araraquara.

Objetivo: Tocoyena formosa (Chem & Schltdl) 
pertence a família Rubiaceae, no cerrado é 
popularmente conhecida como marmelo preto. 
Iridóides não glicosilados isolados das raízes 
desta planta tem demonstrado propriedades 
antifúngicas. Este trabalho avaliou a 
citotoxicidade das diferentes frações orgânicas 
(hexânica, acetato de etila,clorofórmica e 
aquosa) provenientes da partição do extrato 
etanólico das folhas e raízes de Tocoyena 
formosa.
Métodos e Resultados: A citotoxicidade dos 
extratos foi avaliada quanto a inibição do 
crescimento celular in vitro em cinco linhagens 
de células tumorais (HL60 e CEM (leucemia), 
HCT8, MCF-7 B16), utilizando o método do 
MTT para determinação das suas CI50 
(concentração inibitória em 50% nas células), 
posteriormente foi determinado a estrutura mais 
ativa. As CI50 nas raízes das frações hexânica 
foram de 87.5, 34.9, 68.1, 37 e 21;ug/mL, 
aquosa de >100, >100, 36, 36 e >100µg/mL, de 
acetato>100µg/mL em todas as linhagens e 
clorofórmica >100ug/ml nas células HL60, 
CEM, HCT8, MCF-7 exceto na célula B16 que 
foi de 64µg/mL. Para a fração hexânica das 
folhas as CI50 corresponderam a 36.1, 36.7, 
>100, 91.1 e 50.24µg/mL, enquanto a fração 
clorofórmica das folhas teve CI50 de 8.8, 14.8, 
24.3,15.6 e 13.2µg/mL nas respectivas células 
HL60, CEM, HCT8, MCF-7 B16.
Conclusões: Dentre as frações, a que apresentou 
potencial citotóxico foi a fração clorofórmica 
das folhas da Tocoyena formosa.
Apoio Financeiro: Instituto Claude Bernard, 
FAPESP

08 - 023
ATIVIDADE ANTIMITÓTICA DE 
POTHOMORPHE PELTATA (L) MIQ. DA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA.
1 1 1Cavalcanti, BC; Wilke, DV; Moraes, MO; 
1 1 2Moraes,ME; Costa-Lotufo,LV; Pinto,ACS; 
2 2 1Nunomura, SM; Pohlit,AM; Pessoa,C. 1-
UFC, Ceará. 2-INPA, Manaus.

Objetivo: Estudar os efeitos citotóxicos de 
extratos, frações e sub-frações cromatográficas 
de P.peltata (utilizada na medicina popular para 
tratar diversas doenças) em linhagens tumorais e 
no desenvolvimento embrionário de ovos de 
ouriço do mar.
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Métodos e Resultados:  Extratos de raízes 
grossas e finas (secas e moídas previamente) de 
P.peltata, foram testados pelo método da 
sulforodamina B em 3 linhagens, MCF7, B16 e 
HCT8, em uma única dose de 125ug/ml. Os 
extratos, frações do extrato etanólico (geradas 
por partição líquido-líquido) e subfrações 
considerados ativos (taxa de morte celular > 
75%) foram testados em 5 linhagens (HL-60, 
CEM, HCT-8, MCF-7 e B-16) pelo método do 
MTT e nos ovos do ouriço Lytechinus 
variegatus (50 e 500ug/ml). Das 31 amostras 
submetidas ao teste do SRB, 11 foram ativas. 
Dentre essas, a fração clorofómica obtida do 
extrato da raiz grossa mostrou-se a mais ativa, 
inibindo 100% das clivagens dos ovos do ouriço 
nas duas doses e com CI50 de 8,2, 12,2, 9,9, 13,1 
e 10,7 ug/ml para as linhagens CEM, HL60, 
MCF7, HCT8 e B16, respectivamente. A fração 
clorofórmica do extrato da raiz fina foi bastante 
ativa nos dois testes, sendo submetida a 
sucessivas cromatografias, resultando em sub-
frações ativas (CI50 < 15 ug/ml em todas as 
linhagens). No ouriço, essas frações 
promoveram total inibição na maior dose e 
inibição parcial na menor.
Conclusões: Esses resultados demonstraram a 
presença de compostos citotóxicos na fração 
clorofórmica de P. peltata. Estudos estão em 
andamento para identificação desses 
compostos.
Apoio Financeiro: Inst Claude Bernard, 
FUNCAP e CNPq.

08  024
ATIVIDADE ANTITUMORAL E 
ANTIMITÓTICA DA TABEBUIA 
SERRATIFOLIA VAHL DA AMAZÔNIA 
BRASILEIRA
1 1 1Cavalcanti, B, Wilke, DV, Moraes, MO; 
1 1 2Moraes, ME; Costa-Lotufo, LV; Pohlit, A; 
1Pessoa, C 1-UFC, Fortaleza, Ceará. 2-INPA, 
Manaus, Amazonas.

Objetivo: Estudar os efeitos citotóxicos dos 
extratos, frações e sub-frações cromatográficas 
de T. serratifolia em linhagens tumorais e no 
desenvolvimento embrionário de ovos de ouriço 
do mar.
Métodos e Resultados: Cascas da T. 
serratifolia foram coletadas na Reserva Ducke 
do INPA, secadas e moídas e os extratos 
etanólico, metanólico e aquoso, juntamente com 
frações do extrato etanólico geradas por 
p a r t i ç ã o ,  b e m  c o m o  s u b - f r a ç õ e s  
cromatográficas foram testadas na análise da 
sulforodamina B em três linhagens celulares, 
MCF7, B16 e HCT8, em uma única dose 
(125mg/ml) . Os extratos, frações e subfrações 
ativos (taxa de morte celular > 75%) foram 
incubados nas céluas HL-60, CEM, HCT-8, 
MCF-7 e B-16 para análise do MTT e nos ovos 
do ouriço Lytechinus variegatus (50 e 
500ug/ml). A fração clorofórmica, obtida do 

extrato etanólico por partição líquido-líquido, 
mostrou-se potencialmente ativa, sendo 
submetida a posterior fracionamento 
cromatográfico, obtendo-se 4 sub-frações. 
Todas essas sub-frações (500ug/ml) inibiram o 
desenvolvimento do ouriço, e apenas duas 
dessas, foram ativas na concentração de 
50ug/ml, sendo uma potencialmente citotóxica 
nas células tumorais, com CI50 de 10,4; 8,12; 
9,20; 6,4; 10,9 ug/ml correspondentes as 
linhagens HL60, CEM, MCF-7, HCT8 e B16.
Conclusões: Esses resultados demonstraram a 
presença de compostos citotóxicos na sub-
fração clorofórmica da T. serratifolia. Estudos 
estão em andamento para identificação desses 
compostos.
Apoio Financeiro: Instituto Claude Beroard, 
FUOCAP e CNPq.

08  025
ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE 
COMPOSTOS ISOLADOS DO Croton 
cajucara Benth EM CÉLULAS 
LEUCÊMICAS HUMANAS.

 1 1Farias, R.A.F. Nogueira, M.A.S. ; Maciel, 
2  2 1 3M.A.M. ; Pinto, A.C. ;Maia, L.S. ; Leyva, A. ; 

 1  1Pessoa, C. ; Costa-Lotufo, L.V. ; Moraes, 
 1M.O.  1. Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia da UFC 2. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 3.Universidade de Missouri 
(USA).

Objetivo: No Brasil, o uso de plantas 
medicinais e preparações caseiras assume 
fundamental importância no tratamento das 
doenças que afetam as populações de baixa 
r e n d a .  O  C r o t o n  c a j u c a r a  B e n t h  
(Euphorbiaceae), popularmente conhecido 
como Sacaca, é encontrado no Estado do Pará. 
Várias substâncias, principalmente clerodanos, 
foram extraídas e purificadas da casca da 
Sacaca, como a trans-dehidrocrotonina, 
cajucarinolida (cjcr), trans-cajucarina A (t-cjc 
A) e trans-cajucarina B (t-cjc B). Este trabalho 
avaliou a atividade citotóxica dos compostos 
isolados cajucarinolida, trans-cajucarina A e 
trans-cajucarina B da casca do C. cajucara.
Métodos e Resultados: A atividade citotoxica 
foi avaliada através do método colorimétrico do 
MTT, nas linhagens leucêmicas humanas HL60 
e CEM. A concentração inibitória que causa 
50%(CI ) de inibição foi determinada. Todos os 50

compostos inibiram a proliferação das células 
leucêmicas com CI50 igual a 12,74±1,8; 
2,24±0,08; 5,8±0,1 µg/mL na linhagem HL60 e 
9,15±1,3; 8,04±0,9 ; 1,78±0,4 µg/mL na 
linhagem CEM para cjcr, t-cjc A e t-cjc, 
respectivamente.
Conclusões:  Os compostos isolados 
cajucarinolida, trans-cajucarina A e trans-
cajucarina B apresentaram moderado efeito 
citotóxico nas linhagens HL60 e CEM.
Apoio Financeiro: Instituto Claude Bernard, 
CAPES e UFPa.

08  026
EFEITO ANTIMITÓTICO DE FRAÇÕES 
METANÓLICAS DO Croton cajucara 
Benth.
Farias, R.A.F.1; Nogueira, M.A.S.1; Maciel, 
M.A.M.2; Pinto, A.C. 2; Gonzalez, R.P. 1; 
Moraes, M.E.A.; Wilke, D.V. 1; Pessoa, C. 1; 
Costa-Lotufo, L.V. 1; Moraes, MO1. 1. 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia da 
UFC 2. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.

Objetivo: O Croton cajucara Benth. 
(Euphorbiaceae), popularmente conhecido 
como sacaca, é encontrado no Estado do Pará e 
utilizado no tratamento de inflamações, diabetes 
e hipercolesterolemia. Diversas substâncias, 
principalmente clerodanos, foram extraídas e 
purificadas da casca da sacaca. O presente 
trabalho avaliou a atividade antimitótica de 
frações metanólicas da casca do C. cajucara em 
ovos do ouriço Lythechinus variegatus.
Métodos e Resultados: Inicialmente, as frações 
F39-42, F50-51 e F60-66 foram obtidas através 
de métodos cromatográficos. A atividade 
antimitótica das frações foi avalida sobre o 
desenvolvimento embrionário dos ovos de 
ouriço do mar, nas concentrações de 1000, 300, 
100, 30 e 10 µg/mL. Após a análise dos estágios 
de primeira divisão e blástula, as CI  foram 50

determinadas. No estágio de primeira divisão 
celular, as CI  encontradas foram 297,1; 96,9 e 50

45,0µg/mL, respectivamente. Enquanto no 
estágio de blástula, os valores obtidos foram 
<10,0µg/mL para as duas primeiras frações e 
16,1µg/mL para a última.
Conclusões: Portanto, as frações F50-51 e F60-
66 apresentaram elevado potencial antimitótico, 
principalmente no estágio de blástula.
Apoio Financeiro: Inst. Claude Bernard, 
CAPES e UFPa.

08  027
ACHILLEA MILLEFOLIUM L. : 
ANALGESIC AND 
ANTIEDEMATOGENIC ACTIVITY.
Santos, L.E.; Lepera,E.Z.P.; Silva,R.F.P. ; 
Longo,M.C.. Depto. DE Princ. At. Nat. e 
Toxicol. Fac. Ciênc. Farmac. Araraquara, 
UNESP.

Objetivo: A.millefolium, known as "mil- 
folhas" is utilized as an anti-inflammatory. The 
objective was to evaluate the activity of the 
hydroalcoholic brute extract (HABE). 
Methods: The analgesic effect was evaluated 
by the test of abdominal contortions induced by 
acetic acid in mice(0,6% ,0,2ml/10g. 
intaperitoneal),being registered for twenty 
minutes.The edema of the rat's paw was induced 
via subplantar and it's volume was measured in 
present time intervals.
Resultados: The analgesic effect was evaluated 
by the test of abdominal contortions induced by 
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acetic acid in mice(0,6%, 0,2ml/10g. 
intaperitoneal),being registered for twenty 
minutes.The edema of the rat's paw was induced 
via subplantar and it's volume was measured in 
present time intervals.
Conclusões: The HABE (200mg/kg, via 
subcutaneous for 30 min. before the acetic acid, 
significantly reduced (p<0,05)the number of 
a b d o m i n a l  c o n t o r t i o n s  t o  
17±1.1(n=15),considering the number of 
contortions of the control group 39± 2.3 (n=15). 
The paw edema induced by the carrageenin 
(200mg/pata) was significantly inhibited p<0,05 
(120 min. 0.76±0.05 and 0.34±0.06 n=8 
and180min. 0.76±0.07 and 0.38±0.05 n=8, 
control and treated respectively) ,after the 
administration of the HABE (200mg/kg, via oral 
, 30 min. beforehand). The results show that the 
HABE of A.millefolium has analgesic and 
antiedematogenic activity. Studies are underway 
to identify and isolate the constituents of the 
extract responsible for these actions.

08 - 028
ESTUDO DO POTENCIAL 
ANTIMITÓTICO E CITOTÓXICO A 
PARTIR DO EXTRATO 
HIDROALCOOLICO DA PLANTA 
CALOTROPIS PROCERA
R. Br. Nogueira, M. 1; Costa-Lotufo, L.V.1; 
Moraes, M.E1, Moraes, M.O.1; Farias, R.F. 1; 
Moura,.E.3; Cunha, A.1; Pessoa, C.1 1. Dept. 
de Fisiologia e Farmacologia- Fortaleza. 3. 
Faculdade de Medicina-Sobral- UFC

Objetivo:  C. procera R. Br. (Asclepiadaceae), 
conhecida como flor de seda, é usada como 
bactericida e larvicida. O objetivo deste trabalho 
foi realizar um ensaio biomonitorado para 
determinar a parte da planta e a partição que 
possuem elevado potencial citotóxico nas 
linhagens tumorais (HL-60, CEM, B16, HCT-8, 
MCF-7) e de inibição do desenvolvimento 
embrionário de ovos da Lytechinus variegatus.
Métodos e Resultados:  Inicialmente, foi usado 
o extrato hidroalcoólico (EHA) (7EtOH:3H2O) 
de diferentes partes da planta para análise 
antiproliferativa pelo método do MTT. 
Posteriormente, foram utilizadas as partições 
hexânica, clorofórmica e n-butanólica das 
folhas, para determinação da CI50 na atividade 
antimitótica no desenvolvimento embrionário 
de ovos de ouriço do mar e nas células tumorais. 
Todos os EHA das sementes, folhas, flores e 
frutos apresentaram-se potecialmente 
citotóxicos, com CI50 < 20,0ug/ml. Na partição 
das folhas com os solventes clorofómico e n-
butanol foram encontrados CI50 < 2,0ug/ml nas 
linhagens celulares, enquanto no hexânico as 
CI50 variaram de 0,65 a 2,0ug/ml. No teste do 
ouriço, as frações n-butanol, clorofórmio e 
hexânica, apresentaram, respectivamente, CI50 
de 52,2, 41,2 e 49,7ug/ml para 1a. divisão, 
23,35, 31,5 e 32,7ug/ml para 3a. divisão e 24,1, 

38,5 e 61,4ug/ml para blástula.
Conclusões: A partição clorofórmica das folhas 
da Calotropis procera apresentaram potencial 
antimitótico e citotóxico.
Apoio Financeiro:  Inst Claude Bernard e 
CNPq.,

08 - 029
AÇÃO CITOTÓXICA DAS FOLHAS E 
RAIZES DA TOCOYENA FORMOSA EM 
LINHAGENS DE CELULARES 
TUMORAIS.
Cavalcanti, B.C1., Nogueira, M.A.S.1, 
Moraes1, M.O.; Moraes1, M.E.A.; Costa-
Lotufo1, L.V.; Bolzani V2 .; Pessoa1, C1. 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia, 
UFC-Brasil. 2.Instituto de Química, 
Universidade Paulista-Araraquara

Objetivo: Introdução: A Tocoyena formosa 
(Chem & Schltdl) pertence a família Rubiaceae, 
onde no cerrado é popularmente conhecida 
como marmelo preto. Constituintes Iridóides 
das raízes desta planta tem demonstrado 
propriedades antifúngicas. Este trabalho avaliou 
a citotoxicidade das diferentes frações orgânicas 
(aquosa, hexânica, cloroformica e acetato) a 
partir das folhas e raizes da Tocoyena formosa
Métodos e Resultados: Métodos e Resultados: 
A citotoxicidade dos extratos foi avaliada 
quanto a inibição do crescimento celular in vitro 
em cinco de linhagens de células tumorais 
(HL60 e CEM (leucemia), HCT8, MCF-7 B16), 
utilizando o método do MTT para determinação 
das suas CI50 (concentração inibitória em 50% 
nas células), sendo posteriormente determinado 
a estrutura mais ativa. As CI50 nas raízes das 
frações hexânica foram de 87.5, 34.9, 68.1, 37 e 
21;ug/mL, aquosa de >100, >100, 36, 36 e 
>100µg/mL, de acetato>100µg/mL em todas as 
linhagens e clorofórmica >100ug/ml nas células 
HL60, CEM, HCT8, MCF-7 exceto na célula 
B16 que foi de 64µg/mL. Para a fração hexânica 
da folha as CI50 corresponderam a 36.1, 36.7, 
>100, 91.1 e 50.24µg/mL, enquanto a fração 
cloroformica teve CI50 de 8.8, 14.8, 24.3,15.6 e 
13.2µg/mL nas respectivas células HL60, CEM, 
HCT8, MCF-7 B16.
Conclusões: Dentre as frações, a que 
apresentou potencial citotóxico foi a fração 
clorofórmica das folhas da Tocoyena formosa, 
cujo constituinte químico principal é uma 
lignana.
Apoio Financeiro: Apoio: Inst. Claude 
Bernard,FAPESP, FINEP e CNPq.

08 - 030
ATIVIDADE CITOTÓXICA DE 
LACTONAS SESQUITERPÊNICAS: 
ESTUDOS DE PROVÁVEIS 
MECANISMOS DE AÇÃO.
Fortier, S.C.1; Jimenez, P.C.1; Taleb, S.H.2, 
Rodrigues, D.C.R.O.2; Lopes, N.P.2, Pessoa, 
C.1; Moraes, M.E.A.1; Moraes, M.O.1; Costa-
Lotufo, L.V.1 1. Departamento de Fisiologia e 
Farmacologia, FM/UFC, Fortaleza, CE, Brasil. 
2. Depto de Física e Química, FCFRP/USP, 
São Paulo, SP, Brasil.

Objetivo: Estudos anteriores revelaram que as 
lactonas sesquiterpênicas, goiazensolido, 15-
deoxigoiazensolido e lichnofolido, extraídas da 
Lychnophora ericoides (Asteracea) possuem 
atividade citotóxica in vitro em culturas de 
células tumorais. O objetivo deste trabalho foi 
tentar identificar o mecanismo de atividade 
citotóxica destes compostos.
Métodos e Resultados: Células da linhagem 
HL-60 foram incubadas por 24 horas com 
g o i a z e n s o l i d o  ( G,  0 , 2 5 ì g / m l ) ,  1 5 -
deoxigoiazensolido (D, 0,08ìg/ml) e 
lichnofolido (L,1µg/ml). A viabilidade celular 
foi analisada através da exclusão por azul de 
tripan. A indução de apoptose foi avaliada 
através da expressão de fosfatidilserina na 
camada externa da membrana plasmática pela 
marcação por AnnexinV. Todos os compostos 
diminuíram significativamente o número de 
células viáveis em relação ao controle (C=7,2; G 

5 2= 5,2, D = 5,0, L = 2,8 x 10 cels/ml, teste do ÷ , p < 
0,05) causando morte celular (C = 0,7, G = 0,8, D 

5= 0,6 e L = 3,8 x 10  cels/ml). O lichnofolido 
mostrou a maior atividade citotóxica, 
aumentando significativamente o número de 

2células não viáveis ( teste do ÷ , p<0,05), sendo o 
único a apresentar indução de apoptose pelo 
método da annexin V (dados qualitativos), 
confirmada pela análise morfológica.
Conclusões: As lactonas sesquiterpênicas 
possuem elevada atividade citotóxica e apenas o 
lichnofolido atua via indução de apoptose
Apoio Financeiro: Instituto Claude Bernard, 
FUNCAP e CNPq.

08 - 031
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ESPASMOLÍTICA DO EXTRATO 
AQUOSO DE Achillea millefolium 
(ASTERACEAE)
Freitas A; Munhoz E; Delongui F; Name CF; 
Sato H. Depto. de Ciências Fisiológicas - 
Universidade Estadual de Londrina  PR

Objetivo:  Avaliar a atividade espasmolítica do 
Extrato Aquoso bruto de Achillea millefolium 
(EAAM), através de modelo experimental de 
contorções abdominais induzidas por ácido 
acético, com base em informações obtidas de seu 
amplo uso popular.
Métodos e Resultados:  Utilizou-se 
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camundongos machos Swiss (20-25 g), n=70, 
divididos em 6 grupos. O EAAM foi preparado 
por infusão (15 minutos) de folhas desidratadas, 
na concentração de 0,1g planta/mL. G1 
(controle): Salina fisiológica 0,9% IP, 
observadas as contorções por 30 minutos. G2: 
ácido acético 0,8% IP, registradas as contorções 
por 30 minutos. G3, G4, G5 e G6: tratados com 
dose única de, respectivamente, Indometacina 
10 mg/kg e 250, 500 e 1000 mg/kg de EAAM, 
via oral. Após 60 minutos administrou-se ácido 
acético 0,8% IP e as contorções foram 
registradas por 30 minutos. Os animais 
receberam volume de 0,1 mL/10 g de peso. Os 
animais do G1 não apresentaram contorções 
abdominais, enquanto que no G2, 54,6 +/- 
10,95; no G3, 40,09 +/- 7,34; no G4, 46,25 +/- 
8,41; no G5, 24,1 +/- 8,71 e no G6, 34,0 +/- 6,85 
contorções. A análise estatística foi determinada 
por ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni 
(p<0,05).
Conclusões: Concluiu-se que a Indometacina e 
o EAAM (nas doses de 500 e 1000 mg/kg) 
apresentaram efeito espasmolítico significativo 
em relação ao ácido acético. O EAAM também 
apresentou significância na dose de 500 mg/kg 
em relação ao controle farmacológico adotado 
(Indometacina).

08 - 032
ATIVIDADE ANTIEDEMATOGÊNICA E 
ANALGÉSICA DO EXTRATO BRUTO 
HIDROALCOÓLICO DE PUNICA 
GRANATUM
L. Silva, R.F.P. ; Lepera, E.Z.P.; Longo, M.C. 
Depto. Princ. At. Nat. E toxicol. Fac. Ciênc. 
Farm. de Araraquara, UNESP.

Objetivo: Punica granatum L. , conhecida 
como romeira, é utilizada popularmente como 
antiinflamatório. Nosso objetivo foi o de avaliar 
as atividades antiedematogênica e analgésica do 
extrato bruto hidroalcoólico (EBHA) das folhas 
de P. granatum.
Métodos e Resultados: O edema de pata em 
ratos foi induzido através de injeção subplantar 
de carragenina e o volume das patas medido em 
intervalos de tempo pré estabelecidos. O efeito 
analgésico foi avaliado pelo teste das 
contorções abdominais induzidas pelo ácido 
a c é t i c o  e m  c a m u n d o n g o s ( 0 , 6 % ,  
0,2ml/10g.intraperitoneal), sendo registradas 
por 20 min. o número de contorções.
Conclusões: O edema induzido pela 
c a r r a g e n i n a  ( 2 0 0 m g / p a t a ) ,  f o i  
significativamente inibido, p<0,05 (120min. 
0.82±0.08 e 0.43±0.07 n=8 e 180 min. 
0,82±0.09 e 0.42±0.07 n=8 , controle e tratado 
respectivamente), após a administração do 
EBHA (300mg/kg, via oral, 30 min.antes). O 
extrato vegetal na mesma dose e administrado 
por via subcutânea, 30 min. antes do ácido 
acético, reduziu significativamente (p<0,05) o 
número de contorções para 20 ±1.2 (n=15), 

considerando o número de contorções do grupo 
controle 39±1.3 (n=15). Os resultados 
demonstram que o EBHA das folhas de 
P.granatum possuí princípios ativos com 
atividades antiedematogênica e analgésica. 
Estudos estão em andamento, para identificar os 
constituintes do EBHA responsáveis por estas 
ações.

08 - 033
INVESTIGAÇÃO DA PROPRIEDADE 
ANTINOCICEPTIVA DO EXTRATO 
AQUOSO DE ALTERNANTHERA 
BRASILIANA (AMARANTHACEAE).
Munhoz E; Freitas A; Delongui F; Name CF; 
Sato H. Depto. Ciências Fisiológicas - 
Universidade Estadual de Londrina - PR

Objetivo: Investigar a atividade antinociceptiva 
do extrato aquoso bruto de Alternanthera 
brasiliana (EAAB), com base em informações 
de seu uso popular na região de Londrina, Norte 
do Paraná, através de modelo experimental de 
contorções abdominais induzidas pelo ácido 
acético.
Métodos  e  Resultados:  Uti l izou-se  
camundongos machos Swiss (20-25g), n= 45, 
divididos em 5 grupos. O EAAB foi preparado 
por infusão (15 minutos) das folhas 
desidratadas, concentração de 0,1 g planta/mL. 
G1 (controle): Salina fisiológica 0,9% IP, 
observadas as contorções por 30 minutos. G2: 
Ácido acético 0,8% IP, registradas contorções 
por 30 minutos. G3, G4 e G5: Tratados com dose 
única de, respectivamente, 250, 500 e 1000 
mg/kg de EAAB, via oral. Após 60 minutos, 
administrou-se ácido acético 0,8% IP e as 
contorções abdominais foram registradas no 
intervalo de 30 minutos. Todos os animais 
receberam o volume de 0,1 mL/10g de peso. Os 
animais do G1 não apresentaram contorções, 
enquanto que no G2 apresentaram 42,56±10,42 
contorções; no G3, 38,93±11,09 contorções; no 
G4, 27,67±9,87 contorções e no G5, 36,5±10,98 
contorções. A análise estatística foi determinada 
por ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni 
(p<0,05).
Conclusões: Concluiu-se que o EAAB 
apresentou at ividade ant inocicept iva 
significativa na dose de 500 mg/kg em relação 
ao ácido acético, comprovando o objetivo de seu 
uso popular, embora não se observe correlação 
direta dose- efeito.

08 - 034
EFEITOS DOS ALCALÓIDES DA 
Himatanthus lancifolius (Muell. Arg.) 
Woodson, APOCYNACEAE SOBRE A 
CONTRATILIDADE DO MÚSCULO 
LISO VASCULAR E NÃO-VASCULAR.
Meller, M.C.1*; Pudeulko, D.O.1*; Rattmann, 
Y. D.1; Da Silva-Santos, J. E.; Terluk, M.R.; 
Santos, C.A.M.2; Souza, W.M.2; Rieck, L.1; 
Marques, M.C.A.1. Departamentos de 
Farmacologia1 e de Farmácia2, UFPR, Brasil

Objetivo: A H. lancifolius (agoniada) é 
utilizada popularmente como anti-asmática e 
emenagoga. Neste estudo, avaliamos os efeitos 
da fração alcaloídica (FAHL) das cascas dessa 
planta sobre a contratilidade da musculatura lisa 
vascular e não-vascular.
Métodos e Resultados: Utilizamos ratos Wistar 
(3-4 meses). Após o sacrifício o jejuno, o útero 
ou a artéria aorta torácica foram isolados e 
acomodados em cubas contendo soluções 
nutritivas (SN) adequadas, para o registro de 
contrações isotônicas ou isométricas. A FAHL 
(3, 10 e 30 µg/ml) reduziu em 13,8; 28,6 e 93,9% 
a contração máxima evocada pela fenilefrina 
(FEN) em aorta sem endotélio (E-). A adição da 
FAHL na aorta (E-) contraída pela FEN (1 µM) 
causou  r e l axamen to  dependen te  da  
concentração (18,1 ± 6,2; 70,5 ± 5,1 e 100 ± 0% 
para 10,  30 e 50 µg/ml da FAHL, 
respectivamente). Em jejuno, a FAHL (1, 10 e 30 
µg/ml) reduziu as contrações induzidas pela 
acetilcolina em 8,9; 30,8 e 64%. A FAHL (1, 3 e 
10 µg/ml) reduziu em 6,2; 13 e 95% a contração 
máxima induzida pelo CaCl  no útero mantido 2

em SN despolarizante. Resultados similares 
foram obtidos em aorta.
Conclusões: Esses resultados demonstram 
claramente que a FAHL impede a contração 
induzida por diferentes agonistas, além de 
relaxar totalmente a artéria aorta (E-). A inibição 
da contratilidade induzida pelo cálcio na 
musculatura uterina sugere que os efeitos do 
FAHL decorrem de uma ação direta sobre canais 
de cálcio. Novos estudos devem caracterizar os 
mecanismos envolvidos,  assim como 
determinar o alcalóide responsável por esses 
efeitos

08 - 035
ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DO 
EXTRATO AQUOSO BRUTO DAS 
FOLHAS DA Arctium lappa L. (EA).
Calixto,C.P.; Freitas,C.S.; Baggio,C.H.; 
Rieck,L.; Marques,M.C.A. Departamento de 
Farmacologia, Universidade Federal do Paraná

Introdução: A Arctium lappa L. (Asteraceae), 
conhecida como bardana, é indicada como 
hipoglicemiante, depurativa, colerética, 
diurética e diaforética. Comercialmente já é 
utilizada como cicatrizante e para o tratamento 
de acnes. A proposta deste trabalho foi avaliar os 
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efeitos do EA sobre a mucosa gástrica (MG), em 
modelos experimentais de indução de úlceras.
Métodos : Após 1h do tratamento de ratas Wistar 
com o EA (0,25-1,5g/kg-vo), foram induzidas 
lesões gástricas com etanol 70% (ET) (0,5 ml-
vo), estresse (ES) (imobilização-4ºC/3h) e 
indometacina (IN) (20mg/kg-sc). As lesões da 
MG foram quantificadas respectivamente, 1, 3 e 
6h após esses procedimentos. O muco gástrico 
foi quantificado após indução de lesão por ET.
Resultados: O EA não protegeu a MG contra 
úlceras induzidas com IN. Doses de 0,5 e 1,0g/kg 
do EA reduziram o número de úlceras (NU) 
induzidas pelo ET de 132,7±11,2 (controle-C) 
para 75,6±11,2 e 22,2±6,1, respectivamente. 
Quando as lesões foram induzidas por ES, o EA 
(0,5; 1,0 e 1,5g/kg) protegeu a MG, reduzindo o 
NU de 54,9±11,4 (C) para 16,3±2,8; 13,2±2,7 e 
7,7±0,9, respectivamente. A quantidade de muco 
gástrico não foi alterada após a administração do 
extrato.M Discussão: O EA protegeu a MG 
contra lesões induzidas com ET e ES. Sugerimos 
uma ação protetora da MG que não envolve a 
participação de fatores de proteção, como o 
muco gástrico, que não foi alterado com o 
tratamento com o EA. Uma correlação entre a 
inibição de secreção ácida gástrica e a proteção 
da MG será avaliada na continuidade deste 
estudo.
Apoio Financeiro: CNPq, FUNPAR

08  036
AÇÃO VASORRELAXANTE DA 
MAYTENUS ILICIFOLIA (ESPINHEIRA 
SANTA) EM AORTA TORÁCICA DE 
RATOS: ENVOLVIMENTO DA VIA L-
ARGININA-ÓXIDO NÍTRICO.

1 1Rattmann, Y. D* ; Da Silva-Santos, J. E. ; 
2 2 1Cipriani, T. R. ; Iacomini, M. ; Rieck, L. ; 

1Marques, M. C. A.  Departamentos de 
1 2Farmacologia  e de Bioquímica , UFPR, Brasil.

Objetivo: A M. ilicifolia é utilizada 
popularmente para tratar úlceras gástricas. 
Porém, não existem relatos de sua ação sobre o 
sistema cardiovascular. Neste estudo, avaliamos 
os efeitos do sobrenadante etanólico da M. 
ilicifolia (SEMI) em aorta isolada de rato. Folhas 
secas foram extraídas sucessivamente com 
CHCl -MeOH; MeOH-H O e H O. Ao extrato 3 2 2

aquoso adicionou-se EtOH e a fração solúvel 
(SEMI) foi utilizada nos experimentos.
Métodos e Resultados: Aortas torácicas de 
ratos Wistar machos foram isoladas, seccionadas 
em anéis e mantidas em solução de Krebs-
Henseleit aerada com carbogênio, sob tensão de 
1g, para registro do tônus vascular. Todos os 
resultados representam o n de pelo menos 6 
experimentos. O SEMI (150, 200 e 300 ìg/mL) 
gerou relaxamento concentração dependente 
( 2 0 , 4 ± 2 , 5 % ;  5 1 , 7 ± 4 , 3 % ;  9 0 , 2 ± 3 % ,  
respectivamente) em aortas com endotélio 
previamente contraídas por fenilefrina (1ìM). O 
efeito vasorrelaxante do SEMI (300 µg/mL) foi 

inibido na ausência de endotélio (0,25±0,17%) 
ou pela incubação prévia de L-NAME (10 ìM; 
0,2±0,12%), L-NMMA (1 mM; 0,2±0,2%), azul 
de metileno (100 ìM; 0,6±0,29%) e 
tetraetilamônio (10 mM; 9,26±4,6%), porém 
não foi alterado pela aminoguanidina (1mM) ou 
pelo D-NMMA (300 ìM) e tampouco por 
atropina (1ìM), indometacina (10 ìM) ou 
glibenclamida (10 ìM).
Conclusões: Este estudo demonstra que a M. 
ilicifolia possui um ou mais componentes 
capazes de relaxar aorta de rato. Esse efeito é 
dependente do endotélio, porém não envolve a 
produção de prostanóides ou a ativação de 
receptores muscarínicos. Entretanto, nossos 
resultados indicam que o mecanismo de ação do 
SEMI envolve a ativação da enzima óxido 
nítrico sintase endotelial, a estimulação da 
enzima guanilato ciclase solúvel e a abertura de 
canais de potássio.

08  037
MYOTOXICITY OF BOTHROPS 
JARARACUSSU SNAKE VENOM ON 
MICE FAST- AND SLOW-TWICHT 
MUSCLES FOLLOWING 
DENERVATION.
Tomaz, M. A.; Fernandes, F. F. A.; Moraes, R. 
A. M.; S. Calil-Elias; Melo, P. A.; 
Departamento de Farmacologia Básica e 
Clínica, Instituto de Ciências Biomédicas, 
CCS, Cidade Universitária  UFRJ, 21941-590, 
Rio de Janeiro

Objetivo: WE study the in vitro myotoxicity of 
B. Jararacussu venom on extensor digitorum 
longus(EDL) and soleus(SOL) muscles, as well 
as their total content of creatine kinase (CK), 
after denervation of the sciatic nerve of the right 
paw 7, 14 and 21 days, in adult Swiss mice.
Métodos e Resultados: Isolated muscles, were 
perfused with physiological saline solution 
(PSS) and PSS plus venom (25 µg/ml). The 
basal release of CK (PSS) was 0.36 ± 0.13 

1 -1 -1 -1U.g .h  from the EDL and 0.25 ± 0.08 U.g .h  
from the SOL. After 60 min. of exposure to the 
venom, the CK release from EDL was 13.67 

-1 -1 -1 -1U.g .h  and 3.02 U.g .h  from the SOL (N= 13-
16). Denervated EDL CK release after 60 min. 

1 -1were 9.55 ± 2.17 U.g .h  (7 days); 5.11 ± 1.46 
-1 -1 -1 -1U.g .h (14 days); and 3.12 U.g .h  (21 days). 

-1 -1CK released from SOL was 2.28 ± 0.28 U.g .h  
-1 -1 (7 days); 0.13 ± 0.06 U.g .h (14 days); and 0.05 

-1 -1U.g .h  (21 days). Normal and denervated EDL 
and SOL were homogenised for the 
measurement of total CK content. EDL and SOL 

-1presented a CK content of 697.97 ± 32.72 U.g  
 1and 365.01 ± 34.59 U.g , respectively. After 7 

-1days of denervation the CK content, in U.g , 
dropped to 407.80 ± 46.70 (EDL) and 159.30 ± 
13.62 (SOL); 14 days: 369.10 ± 45.62 (EDL) 
and 135.12 ± 11.23 (SOL); 21days: 314.34 ± 
35.95 (EDL) and 113.21 ± 14.51 (SOL) and 30 

days: 190.57 ± 19.30 (EDL) and 52.93 ± 5.07 
(SOL).
Conclusões: We conclude that EDL is more 
sensitive to the venom than SOL, despite the 
difference in total CK content
Apoio Financeiro: CNPq-PIBIC, FAPERJ, 
FUJB-UFRJ, CAPES.

08  038
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ESPASMOLÍTICA DO EXTRATO 
HEXÂNICO OBTIDO DAS FOLHAS DE 
SOLANUM AGRARIUM SENDTNER EM 
ÍLEO ISOLADO DE COBAIA.

1 1Oliveira, R.C.M.(PG) ; Santos, R.F.(IC) ; 
1 1,4Alarcón, K.P.M.(IC) ; Claudino, F.S.(PG) ; 

1 1,2Silva, T.M.S. ; Cavalcante, F.A. ; Silva, 
1,3 1B.A. ; Lab. de Tecnologia 

2Farmacêutica/UFPB; Depto. de 
3Fisiologia/CCBi/UFAL; Depto. de Ciências 

4Farmacêuticas/UFPB; Depto. Fisiologia e 
Patologia/DFP/UFPB.

Objetivo: avaliar a atividade espasmolítica do 
extrato hexânico obtido das folhas de Solanum 
agrarium Sendtner (SAfHex), em íleo isolado 
de cobaia.
Métodos e Resultados:  o íleo era suspenso em 
cubas de vidro contendo solução de Krebs 
modificado a 37 °C, as contrações isométricas e 
isotônicas foram monitoradas. SAfHex relaxou, 
de maneira dependente de concentração, o íleo 

-6pré-contraído com 10 M de acetilcolina 
-6(CE =3,0±1,2mg/mL; n=4), 10 M de histamina 50

(CE =8,8±1,5mg/mL; n=5) e 40 mM de KCl 50

(CE =40,44±9,1mg/mL; n=4). SAfHex 5 0

também inibiu de maneira dependente de 
concentração e reversível as contrações fásicas 

- 6induzidas por 10 M de acet i lcol ina 
-6(CI =153,0±33,0mg/mL; n=4) e 10 M de 50

histamina (CI =26,7±7,2mg/mL; n=4).50

Conclusões: Como o SAfHex foi cerca de 6 
vezes mais potente em inibir as contrações 
fásicas induzidas pela histamina do que pela 
acetilcolina é sugestivo que SAfHex pode estar 
atuando em nível de receptor para promover seu 
efeito. O fato de SAfHex relaxar o íleo pré-
contraído pelos três agentes contráteis usados, 
nos sugere que o mesmo pode estar agindo por 

2+bloqueio do influxo de Ca  através dos canais de 
cálcio operados por voltagem, já que a contração 
tônica no íleo é mantida principalmente pelo 

2+influxo de Ca  através destes canais.
Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq, CAPES, 
PRONEX/CNPq
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08 - 039
ATIVIDADE HEMOLÍTICA DA TOXINA 
PROTÉICA PURIFICADA DA PELE DA 
RÃ LEPTODACTYLUS 
PENTADACTYLUS EM RATOS WISTAR.
Evangelista, J.S.A.M.1; Bezerra, G.P.B.*.2; 
Monteiro,H.S.A.3; Carvalho, K.M.4 1. 
Universidade de Fortaleza-UNIFOR, 
Fortaleza-CE; 2Faculdade de 
Medicina/Universidade Federal do Ceará-
UFC, Fortaleza CE ; 3Faculdade de 
Medicina/Universidade Federal do Ceará  
UFC, Fortaleza-CE; 4Laboratório de 
Neurofarmacologia/ Departamento de 
Ciências Fisiológicas/Universidade Estadual 
do Ceará-UECE, Fortaleza-CE

Objetivo: Estudo de uma nova toxina protéica 
purificada e isolada da secreção cutânea da rã 
Leptodactylus pentadactylus e seu efeito sobre a 
atividade hemolítica de ratos Wistar.
Métodos e Resultados: Foi utilizada amostra 
de sangue humano fresco heparinizado e lavado 
3 vezes com salina 0,85% (solução de NaCl 
0,85%, pH 7,0), centrifugado a cada lavagem 
em 900g durante 15min., numa concentração 
final da suspensão de 5% de hemácias (papa de 
hemácias). Uma alíquota de 200m l de papa de 
hemácias foi incubada com água destilada sob 
agitação para obtermos controle positivo 
interno de 100% de hemólise. Diluições 
seriadas de amostras de toxinas purificadas 
(Pico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11)(acima de 
0,250mg/ml) foram realizadas em um volume 
final de 200m l. A liberação de hemoglobina foi 
monitorada após centrifugação a 900g/15min. 
em 100m l do sobrenadante e medida a uma 
absorbância de 541nm após 24horas. Quando 
testadas amostras da cromatografia em 
sephacryl S-400 (11 Picos) em eritrócitos 
humanos lavados, estas apresentaram tanto 
hemólise quanto hemoaglutinação . A hemólise 
foi observada nos 30min. à vista desarmada de 
todas as amostras analisadas, sendo que a toxina 
purificada (Pico 8) foi a que mais evidenciou a 
formação de hemólise em 10 poços da placa de 
microtitulação e hemoaglutinação no primeiro 
poço da placa, sendo confirmada em 
microscopia de luz. A concentração hemolisante 

-4 m mínima (CHM) foi de 2,09x10 g.
Conclusões: Esta nova toxina apresentou 
hemólise e hemoaglutinação, sugerindo um 
possível mecanismo de ação para esta toxina.
Apoio Financeiro: UNIFOR/CNPq

08 - 040
AVALIAÇÃO DO EXTRATO AQUOSO 
DE CARAPA PROCERA (ANDIROBA) NO 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL.
1 1 1Mitsugui, C.S.; Santos, A.L.; Costa, E.A.; 
2 3 4Rodrigues, W.A.; Limãos, E.A. Castro, 

1 1M.S.A; 1Souccar, C.; Lapa, A.J. Setor de 
Produtos Naturais INFAR-UNIFESP, Cep 

204044-020, São Paulo, Brasil. Depto. de 
3 4Botânica UFPR. UNISA. Depto. de 

Farmacologia UFMG.

Objetivo: O extrato aquoso (EA) de cascas de 
andiroba reduziu as contorções abdominais 
induzidas com ácido acético, mas não mostrou 
atividade ao estímulo nociceptivo por calor, 
teste de formalina e edema de pata (XVII 
SPMBFT 227). Este trabalho avaliou a 
atividade do EA no sistema nervoso central 
através do sono induzido por pentobarbital, 
atividade em campo aberto e coordenação 
motora (rota rod).
Métodos e Resultados: No sono induzido por 
pentobarbital (40mg/kg) i.p., camundongos 
(n=8-11) foram tratados com água (C), EA (0,1; 
0,3 e 1g/kg); 1 hora antes, ou diazepam (D; 
5mg/kg) 30 minutos antes do teste, p.o. O EA 
não alterou o tempo (Média±ep) para induzir o 
sono (214,4±17,9s; 213,4±17,4s; 272,8±37,4s; 
respectivamente) comparados ao controle 
(C=277,4±59,8s; D=125,5±8,2s). Tão pouco 
alterou a duração do sono (69,9±6,7m; 
65,8±22,2m; 60,5±19,3m; respectivamente. 
C=44,1±3,9m; D=215,2±25,4m). Na atividade 
em campo aberto, camundongos (n=10-12) 
foram tratados com EA (0,1; 0,3 e 1g/kg), 
veículo; 1 hora antes, ou diazepam (5mg/kg) 30 
minutos antes do teste, p.o. O EA não alterou a 
locomoção, o levantar, o grooming ou as 
defecações destes animais. Na coordenação 
motora (rota rod), camundongos (n=9-10) 
foram tratados com EA (1 e 2g/kg), veículo e 
diazepam (10mg/kg), p.o. Os animais foram 
submetidos ao teste 40, 80 e 120 minutos após o 
tratamento, não se observando atividade nos 
animais tratados com EA.
Conclusões: O EA de andiroba não alterou a 
atividade do sistema nervoso central avaliada 
pelos testes realizados neste estudo. Da mesma 
forma, não alterou a sensibilidade dolorosa 
neurogênica ou a nocicepção relacionada à 
inflamação aguda demonstradas anteriormente. 
Estudos adicionais são necessários para explicar 
as ações inibitórias das contorções abdominais.
Apoio Financeiro: CNPQ

08 - 041
INVESTIGAÇÃO DO EFEITO 
ESPASMOLÍTICO DO FLAVONÓIDE 
DPTN-370 EM ÚTERO DE RATA E ÍLEO 
DE COBAIA

1Julianeli Tolentino de Lima (PG) ; Rita de 
1Cássia Meneses Oliveira (PG) ; Fladmir de 

1Sousa Claudino (PG) ; Luciano Augusto de 
1Araújo Ribeiro (PG) ; Marcos Antônio A. 

1Medeiros (IC) ; Jackson Roberto G. da Silva 
1Almeida (PG) ; José Maria Barbosa Filho 

1,2 1,2(PQ) ; Bagnólia Araújo da Silva (PQ)  
1Laboratório de Tecnologia Farmacêutica  

2LTF/UFPB; Departamento de Ciências 
Farmacêuticas  UFPB

Objetivo: Investigar o efeito espasmolítico de 
DPTN-370, um flavonóide inédito obtido das 
cascas do caule de Diplotropis ferruginea Benth. 
(FABACEAE), em útero isolado de rata e íleo 
isolado de cobaia.
Métodos e Resultados: Os tecidos foram 
suspensos em cubas para órgãos isolados e as 
contrações isométricas e isotônicas foram 
monitoradas. DPTN-370 inibiu (n = 3) as 

-6contrações fásicas induzidas por 10  M de 
-5 -6 histamina (CI  = 2,3 ± 1,1 x 10 M) e 10 M de 50

-5 acetilcolina (CI  = 4,6 ± 0,85 x 10 M) e relaxou 50

(n = 6) as contrações tônicas induzidas por 40 
-6 -6 mM de KCl (CE  = 5,02 ± 1,22 x 10 M), 10 M 50

-6 -6 de acetilcolina (CE  = 2,73 ± 0,89 x 10 M) e 1050
-5 M de histamina (CE  = 4,0 ± 1,6 x 10 M) em 50

íleo isolado de cobaia; DPTN-370 também foi 
capaz de inibir (n = 3), de maneira dependente de 
concentração, as contrações fásicas induzidas 

-5 por ocitocina (CI  = 2,6 ± 0,31 x 10 M) e por 50
-5 carbacol (CI = 0,8 ± 0,2 x 10 M) em útero 50 

isolado de rata.
Conclusões: Analisando os valores de CI  de 50

DPTN-370 para ocitocina e carbacol, em útero 
de rata, verificamos que houve diferença 
significante quando comparamos entre si estes 
valores, e que DPTN-370 foi, aproximadamente, 
três vezes mais potente em inibir as contrações 
fásicas induzidas por carbacol. O fato de DPTN-
370 relaxar o íleo de cobaia pré-contraído pelos 
agentes contráteis utilizados sugere que DPTN-
370 pode estar agindo por bloqueio do influxo de 

2+Ca  através dos canais de cálcio operados por 
voltagem (VOCC`s).
Apoio Financeiro: LTF, CNPq, PRONEX e 
CAPES

08 - 042
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO 
FERMENTADO DE GRÃOS DE KEFIR.
Sheyla Alves Rodrigues, Álvaro Silva Lima, 
Sergio Ricardo Stuckert Seixas, Lauro Xavier 
Filho. Universidade Tiradentes, Aracaju-SE.

Objetivo: Neste trabalho verificamos a 
atividade antimicrobiana do fermentado do 
caldo de açúcar mascavo por grãos de Kefir 
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(Kefir), o período de fermentação que apresenta 
melhor atividade, a concentração de açúcar do 
caldo que produz maior efeito e quais 
microrganismos são sensíveis.
Métodos e Resultados: O Kefir foi preparado 
em duas concentrações de açúcares diferentes 
(10 e 15%) e em seguida autoclavados. A 
inoculação dos grãos de Kefir nos caldos foi 
realizada em diferentes dias e obtidos caldos 
fermentados nas concentrações de 10 e 15% 
com 1, 3 e 5 dias de fermentação, em seguida os 
caldos foram filtrados e colocados em poços de 
placas de Petri com semeio prévio da cultura dos 
microrganismos e colocadas em estufa de 
cultivo por 48 horas a 37ºC. A leitura do alo 
formado ao redor dos poços com caldo 
fermentado mostrou que houve atividade sobre 
Staphilococcos aureus na concentração de 15% 
com 3 e 5 dias e na de 10% com 5 dias.
Conclusões: Em vista desse resultado 
concluímos que o Kefir além de ser um 
recompositor da microbiótica intestinal 
a p r e s e n t a  t a m b é m  u m a  a t i v i d a d e  
antimicrobiana para Staphilococcos aureus.
Apoio Financeiro: HEBRON

08 - 043
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTINOCICEPTIVA DA RESINA DO 
RIZOMA DE PHILODENDRON 
BIPINNATIFIDUM SCHOTT

1 1 Rocha,VC  ;Reis, GM ; Malvar, DC; Pires, PA 
2 2 1 Melo,WC ; Morais,A A ; Vanderlinde, FA e 

1Côrtes, WS  1 Dept. de Ciências Fisiológicas e 
2 Dept. de Química, UFRRJ, Seropédica, RJ.

Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi 
avaliar a atividade antinociceptiva da resina das 
raízes de Phylodendron Bipinnatifidum 
SCHOTT (ResPB), utilizada popularmente 
como cicatrizante.
Métodos e Resultados: Foram usados 2 
métodos: Contorções abdominais e Placa 
Quente ,  nos  quais  foram ut i l izados 
camundongos machos SW-55 pesando entre 20 
e 30 g. Em ambos os métodos a resina foi 
solubilizada em em Tween 3% e administrada 
por via oral(p.o). Grupos de 10 animais foram 
tratados com a resina em doses entre 100 e 
400mg/kg tendo como controle positivo a 
indometacina 10mg/kg (contorções) e o fentanil 
300 µg/kg, i.p (placa quente). No placa quente 
os animais foram submetidos a estímulo 
nociceptivo antes e após o tratamento com a 
resina, medindo-se a reatividade dos animais ao 
estímulo térmico na placa aquecida a 55ºC. Nas 
contorções observamos que o compardo ao 
grupo tratado com o veículo(42,10±5,40), a 
resina nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg 
reduziram o n° de contorções para 14,80±7,72, 
20,30± 4,64 e 2,40±1,24 c.a, respectivamente. O 
controle positivo do ensaio reduziu as 
contorções para 12,30±2,7. Se comparado ao 
controles todos as doses da resina bem como o 

controle positivo apresentaram diferença 
significativa com p < 0,01. No teste da placa 
quente, os resultados revelaram que nas 
diferentes doses ResPB não foi capaz de alterar 
a sensibilidade ao estímulo nociceptivo.
Conclusões: Estes resultados sugerem a 
existência de atividade antinociceptiva para a 
ResPB cujo mecanismo parece não envolver 
mecanismos medulares de antinocepção.
Apoio Financeiro: FAPERJ

08  044
ATIVIDADE ANALGÉSICA EM 
FRAÇÕES DO EXTRATO AQUOSO DE 
Nidularium procerum.

1 1Cerqueira, ACB ; Zanon, C ; Amendoeira, 
1 1 2FC ; Frutuoso, VS ; Berenger, AL ; 

2 1Figueiredo, MR ; Bozza, PT  & Castro-Faria-
1 1 Neto, HC . Lab. Imunofar. DFF.  IOC  

2FIOCRUZ. PN3 Farmanguinhos  Fiocruz, RJ.

Objetivo: Nesta etapa de nosso projeto tivemos 
por objetivo avaliar a atividade analgésica de 
frações obtidas do extrato bruto aquoso 
liofilizado de Nidularium procerum.
Métodos e Resultados: O extrato bruto aquoso 
(EBAq) foi obtido por infusão, sendo 
posteriormente liofilizado. O EBAq foi 
fracionado em coluna de gel de Sephadex LH20, 
eluida com MeOH, resultando em 75 frações. 
Essas  f rações  foram reunidas  após  
cromatografia de camada delgada de acordo 
com seus perfis cromatográficos, obtendo-se 19 
novas frações. Algumas frações que 
apresentaram o mesmo perfil de polaridade 
foram reunidas em um só grupo. Cada fração 
(ou grupo de frações) foi testado no modelo de 
contorções abdominais induzidas por ácido 
acético em camundongos. As frações foram 
administradas por via intraperitoneal na dose de 
0,2mg/Kg (IC  previamente determinado para o 50

EBAq), os animais controle receberam salina. 
Observamos que todas as frações testadas 
apresentaram atividade inibidora das 
contorções. Entretanto, devemos destacar os 
resultados obtidos com a fração 63-64 (2,5±0,9; 
n=6) e com a fração 71 (3,3±1,1; n=6) que 
inibiram em 90% as contorções em relação ao 
controle (33,3±1,4; n=6) sugerindo uma 
possível concentração do(s) princípio(s) 
biologicamente ativo(s) do EBAq de folhas de 
N. procerum nestas duas frações. Os resultados 
obtidos dão suporte ao encaminhamento destas 
frações para o isolamento, purificação e 
identificação de moléculas responsáveis por tal 
efeito analgésico.
Conclusões: Podemos concluir com base em 
nossos resultados que as frações do EBAq de 
folhas de N. procerum apresentam significativa 
atividade analgésica. Os resultados sugerem 
ainda que as frações 63-64 e 71, deste extrato, 
contêm os princípios biologicamente ativos 
responsáveis pela propriedade analgésica.
Apoio Financeiro: PAPES, PDTIS, CNPq

08  045
MONITORAMENTO QUÍMICO-
FARMACOLÓGICO DAS ATIVIDADES 
ANTINOCICEPTIVA E 
ANTIINFLAMATÓRIA DE FRAÇÕES DO 
LÁTEX DE CROTON URUCURANA BAIL. 
(SANGRA D'ÁGUA).
Araújo, L.B.; Fernandes, A. P. J.; Noldin, V. F.; 
Lima, J. C. L.; Lopes, L.; Cechinel Filho, V.; 
Martins, D.T.O.; Área de Farmacologia, 
DCBS, FCM, UFMT; MIQFAR/Curso de 
Farmácia-UNIVALI.

Objetivo: Avaliar as atividades antinociceptiva 
e antiinflamatória orais das frações aquosa 
(FAq) e acetônica (FAc) do látex de C. 
urucurana.
Métodos e Resultados: A atividade 
antinociceptiva foi avaliada pelos testes do 
ácido acético 0,6% (0,1 ml/10g ip) e da 
formalina 2,5% (25µl intraplantar), em 
camundongos Swiss-Webster (8/grupo). No 
teste do ácido acético, a FAq (20 e 50mg/kg) 
reduziu o número de contorções abdominais em 
30 min, em 36 e 45%(p<0,01), enquanto a FAc 
foi ativa apenas com 50 mg/kg (30%, p<0,05). 
No teste da formalina, os tempos de lambedura 
da pata na fase I (0-5 min), para as FAq e FAc (2 
e 20mg/kg) foram de 42±8s, 56±8s, 60±3s e 
70±3s respectivamente, não diferindo (p>0,05) 
do controle (62±8s). Para a fase II (20-30min), a 
FAq(2 e 20mg/kg) reduziu em 72 e 62% 
(p<0,001) a resposta dolorosa, enquanto a 
FAc(2 e 20 mg/kg) mostrou-se ineficaz (93±8s e 
72±7s, p>0,05) quando comparadas ao controle 
(77±9s). A indometacina foi inefetiva na fase I 
(56±10s, p>0,05), sendo ativa na fase II 
(40±10s, p<0,01). A atividade antiinflamatória 
das frações foi avaliada nos modelos de edema 
de pata por 50 µl de carragenina 1% e edema de 
orelha por 50µl de óleo de croton em 
camundongos (n=6 e 8, respectivamente). A 
FAq (2 e 20mg/kg) não alterou (P>0,05) o 
edema de pata, no pico da inflamação - 4ª 
h(64±5 e 46±5µl versus 58±6µl no controle). Ao 
contrário, 2 mg/kg de FAc inibiu o edema na 4ª 
(43%, p<0,01), enquanto 20 mg/kg inibiu o 
edema na 5ª h em 35% (p<0,05). Com 5 mg/kg 
de indometacina, o edema na 4ªh foi reduzido 
em 43% (p<0,01). No teste por óleo de cróton, o 
edema de orelha no controle foi de 539±50mg. 
Com 0,1 e 1 mg/orelha da FAq e da FAc, o 
edema local foi reduzido em 50%(p<0,01) e em 
70%(p<0,01) para 0,1mg de FAc. Com 5µg de 
dexametasona, a inibição foi de 80% (p<0,01).
Conclusões: A FAq reteve mais a atividade 
antinociceptiva enquanto a FAc a atividade 
antiinflamatória.
Apoio Financeiro: FAPEMAT e CNPq
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08 - 046
AÇÃO DA PLANTA DICKSONIA 
SELLOWIANA (DICKSONIACEAE) NO 
NÚMERO DOS DIFERENTES 
LEUCÓCITOS SANGUÍNEOS DE 
ANIMAIS PORTADORES DO SARCOMA 
180.
1 2 1Sato,D.Y.O.; Miguel,O.G.; Scolaro,B.L., 
1 1 1Santos,M.H.P.; Ribeiro,K.J.C.; Oliveira,G.V.; 
1 1Steil,A.A. Laboratório de Imunopatologia, 
CCS, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí-

2SC. Depto de Química, Universidade Federal 
do Paraná.

Objetivo: Avaliar se o tratamento com o extrato 
da planta Dicksonia sellowiana altera o número 
dos diferentes leucócitos sanguíneos de animais 
portadores do sarcoma 180 na forma ascítica.
Métodos e Resultados: Métodos: Foram 
utilizados camundongos Swiss fêmeas (25 a 
40g). O sarcoma 180 foi induzido pela 

6inoculação i.p. de 1x10 ´células. Os animais 
receberam o extrato hidroalcoólico do cerne da 
planta por gavagem, 2x ao dia, na dose de 
250mg/kg (5 animais). O grupo controle 
recebeu água (6 animais). Foi avaliado o 
número total dos leucócitos sanguíneos e o 
número diferencial destas células no oitavo dia 
de crescimento do tumor. Resultados: O 
tratamento dos animais com o extrato não 
alterou o número total dos leucócitos 
sanguíneos (controle 263±36; tratado 296±37 x 

410 /mL). Contudo, alterou a porcentagem das 
diferentes populações leucocitárias. Os animais 
tratados com o extrato apresentaram 
porcentagem de neutrófilos mais baixo que o 
grupo controle (cont.58,9±2,48; trat.42,4±2,9% 
, p=0,002) sem alterar o número absoluto destas 

4células (cont.172±32; trat.151±23 x 10 /mL). 
Por outro lado, o tratamento dos animais com o 
extrato da planta aumentou a porcentagem e 
número de monócitos (cont.4,4±0,40; trat. 
7,25±0,60%, p=0,0043 e cont. 8,7±1,9; trat. 

421,6±1,5 x 10  /mL, p=0,0006). Também, 
aumentou a porcentagem de linfócitos (cont. 
35,3±2,56%; trat. 49,4±2,63%, p=0,0041) 
porém não alterou o número absoluto destas 

4células (cont.38,57±4,14; trat.45,50±4,67 x 10  
células/mL).
Conclusões: Os resultados sugerem que a 
planta D. sellowiana pode ter alguma ação 
moduladora na produção de leucócitos em 
animais portadores do sarcoma 180 uma vez que 
diminuiu a porcentagem de neutrófilos e 
aumentou a de monócitos e linfócitos.
Apoio Financeiro: FUNCITEC-SC

08 - 047
ESTUDO DOS EFEITOS ANSIOLÍTICO 
E RELAXANTE MUSCULAR DE 
COMBRETUM LEPROSUM MART. & 
EICHER.
1 1 1Almeida, F.R.C., Silva, A.M.O., Silva, L.L., 
1 1 2Alencar, N.L., Reis, J.C., Lira, S.R.S. 
1 2NPPM/CCS, DMV/CCA, UFPI, Teresina-PI.

Objetivo: Combretum leprosum é uma planta 
nativa do Brasil, conhecida como mufumbo e 
utilizada como hemostática e calmante. Estudos 
preliminares mostraram certa ação depressora 
central e relaxante muscular, o que motivou este 
trabalho a avaliar as atividades ansiolítica e 
relaxante muscular do extrato hidroalcoólico de 
suas cascas (EHA).
Métodos e  Resultados:  Uti l izou-se  
camundongos Swiss machos (25 a 35 g;n=8-
10/grupo). No teste da chaminé, após 30 ou 60 
min do tratamento com 12,5-25 mg/kg (i.p.), 
250-500 mg/kg (p.o.) e Diazepam (DZP-0,5 
mg/kg) o animal foi introduzido num tubo de 
vidro em posição horizontal, registrando-se o 
tempo de subida (TS) na vertical até marcação 
prévia (30 s). No teste do labirinto em cruz 
elevado, após tratamento com 12,5-25 mg/kg 
(i.p.), 500 mg/kg (p.o.) e DZP (0,5 mg/kg), 
avaliou-se o número de entradas (NE) e o tempo 
de permanência (TP) do animal nos braços 
abertos (5 min). EHA elevou o TS do animal 
com 12,5 (22,64±3,29*) e 25 mg/kg 
(19,35±3,27*) em relação ao controle 
(C=9,66±2,20), embora menos que DZP 
(30,00±0,00), o mesmo não sendo verificado 
por via oral nas doses empregadas. No labirinto 
EHA elevou o NE no grupo de 500 mg/Kg p.o. 
(7,70±0,73*)(C=4,40±0,72) e o reduziu no de 
25 mg/Kg i.p.(1,50±0,46*)(C=6,0±0,85), já o 
TP mostrou-se menor com 25 mg/kg 
i.p.(11,70±2,89*)(C=78,87±11,39) e maior 
c o m  5 0 0  m g / k g  
p.o.(150,20±12,85*)(C=77,58±10,43).
Conclusões: Estes resultados sugerem que 
EHA possui ações ansiolítica (via oral), 
ansiogênica ou depressora central (via i.p.) e 
re laxante  muscular  a  serem melhor  
caracterizadas, usando outras metodologias e 
isolando os princípios responsáveis.
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro: 
PROCAD/CAPES, UFPI.

08-048
ESTUDO PRELIMINAR DA 
TOXICIDADE SOBRE ARTEMIA SALINA 
E ATIVIDADE HEMOLÍTICA DAS 
ESPÉCIES CENOSTIGMA 
MACROPHYLLUM, COMBRETUM 
LEPROSUM E QUALEA GRANDIFLORA.
1 1 1Almeida, F.R.C., Brito, S.M.R.C., Silva, 

1 1 1A.M.O., Silva, L.L., Alencar, N.L., Silva, 
2 2 3M.T.B., Costa, C.L.S., Ayres, M.C., Santos, 

3  1 2 F.A., Cunha, G.M.A., NPPM/CCS, Depto. 
 3Química/CCN, UFPI, . Depto. Fisio. e 

Farm./CCS, UFC.

Objetivo: Esse estudo teve por objetivo avaliar a 
atividade citotóxica de extratos hidroalcoólicos 
de folha e casca de Cenostigma macrophyllum 
(EC1 e 2), cascas de Combretum leprosum (EC3) 
e folhas de Qualea grandiflora (EQ) conhecidas 
popularmente como caneleiro, mufumbo e pau-
terra respectivamente.
Métodos e Resultados: Após a eclosão dos ovos 
de A. salina, coletou-se 10 larvas/frasco 
(triplicata) e incubou-se 24 h com os extratos 
(101000 mg/mL). Após esse período, o número 
de mortes foi quantificado e comparado com o 
controle (dicromato de potássio: 11000 mg/mL). 
Na atividade hemolítica, após a coleta do sangue 
de ratos Wistar, este foi adicionado a 30 volumes 
de NaCl 0,9% + CaCl  10 mM sob agitação 2

constante. Após lavagem dos eritrócitos por 
centrifugação estes foram incubados (4 mL) com 
os extratos (1-1000 mg/mL) por 1 h sob agitação 
constante. O controle negativo foi feito com 
veículo e o positivo com 100 mL de Triton X 100 
(1 %). Após nova centrifugação as amostras 
foram lidas (540 nm). EC1, 2 e EQ não 
apresentaram toxicidade para A salina (CL50> 
1000 mg/mL). Enquanto o EC 3 apresentou 
elevada toxicidade (CL50= 14,5 ± 1,23 mg/mL). 
Os extratos não apresentaram atividade 
hemolítica nas doses estudadas.
Conclusões: O extrato de C. leprosum 
apresentou toxicidade para A. Salina, mas não 
apresentou efeito hemolítico, sendo importante a 
avaliação de seu efeito tóxico em ensaios mais 
específicos. Os extratos de C. machophyllum e 
Q. grandiflora não demonstraram atividade 
tóxica ou hemolítica, sugerindo que estas 
espécies possuem relativa segurança frente a 
alguns tipos celulares.
Apoio Financeiro: PROCAD/CAPES, UFPI.
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08 - 049
INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO DO 
SARCOMA 180 PELO EXTRATO DA 
PLANTA DICKSONIA SELLOWIANA 
(DICKSONIACEAE).
1 1 1Ribeiro,K.J.C.; Sato,D.Y.O.; Santos,M.H.P.; 
1 1Scolaro,B.L., Fernandes,M.R.N.; 
2 1 1Miguel,O.G.; Steil,A.A. Laboratório de 
Imunopatologia, CCS, Universidade do Vale 

2do Itajaí, Itajaí-SC.  Depto de Química, 
Universidade Federal do Paraná.

Objetivo: Avaliar a influência do tratamento 
dos animais com o extrato da planta Dicksonia 
sellowiana no desenvolvimento do sarcoma 180 
na forma ascítica.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos Swiss fêmeas (25 a 40g). O 
sarcoma 180 foi induzido pela inoculação i.p. de 

61x10 ´celulas. Os animais receberam o extrato 
hidroalcoólico do cerne da planta por gavagem, 
2x ao dia, na dose de 250mg/kg (5 animais). O 
grupo controle recebeu água (6 animais). Foram 
avaliados o ganho de peso e de circunferência 
abdominal, volume ascítico e o número total de 
células no oitavo dia do crescimento do tumor. 
Resultados: O tratamento dos animais com o 
extrato não alterou de forma significativa o 
aumento da circunferência abdominal 
(controle=1,07±0,17, tratado=0,63±0,24), 
porém, diminuiu o ganho de peso dos animais 
portadores do sarcoma em 49% (controle= 
5,5±0,79 e tratado=2,8±0,67g). O tratamento 
com o extrato diminuiu também o volume 
ascítico em 45% (controle=2,4±0,16; 
tratado=1,32±0,19 mL) e o número de células 
totais da cavidade peritoneal em 48% (controle 

749,19±2,65; tratado=25,16±2,23 x 10  
células/animal).
Conclusões: Os resultados indicam que o 
extrato da planta D. sellowiana apresenta 
alguma atividade antitumoral pois inibiu o 
crescimento do sarcoma 180.
Apoio Financeiro: FUNCITEC-SC

08 - 050
ATIVIDADE ANTITUMORAL DA 
PLANTA DICKSONIA SELLOWIANA 
(DICKSONIACEAE) NO TUMOR 
ASCÍTICO DE EHRLICH.

1 1Santos,M.H.P.; Ribeiro,K.J.C.; Sato,D.Y.O.; 
1 2 1Cordini,M.; Miguel,O.G.; Steil,A.A. 
1Laboratório de Imunopatologia, CCS, 

2Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí-SC.  
Depto de Química, Universidade Federal do 
Paraná.

Objetivo: Avaliar a influência do tratamento 
dos animais com o extrato da planta Dicksonia 
sellowiana no desenvolvimento do tumor 
ascítico de Ehrlich (TAE).
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos Swiss fêmeas (25 a 40g). O TAE 
foi induzido pela inoculação i.p. de 

65x10 ´celulas. Os animais receberam o extrato 
hidroalcoólico do cerne da planta nas doses de 
250 (7 animais) e 500mg/kg (8 animais), por 
gavagem, 2x ao dia. O grupo controle recebeu 
água (7 animais). Foram avaliados o ganho de 
peso e de circunferência abdominal, volume 
ascítico, número total de células e de neutrófilos 
na cavidade peritoneal. Foram avaliados, 
também, a ação do extrato na inflamação 6 horas 
após a injeção de carragenina em animais 
portadores do TAE. Resultados: O tratamento 
dos animais com o extrato de D. sellowiana 
diminuiu o ganho de peso e de circunferência 
abdominal dos animais portadores do TAE 
(controle=1,87±0,14;  250=0,57±0,17;  
500=0,85±0,17 cm). O tratamento com o extrato 
diminuiu o volume ascítico (controle=4,4±0,45; 
250=4,04±0,35; 500=3,66±0,49 mL) e o 
número de células totais da cavidade peritoneal 
(controle 70,04±5,84; 250=52,77±4,88, 

7500=49,28±5,44 x 10  células/animal). O 
influxo de neutrófilos para a cavidade peritoneal 
não foi alterado pelo tratamento com o extrato 
da planta. Contudo, o tratamento aumentou a 
capacidade de espraiamento de macrófagos 
peritoneais de animais portadores do TAE que 
receberam carragenina (macrófagos espraiados 
no controle 25,5% e 500mg/kg 44,5%).
Conclusões: Os resultados indicam que o 
extrato da planta D. sellowiana apresenta 
atividade antitumoral pois inibe o crescimento 
do tumor ascítico de Ehrlich.
Apoio Financeiro: FUNCITEC-SC

08 - 051
EFEITO ESPASMOLÍTICO DO 
EXTRATO HIDRO-ALCOÓLICO DA 
COMBRETUM LEPROSUM EM 
PREPARAÇÕES DE MÚSCULO LISO 
INTESTINAL
Amaral, E.J.R., Magalhães, H.C.R.; Meneses; 
AD., Branco, AC.S.C.; Alves, P.N.N.; Reis, 
J.R.A.R.; Nunes, P.H.M.; Cavalcanti, P.M.S. 
NPPM, UFPI-PI

Objetivo: Combretum leprosum Mart. & 
Eicher ("Mofumbo"), arbusto (combretaceas) 
encontrado no nordeste brasileiro. Das folhas e 
entrecascas são preparados infusos e xaropes 
que são utilizados popularmente para o 
tratamento de hemorragias uterinas, tosses e 
para males gástricos (Matos, Farmácias Vivas. 
Fortaleza: UFC, Vol. 3, 1998, p.219, 1997). 
Embora existam estudos dos seus efeitos sobre o 
Sistema Nervoso Central (Lira, Thesis Msc, 
UFPB, João Pessoa, 2001), nenhum estudo 
referente aos seus efeitos sobre a musculatura 
lisa foi detectado na literatura. Objetivou-se 
avaliar o efeito do EHACL em preparações 
isoladas de músculo liso intestinal.
Métodos e Resultados: Tiras de fundus de 
estômago sem mucosa de ratos Wistar (180-
250g) foram preparadas e montadas (Tyrode) 
para registro de contrações isotônicas em 

quimógrafos. O EHACL (0,3-1000mg/ml) não 
alterou o tônus basal e nem o tônus pré-
contraído com Carbacol (10mM), mas relaxou 
de maneira concentração-dependente o fundus 
pré-contraído com 40mM KCl (EC = 144,5 ± 50

7,1mg/ml, n=7). A prévia incubação de 
fentolamina (0,1mM), propranolol (1mM) e 
atropina (0,1mM) aboliu o relaxamento 
induzido pela Noradrenalina (10nM), mas não 
antagonizou o relaxamento induzido pelo 
EHACL (1,0mg/ml). Sob tônus basal, a prévia 
incubação do EHACL (30-300m g/ml) não 
alterou a curva concentração-efeito do BaCl  2

-6 -1(3x10 -3x10 M, n=4).
Conclusões: O EHACL possue princípio(s) 
ativo(s) com atividade espamolítica, que 
independem de at ivação neuronal e 
possivelmente não ocorre por bloqueio de 
canais de cálcio ativados pelo bário.
Apoio Financeiro: UFPI

08 - 052
PARTICIPAÇÃO DA VIA DA ÓXIDO 
NÍTRICO SINTASE (NOS) SOBRE A 
ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA (AA) 
DA FRAÇÃO DICLOROMETANO 
(WEDC) EXTRAÍDA DA Wilbrandia 
ebracteata (WE) COGN.
1 1 1Anton, A.A., Siqueira-Junior, J.M., Krepsky, 

2 1 3P. B., Peters, R.R.,  Farias, M.R.,  Rocha, F. 
1 1A. C., Ribeiro-do-Valle, R.M. Deptos de 

Farmacologia e Ciências Farmacêuticas  
Universidade Federal de Santa Catarina, 
2Universidade do Sul de Santa Catarina, 
3Universidade Federal do Ceará.

Objetivo: Procurou-se avaliar a participação da 
via da NOS na AA da WEDC.
Métodos e Resultados: Foram utilizados os 
modelos do edema de pata (EP) induzido por 
carragenina (CAR, 1%) em camundongos e 
artrite induzida pela injeção de zimosano (1 
mg/cavidade) em ratos. No EP os animais 
receberam L-ARG (15 µmol; 20mL/pata) 15 
min antes do tratamento com WEDC (3 mg/kg, 
i.p.), sendo a CAR injetada 45 min. após L-
ARG, e o edema avaliado em 240 min após 
CAR. Na artrite induzida por zimosano os 
animais receberam tratamento profilático com 
WEDC (1, 3 e 10 mg/kg, v.o.) e sendo 
avaliados: teste de incapacitação articular (IA), 
contagem de células totais e dosagem de 
nitrito/nitrato no exudato sinovial, em 3 horas 
após a indução. No EP a injeção intraplantar de 
L-ARG (0,075±0,003) foi capaz de reverter o 
efeito antiedematogênico exibido pelo pré-
tratamento com WEDC (0,048±0,003). No IA, 
o pré-tratamento com WEDC produziu 
significativa redução em 23,60; 34,54 e 52,02% 
(controle = 37,17±2,30). WEDC 10 mg/kg, v.o., 
promoveu ainda redução significativa no 
influxo de células em 33,65% (controle = 
3,15±0,28) e os níveis de nitrito/nitrato em 
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57,74% (controle = 41,41±5,70) no exudato 
sinovial.
Conclusões: Os resultados do presente trabalho 
sugerem que a via do oxido nítrico, parece estar 
envolvida, pelo menos em parte na atividade 
antiinflamatória da WEDC.
Apoio Financeiro: CNPq/UNISUL

08 - 053
ATIVIDADE ESPASMOLÍTICA DE 
MILONINA EM TRAQUÉIA ISOLADA 
DE COBAIA.
Cavalcante, H.M.M., Ribeiro, T.P., Barbosa-
Filho, J.M., Diniz, M.F.F.M. & Medeiros, I.A. 
Laboratório de Tecnologia Farmacêutica 
/UFPB, João Pessoa-PB, Brasil.

Objetivo: Avaliar o efeito espasmolítico de 
milonina, um alcalóide morfinadienônico, 
obtido das folhas de Cissampelos sympodialis 
Eichl., em traquéia de cobaia.
Métodos e Resultados: Cobaias adultas foram 
sacrificadas e a traquéia foi seccionada em 
forma de zig-zag conforme Emmerson e 
Mackay (1979). As preparações foram 
suspensas por hastes de platina e mantidas em 
cubas contendo solução de Krebs, gaseificada 
com carbogênio, a 37° C, sob tensão inicial de 
1g. As contrações isométricas foram registradas 
através de transdutores acoplados a um 
amplificador de sinais, conectados a um sistema 
computacional de aquisição. Milonina foi capaz 
de antagonizar as contrações induzidas por 1 ìM 

-7de carbacol (CI = 3,4±0,6x10  M e n=6). As 50

contrações induzidas por 1 µM histamina foram 
fracamente inibidas por milonina (a CI  não foi 50

calculada, pois o relaxamento máximo atingiu 
apenas 25%). Milonina produziu relaxamento 
sobre o tônus espontâneo de traquéia 

-7(CE =1,2±0,1x10  M e n=6). Este relaxamento 50

foi significativamente atenuado por 30 mM L-
NAME, porém, o azul de metileno (100 µM) 

-7(CE =1,2±0,1x10  M e n=6), 1 ìM 50
-7indometacina (CE =1,7±0,3x10  M e n=6) e 1 50

-7ìM timolol (CE =1,8± 0,3x10  M e n=6), não 50

alteraram as respostas relaxantes induzidas por 
milonina sobre o tônus espontâneo de traquéia.
Conclusões: Estes resultados sugerem que o 
efeito espamolítico e a atividade relaxante de 
milonina no tônus de traquéia isolada de cobaia, 
ocorram mediante participação do NO, embora 
sem influência das prostaglandinas nem dos 
adrenoceptores â2.

Apoio Financeiro: CAPES, CNPq/PRONEX

08 - 054
ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DE 
COMBRETUM LEPROSUM MART & 
EICHE.
Meneses, A.D.; Amaral, E.J.R.; Cruz, 
F.J.S.M.; Silvéria, R.S.L.; Almeida, F.R.C.; 
Brito, S.M.R.C.; Cavalcanti, P.M.S; Nunes 
P.H.M. Núcleo de Pesquisas em Plantas 
Medicinais-UFPI. Teresina-PI.

Objetivo: Objetivo: Combretum leprosum 
Mart & Eiche (Combretaceae), ou, popularente, 
"mofumbo", é um arbusto encontrado no 
Nordeste brasileiro usado na medicina popular 
para tratamento de hemorragias uterinas, como 
sedativo e para dor de estômago. Objetivou-se 
com este trabalho investigar a presença de 
atividade anti-ulcerogênica no extrato etanólico 
(EE) da casca dessa planta utilizando-se o 
método de indução de úlceras gástricas por 
indometacina.
Métodos e Resultados: Métodos e Resultados: 
Foram utilizados exemplares machos de Rattus 
norvegicus (220-350 g) que receberam, por via 
oral num volume de 5 ml/kg: água (Controle) ou 
Ranitidina (50 mg/kg-Padrão) ou EE da casca 
de mofumbo nas doses de 125 mg/kg 
(Experimental I), 250 mg/kg (Experimental II) e 
500 mg/kg (Experimental III), meia hora antes e 
3 horas depois da administração subcutânea de 
indometacina (30 mg/kg). Depois de 6 horas da 
indução das úlceras pela indometacina, os 
animais foram sacrificados para análise dos seus 
estômagos e determinação do Índice Médio de 
Lesões Ulcerativas (IMLU) de cada grupo. 
Observou-se redução significativa (P<0,01) no 
IMLU do Grupo Padrão (0,2 ± 0,05, n=6) e dos 
Grupos Experimentais II (1,2 ± 0,49, n=7) e III 
(1,0 ± 0,28, n=8) mas não do Grupo 
Experimental I (4,1 ± 0,69, n=7) quando 
comparados ao IMLU do Grupo Controle (4,1 ± 
0,69, n=11).
Conclusões: Os dados obtidos evidenciaram a 
presença, no EE da casca de C. leprosum, de 
princípio(s) ativo(s) com ação protetora da 
mucosa gástrica de ratos contra a indução de 
úlceras por indometacina, mas o efeito 
observado não foi proporcional à dose.
Apoio Financeiro: UFPI

08 - 055
CARDIOVASCULAR EFFECTS 
INDUCED BY LABDA 8 (17), 12,14-
TRIEN-19-ÓIC ACID (LAB-302) IN RATS.
Oliveira, A.P, Furtado, F.F. *Guedes, D.N., 
Medeiros, I.A.  Laboratório de Tecnologia 
Farmacêutica, UFPB; *UEPB, Paraíba-Brazil.

Objetivo: Labda-8 (17), 12,14-trien-19-oic 
acid is a diterpene isolated from the stem of 
Xylopia longsdorfiana (Annonaceae). The aim 
of this work was to study the cardiovascular 
effects induced by LAB-302 in rats
Métodos e Resultados: "Male Wistar" rats 

(250-300 g) were anaesthetized with thiopental 
(45 mg/Kg, i.p.) and polyethylene catheters were 
inserted into the abdominal aorta and into the 
inferior vena cava for blood pressure 
measurements and administration of drugs, 
respectively. Arterial pressure and heart rate 
were registered using pressure transducers 
coupled to a computer set. Isolated rat superior 
mesenteric rings (1-2 mm) were suspended by 
cotton threads for isometric tension recordings 
in Tyrode's solution, under a resting tension of 
0.75g. In non-anaesthetized normotensive rats 
(n=5), LAB-302 (5, 10, 20, 30 mg/kg, i.v.) 
induced a dose dependent decrease in the mean 
arterial pressure (-7±2, -14±1 -20±4, -21±2 
mmHg, respectively), associated to tachycardia 
(49±14 68±10 88±11 and 90±7 bpm, 
respectively). In isolated intact mesenteric rings, 

-10 -increasing concentrations of LAB-302 (10 10
4M) antagonized in a concentration-dependent 
manner the contractions induced by 10 µM PHE 

-7(IC =4,8±1,7x10  M, n=8) and 80 mM KCl 50
-5(8.4±0,6x10  M, n=7) smooth muscle relaxant 

response induced by LAB-302 was significantly 
attenuated after removal of the vascular 

-6endothelium (IC =5,1±3,2x10  M n=8).50

Conclusões: The hypotensive effect induced by 
LAB-302 is probably secondary to a peripheral 
vasodilation, which is endothelium-dependent. 
Tachycardia may be reflex in origin.
Apoio Financeiro: CAPES,CNPq/PRONEX

08 - 056
DIMINUIÇÃO DA RESPOSTA 
CONTRÁTIL À NORADRENALINA 
INDUZIDA PELA TOXINA TSTX-I DO 
ESCORPIÃO TITYUS SERRULATUS: 
POSSÍVEL DESSENSIBILIZAÇÃO 
HETERÓLOGA PROMOVIDA PELA 
LIBERAÇÃO SELETIVA DE ATP
1,3 1,3 2Oliveira, M. K. M.; Freitas, T. A.; Barreto, 

2 1S.A.; Lebrun, I.; Conceição, I. M. 1Lab. 
Farmacologia (MATx); 2-Lab. Bioquímica e 
Biofísica, Instituto Butantan, 3-Univ. 
Metodista de São Paulo  São Paulo, SP, Brasil

Objetivo: Em trabalho anterior (Conceição et 
al., 2002, nestes anais), demonstramos, através 
de estudos neuroquímicos, que a toxina TsTX-I 
de veneno de escorpião Tityus serrulatus 
promoveu liberação seletiva de ATP das sinapses 
simpáticas do ducto deferente de rato (DDR). 
Por outro lado, verificamos também que a TsTX-
I promove um antagonismo da contração 
induzida em DDR pela noradrenalina (NA) e 
pela tiramina (Di Pierro et al., 2002, nestes 
anais). A contração de outros agonistas da 
preparação (KCl ou ATP) não foi afetada, sendo 
o efeito relacionado à estimulação dos 
receptores adrenérgicos. Neste trabalho, 
procuramos verificar quais os mecanismos 
subjacentes a essa diminuição seletiva da 
resposta da noradrenalina na presença da toxina.
Métodos e Resultados: Foram realizadas 3 
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curvas dose-resposta consecutivas para a NA. 
aApós a 3  curva, os órgãos foram incubados com 

0,3 µM de tetrodotoxina (TTX, bloqueador de 
+canais de Na ) e 10 min após, a toxina TsTX-I 

(100 nM) foi adicionada à preparação. Trinta 
min após, uma nova curva de NA foi realizada. A 

apreparação foi lavada e uma 5  curva foi 
realizada. Dois outros experimentos foram 
realizados com o mesmo protocolo, porém, a 
suramina (SUR, antagonista purinérgico) ou o 
prazosin (PZS, antagonista alfa-adrenérgico) 
foram utilizados no lugar da TTX. No 
experimento controle (CONT), o protocolo foi 
idêntico, porém, nenhum antagonista foi 
incubado. O efeito máximo (E )foi calculado MAX

e os dados foram expressos como porcentagem 
aem relação ao E da curva controle (3  curva, MAX 

média ± erro padrão). Como esperado, a TsTX-I 
ana dose de 100 nM provocou diminuição da 4  e 

ada 5  curva de NA, diminuição esta que foi 
revertida pela TTX e pela SUR, mas não pelo 
PZS, conforme pode ser observado pela tabela 
abaixo:

*P<0,01 em relação ao controle (ANOVA, 
seguida do teste de Newman-Keuls).
Conclusões: Podemos concluir que a 
diminuição da resposta a agonistas adrenérgicos 
induzida pela TsTX-I, se deve à sua atuação pré-
sináptica, pois foi antagonizada pela TTX e que 
p o s s i v e l m e n t e  s e j a  r e s u l t a d o  d e  
dessensibilização heteróloga dos receptores 
adrenérgicos, uma vez que foi revertida pela 
SUR e não pelo PZS.
Apoio Financeiro: FAPESP, UMESP, 
Fundação Butantan.

08 - 057
INFLUÊNCIA DO CÁLCIO NA 
RESPOSTA VASORELAXANTE 
INDUZIDA PELO ÓLEO ESSENCIAL DE 
OCOTEA DUCKEI VATTIMO 
(LAURACEAE) EM RATOS.
Cunha, R.M., Cavalcante, K.V.M., Barbosa-
Filho, J.M. & Medeiros, I.A. Laboratório de 
Tecnologia Farmacêutica/UFPB, João Pessoa-
PB, Brasil.

Objetivo: Ocotea duckei conhecida como louro 
de cheiro, é usada na medicina popular para a 
redução de neuralgias, dispepsias e dor. Este 
estudo objetiva avaliar o efeito vasorelaxante 
induzido pelo óleo essencial de Ocotea duckei 
(OEOD) em artéria mesentérica superior 
isolada de rato.
Métodos  e  Resul tados:  OEOD fo i  
emulsificado em cremofor (= 0,01%) e diluído 
água destilada. Anéis de artéria mesentérica 
superior foram isolados de ratos Wistar, machos 
(250-300 g), suspensos por fio de algodão e 
mantidos em cubas com solução de Tyrode a 

37°C, aerada com carbogênio, sob tensão inicial 
de 0,75g. Em preparações com endotélio 
intacto, OEOD (0,1; 0,3; 1; 10; 30; 100 e 300 
mg/mL, n=6) inibiu as contrações induzidas por 
fenilefrina (FEN, 10 ìM) (CI =31±5µg/ml) e 50

por KCl (80 mM) (CI =9±0,4 µg/ml). Após a 50

remoção do endotélio vascular o relaxamento 
induzido pelo óleo essencial não foi modificado 
(CI =26±5µg/ml). As curvas concentração-50

-6resposta cumulativas induzidas por CaCl  (10 -2
-3 -10 -63x10  M) e por Bay K 8644 (10 -10  M) foram 

significantemente inibidas após a adição de 
OEOD. Em meio livre de cálcio, OEOD (30 
µg/mL, n=6) inibiu as contrações fásicas 
induzidas por FEN 10 µM (87,5 %) e por 20 mM 
cafeína (55 %).
Conclusões: OEOD induz vasorelaxamento, o 
qual não envolve a participação endotelial, e 
parece ser secundário à inibição do influxo de 

2+ 2+Ca  através de canais de Ca  sensíveis à 
2+dihidropiridina e à inibição da liberação de Ca  

dos estoques intracelulares sensíveis à FEN e à 
cafeína.
Apoio Financeiro: CAPES/CNPq-PRONEX

08 - 058
EFEITO IMUNOMODULADOR DE 
EXTRATOS DE UNCARIA TOMENTOSA
1 1 3Carvalho,MV; Calheiros,AS; Rosario,SL; 

2 3 1AS; Siani, AC; Valente,L; Henriques, 
1MGMO; Sampaio,ALF 1 Farmacologia 

Aplicada; 2 PN4 FarManguinhosFIOCRUZ-
RJ 3 IQ- UFRJ asampaio@far.fiocruz.br

Objetivo: Espécies do gênero Uncaria são 
utilizadas na medicina popular de vários países 
da América Central e do Sul. Dentre as espécies 
destaca-se a Uncaria tomentosa (UT) que 
possui importante efeito imunomodulador. 
Neste trabalho analisamos o efeito de quatro 
extratos de UT sobre sub-populações de 
leucócitos e produção de IL-4.
Métodos e Resultados: Camundongos Balb/c 
foram tratados (p.o. 100mg/Kg) com UTEE 
(ext. etanólico); UTEEAS (ext. ETOH/H O 2

resíduo sólido); UTEEA (ext. ETOH/H O); 2

UTFA (fração rica em alcalóides) por 2 dias 
consecutivos, a análise foi realizada 24h após o 
último tratamento. Analisamos o índice 
esplênico, contagem total e diferencial de 
leucócitos sanguíneos, subpopulações de 
linfócitos esplênicos além da expressão do 
CD25 (IL-2R) e CD69. O tratamento não 
alterou o peso, índice esplênico e nem as 
contagens de leucócitos sanguíneos. O 
tratamento não alterou o número de linfócitos T 
CD4 e CD8 esplênicos, nem a expressão de 
CD25 e CD69 nas células CD3. No sangue foi 
observado um discreto aumento nos números de 
linfócitos CD3 devido a um aumento dos 
números de linfócitos T CD8 (p<0.05), e uma 
diminuição da expressão do CD69 em células 
CD3. Células mononucleares sanguíneas 

recolhidas de animais tratados com o extrato 
UTFA e UTEEA, mantidas em cultura sem 
estimulação, apresentaram uma produção 
aumentada de IL-4.
Conclusões: Nossos resultados demonstram 
que extratos de UT apresentam um efeito 
estimulador sobre a população de linfócitos T 
CD8 e, apesar da baixa expressão de marcadores 
de ativação (CD25 e CD69), a produção de 
citocinas está aumentada.
Apoio Financeiro: Faperj

08 - 059
EFEITOS DO VENENO BRUTO DA 
SERPENTE Pseudechis australis SOBRE A 
CONTRAÇÃO POR ESTIMULAÇÃO 
ELÉTRICA EM JEJUNO E DUCTO 
DEFERENTE ISOLADOS DE RATO
1 2 3Checchi,P.; Mirtschin,P.; Spencer, PJ; 
1  Conceição, I.M.
1Lab. Farmacologia, Instituto Butantan, 
2 3Venom Supplies, Tanunda, Austrália Lab. 
Biologia Molecular IPEN/CNEN.

Objetivo: Vários estudos descrevem a 
toxicidade do veneno da serpente Pseudechis 
australis (Pa) sobre a musculatura esquelética. 
Porém, ao nosso conhecimento, não existem 
trabalhos relatando a ação desse veneno sobre 
outros tipos de músculo. Assim, foi nosso 
objetivo investigar as ações do veneno da Pa 
sobre a contratilidade do músculo liso do ducto 
deferente (DDR) e do jejuno (JIR) isolados de 
rato.
Métodos e Resultados: No DDR. realizamos 3 
estímulos elétricos (EE), 5Hz, 3ms, com duração 
de 10 s, a intervalos de 20 min. Imediatamente 
após o primeiro estímulo (EE-1) adicionou-se o 
veneno bruto da Pa (2, 6, 20, 60, 200 ou 600 
ìg/ml). O mesmo procedimento foi adotado para 
o JIR, porém com pulsos de 20 Hz e 10 ms e a 
intervalos de 10 min. A contração induzida na 
ausência e na presença do veneno foi registrada e 
a área sob a curva de contração foi calculada para 
a análise dos dados. Os dados foram expressos 
como porcentagem em relação ao (EE-1). Uma 
curva em dose única de BaCl  (10 mM) foi 2

realizada antes e após a realização dos EEs, 
sendo expressa como porcentagem em relação 
ao efeito máximo da primeira aplicação. 
Observamos que, no JIR, ocorreu uma redução, 
dependente de dose, da contração induzida por 
EE. No DDR, concentrações de veneno entre 6 e 
60 ìg/ml promoveram um aumento da 
contração, enquanto a concentração de 600 
ìg/ml promoveu redução. A contração induzida 
pelo BaCl  não foi modificada nem no DDR, 2

nem no JIR, conforme ilustrado pelas tabelas 
abaixo: Efeitos do veneno da Pa sobre a 
contração induzida no JIR por EE e por BaCl
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*P<0,05 em relação ao controle, ANOVA, 
seguida pelo teste de Newman-Keuls) Efeitos do 
veneno da Pa sobre a contração induzida no DDR 
por EE e por BaCl2 

*P<0,05 em relação ao controle, ANOVA, 
seguida pelo teste de Newman-Keuls
Conclusões: Nossos resultados mostram que o 
veneno da Pa possui ação sobre a musculatura 
lisa, porém esses efeitos não parecem estar 
relacionados a uma citotoxicidade.
Apoio Financeiro: Fundação Butantan, Venoms 
Supplies, FAPESP

08 - 060
INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE 
CENTRAL DE UMA SUBSTÂNCIA 
ISOLADA DE PFAFFIA GLOMERATA 
(SPRENGEL) PEDERSEN.

1 1 2Fenner, R ; Neves, G ; Gosmann, G ; Zimmer, 
2 1A ; Rates, SMK  (1. Lab. Farmacognosia, 2. 

Lab. Química Farmacêutica, Faculdade de 
Farmácia, UFRGS)

Objetivo: Recentemente, nosso grupo relatou 
ação depressora do SNC no teste de potenciação 
do sono barbitúrico, em camundongos, e efeito 
amnésico em esquiva inibitória, em ratos, para o 
extrato hidroalcoólico das partes subterrâneas de 
P.  g l o m e r a t a ,  5 0 0  m g / k g  i . p . ( J .  
Ethnopharmacol. 73(2000)261-269). Após o 
fracionamento deste extrato, observou-se que a 
ação depressora pode ser atribuída à fração 
orgânica, constituída majoritariamente de uma 
substância denominada PF1. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito depressor, investigar 
a influência sobre a coordenação motora e o 
efeito amnésico de PF1, em roedores.
Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss 
e ratos Wistar, machos, adultos. O efeito 
depressor foi avaliado pelo teste de potenciação 
do sono barbitúrico e a influência sobre a 
coordenação motora em aparelho de rota-rod. 
Para a avaliação sobre a memória, foi utilizada a 
esquiva inibitória (step-down). Resultados: PF1 
apresen tou  e fe i to  depressor  quando  
administrado pela via intraperitoneal, PF1 100 
mg/kg (94 ± 46, n=12), DZP (diazepam) 1 mg/kg 
(144 ± 26, n= 13), TWE (controle) 0,1 ml/kg ( 41 
± 22, n=13) . Pela via oral, o efeito depressor foi 
dose-dependente, PF1 100 mg/kg (33 ± 18, 
n=12), 200 mg/kg (45 ± 22,n=11), 400 mg/kg 
(103 ± 79, n=10), 800 mg/kg (105 ± 57, n=11), 
DZP 2 mg/kg (132 ± 66, n=13), TWE 0,1 ml/kg 
(43 ± 29, n=13). Nenhuma das doses testadas 
apresentou efeito sobre a coordenação motora, 
quando avaliadas pela via oral; parâmetro "maior 
tempo de permanência" PF1 400 mg/kg (198 ± 
31, n=9), 800 mg/kg (208 ± 22, n=8), DZP 5 
mg/kg (106 ± 28, n=10), TWE 0,1 ml/kg (225 ± 
22, n=9); parâmetro "número de quedas" PF1 
400 mg/kg (3 ± 1,3, n=9), 800 mg/kg (2 ± 0,7, 

n=8), DZP 5 mg/kg (9± 0,9, n=10), TWE 0,1 
ml/kg (1,2 ± 0,6, n=9). No teste de esquiva 
inibitória, PF1 não apresentou atividade 
amnésica, PF1 400 mg/kg v.o (65 ± 27, n=9), 
DZP 2 mg/kg v.o (11 ± 5, n=7), TWE 0,1 ml/kg 
v.o (91 ± 31, n=8).
Conclusões: PF1 foi identificada como 
responsável pela ação depressora da fração 
orgânica. Esta substância não afeta a junção 
neuromuscular, não possui um efeito 
neurotóxico agudo e não é a responsável pelo 
efeito amnésico relatado anteriormente para o 
extrato hidroalcoólico. A continuação do 
trabalho prevê a avaliação de PF1 sobre o 
sistema citocromo P-450 a fim de descartar um 
possível efeito sobre o metabolismo.
Apoio Financeiro: FAPERGS, CNPq

08 - 061
EFEITO DE FRAÇÕES ORGÂNICAS DA 
ALGA MARINHA SARGASSUM 
CYMOSUM SOBRE TRYPANOSOMA 
CRUZI

1 1 2Pessatti, T.L.P. .; Conzattti, A. *; Steindel, M. ; 
1 Pessatti, M.L.P. 1. CTTMar/UNIVALI; 2. 

UFSC. E-mail: taniapp@cttmar.univali.br

Objetivo: Extratos brutos da alga marinha 
Sargassum cymosum, comumente encontrada 
no litoral catarinense, têm mostrado efeito 
tripanocida. A proposta deste trabalho foi 
investigar, em ensaios in vitro, o efeito de 
frações parcialmente purificadas de Sargassum 
cymosum, sobre cepas Y de Trypanosoma cruzi.
Métodos e Resultados: As amostras de 
Sargassum cymosum foram obtidas da praia da 
Paciência (Penha-SC-Brasil). Os extratos 
brutos (clorofórmico e metanólico), após 
concentrados em rotaevaporador, foram semi-
purificados por cromatografia em coluna de 
sílica gel 60 (Merck). Os parasitas utilizados 
para os testes foram obtidos do quarto dia em 
cultura no meio LIT suplementado com 10% de 
soro fetal bovino (LIT-FBS). Alíquotas 

6contendo 2 x 10  parasitas/ml foram lavadas em 
PBS e centrifugadas a 1.000 x g por 10 minutos. 
A concentração das células foi ajustada com 

o LIT-FBS e incubadas em microplacas a 28 C na 
ausência ou na presença das frações obtidas, as 
quais foram previamente dissolvidas em 
dimetilsulfóxido e filtradas (Millex 0,45 mm). 
Decorridas 72 horas, o número de parasitas 
sobreviventes foi contado em câmara de 
Neubauer. Para a fração SCA1, eluída com 
acetato de etila do extrato bruto clorofórmico, 
foi calculado um IC =50 mg/ml, enquanto para 50

as outras frações estes valores foram maiores 
que 2 mg/ml.
Conclusões: Considerando que os extratos 
brutos, testados previamente, apresentaram 
valores de IC  entre 56 e 251 mg/ml, e que 50

apenas uma fração semi-purificada apresentou 
resultado semelhante (a SCA1), estes resultados 
tomados juntos sugerem um efeito sinérgico nos 

extratos brutos e mostram o potencial destas 
algas como fonte de compostos bioativos, 
incluindo propriedades tripanocidas.
Apoio Financeiro: UNIVALI/CTTMar

08 - 062
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIFÚNGICA DE FRAÇÃO DO ÓLEO 
DE ALHO (AJOENE) NA INFECÇÃO DA 
PARACOCCIDIOIDOMICOSE 
EXPERIMENTAL.

1 1Maluf, M. L. F. , Takahachi, G. , Svidzinsk, T. 
1 2 3I. E. , Apitz, C. R. , Gonçalves, S. T. , Bersani-

3Amado, C. A. , Cuman, R. K. 
3 1N. ; Departamento de Análises Clínicas, 

2Maringá-Paraná.; Instituto Venezoelano de 
Investigaciones Cientificas, Caracas-

3Venezuela.; Departamento de Farmácia e 
Farmacologia, Maringá-Paraná.

Objetivo: Paracoccidioidomicose (PCM) é 
uma micose sistêmica causada pelo fungo 
Paracoccidioides brasiliensis (Pb). A droga de 
escolha para seu tratamento é o Itraconazol (It). 
O Ajoene (Aj) é uma fração do óleo de alho 
obtido através da destilação a vapor (Apitz-
Castro & M.K, 1987), com comprovada ação 
antifúngica ( San-Blás et al., 1997; Yoshida et 
al., 1987). Este trabalho teve por objetivo 
avaliar a ação do Ajoene no tratamento da PCM 
experimental.
Métodos e Resultados: 82 Camundongos 
machos Swiss (20g) foram infectados por via 
i.p. com Pb cepa 18. Após 30 dias da infecção, 
os animais foram tratados com It 20mg/kg, vo, 
1x/dia, n=24; Aj 20mg/kg, ip, 1x/dias 
alternados, n=24; e o grupo controle (Ct) 
recebeu salina, n=24. Nas semanas 2, 6, 10 e 13 
após o início do tratamento foram coletadas 
amostras de sangue e foram avaliados os níveis 
séricos de anticorpos anti-Pb através da técnica 
de ELISA. Os níveis de anticorpos anti-Pb 
foram: semana 2 Ct: 0,19±0,08; It: 0,07±0,02*; 
Aj: 0,15±0,08; semana 6 Ct: 0,32±0,09; It: 
0,13±0,03*; Aj: 0,5±0,09*; semana 10 Ct: 
0,36±0,04; It: 0,21±0,03*; Aj: 0,13±0,01*; 
semana 13 Ct: 0,32±0,09; It: 0,15±0,02*; Aj: 
0,10±0,01*.
Conclusões: Os dados obtidos sugerem que o 
tratamento com o Ajoene apresenta atividade 
antifúngica para P. brasiliensis na dose 
20mg/kg.
Apoio Financeiro:
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08 - 063
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTINOCICEPTIVA (AA) DA 
SUBFRAÇÃO 63 (SF63) EXTRAÍDA DA 
Croton celtidifolius (EUPHORBIACEAE).

1 1 1Jürgensen S , DalBó S , Siqueira-Junior JM , 
2 2Silva LFR , Pizzolatti MG , Ribeiro-do-Valle 

1 1 2RM . Deptos. de Farmacologia e Química, 
UFSC, Florianópolis, SC.

Objetivo: Avaliar a AA da SF63 em modelos de 
nocicepção induzida por estímulos químicos e 
térmicos.
Métodos e Resultados: Camundongos machos 
(n = 6 a 8 animais por grupo) foram tratados com 
SF63 em doses que variaram de 1 a 300 mg/kg, 
via sc.(contorções abdominais) ou ip.(demais 
modelos), 30 min antes da indução da 
nocicepção. No teste das contorções abdominais 
induzidas pelo ácido acético 1,2% (0,1mL/10g 
de peso), o pré-tratamento com SF63 reduziu a 
reatividade dos animais em 77 (4,6±0,6) e 85% 
(3,0±0,5) nas doses de 10 e 30mg/kg, 
respectivamente (controle 20,6±2,3). No teste 
da capsaicina (TC; 1,6mg/pata, 20mL), a SF63 
reduziu a reatividade em 40 (20,1±3,7), 74 
(8,6±1,5) e 92% (2,5±0,5) nas doses de 10, 30 e 
100mg/kg respectivamente (controle 33,44± 
0,88). No modelo da formalina 2,5% 
(20mL/pata), a SF63 reduziu a primeira fase em 
58% (20±6,6) na dose de 100mg/kg (controle 
48,3±4,8) e a segunda fase em 52 (124,3±19,1), 
98 (4,6±1,6) e 100% nas doses de 10, 30 e 
100mg/kg, respectivamente (controle 
257,3±22,5). No teste do Tail-Flick o aumento 
no tempo de latência de retirada da cauda na 
potência de 20W foi de 59, 120, 114 e 160% e na 
potência de 90W, de 145, 145, 172 e 394% 
quando os animais foram avaliados após 30, 60, 
90 e 120min, respectivamente, após a 
administração de SF63. Os valores dos tempos 
de reatividade (em segundos) foram expressos 
como média ± E.P.M. ou porcentagem em 
relação ao controle.
Conclusões: Os resultados sugerem que a SF63 
possui atividade antinociceptiva.
Apoio Financeiro: CNPq.

08-064 
ESTUDO PRELIMINAR DO 
MECANISMO DA ATIVIDADE 
ANTINOCICEPTIVA DA SUB-FRAÇÃO 
63 (SF63) OBTIDA DA CROTON 
CELTIDIFOLIUS (EUPHORBIACEAE).
1 1 2 2DalBó S, Jürgensen S, Soethe DN, Santos 

3 3 1ARS, Silva LFR, Pizzolati MG, Ribeiro-do-
1 2Valle RM. Deptos. de Farmacologia, Ciências 

3Fisiológicas e Química, UFSC, Florianópolis, 
SC.

Objetivo: Investigar os mecanismos 
envolvidos na atividade antinociceptiva da 
SF63, obtida a partir das cascas da C. 

celtidifolius utilizando o teste da formalina em 
camundongos.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos machos (6 a 8 animais por grupo). 
O pré-tratamento com SF63 via i.p. (30 min) foi 
capaz de reduzir o tempo de reatividade tanto na 
primeira quanto na segunda fase da nocicepção 
induzida pela formalina 2,5% (20 mL/pata). O 
efeito antinociceptivo exibido pela SF63 (DE = 50 

11 mg/kg, i.p.) foi completamente revertido 
pelo pré-tratamento dos animais (15 min), com 
sulpirida (5 mg/kg, i.p., antagonista D  2

dopaminérgico) em ambas as fases da 
formalina. Por outro lado, a naltrexona (1 
mg/kg, i.p., antagonista opióide), atropina (0,1 
mg/kg, i.p., antagonista colinérgico), prazosin 
(0,15 mg/kg, i.p., antagonista a -adrenérgico) ou 1

L-arginina (600 mg/kg, i.p., precursor do óxido 
nítrico) não exibiram o mesmo efeito. Em 
paralelo foram realizados controles positivos 
para as vias dopaminérgica (apomorfina), 
opióide (morfina), colinérgica (oxotremorine), 
noradrenérgica (fenilefrina) e L-arginina-óxido 
nítrico (L-NOARG).
Conclusões: Esses resultados indicam que a 
atividade antinociceptiva decorrente do 
tratamento com a SF63 parece depender, pelo 
menos em parte, da ativação do sistema 
dopaminérgico. Estudos estão em andamento 
visando uma melhor caracterização do 
mecanismo da atividade antinociceptiva desta 
Sub-Fração.
Apoio Financeiro: CNPq

08 - 065
POSSIBLE INVOLVEMENT OF NITRIC 
OXIDE IN THE VASORELAXANT 
EFFECT INDUCED BY PASSIFLORA 
EDULIS

1 2Cavalcante, K.V.M. , Correia, N.A. , 
1 3 1 Medeiros, I.A. , Schenkel, E.P. Laboratório 

de Tecnologia Farmacêutica-UFPB / João 
2Pessoa-PB, Brazil  Departamento de 

Fisiologia e Patologia-UFPB / João Pessoa-
3 PB, Brazil Universidade Federal de Santa 

Catarina / Florianópolis-SC, Brazil

Objetivo: Passiflora edulis is a plant 
distributed in the tropical florest, belongs to 
Passifloraceae family, and is popularly known 
in Brazil as "maracuja”. The smooth muscle 
relaxant effects induced by the aerials parts of 
Passiflora edulis, were studied in rats.
Métodos e Resultados: Male Wistar rats (250-
300 g) were used for all experiments. The 
isolated superior mesenteric artery rings (1-2 
mm) were suspended by cotton threads for 
isometric tension recordings in a Tyrode's 
solution maintained at 37ºC and gassed with a 
95% O  and 5% CO , (pH=7.4), under a resting 2 2

tension of 0.75g. The aerials parts extract was 
obtained by using the spray-drying technique. 
Passiflora edulis aqueous fraction (PEAF, 1, 10, 
100, 300, 500 and 1000 mg/mL) was able to 

inhibit, in a concentration-dependent manner, 
the contractile responses induced by 
phenylephrine (10 mM) (IC =194±51 mg/mL) 50 

in mesenteric rings with intact endothelium. 
This response was almost abolished by removal 
of the vascular endothelium and after the 
administration of L-NAME (100 mM), a nitric 
oxide (NO) synthase inhibitor (since relaxation 
induced by PEAF 1000 mg/mL did not reach 
30%, IC  values were not calculated).50

Conclusões: The spasmolitic effect induced by 
Passiflora edulis aqueous fraction is 
endothelium dependent and appears to involve 
the of nitric oxide sinthase participation from 
the vascular endothelium.
Apoio Financeiro: CNPq-PRONEX/CAPES

08 - 066
PROCOAGULANT PROTEINS IN 
BOTHROPS LANCEOLATUS VENOM.
Sant'Ana, C. M., Pereira, R., Corsi, M. C. C., 
Donato, J. L., Hyslop, S., Lôbo de Araújo, A. 
Dept. of Pharmacology, State University of 
Campinas, Campinas, SP, Brazil.

Objetivo: Envenomation by Bothrops 
lanceolatus may result in severe systemic 
coagulopathy. We have investigated the 
distribution of factor II- and factor X-activating 
activities in semi-purified fractions of B. 
lanceolatus venom.
Métodos: Venom (50 mg) was fractionated (5 
ml/h) on a column (1.2 cm x 75 cm) of Sephadex 
G-100 equilibrated and eluted with 0.05 M Tris-
HCl, pH 7.5. The elution profile was monitored 
at 280 nm. Fraction II (FII, 26 mg) from this step 
was dialyzed, lyophilized and fractioned (15 
ml/h) on a column (1.5 cm x 15 cm) of DEAE-
cellulose equilibrated with the Tris buffer above. 
Proteins were eluted with a linear gradient of 
NaCl (0  0.5 M) in Tris-HCl. The elution profile 
was monitored at 280 nm. Fractions containing 
factor II- and factor X-activating activities were 
assayed with the chromogenic substrates S2238 
and S2222, respectively. Results: Fraction FII-1 
contained estereolytic activity and showed 
strong activity towards S-2222 and S-2238. This 
fraction did not coagulate human citrated 
plasma, but is known to have fibrino(geno)lytic 
activity (Lôbo de Araújo et al., Toxicon 36, 745, 
1998).
Conclusões: Despite its hydrolytic activity on 
both synthetic substrates, the esterolytic enzyme 
purified from B. lanceolatus venom was unable 
to coagulate plasma. This contradiction may be 
e x p l a i n e d  b y  t h i s  p r o t e i n ' s  s t r o n g  
fibrino(geno)lytic activity.
Apoio Financeiro: CAPES
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08 - 067
EFEITOS DO VENENO BRUTO DE 
Bothrops jararaca e Bothrops jararacussu 
SOBRE A CONTRAÇÃO INDUZIDA POR 
ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NO DUCTO 
DEFERENTE DE RATO.
1 1 Checchi, P.; Conceição, I.M.  

1.Lab. Farmacologia (MATx)- Instituto 
Butantan, 2.FacBIO  UMESP, São Paulo, SP, 
Brasil

Objetivo: As ações hemorrágicas e a toxicidade 
sobre a musculatura esquelética do veneno das 
serpentes do gênero Bothrops são amplamente 
estudadas. Porém, estudos enfocando possíveis 
ações do veneno dessas serpentes sobre a 
musculatura lisa são escassos. Nosso objetivo 
foi investigar possíveis efeitos do veneno bruto 
das serpentes B. jararaca (Bj) e B. jararacussu 
(Bjs) sobre a contratilidade do ducto deferente 
de rato (DDR).
Métodos e Resultados: Realizamos 3 estímulos 
elétricos (EE), 5Hz, 3ms, com duração de 10 s a 
intervalos de 20 min. Imediatamente após o 
primeiro estímulo adicionou-se 0,1 mg/ml de Bj 
ou Bjs. A contração induzida na ausência (EE1  
controle) e na presença dos venenos (EE-2 e EE-
3) foi registrada e a área sob a curva de contração 
foi calculada para a análise dos dados. Uma 
curva em dose única de BaCl  (10 mM) foi 2

realizada antes e após a realização dos EEs, 
sendo os dados expressos como porcentagem em 
relação à primeira aplicação. Observamos que, 
na presença de veneno da Bjs (EE-2 e EE-3), 
tanto a contração fásica, como a contração 
tônica, foram maiores que a contração na 
ausência do veneno (EE-1). Porém, na presença 
do veneno da Bj (EE-2 e EE-3), somente a 
contração tônica foi maior que a mesma 
contração na ausência do veneno (EE-1). A 
contração fásica não apresentou diferenças 
estatisticamente significantes, conforme pode 
ser observado na tabela abaixo. 

*P<0,01 em relação ao EE-1, ANOVA, seguida 
do teste de Newman-Keuls. A contração por 
BaCl  apresentou-se estisticamente menor 2

somente para a Bj, com médias de 177,1±15,3% 
(Controle), 164,0±19,8% (Bjs) e 120,4±21,1% 
(Bj).

Conclusões: Nossos resultados mostram que os 
venenos brutos da B. jararaca e da B. 
jararacussu possuem ação na musculatura lisa 
do DDR e que esses efeitos parecem não estar 
relacionados a uma toxicidade da musculatura 
lisa. Esses dados indicam, ainda, que esses 
venenos podem promover alterações periféricas 
relacionadas ao sistema nervoso autônomo.

Apoio Financeiro: Fundação Butantan, 
FAPESP, UMESP.

08 - 068
ANÁLISE DA RESPOSTA 
INFLAMATÓRIA CAUSADAS PELO 
VENENO DE ABELHA APIS 
MELLIFERA NA CAVIDADE PLEURAL 
DE CAMUNDONGOS.
Calixto M.C. e Calixto, J.B. Depto. de 
Farmacologia, UFSC-SC.

Objetivo: A picada de abelha produz dor 
seguida de formação de edema. Contudo, os 
mediadores inflamatórios e os mecanismos 
envolvidos neste efeito são pouco conhecidos. 
Recentemente, (Inflamm Res, 2003; 52(3):132-
9 ) demonstramos que o veneno de abelha (BV) 
da Apis mellifera injetado na pata de rato, causa 
reposta inflamatória imediata e de longa 
duração com o envolvimento de vários 
mediadores inflamatórios. Este estudo analisa 
alguns dos mecanismos envolvidos na resposta 
inflamatória do BV na cavidade pleural de 
camundongos.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos machos (20-25g, n= 6 a 8 por 
grupo). A quantificação do número de 
leucócitos (L), de polimorfonucleares (P), de 
mononucleares(M) e a exsudação (E) foram 
avaliados após injeção de BV (1,5 ìg) na 
cavidade pleural. O BV produziu forte E com 
pico em 1h, além de aumento da migração de L, 
M  e  P  c o m  p i c o  e m  2 4 h ,  s e n d o  
predominantemente de M. O tratamento com 
ciproheptadina (20 mg/kg, ip) ou com 
pirilamina (10 mg/kg, ip) inibiu de forma 
significativa a ação do BV sobre a E ( 46±2 e 
38±3 %, respectivamente). A migração de L foi 
significativamente inibida pelos antagonistas de 
receptores NK  e NK , o SR48968 (3 çmol/cav ) 2 3

e SR142301 (3 çmol/cav) com inibição de 55±1 
e 74±2 %, respectivamente. Por outro lado, o 
composto 48/80 ( 6 mg/kg, ip durante 2 dias e 12 
mg/kg no terceiro dia) , conhecido degranulador 
de mastócitos não interferiu na E e na migração 
de L.
Conclusões: Estes resultados estendem estudos 
anteriores e indicam que a resposta inflamatória 
causada pelo BV na cavidade pleural de 
camundongos envolve a partipação de 
histamina e/ou serotonina e ativação de 
receptores taquicininérgicos do tipo NK  e 2

NK .Ao contrário dos resultados obtidos com o 3

BV na pata de rato, suas ações inflamatórias na 
cavidade pleural não parece depender da 
degranulação de mastócitos.
Apoio Financeiro: Finep e CNPq

08 - 069
CARACTERIZAÇÃO DA RESPOSTA 
CONTRÁTIL AO VENENO BRUTO DO 
ESCORPIÃO Tityus serrulatus EM 
JEJUNO ISOLADO DE RATO
1  1,2 1Louza, G.S.; Freitas, T. A.; Conceição, I. M.  

1Laboratório de farmacologia, Instituto Butant

Objetivo: Louza et al., (2002, nestes anais) 
relataram que o veneno do escorpião Tityus 
serrulatus, promove tanto contração como 
relaxamento do jejuno isolado de rato (JIR). Os 
principais componentes do veneno são 
neurotoxinas que atuam bloqueando canais de 

+ +K  ou ativando canais de Na , promovendo 
liberação de neurotransmissores. Nosso objetivo 
foi verificar os efeitos do bloqueio de canais de 

+Na  sobre a contração e sobre o relaxamento 
promovido pelo veneno bruto do escorpião 
Tityus serrulatus. Métodos e Resultados: Para a 
realização das curvas de contração, aplicou-se 
60mg/ml de veneno bruto. As curvas de 
relaxamento, foram realizadas pela aplicação da 
mesma concentração de veneno bruto após a 
contração induzida por 30 ìM de acetilcolina 
(Ach) ter atingido seu ponto máximo. A 
tetrodotoxina (TTX - 0,3 ìM), bloqueador de 

+canais de Na , foi adicionada 30 min antes do 
veneno. Os efeitos do veneno na presença ou na 
ausência de TTX foram registrados por 30 min. 
Os resultados foram expressos como média ± 
erro padrão da área sob a curva de contração. 
Observamos que o veneno bruto aplicado à 
preparação promove uma contração,  
inicialmente fásica, seguida por contração 
tônica. A área total da curva de contração foi de 

-11455±189 g/min . A pré-incubação com TTX 
alterou as características da curva de contração, 
extinguindo o componente fásico e promovendo 
um aumento estatisticamente significante da 

-1área de contração (3719±330 g/min , P<0,0001, 
teste “t” de Student). Com relação ao 
relaxamento, as curvas controle de Ach, na 

-1presença (3985±415 g/min ) ou na ausência 
-1(3996±268 g/min ) de TTX não diferiram 

estatisticamente entre si (P>0,05, ANOVA, 
seguida de teste de Newman-Keuls). A aplicação 
do veneno bruto promoveu um relaxamento da 
curva de Ach levando a uma diminuição 
estatisticamente significante de sua área de 

-1contração (1674±237 g/min ) em relação às 
curvas controle (P<0,001, ANOVA, seguida de 
teste de Newman-Keuls). Os órgãos incubados 
com TTX, antes da aplicação do veneno, não 
apresentaram relaxamento, ficando a área de 

-1contração (4565±352 g/min ) estatisticamente 
igual àquelas dos controles (P>0,05, ANOVA, 
seguida de teste de Newman-Keuls). 
Conclusões: Podemos concluir que, no JIR, o 

+bloqueio de canais de Na  abole os efeitos 
relaxantes do veneno do escorpião Tityus 
serrulatus, porém, não previne sua ação 
contraturante. Apoio Financeiro: FAPESP, 
UMESP, Fundação Butantan
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08 - 070
ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA 
GÁSTRICA E CICATRIZANTE 
CUTÂNEA DE FRAÇÃO DO LÁTEX DE 
C. CANDAMARCENSIS

1 1 1Mello  V. J., Delfino J. L. N., Sirqueira L. M. 
1 2  1S., Lemos F. O., Bravo C. E. S., Lopes  M. T. 

P. 1-Depto de Farmacologia e 2-Depto de 
Bioquímica e Imunologia-ICB-UFMG

Objetivo: As Caricaceas compõem um grupo 
de plantas de interesse comercial sendo fonte 
tradicional de enzimas proteolíticas. Além disso, 
nosso grupo tem descrito atividade mitogênica 
em células de mamíferos, de frações do látex de 
Carica  Candamarcensis  obt idas  por  
cromatografia. Objetivo: Com intuito de 
demostrar aplicação para essa atividade o 
presente trabalho se propõe analisar o potencial 
antiulcerogênico gástrico e cicatrizante cutâneo 
de uma fração purificada do látex de C. 
candamarcensis (P1).
Métodos e Resultados: Métodos e Resultados: 
Atividade cicatrizante cutânea: Camundongos 
Hairless (n=6) tiveram tratamento local (com e 
sem abrasão) com soluções contendo 10%, 1% e 
0,1% de P1. As aplicações foram efetuadas em 
48/48h, durante 10 dias, enquanto que as 
observações foram diárias. A dose de 10% de P1 
promoveu uma maior irritação na pele com e 
sem abrasão. Nas concentrações menores 
observou-se a cicatrização total de 50% das 
lesões em comparação com 20% nos controles. 
Atividade antiulcerogênica gástrica: Ratas 
Wistar (n=6) previamente tratadas com 
indometacina (20mg/Kg) receberam durante 4 
dias (v.o.) doses diárias de 10, 1, 0,1 mg/kg de P1 
e foram sacrificadas 2 horas após o último 
tratamento. Observamos que nas concentrações 
de P1 utilizadas o número de lesões 
apresentaram-se significativamente reduzidos 
(One way Anova- Dunett p<0,05)
Conclusões: Estes resultados sugerem que esta 
fração P1 apresenta promissor potencial 
cicatrizante in vivo
Apoio Financeiro: Apoio: CNPq e CAPES

08 - 071
ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA 
TÓPICA DO TRITERPENO 
PENTACÍCLICO ÁCIDO 24-
HIDROXITORMÊNTICO.
Cezarotto, G.S., Otuki, M.F., Hess S.C., Delle 
Monache F., Yunes, R., Calixto, J.B. 
Departamento de Farmacologia e Química, 
UFSC-SC.

Objetivo: O ácido tormêntico é um triterpeno 
pentacíclico pertencente a série dos ursanos 
presente em uma grande quantidade de vegetais 
superiores como a Volchisia divergens, de onde 
foi isolado o composto. Estudos anteriores 
demonstraram que o ácido tormêntico apresenta 
atividade antiedematogênica e antinociceptiva. 

Este trabalho analisa o efeito antiinflamatório 
deste composto em modelos de inflamação de 
pele em camundongos.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos suíços machos (30-35 g; N=6). Os 
agentes flogísticos 12-O-tetradecanoilforbol-
13-acetato (TPA) (2,5 mg/orelha), capsaicina 
(CAP) e ácido araquidônico (AA) foram 
diluídos em 20 ml de acetona e aplicados na face 
interna da orelha direita e o edema avaliado 
(aumento da espessura da orelha) após 6, 0,5 e 1 
h, respectivamente. O ácido tormêntico (0,1-1,0 
mg/orelha) diluído em 20 ml de acetona foi 
aplicado simultaneamente com o TPA na face 
externa da orelha direita. Após 24 hs da 
aplicação do TPA os animais foram sacrificados 
para a dosagem da atividade da enzima 
mieloperoxidase (MPO) (indicativo da 
migração de neutrófilos). O composto foi capaz 
de inibir o edema com Imáx de 60% (valor 
controle 239±12nm X valor ttdo 91±21nm) e 
DI50 de 0,4 mg/orelha, e a migração de 
neutrófilos com Imax de 51% (valor controle 
0.40±0.05DO X valor ttdo 0.20±0.02DO). O 
composto (1 mg/orelha) não foi capaz de inibir 
significativamente o edema induzido pela CAP e 
AA.
Conclusões: O ácido tormêntico foi capaz de 
inibir o edema induzido pelo TPA e não pelo AA, 
característica de inibidores da ciclooxigenase e 
proteína quinase C (PKC), experimentos serão 
conduzidos a fim de avaliar seu efeito sobre 
estas enzimas.
Apoio Financeiro: CAPES/PRONEX/CNPq

08 - 072
PARTICIPATION OF ENDOTHELIUM-
NO IN THE VASORELAXANT EFFECT 
INDUCED BY GOVANINE
Silva, D.F.; Tavares, J.F.; Silva, M.S.; Guedes, 
D.N.; Medeiros, I.A.Laboratório de Tecnologia 
Farmacêutica / UFPB/ João Pessoa - PB/ 
Brazil

Objetivo: The aim of this work was to study the 
vasorelaxant effect of a protoberberine alkaloid, 
govanine, isolated from the stem of Xylopia 
langsdorfiana St. Hill & Tul, Annonaceae, in 
rats.
Métodos :Male Wistar rats (250-300 g) were 
used for all experiments. The isolated superior 
mesenteric rings (1-2 mm) were suspended by 
cotton threads for isometric tension recordings 
in a Tyrode's solution at 37ºC and gassed with 
95% O  and 5% CO , under a resting tension of 2 2

0.75g. Results: Increasing concentrations of 
-10 -5govanine (8.8 x 10 to 2.9 x 10  M) antagonized 

in a concentrationdependent manner the 
5contractions induced by Phe (10  M) or KCl (80 

-7 mM) [IC =(1.3±0.4 and 1.1±0.5) x10 M, 50 

respectively]. The vasorelaxant effect of 
govanine in mesenteric rings pre-contracted 

5with Phe (10  M) was significantly inhibited, but 
not abolished, by either, removal of vascular 

endothelium or L-NAME (100 mM) 
- 6[IC =(0.9±0.4 and 0.8±0.2) x10  M, 5 0

respectively]. Nevertheless, the relaxant effect 
of govanine remained unchanged after atropine 

-6 5 (10 M) or indomethacin (10 M) (IC = 2.9±0.7 50
-7 and 0.5±1.6 x10 M, respectively).

Conclusions:The nonspecific vasorelaxant 
effect induced by govanine is, at least in part, 
due to the release of NO by vascular 
endothelium. Moreover, products of the 
cycloxigenase metabolism pathway and 
muscarinic activation, are not involved in this 
response. Additional mechanisms such as an 
interference on calcium mobilization could not 
be ruled out and further studies are necessary to 
elucidate the effects induced by govanine.
Apoio Financeiro: CNPq-PRONEX/CAPES

08 - 073
ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DO 
EXTRATO BRUTO HIDROALCOÓLICO 
DA ALOYSIA GRATISSIMA (GILL. & 
HOOK.) TRONC.
1,3 1,2,3 3Siqueira MG, Bighetti AE, Fiorentini BG, 
1,2 1 1Antônio MA, Possenti A, Santos 

1,2,3 1LA, Carvalho JE CPQBA/Unicamp; 
2Departamento de Clínica Médica/Unicamp; 
3Faculdade de Ciências farmacêuticas/ Puc-
Campinas

Objetivo: A espécie vegetal Aloysia gratissima 
(Vernaceae), conhecida popularmente como 
"Alfazema do Brasil", é utilizada para 
t r a t a m e n t o  d e  d i s t ú r b i o s  d o  t r a t o  
gastrointestinal, como estomatites e gastrites. 
Este trabalho teve como objetivo, avaliar a 
atividade antiulcerogênica do extrato bruto 
hidroalcoólico (EB) obtido das folhas de 
Aloysia gratissima, cultivada no CPQBA.
Métodos e Resultados: O extrato bruto 
hidroalcoólico das folhas, foi obtido por 
extração mecânica com etanol 70% à 
temperatura ambiente, filtrado à vácuo em funil 
de placa porosa, e concentrado à vácuo em 
evaporador rotativo. Em modelo de úlcera 
induzida pela administração de indometacina 
(30 mg/kg,sc), o EB da Aloysia gratissima 
(1000 mg/kg,vo,n=5), reduziu o índice de lesões 
ulcerativas (ILU) de 54,2±25 (controle 
negativo) para 32,0±7,1 (41% de inibição). Já 
em modelo de úlcera induzida por etanol, o EB 
(1000mg/kg,vo,n=5), reduziu o ILU de 70,2 ± 
12,2 (controle negativo) para 23,2 ± 15,7 (67 % 
de inibição).
Conclusões: Os resultados obtidos sugerem que 
o (EB) da Aloysia gratissima, possui 
substâncias com atividade antiulcerogênica que 
deverão ser isoladas, identificadas e seu 
mecanismo de ação determinado.
Apoio Financeiro: CPQBA/Unicamp
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atividade antitumoral, in vitro.

Métodos e Resultados: O extrato bruto 
hidroalcoólico (70%) e diclorometânico das 
folhas (EBH e EBD) foram obtidos por extração 
mecânica. Já as frações aquosa (F1) e acetato de 
etila (F2), por partição do EBHF em 
H O/acetato de etila. A atividade antitumoral foi 2

avaliada em nove linhagens tumorais humanas: 
K-562 (leucemia), MCF-7 (mama), NCI-ADR 
(mama resistência), NCI-460 (pulmão), UACC-
62 (melanoma), HT-29 (cólon), PC-03 
(próstata), OVCAR-05 (ovário) e 786-0 (renal). 
Os extratos ( 0,25 a 250 µg/ ml) foram 
incubados por 48 hs e a atividade determinada 
por doseamento proteico com a sulforrodamina 
B. As porcentagens de inibição estão 
representadas abaixo, onde os valores negativos 
significam morte celular:

O EBD não apresentou atividade significativa.
Conclusões: O EBHF da Didymopanax 
vinosum possui princípios ativos com atividade 
antiproliferativa que foi reproduzida pela fração 
aquosa, indicando a elevada polaridade dessas 
substâncias.
Apoio Financeiro: CAPES

08 - 076
ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DA 
FRAÇÃO RICA EM ALCALÓIDES DE 
Virola sebifera.

1,2  1,3 1Denny C ,Kohn, LK , Tinti, VS , Antonio, 
1,4 1,2  1,2,3 1MA Foglio MA ,Carvalho JE CPQBA; 

2  3Depto de Ciências Fisiológicas-FOP, Depto. 
4de Biologia Celular e Estrutural-IB, Depto de 

Clínica Médica-FCM//UNICAMP

Objetivo: A atividade citotóxica relacionada 
aos alcalóides (vincristina e vimblastina) 
estimula a pesquisa de substâncias isoladas de 
plantas, de estrutura química similar. Neste 
t r a b a l h o  f o i  a v a l i a d a  a  a t i v i d a d e  
antiproliferativa do extrato diclorometânico 
(EBD) e de uma fração rica em alcalóides de V. 
sebifera, que apresenta alcalóides indólicos 
(N,N-dimetiltriptamina).
Métodos e Resultados: O EBD foi obtido 
através de maceração das folhas secas e moídas 
em CH Cl . A fração CHCl  foi obtida por 2 2 3

extração ácido-base e a presença de alcalóides, 
confirmada por CCD - revelador Dragendorff. 
O EBD e a fração CHCl , foram avaliados em 3

cultura de células: mama (MCF7), mama 
resistente (NCIADR), pulmão (NCI460), 
melanoma (UACC62), leucemia (K562), ovário 
(OVCAR03), próstata (PC03). Após incubação 
das amostras em concentrações crescentes (0,25 
a 250m g/mL) por 48 h, a atividade foi 
determinada através da dosagem de proteína 
pelo corante sulforrodamina B. O controle 
positivo utilizado foi a doxorrubicina (C).O 
EBD e a fração CHCl , apresentaram 3

08 - 074
PROPRIEDADES ANTITUMORAIS DE 
POLISSACARÍDEOS ISOLADOS DE 
PAREDE CELULAR DA ALGA PARDA 
Sargassum stenophyllum 
(PHAEOPHYCEAE).
1,2 1Dias, P.F.; Siqueira-Junior, J.M.; 
3 4 1Maraschin, M.; Gagliardi, A.R. Ribeiro-do-

1 2Valle, R.M.; Depart. Farmacologia; BEG - 
3CCB; Fitotecnia - CCA, UFSC, Fpolis, SC; 

4INCOR - USP, São Paulo, SP.

Objetivo: Tumores dependem da formação de 
vasos sanguíneos (neoangiogênese) para 
crescer e formar metástases. Polissacarídeos 
isolados de S. stenophyllum (sarg) foram 
avaliados quanto à atividade antitumoral in vitro 
contra melanoma murino da linhagem celular 
B16 - F10.
Métodos e Resultados: No ensaio de 
viabilidade celular (MTT), células incubadas 
(meio RPMI-1640) em atmosfera úmida e 5% 
CO  à 37ºC, confluentes em placas de 96 poços, 2

foram tratadas com 5 concentrações (50mg - 
800mg / poço, 200ml) de sarg (frações: sargA; 
sargB). Após 3 dias as células foram lavadas 
com PBS e incubadas por 4h em presença de 
MTT (500mg/ml). Após 30min na solução 50ml 
(0,02M HCl, 20% SDS/poço,) a absorbância (l) 
foi lida à 590nm e os resultados (3x, 7 poços 
cada) foram expressos em % do controle 
(células mantidas em meio apenas). As médias 
de % de viabilidade ± D.P. (ANOVA, P £ 0,05), 
com base no número de células / poço nas 
concentrações: 50, 100, 200, 400 e 800mg, 
foram respect ivamente :  69 ,35±0,29;  
52,04±0,22; 44,10±0,19; 35,47±0,15 e 
28,41±0,12 (SargA) e 82,70±0,32; 52,93±0,19; 
49,51±0,21; 42,18±0,16 e 35,47±0,15 (SargB).
Conclusões: As duas frações polissacarídicas 
(sargA, principalmente e sargB) foram efetivas 
em reduzir rapidamente e de modo dose-
dependente a viabilidade das células de 
melanoma,  reve lando  um po tenc ia l  
farmacológico de atividade antitumoral.

08 - 075

ATIVIDADE ANTITUMORAL DA 
ESPÉCIE Didymopanax vinosum 
(ARALIÁCEAE) E ISOLAMENTO DOS 
PRINCÍPIOS ATIVOS.

1,2 1,2 1Madjarof C , Kohn L , Antônio MA ,Tinti 
1 1 1,2SV , Foglio MA ; Jankowsky L , Carvalho 

1,2 1JE CPQBA-UNICAMP . Departamento de 
2Biologia Celular UNICAMP .

Objetivo: O Cerrado possui grande diversidade 
de espécies, fornecendo material para a 
realização de estudos especializados na procura 
de novas drogas contra diferentes doenças, 
dentre elas o câncer. A espécie, Didymopanax 
vinosum, foi selecionada para estudo da 

seletividade e efeito citocida para NCI 460 
(62%; C=1%) e para MCF-7 (88% e 86% 
respectivamente; C=39%).
Conclusões: Os alcalóides podem ser 
responsáveis pela atividade antiproliferativa 
uma vez que a fração enriquecida apresentou 
atividade. O isolamento e purificação dos 
alcalóides darão continuidade ao trabalho. O 
método de extração ácido-base deverá ser 
reavaliado uma vez que apresentou baixo 
rendimento e não representou um aumento 
significativo da potência farmacológica.
Apoio Financeiro: CAPES e CPQBA

08 - 077
EFEITOS DE POLISSACARÍDEOS 
ISOLADOS DE PAREDE CELULAR DA 
ALGA PARDA SARGASSUM 
STENOPHYLLUM (PHAEOPHYCEAE) 
SOBRE A MEMBRANA 
CORIOALANTÓICA (MC) E A 
MORFOGÊNESE DE EMBRIÕES DE 
GALINHA.
1,2 3 3Dias, P.F.; Vendruscolo, L.F.; Maraschin, 

4 1M.; Gagliardi, A.R. Ribeiro-do-Valle, R.M.; 
1 2Depart. Farmacologia; BEG - CCB; 

3 4Fitotecnia - CCA, UFSC, Fpolis, SC; INCOR 
- USP, São Paulo, SP.

Objetivo: Angiogênese, a formação de vasos 
sanguíneos, sem controle, é característica em 
doenças, como o câncer. Determinou-se o efeito 
angiostático do sarg -heteropolissacarídeo de 
estrutura similar a componentes de matriz 
extracelular animal  e sua capacidade de 
modificar a proporção dos comprimentos 
cefálico/total dos embriões(%C). Métodos e 
Resultados: Ovos fertilizados (Agrovêneto) 

ºforam incubados por 8 dias à 37,5 C e 33%U.R. 
Após 6 dias, uma única dose (2,1- 1500mg) de 
sarg ou Sarg+156mg Hidrocortisona (Hc) foi 
adsorvida em suporte de metilcelulose (0,45%, 
10ml) e implantado na MC. No controle os 
suportes continham água (c.neg) e 50UI de 
Heparina sódica (Hp) + Hc (c.pos). A ação 
antiangiogênica na MC foi expressa em % de 
redução no número de vasos ao redor do suporte 
(%rN) e a %C foi calculada pela razão: 
comprimento cefálico-cervical(CVC)/cefálico-
caudal(CCC)x100. As médias ± E.P. (n= 4, 3x), 
(ANOVA, P £ 0,05), nas doses (mg) 2,1, 18,5, 
167 e 1500 correspondem respectivamente à: 
%rN5,34±3,18; 35,19±10,89; 61,89±5,41; 
64,80±9,19 (sarg), 30,58±7,67; 44,17±1,51; 
79,13±4,07 e 81,31±11,56 (sarg+Hc), 
0,00±0,10 (c.neg) e 88.35 ±4,47 (c.pos). O %C 
reduziu em 10%, de 37,48%(c.neg) para 
33.58%±0,96(sarg) e 33,75%±1,11(sarg+Hc), 
na dose de 1500mg.Conclusões: Sarg 
modificou a morfogênese cefálica e bloqueou de 
modo dose-dependente a angiogênese na MC, 
tendo a Hc potencializado este efeito inibitório.
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Os resultados foram obtidos a partir da leitura 
espectrofotométrica da absorbância (SRB). As 
porcentagens de inibição de crescimento estão 
apresentadas abaixo, onde os valores negativos 
significam morte celular. Amostra  Linhagens 
Celulares

08 - 078
EFEITO DA CYNARA SCOLYMUS SOBRE 
O TRATO GASTRINTESTINAL DE 
RATOS (IN VITRO) E CAMUNDONGOS 
(IN VIVO)
1 1 1Emendörfer, F.*; Emendörfer, F.; Bellato, F.; 
1 2 1Cechinel-Filho, V.; Cardozo, A.M. NiqFar, 

2UNIVALI, Itajaí, SC e Departamento de 
Patologia, CCS, UFSC, Florianópolis, SC.

Objetivo: A Cynara scolymus (alcachofra), 
popularmente utilizada na hepatite e 
hiperlipedemia, em estudos com extrato bruto 
metanólico (EBM), antagonizou de maneira não 
competitiva e concentração-dependente as 
respostas da acetilcolina (ACh) em íleo de 
cobaia. Neste estudo avaliaremos o EBM no 
trato gastrintestinal, através de duodeno isolado 
de rato (DR) e trânsito gastrintestinal (TG) em 
camundongos.
Métodos e Resultados: Tiras de duodeno (20-
30mm) obtidas de ratos machos (250-300g) 
foram montadas para registro de contrações 
isotônicas em solução de Tyrode (37º) aerada. 
Após equilíbrio, foram construídas curvas 
concentração-efeito a ACh (1nM-100uM) na 
presença ou na ausência do EBM (0,1-2,0 
mg/mL). Camundongos machos (25-35 g) 
receberam via oral EBM (250 ou 500 mg/Kg) e 
após 30 a 180 minutos, suspensão de carvão 
ativado/goma arábica. O TG foi expresso como 
percentagem do intestino delgado percorrido 
pelo carvão. O EBM antagonizou de maneira 
não competitiva e concentração-dependente as 
respostas da ACh em DR e aumentou 
significativamente o TG, quando comparado ao 
grupo salina (62,09% ± 8,60), com efeito 
máximo de 86,47% ± 5,11 na dose de 250 mg/Kg 
e intervalo de 30 minutos.
Conclusões: A inibição das contrações 
induzidas pela ACh e o aumento do TG, sugerem 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  u m a  a t i v i d a d e  
antiespasmódica e um efeito digestivo desta 
planta. Estudos adicionais são necessários para 
elucidar estas hipóteses e experimentos com 
frações deste extrato estão em andamento.
Apoio Financeiro: UNIVALI, ProPPex.

08 - 079
ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DO 
EXTRATO BRUTO HIDROALCOÓLICO 
OBTIDO DE Plathymenia reticulata Benth.
1,2,4 1,2 1,2Fernandes ATS; Antonio MA;  Bayeux 

1 1,2,3 1MCO, Foglio MA, Carvalho JE. CPQBA; 
2 3Depto de Clínica Médica; Depto. de Biologia 

4Celular e Estrutural/Unicamp; Faculdade de 
Americana.

Objetivo: Estudos anteriores demonstraram que 
o extrato bruto hidroalcoólico (EBH) do 
vinhático apresentou atividade antinociceptiva 
em modelo de algesia induzida por calor. Neste 
trabalho foi avaliada a participação do sistema 
opioidérgico no efeito analgésico de P. 

reticulata.
Métodos e Resultados: O EBH foi obtido 
através da extração da casca seca e moída em 
solução de etanol a 70%. A atividade 
farmacológica foi avaliada utilizando-se o teste 
das contorções abdominais induzidas por ácido 
acético (1,2%) em camundongos. O tratamento 
oral com o EBH (1g/kg) ou com morfina (20 
mg/kg), comparativamente ao grupo controle 
(43,1±7,7) reduziu o número de contorções 
abdominais em 41% (24,2±2,4) e 96% (2,5±1,6) 
respectivamente. A administração prévia do 
antagonista opióide naloxona (5 mg/kg, s.c.) 
reduziu o efeito antinociceptivo da morfina em 
48%(27,5±3,7), não modificando a atividade do 
EBH. Em outro experimento, o tratamento oral 
com o EBH e com loperamida (40 
mg/kg),comparativamente ao grupo controle 
(50,7±7,2), reduziu o número de contorções em 
4 7 % ( 2 6 , 7 ± 4 )  e  9 7 % ( 1 , 2 5 ± 0 , 8 )  
respectivamente. A administração prévia de 
naloxona quaternária (20 mg/kg, s.c.), 
antagonista opióide periférico, bloqueou o 
efeito antinociceptivo do EBH sem alterar a 
analgesia produzida pela loperamida.
Conclusões: Os resultados obtidos sugerem um 
possível envolvimento do sistema opioidérgico 
periférico na atividade antinociceptiva do EBH 
de P. reticulata.
A p o i o  F i n a n c e i r o :  F A P E S P  e  
CPQBA/Unicamp

08 - 080
ATIVIDADE ANTINEOPLÁSICA DE 
EXTRATOS ARBÓREOS FLORESTAIS 
DE Protium sp E Tabebuia sp.

1,2,3 1 1,2Jankowsky L , Antônio MA , Kohn LK , 
3 1 1,2Brito JO , Foglio MA ; Madjarof C , Tinti 

1 1,2 1SV , Carvalho JE CPQBA-UNICAMP . 
Departamento de Biologia Celular-

2 3UNICAMP . ESALq-USP .

Objetivo: Através do manejo florestal 
sustentável na Floresta Amazônica busca-se 
agregar valores econômicos, sociais e 
ecológicos à procura de novos princípios ativos 
com atividade antiproliferativa para diversos 
tipos de câncer. Duas espécies, Protium sp e 
Tabebuia sp, foram selecionadas com o objetivo 
de estudar a atividade antitumoral.
Métodos e Resultados: Os extratos foram 
obtidos no laboratório de Química da ESALq-
USP, a partir de métodos de extração mecânica 
com etanol 96%. No laboratório de 
farmacologia  CPQBA-UNICAMP foi  
executado o estudo da atividade antitumoral, 
através de ensaio in vitro, utilizando as 
seguintes linhagens tumorais: K-562 
(leucemia), MCF-7 (mama), NCI-ADR (mama 
com resistência), NCI-460 (pulmão), UACC-62 
(melanoma), HT-29 (cólon), PC-03 (próstata), 
OVCAR-05 (ovário) e 786-0 (renal); em 
concentrações crescentes de 0,25 até 250ìg/mL. 

Conclusões: A atividade anticâncer dos 
extratos, com seletividade e potência, sugere a 
continuidade dos estudos com o objetivo de 
isolar, identificar e determinar o mecanismo de 
ação dos princípios ativos. 
Agradecimento: Ivaldo P Jankowsky

08 - 081
COMPARAÇÃO DO EFEITO DE 
EXTRATOS BRUTOS DE DIFERENTES 
PLANTAS EM ÍLEO ISOLADO DE 
COBAIA.
1 1 1Bellato, F*.; Emendörfer, F.; Emendörfer, F.; 
1 2 1Cechinel-Filho, V.; Cardozo, A.M. NiqFar, 

2UNIVALI, Itajaí, SC e Departamento de 
Patologia, CCS, UFSC, Florianópolis, SC.

Objetivo: Pesquisas envolvendo plantas de uso 
popular têm sido incentivadas visando à 
comprovação científica dos benefícios para a 
espécie humana (CECHINEL-FILHO, V. et al. 
Química Nova, v.24, p.147-152, 2001). Neste 
estudo pretende-se comparar o efeito do extrato 
bruto metanólico (EBM) de seis plantas sobre a 
contração induzida pela acetilcolina (ACh) em 
íleo isolado de cobaia.
Métodos e Resultados: Tiras de íleo (20-
30mm) foram obtidas de cobaias de ambos os 
sexos (300-350g) e montadas para registro de 
contrações isotônicas em 5 ml de solução de 
Tyrode aerada a 37ºC. Após 1 h de equilíbrio, 
foram construídas curvas concentração-efeito 
contráteis a ACh (1nM-100uM) na presença ou 
na ausência de concentrações crescentes dos 
diferentes extratos (0,1-2,0 mg/mL). Os valores 
de CI50(mg/mL) obtidos foram: Epidendrum 
monsenii 3,46 (1,44-8,32), Rubus imperialis 
4,60 (0,21-99,74), Maytenus robusta 2,27 
(0,32-16,14), Ipamoea sp. 4,44 (1,70-11,65), 
Callophylum brasiliense 1,47 (0,64-3,42) e 
Cynara scolymus 0,85 (0,54-1,36).
Conclusões: Entre as diferentes plantas, a 
Callophylum brasiliense e a Cynara scolymus 
apresentaram melhor perfil de inibição, 
antagonizando de maneira não competitiva e 
concentração-dependente as contrações 
induzidas pela ACh. A grande aplicabilidade na 
medicina popular dos extratos de Cynara 
scolymus (alcachofra) direcionou nossos 
estudos para esta planta, na tentativa de elucidar 
cientificamente propriedades que justifiquem 
os benefícios do uso deste fitofármaco.
Apoio Financeiro: UNIVALI, ProPPex.
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08 - 082
ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE 
MIKANIA GLOMERATA EM LINHAGENS 
DE CÉLULAS TUMORAIS HUMANAS.
1,2 2 2Delsin, A.P.M., Foglio, M.A., Carvalho, 

 2,3 2,4  2J.E., Kohn, L.K., Antônio, M.A. Rehder, 
1 2 3 4V.L.G. FOP, CPQBA, IB, FCM / UNICAMP

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a 
atividade antiproliferativa dos extratos brutos 
diclorometânico (ED) e hidroalcoólico (EHA) e 
frações de Mikania glomerata (guaco), 
coletadas em Iguape/SP (MgI) e Picinguaba/SP 
(MgP), em linhagens de células tumorais 
humanas.
Métodos e Resultados: Os extratos ED e EHA 
das folhas secas foram obtidos por maceração e 
os ED´s fracionados em coluna seca. A atividade 
antiproliferativa foi determinada em cultura de 
células tumorais humanas: mama (MCF-7), 
mama resistente (NCI-ADR), pulmão (NCI-
460), melanoma (UACC-62), leucemia (K-
562), ovário (OVCAR-03), próstata (PC-03), 
rim (786-0) e cólon (HT-29). Os extratos e 
frações foram avaliados em concentrações 
crescentes (0,25 a 250 m g/mL) e o controle 
positivo foi a doxorrubicina. Na Tabela 1 estão 
apresentados os resultados dos valores de IC50 

para os extratos de M. glomerata Tabela 1: 
Valores de IC  m g/mL das diferentes linhagens 50

de células tumorais 

Conclusões: As frações dos ED´s mostraram-se 
ativas para todas linhagens, destacando-se as 
frações 3 do EDMgI e 2 do EDMgP, para UACC-
62 (IC de 51,8) e MCF7 (IC de 27,0), 50 50 

respectivamente. Por outro lado, os EHA´s 
apresentaram atividade significativa e serão 
purificados para determinação dos princípios 
ativos.
Apoio Financeiro: FAPESP

08 - 083
ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA E 
ANTIINFLAMATÓRIA DA CIPURA 
PALUDOSA Aubl EM CAMUNDONGOS.
Soethe, D.N., Andrezzo, H.F., Miotto, L.A., 

1Santos, P.Q., Souza, G.M.R. , Schroeder, 
1  1 2E.J.O. , Souza, A.C.R. , Azevedo, M.S. , 

Santos, A.R.S. Departamento de Ciências 
Biológicas, UFSC, Florianópolis-SC; 

1Departamentos de Ciências Biológicas e de 
2Química, UNIR, Porto Velho-RO.

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo 
analisar a possível atividade antinociceptiva e 
antiinflamatória do extrato de diclorometano 
(DCM) obtido das partes aéreas da Cipura 
paludosa Aubl, planta pertencente à família 
Iridaceae, na nocicepção e extravasamento 
plasmático induzida pela injeção de ácido 

acético e na nocicepção causada pelo glutamato 
em camundongos.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos Suíços fêmeas (30-40 g, N=6-8 
por grupo). O extrato diclorometano (EDCM) 
obtido da C. paludosa administrado via 
intraperitoneal (1-30 mg/kg, 0,5 h antes), 
causou inibição de forma dose dependente das 
contorções abdominais induzidas pela injeção 
intraperitoneal de ácido acético (0,6%), com 
DI de 2,8 (1,8-4,2) mg/kg e inibição de 69±7%. 50 

Além disso, o EDCM também causou redução 
de forma significativa do extravasamento 
plasmático na cavidade peritoneal do animal, 
quantificado pela determinação do azul de 
evans, induzido pela injeção de ácido acético 
com DI de 17,2 (13,2-22,4) e inibição de 50 

70±6%. A indometacina (10 mg/kg, i.p., 
Ginibidora não seletiva da COX) e a N nitro-L-

arginina (100 mg/kg, i.p., inibidora da sintase do 
óxido nítrico) também inibiram tanto as 
contorções abdominais (97±3 e 93±4%) quanto 
o extravasamento (93±3 e 66±6%) induzido 
pelo ácido acético quando comparado com o 
grupo controle, respectivamente. O EDCM 
também foi capaz de causar a redução de forma 
dose dependente do tempo de lambidas e/ou 
mordidas na pata, induzida pela injeção de 
glutamato (0,01 mmol/pata), tanto administrado 
pela via i.p (0,3-10 mg/kg, 0,5 h antes) quanto 
pela via oral (10-100 mg/kg, 1 h antes), com DI50 

de 1,7 (1,3-2,1) e 84,0 (79,7-88,6) mg/kg e 
inibição de 82±5 e 59±8%, respectivamente.
Conclusões: Esses resultados demonstram que 
a Cipura paludosa apresenta significativo efeito 
antinociceptivo quando analisado na 
nocicepção induzida pelo ácido acético e 
glutamato em camundongos. Além disso, os 
nossos dados também indicam que a C. 
paludosa parece possuir ação antiinflamatória 
caracterizada pela redução do extravasamento 
plasmático induzido pelo ácido acético. Estudos 
estão em andamento visando melhor 
caracterização da atividade antinociceptiva e/ou 
antiinflamatória da C.paludosa, bem como a 
identificação do(s) princípio(s) ativo(s) 
presente nesta planta.
Apoio Financeiro: UFSC, UNIR, CNPq.

08 - 084
INFLUÊNCIA DO b -CARIOFILENO E 
DO ÓXIDO DE CARIOFILENO SOBRE A 
AMPLIAÇÃO DO SONO INDUZIDO NO 
CAMUNDONGO
P.P.P. Barbosa; Marcos, C. Araújo; Huang, C. 
Chee; Marcos, S. Nobre, Fábio, Duarte; 
Marcílio, O.B. Peixoto. Laboratório de 
Farmacologia e Toxicologia-Setor de Produtos 
Naturais, Depto. FSO, CCBi, Universidade 
Federal de Alagoas. pppb@fapeal.br

Objetivo: O b -cariofileno e o óxido de 
cariofileno são sesquiterpenos isolados de 
plantas oleíferas voláteis, e apresentam efeitos 

f a r m a c o l ó g i c o s  a n t i - e s p a s m ó d i c o s ,  
antimicrobianos e citoprotetores. O objetivo do 
estudo visou avaliar a influência do b -
cariofileno (b -CRF) e do óxido de cariofileno 
(Ox.CRF) sobre a duração do sono induzido no 
camundongo com o tiopental sódico (TPs  i.p.) e 
com o hidrato de cloral (HC- i.p.), 
respectivamente.
Métodos e Resultados:  Camundongos adultos 
Swiss (30-35 g) foram obtidos do Biotério de 
Apoio do CCBi, alimentados com ração Purina, 
água ad libitum, temperatura constante de 21 ± 1 
oC, e ciclo de luz artificial claro/escuro de 12/12 
horas. Os animais foram divididos em três 
grupos para estudo do sono induzido com TPs e 
três grupos para o HC, correspondentemente: 
controle (salina -10 mL/kg- i.p.); tratado com b -
CRF ou Ox. CRF (100 mg/kg  i.p), e seguido do 
TPs (40 mg/kg - i.p.); tratado com o b -CRF (200 
mg/kg  i.p.) ou Ox. CRF (200 mg/kg  i.p), e 
seguido do HC (300 mg/kg - i.p). Os resultados 
mostraram que o b -CRF e o Ox.CRF ampliaram 
a duração do sono com TPS de 27 ± 2 para *78 ± 
8 e *52 ± 5 min., respectivamente; o sono 
induzido com o hidrato de cloral aumentou de 
22,5 ± 0,72 para *50,2 ± 1,3 e *31,5 ± 0,9 min., 
respectivamente.
Conclusões: Os compostos estudados 
ampliaram significativamente a duração do 
sono induzido no camundongo com o 
barbitúrico e com o hidrato de cloral.
Apoio Financeiro: UFAL e FAPEAL

08 - 085
AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DO 
EXTRATO HIDROALCOÓLICO (EHA) 
DA CALENDULA OFFICINALIS.

** **Silva, E.J.R. ; Aguiar, F.J.S. ; Gonçalves, 
**E.S ; Ferreira, K.E.C*.; Sousa, I.M.V*.; 

1 1Fraga, M.C.C.A . e Wanderley, A.G . Depto. 
1Fisiologia & Farmacologia , UFPE.

Objetivo: Avaliar a toxicidade subcrônica do 
EHA de C. officinalis sobre os parâmetros 
bioquímico e hematológico em ratos.
Métodos e Resultados: Oito grupos (n=10) de 
ratos Wistar adultos, de ambos os sexos foram 
tratados per os por 30 dias com água (C) ou EHA 

o 0,25; 0,5 e 1,0g/kg no 30 dia (privados de ração 
24h antes) procedeu-se a coleta de sangue por 
rompimento do plexo retro-orbital sob anestesia 
com éter, para avaliação bioquímica (glicose, 
uréia, creatinina, AST, ALT, colesterol total, 
triglicerídeos, fosfatase alcalina bilirrubinas 
total, direta e indireta, proteínas totais, 
albumina, globulina, A/G) e hematológica 
(eritrócitos, Hb, Ht, VCM, HCM, CHCM, 
RDW, plaquetas, VPM, leucócitos e contagem 
diferencial). Os dados mostram que não houve 
diferença estatística no perfil bioquímico, 
exceto na uréia (machos, C=38,7±1,7; 

* *T = 5 2 , 0 ± 0 , 8 ;  T = 5 3 , 5 ± 3 , 2  e  1 2
*T =58,3±1,0 mg/dL e fêmeas, C=41,4±2,3 e 3
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*T =51,2±1,6 mg/dL) e ALT (fêmeas, C=45,1 ± 3
* *3,0; T =72,8 ± 3,1 ; T =58,6 ± 3,3  e T =64,8 ± 1 2 3

*2,7 U/L). No perfil hematológico dos machos, 
houve diferença estatística para eritrócitos 

* *(C=7,7 ± 0,1; T =8,4 ± 0,1 ; T =8,4 ± 0,2  e 1 2
* -6T =8,3 ± 0,1 10 /µL), VCM (C=56,1 ± 0,7; 3

* * *T =52,5 ± 0,9 ; T =52,0 ± 0,2  e T =50,8 ± 0,7 fL) 1 2 3
*e HCM (C=20,1 ± 0,3; T =18,7 ± 0,4 ; T =18,9 ± 1 2

* *0,1  e T =18,6 ± 0,2 pg) enquanto nas fêmeas 3

registramos diferença significativa apenas para 
*os leucócitos (C=6,7 ± 0,2; T =7,2 ± 0,9 ; T =6,2 1 2

* * -3± 0,6  e T =8,4 ± 0,5 10 /µL).3

Conclusões: O EHA não foi tóxico, os valores 
aumentados de uréia sugerem possível 
sobrecarga renal, as outras alterações foram 
consideradas inicialmente como flutuações 
normais sem relevância clínica.
Apoio Financeiro: CNPQ, Laboratório Simões-
RJ e UFPE

08 - 086
ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE 
PHYLLANTHUS AMARUS EM 
LINHAGENS DE CÉLULAS TUMORAIS 
HUMANAS
1,4 1 1,2,3  Silvestre, A.F.A., De Melo, L.V., Kohn, 

1 1,2L.K., Carvalho, J.E. , Antônio, M. 
1 1 2 3A., Rehder, V.L.G. CPQBA, FCM,  

4IB/UNICAMP,  UNIMEP- Piracicaba

Objetivo: O objetivo desse trabalho foi avaliar a 
atividade antiproliferativa do extrato hexânico 
obtido de P. amarus e fração enriquecida em 
lignanas em sete linhagens de tumores sólidos.
Métodos e Resultados: Foram utilizadas folhas 
secas e moídas de P. amarus cultivado no 
CPQBA/UNICAMP. O extrato hexânico 
(EHPa) foi preparado por agitação mecânica e 
fracionado em coluna seca. O EHPa e as frações 
foram analisados por Cromatografia Gasosa 
acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM), 
observando a presença de cinco compostos 
majoritários. O extrato hexânico e fração 
enriquecida em lignanas foram avaliados em 
cultura de células: mama (MCF-7), mama 
resistente (NCI-ADR), pulmão (NCI-460), 
melanoma (UACC-62), leucemia (K-562), 
ovário (OVCAR-03), próstata (PC-03), rim 786-
0. Após incubação das amostras em 
concentrações crescentes (0,25 a 250 m g/mL) 
por 48 h, a atividade foi determinada através da 
d o s a g e m  d e  p r o t e í n a  p e l o  c o r a n t e  
sulforrodamina B sendo utilizado como controle 
doxorrubicina. O EHPa e a fração rica em 
lignanas mostraram-se ativos na concentração 
de 250 m g/mL para as 7 linhagens de acordo com 
a tabela abaixo: Tabela: % de Inibição de 
crescimento. 

Conclusões: Os resultados obtidos para o 
extrato e fração enriquecida em lignanas 
sugerem que a atividade antiproliferativa de P. 

amarus está relacionada à presença dessas 
substâncias, que serão avaliadas isoladamente 
em estudos posteriores.

Apoio Financeiro: FAPESP

08 - 087

ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO 
PARCIAL DAS ATIVIDADES 
HEMORRÁGICA E CASEINOLÍTICA 
DO VENENO DE BOTHROPS 
LANCEOLATUS

Stroka, A.; Donato, J.L.; Hyslop, S.; Lôbo de 
Araújo, A Depto de Farmacologia, Faculdade 
de Ciências Médicas, UNICAMP, 
Campinas,SP

Objetivo: Metaloproteinases de venenos de 
serpentes apresentam ação direta sobre 
proteínas da membrana basal dos capilares 
sangüíneos, relacionadas com a hemorragia 
observada no envenenamento. Descrevemos 
aqui o isolamento e a caracterização parcial de 
uma das proteínas hemorrágicas do veneno de 
B.lanceolatus (VBL).

Métodos e Resultados: O VBL foi dissolvido 
em Tris-HCL e aplicado em Sephadex G-100. A 
fração com atividade hemorrágica foi aplicada 
em Chelating Sepharose e em seguida em 
Phenyl Sepharose High Perfomance.Todas as 
cromatografias foram monitoradas a 280nm e 
determinadas, as atividades hemorrágica e 
caseinolítica.A massa molecular da proteína 
hemorrágica foi determinada por SDS-PAGE e 
a imunorreatividade por immunoblotting e 
ELISA. A gel filtração resultou em três picos, a 
atividade hemorrágica acompanhada da 
caseinolítica foi revelada apenas no 
primeiro.Na cromatografia de afinidade a 
atividade hemorrágica correspondeu a fração 
não retida pela coluna.Já a cromatografia de 
interação hidrofóbica resultou em quatro 
frações. A hemorrágica permaneceu na primeira 
que quando submetida a eletroforese em SDS 
apresentou uma única banda com massa 
molecular estimada em torno de 30kDa. Além 
disso a antigenicidade da atividade hemorrágica 
foi revelada tanto por ELISA como por 
immunobloting. A atividade enzimática sobre a 
caseína foi máxima em pH 8.0.

Conclusões: A proteína hemorrágica isolada do 
veneno  de  B. lanceo la tus  ap resen ta  
p rop r i edades  s eme lhan t e s  a  ou t r a s  
hemorraginas isoladas de venenos botrópicos.

Apoio Financeiro: FAPESP e FAEP.

08 - 088

AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DO 
EXTRATO HIDROALCOÓLICO (EHA) 
DA Operculina alata. 

** **Gonçalves, E.S ;Aguiar, F.J.S. ; Silva, 
**E.J.R. ; Ferreira, K.E.C*.; Sousa, I.M.V*.; 

1Afiatpour, P. e Wanderley, A.G . Depto. 
1Fisiologia & Farmacologia , UFPE.

Objetivo: Avaliar a toxicidade subcrônica do 
EHA de Jalapa-do-Brasil (Operculina alata) 
sobre os parâmetros bioquímico e hematológico 
em ratos.

Métodos e Resultados: Oito grupos (n=10) de 
ratos Wistar adultos, de ambos os sexos foram 
tratados per os por 30 dias com água (C) ou EHA 

o 25; 125 e 625 mg/kg. No 30 dia (privados 24h 
antes de ração) procedeu-se a coleta de sangue 
por rompimento do plexo retro-orbital sob 
anestesia com éter, para determinação dos 
parâmetros bioquímico (glicose, uréia, 
creatinina, AST, ALT, colesterol total, 
triglicerídeos, fosfatase alcalina bilirrubinas 
total, direta e indireta, proteínas totais, 
albumina, globulina, A/G) e hematológico 
(eritrócitos, Hb, Ht, VCM, HCM, CHCM, 
RDW, plaquetas, VPM, leucócitos e contagem 
diferencial). Nossos resultados mostram que 
não houve diferença estatística no perfil 
bioquímico para os ratos machos. Enquanto que 
nas fêmeas houve variação estatística para 
glicose (C=69,1 ± 1,1; T =62,4 ± 5,1; T =90,6 ± 1 2

5,6* e T =87,9 ± 2,6*mg/dL), ALT (C=45,1 ± 3

3,0; T =63,4 ± 4,4*; T =45,4 ± 2,5 e T =57,1 ± 1 2 3

3,8U/L) e fosfatase alcalina (C=57,7 ± 3,9; 
T =68,4 ± 7,3; T =66,0 ± 5,4 e T =82,1 ± 1 2 3

4,4*U/L). No perfil hematológico, detectamos 
diferença significativa apenas para os machos, 
nos leucócitos (C=6,9 ± 0,9; T =7,9 ± 0,6; T =8,0 1 2

± 0,4 e T =10,3 ± 0,7*/µL).3

Conclusões: O EHA de Jalapa-do-Brasil não foi 
tóxico, os valores aumentados para glicose, 
ALT, fosfatase alcalina e leucócitos foram 
consideradas variações pontuais e inicialmente 
sem significado clínico.

Apoio Financeiro: Laboratório Sobral-PI e 
UFPE.
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08 - 089

AUSÊNCIA DO EFEITO 
ANTIDIABÉTICO DA GYMNEMA 
SYLVESTRE, EM RATOS WISTAR NÃO 
DIABÉTICOS E DIABETIZADOS COM 
ALOXANA, APÓS 30 DIAS DE 
TRATAMENTO.

1 1 1Galletto, R. , Siqueira, V.L.D. , Silva, G.E.C. , 
1 1Nascimento, K.F. , Bazotte, R.B. , 

1Departamento de Farmácia e Farmacologia, 
UEM-PR.

Objetivo: Investigar o potencial antidiabético 
da Gymnema sylvestre (GS) em ratos Wistar, 
após 30 dias de tratamento.
Métodos e Resultados: Usou-se folhas secas 
pulverizadas da GS, de uma formulação 
encapsulada obtida no comércio local. Formou-
se dois grupos de ratos, sendo que um deles foi 
diabetizado (D) com aloxana. Após trinta dias da 
indução do diabetes, os ratos com glicemia 
acima de 200 mg/dL foram selecionados para 
receber GS (grupo experimental, GGS) ou água 
(grupo controle, GC) por trinta dias. Do 1º ao 30º 
dia de tratamento foi administrada GS (15 
mg/kg) duas vezes ao dia, e o GC recebeu apenas 
água. O grupo de ratos não diabéticos (ND) 
seguiu o mesmo esquema de tratamento com a 
GS pelos trinta dias. O pó da planta foi diluído 
em água e administrado por gavagem. Após o 
período de tratamento com a planta, os ratos 
foram submetidos à coleta de sangue pela cauda 
e dosadas a glicemia e a trigliceridemia (mg/dL). 
Encontramos os seguintes resultados após os 
trinta dias de tratamento, sendo os valores 
expressos como média ± erro padrão da média, n 

a= 10, p>0,05 se comparado GC vs GGS para 
ambos os grupos (teste de “t” de Student não 
pareado):

Conc lusões :  Não  houve  d i f e renças  
significativas entre os grupos tratados e não 
tratados com GS. GS, na forma comercializada 
no Brasil (folhas secas pulverizadas) e na dose 
de 30 mg/kg/dia (conforme o recomendado para 
uso humano) requer maior investigação clínica 
antes de ser recomendada como único produto 
n o  t r a t a m e n t o  d o  d i a b e t e s  e  d a  
hipertrigliceridemia, sendo que o modelo 
experimental utilizado em nosso laboratório não 
demonstrou uma melhora do perfil glicêmico e 
lipídico.
Apoio Financeiro: CNPq/Steviafarma 
(400875/02)

08 - 090
ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA 
DOS EXTRATOS OBTIDOS DE 
Cryptocarya moschata Nees.
1Formariz T.P., 2Kohn L.K., 2Antônio M.A., 
5Cavalheiro, A.J., 2Foglio M.A., 2Carvalho 
J.E. 1Depto de Fármacos e 
Medicamentos/UNESP; 
2CPQBA/UNICAMP; 5Depto de Química 
Orgânica/UNESP.

Objetivo: Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a atividade antiproliferativa dos extratos 
de  Cryptocarya moschata ,  conhecida 
popularmente como canela noz-moscada.
Métodos e Resultados: As partes aéreas secas 
(folhas e caules) foram separadas, moídas e 
extraídas a frio em diclorometano. Após 

0filtração, o solvente foi evaporado a 40 C sob 
vácuo, dando origem ao extrato bruto 
diclorometânico das folhas(EBDF) e dos 
caules(EBDC). O resíduo vegetal foi extraído 
com etanol, obtendo-se o extrato bruto 
hidroalcoólico das folhas (EBHF) e caules 
(EBHC). A atividade antitumoral foi avaliada 
em cultura de células tumorais humanas de 
mama, mama, com fenótipo de resistência a 
múltiplas drogas, pulmão, ovário, próstata, rim, 
cólon e melanoma em concentrações 
(25a250mg/mL). Como controle positivo foi 
utilizada a doxorrubicina e os resultados obtidos 
através do doseamento protéico, pelo ensaio 
colorimétrico da sulfarrodamina B. O EBDC 
apresentou atividade citostática e citocida para 
todas as linhagens, mas com maior seletividade 
para a de melanoma. O EBHC apresentou o 
mesmo perfil, mas com potência reduzida. O 
EBDF apresentou perfil semelhante, mas com 
seletividade para as linhagens de mama e 
pulmão, enquanto o etanólico de folhas foi 
pouco potente, com seletividade para o 
melanoma, cólon e mama somente na maior 
concentração.
Conclusões: Os resultados demonstraram que o 
diclorometano foi o solvente mais eficiente para 
extração de princípios ativos das folhas e caules. 
Comparativamente o extrato diclorometano de 
folhas foi o que apresentou o melhor perfil de 
atividade.
Apoio Financeiro: CPQBA/FAPESP

08 - 091
ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DOS 
EXTRATOS BRUTOS OBTIDOS DE 
BAUHINIA FORFICATA LINK, PIPER 
ADUNCUM L. E ARRABIDEA CHICA 
VERLOT.
1,2 2 2, 3Fiorentini BG, Spinelli MS, Kohn LK, 
2 1,2 1Foglio MA, Carvalho, J.E; PUC-Campinas; 
2 3 CPQBA, Depto de Biologia Celular e 
Estrutural/IB-UNICAMP

Objetivo: As espécies B. forficata (pata de 
vaca), P. aduncum (mático falso) e A. chica 

(paripari) encontradas no Brasil, são utilizadas 
popularmente nos tratamentos de diversas 
afecções. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a atividade antiproliferativa de extratos 
brutos diclorometânico (EBD) e hidroalcoólico 
(EBH).
Métodos e Resultados: Os EBD e EBH foram 
obtidos através da maceração das folhas. A 
atividade antiproliferativa foi determinada em 
cultura de células tumorais humanas: K562 
(leucemia), MCF7 (mama), NCIADR (mama, 
resistente a drogas), HT-29 (cólon), NCI460 
(pulmão), 786-0 (rim), UACC-62 (melanoma), 
OVCAR-03 (ovário) e PC-03 (próstata). Os 
extratos foram avaliados em diferentes 
concentrações (0,25-250m g/mL) e o controle 
positivo (c) foi a doxorrubicina. Os resultados 
foram obtidos através do ensaio sulforrodamina 
B e calculados os valores de IC em g/mL. O 50  m 

EBD P. aduncum apresentou atividade 
citostática e citocida concentração dependente, 
com maior potência para 786-0 (6,1; c=0,006). 
O EBH apresentou perfil semelhante, com 
seletividade para OVCAR-03 (159,9; c=1,8). 
Na B. forficata, só o EBD apresentou atividade 
citocida, apenas na maior concentração e sem 
seletividade (211,0; c=1,27). Assim como, 
somente o EBH de A. chica apresentou 
atividade, na maior concentração e seletividade 
para UACC-62 (30,17; c=2,4).
Conclusões: Devido a melhor atividade de EBH 
de P. aduncum e EBH de A chica, foram 
selecionados então para continuidade e 
determinação de princípios ativos.
Apoio Financeiro: FAPESP

08 - 092
EFEITO DO VINHO CABERNET 
SAUVIGNON DEALCOOLIZADO SOBRE 
MODELOS ANIMAIS DE ANSIEDADE E 
MEMÓRIA

1 1 2Pessatti, T.L.P ., Nunes, A.M. *, Souza, M.M. , 
3Maraschin, R.P.  1. CTTMar/UNIVALI; 2. 

CCS/UNIVALI; 3. CCA/UFSC. e-mail: 
taniapp@cttmar.univali.br

Objetivo: Análises químicas prévias realizadas 
em amostra de vinho tinto Cabernet Sauvignon 
dealcoolizado(VCSd), provenientes de 
vinhedos do Rio Grande do Sul, constataram 
elevados teores de compostos fenólicos. Com 
estruturas moleculares similares à dos 
estrogênios, esses compostos apresentam 
atividades moduladoras da excitabilidade 
neuronal em hipocampo e amígdala, além de 
grande eficácia antioxidante. Sendo assim, este 
trabalho propôs a investigação do efeito desta 
amostra de VCSd sobre a ansiedade e a memória 
de ratos adultos e senis.
Métodos e Resultados: Foram utilizados ratos 
albinos Wistar (90 e 180 dias). Nos 
experimentos comportamentais foram 
utilizados doses de 75; 150 e 250 mg/kg, com 7 a 
11 animais por grupo. Após o tratamento agudo 
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ou crônico (14 dias) os animais foram 
submetidos aos modelos de labirinto em T-
elevado (LTE) ou ao modelo de esquiva 
inibitória (step-down). No tratamento agudo 
ANOVA revelou efeito ansiolítico e pos-hoc 
LSD (p< 0,01) e efeito dose-dependente nas 
medidas de fuga (LTE) para doses em mg/kg 
(média;erro padrão):75 (15,3;epm=8,3); 150 
(38,3;epm=16) e 250 (56,0;epm=15) e salina 
(11,8;epm=6,1). Nas medidas de esquiva 
inibitória (LTE), com doses(mg/kg): 75 
(207,6;epm=58), 150 (174,5;epm=51) e 250 
(177,7;epm=57) e salina (28;epm=12), mostrou 
melhoramento do aprendizado. No modelo step-
down não foi verificado efeito com tratamento 
agudo. No tratamento crônico com animais de 
90 dias (tratado 148,9;epm=12 e salina 
89;epm=19) e 180 dias (tratado 127,3;epm=26, 
salina 66,12;epm=24) foi verificado um 
melhoramento na memória a longo prazo com 
dose 250 mg/kg (pos-hoc LSD).
Conclusões: O VCSd mostrou efeito sobre o 
aprendizado e pânico (LTE). O tratamento 
crônico mostrou melhoramento da memória de 
longa duração tanto em ratos de 90 dias quanto 
em ratos de 180 dias.
Apoio Financeiro: UNIVALI/CTTMar

08 - 093
ANTI-ALLERGIC PROPERTIES OF 
NIDULARIUM PROCERUM: INHIBITION 
OF LOCAL EOSINOPHILIA.
Vieira-de-Abreu A*, Amendoeira F*, Gomes 

2SG*, Zanon C*, Chedier LM , Figueiredo 
2 3MR , Kaplan MAC , FrutuosoVS*, Castro-

Faria-Neto HC*, Weller PF, Bandeira-Melo C* 
& Bozza PT*. *Lab. Imunofarmacologia and 
2 3Farmanguinhos, FIOCRUZ. NPPN, UFRJ.

Objetivo: New therapeutic approaches for the 
treatment of allergic diseases can be aided by the 
development of anti-eosinophilic tools. Here, 
we evaluated the anti-allergic properties of a 
crude extract of leafs of of the Brazilian 
bromeliaceae Nidularium procerum, coded 
IFPN2, focusing on its effects on allergic 
eosinophilia.
Métodos e Resultados: By using the allergic 
pleurisy in actively sensitized C57Bl/6 mice, we 
observed that the pretreatment with IFPN2 (2 
mg/Kg; i.p.) reduced pleural eosinophil influx 

6(from 2 + 0.4 to 0.2 + 0.0 x 10  eosinophils per 
cavity, n=6) triggered by allergen challenge. 
IFPN2 was also able to reduce lipid body 
numbers found within infiltrating eosinophils 
(from 22 + 0.4 to 3.8 + 0.6 lipid bodiees per 
eosinophil, n=6), indicating that IFPN2 in vivo is 
able to affect both migration and activation of 
eosinophils. Consistently, pretreatment with 
IFPN2 blocked pleural eosinophil influx 
triggered by PAF (from 0.2 + 0.1 to 0.04 + 0.02 x 

610  eosinophils per cavity, n=6) or eotaxin (from 
60.5 + 0.1 to 0.1 + 0.02 x 10  eosinophils per 

cavity, n=6), key mediators to the development 

of allergic pleural eosinophilia. IFPN2 anti-
eosinophilic effect was not restrict to 
eosinophils, since IFPN2 did inhibit pleural 

6neutrophil (from 0.8 + 0.4 to 0.1 + 0.02 x 10  
cells per cavity, n=6)and mononuclear cell 

6influx (from 1.9 + 0.2 to 0.8 + 0.1 x 10  cells per 
cavity, n=6)triggered by allergen. Of note, 
IFPN2 failed to alter the acute allergic reaction, 
characterized by mast cell degranulation, 
oedema, and cysteinyl leukotrienes release.
Conclusões: IFPN2 has also direct effects on 
mice eosinophils, since it inhibited both PAF- 
and eotaxin-induced eosinophil chemotaxis on 
an in vitro chemotactic assay. Therefore, N. 
procerum presents a potent anti-eosinophilic 
activity, appearing as a promising anti-allergic 
therapy.
Apoio Financeiro: FAPERJ; PAPES-
FIOCRUZ; FIRCA/NIH

08 - 094
ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA 
TÓPICA DO TRITERPENO 
PENTACÍCLICO a -AMIRINA.

2 1Otuki, M.F., Vieira Lima, F. , Yunes, R. , 
Calixto, J.B. Departamento de Farmacologia e 

1Química , UFSC-SC; Faculdade de Farmácia, 
2UNISUL-SC .

Objetivo: Foi demonstrado que o tratamento 
tópico com o extrato etéreo (EE) da Protium 
kleinii inibe o edema e a migração de células 
induzido pela aplicação tópica do tetradecanoil 
forbol acetato (TPA) (XXXIV SBFTE, 
res.07.060). Foi identificado majoritariamente 
o triterpeno amirina no EE desta planta. Este 
trabalho analisa o efeito antiinflamatório 
tópico da a -amirina no modelo de edema de 
orelha induzido pelo TPA.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos suíços machos (30-35 g; N=6). O 
TPA (2,5 m g/orelha) foi diluído em 20 ml de 
acetona e aplicado na face interna da orelha 
direita e o edema foi avaliado após 6 hs. O 
composto a -amirina (0,1-1,0 mg/orelha) 
diluído em 20 ml de acetona foi aplicado 
simultaneamente com o TPA na face externa da 
orelha direita. 6 ou 24 hs após à aplicação do 
TPA os animais foram sacrificados para a 
quantificação da atividade de MPO (indicativo 
da migração de neutrófilos) e dos níveis de IL-
1b . Além disso amostras das orelhas foram 
coletadas (24 hs após aplicação do TPA) e 
coradas com hematoxilina-eosina e analisadas. 
A a -amirina foi capaz de inibir o edema, a 
migração de neutrófilos e a produção de IL-1b 
com inibições de 68 , 69 e 70% e DI50 de 0,5 e 
0,7 e 0,4 mg/orelha respectivamente. As análises 
histológicas confirmaram a inibição do edema e 
da infiltração de células para o tecido.
Conclusões: Os resultados demonstram que 
parte da inibição do edema e da migração de 
células pode ser explicado pela dimimuição dos 

níveis da citocina IL-1b . Assim como indicam a 
participação da a -amirina no efeito 
antiinflamatório do extrato da P. kleinii.
Apoio Financeiro: CAPES/PRONEX/CNPq

08 - 095
EFEITO DOS EXTRATOS 
HIDROALCOÓLICOS DE Davilla rugosa 
Poiret. E Baccharis genistelloides (Lam.) 
Pers. SOBRE A ULCERAÇÃO INDUZIDA 
POR ESTRESSE
Mendes, F.R.; Tabach, R.; Carlini, E.A. - 
Depto. Psicobiologia, UNIFESP

Objetivo: Davilla rugosa (dilleniaceae) e 
Baccharis genistelloides  (asteraceae), 
conhecidas respectivamente como cipó-caboclo 
e carqueja, são plantas utilizadas popularmente 
como tônico, estimulante, estomáquico, 
antiúlcera, entre outros. O objetivo do presente 
trabalho foi verificar o efeito de extratos 
hidroalcoólicos de partes aéreas de D. rugosa 
(DR) e B. Genistelloides (BG) sobre a 
ulcerogênese induzida por estresse.
Métodos e Resultados: A proteção contra 
ulceração induzida por estresse foi avaliada em 
ratos Wistar de 3 m, tratados durante 7 d com 10, 
25 e 100 mg/kg de DR ou 20, 50 e 200 mg/kg de 
BG. Utilizou-se o método de imobilização e frio, 
avaliando-se o grau de ulceração (Souza-
Formigoni, J Ethnopharmacol 34, 21, 1991) e 
índice de ulceração, sendo este dado pela 
pontuação: perda de pregas, descoloração ou 
edema = 1pt cada; concentração de petéquias = 0 
a 1 pt; hemorragias = 1 pt cada; úlceras / erosões 
até 1 mm = 2 pts cada; úlceras / erosões maiores 
que 1 mm = 3 pts cada. A DR 25 mg/kg reduziu 
significativamente o grau de ulceração (2,8± 
0,2*; p<0,05, ANOVA / Duncan) em relação aos 
controles (3,8± 0,3), o mesmo não ocorrendo 
para DR10 (3,4± 0,3) e DR100 (3,9± 0,3) ou para 
BG. O índice de ulceração, por sua vez, não foi 
modificado por DR ou BG, apesar de uma 
tendência de redução (DR25 = 14± 2, CTR = 22± 
4).
Conclusões: Os resultados indicam um efeito 
protetor da DR sobre a ulceração induzida por 
estresse, o que está de acordo com estudos que 
observaram efeito antiúlcera para o extrato do 
c a u l e  d e  D .  r u g o s a  ( G u a r a l d o ,  J  
Ethnopharmacol 76, 191, 2001), porém tal efeito 
não foi dose-dependente.
Apoio Financeiro: AFIP e FAPESP
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08 - 096
ANTI-INFLAMMATORY MECHANISMS 
OF N. PROCERUM EXTRACT: 
INHIBITION OF CYTOKINE RELEASE 
AND LIPID BODY FORMATION.
1 1 2 3Amendoeira FC, Zanon C, Paiva R, Chedier 

3 4 1LM, Figueiredo MR, Kaplan MAC, Frutuoso 
1 1 1VS, Bozza PT, Castro-Faria-Neto HC. L. 

Imunofarmacologia, L.Inflamação, DFF-IOC 
2 3and Farmanguinhos, FIOCRUZ; NPPN, 

UFRJ, RJ, Brasil.

Objetivo: Nidularium procerum is a highly 
prevalent member of the Bromeliaceae family 
widely distributed in coastal rain forest. 
Pharmacological  screening based on 
chemosystematics identified N. procerum 
extracts (NP) as a potent anti-nociceptive and 
anti-inflammatory. Here we investigated the 
anti-inflammatory mechanisms of action of 
aqueous crude extract of N. procerum leaves.
Métodos e Resultados: Pleurisy was induced by 
i.t. injection of LPS or PAF, 1 h after NP 
treatment (20 mg/kg, i.p.). We analyzed 
leukocyte alterations and cytokine release on 
pleural effluent. Human neutrophil chemotaxis 
in vitro was induced by PAF on a Boyden 
chamber in NP (100ng/ml) pretreated cells. 
Neutrophil influx induced by PAF or LPS was 
significantly inhibited by NP pretreatment in 

6 643% (from 0.34 + 0.07x10 , to 0.04 + 0.03x10 , 
6n=8) and 62% (from 0.63 + 0.12x10 , to 1.77 + 

60.12 x10 , n=8) , respectively. NP pretreatment 
also inhibited lipid body formation within LPS-
recruited neutrophils by 56%. Moreover, NP 
reduced the amounts of both IL-1 and IL-6( ) 
(from 0.35 + 0.04 ng/ml to 0.15 + 0.02 ng/ml, 
n=8 and from 3.90 + 1.12 ng/ml to 8.13 + 1.53 
ng/ml, n=8, respectively) in the pleural fluid. In 
addition, in vitro NP pretreatment of human 
neutrophils partially inhibited the PAF-induced 
chemotaxis(from 220.3 + 380.5 cells to 61 + 
26.21cells).
Conclusões: Here we identified part of the N. 
procerum anti-inflammatory mechanisms, 
notably the inhibition of cytokine production 
and lipid body formation. Taken together with 
our previous results indicating that NP has a low 
degree of toxicity, N. procerum may represent an 
alternative tool for development of new useful 
drugs able to relief and control the inflammation 
and pain processes.
Apoio Financeiro: FAPERJ; PAPES-
FIOCRUZ; FIRCA/NIH

08 - 097
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIINFLAMATÓRIA DAS FRAÇÕES 
POLARES DAS RAÍZES DE Lychnophora 
ericoides Mart.
Santos, M.D.; Gobbo-Neto, L.; Souza, G.E.P.; 
Lopes, N.P. FCFRP-USP.

Objetivo: Hidrolatos de L. ericoides são usados 

popularmente como agentes analgésico e 
antiinflamatório. A fração aquosa (Aq.) das 
folhas e o flavonóide vicenina-2, isolado desta 

1fração, possuem efeito antiinflamatório . A 
fração n-butanólica (BuOH) das raízes 
apresenta efeito analgésico, sendo os ácidos 
dicafeoilquínicos os responsáveis por este 

2efeito . Neste estudo avaliamos o efeito 
antiinflamatório das frações Aq. e BuOH das 
raízes de L. ericoides.
Métodos e Resultados: O extrato metanólico 
seco das raízes foi ressuspenso em CH OH:H O 3 2

9:1 e fracionado com hexano e CH Cl . Por 2 2

partição líquido-líquido obteve-se as frações 
BuOH e Aq., e os solventes foram evaporados. 
Administrou-se veiculo (Cremophor RH40 5% 
em salina) ou cada fração p.o. (10, 100 e 200 
mg/kg) a ratos (Wistar, machos, 200 g) 1h antes 
da inj. de carragenina (100 mg/pata, 100 ml). 
Patas contralaterais receberam salina. O volume 
das patas (ml) foi avaliado por 4 h por 
pletismometria. Efeito das frações polares das 
raízes de L. ericoides sobre o edema de pata 
induzido pela carragenina em ratos (n = 6-8).

Conclusões: Os resultados mostram que as 
frações Aq. e BuOH da raízes de L. ericoides 
não possuem atividade antiinflamatória. Isto 
indica que compostos majoritários distintos, 
localizados nas diferentes partes do vegetal, 
possuem efeitos farmacológicos também 
distintos. 1, Gobbo-Netto et al., submetido à 
Phytochem.; 2, Santos et al., XXXIV SBFTE, 
Livro resumos, p.200, 2002.
Apoio Financeiro: CNPq/FAPESP

08 - 098
ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DE 
MOMORDICA CHARANTIA (MELÃO DE 
SÃO CAETANO)
Said, R.A.*, Araújo, D.A.*, Vieira, M.P.*, 
Torres, L.A.C.S.*, Bruno, R.B.*, Araújo, 
H.A.R.*, Bomfim, L.N.*, Lima, I.S.P.; Viana, 
G.S.B., Depto. de Biofisiologia da Faculdade 
de Medicina de Juazeiro do Norte  CE.

O b j e t i v o :  M o m o r d i c a  c h a r a n t i a  
(Cucurbitaceae), conhecida como Melão de São 
Caetano (MSC), é utilizada na Ásia como 
antidiabético. Tendo em vista a relação entre 
inflamação e diabetes tipo II, o trabalho estudou 
a atividade antiinflamatória do extrato 
hidroalcoólico das folhas frescas da planta 
(EHA) .
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos machos Swiss (20 - 25g). No teste 
de formalina (fml), os animais receberam EHA 
(10-100 mg/kg, ip e vo). Após 30 (ip) e 60 min 
(vo) foi injetada a formalina e medido o tempo 
de lambedura (seg) da pata. No edema de pata 
(tep), os animais foram tratados com EHA (50-

100 mg/kg, ip e vo) e após 30 (ip) e 60 min (vo), 
com carragenina na pata traseira direita 
(50µL/pata), sendo os volumes das patas (mL) 
medidos. Os controles (Ctrl) receberam 

aveículo. No fml, o EHA inibiu a 2 . fase da 
resposta na dose (D) de 50 e 100 mg/kg, ip (D50: 
3,57 ± 1,72; D100: 1,25 ± 0,62, Ctrl: 19,85 ± 
4,86) e vo (D50: 5,14 ± 4; D100: 1,33 ± 0,71; 
Ctrl: 28,75 ± 13,87). No tep o EHA inibiu o 

aedema na 4 . h (D10: 0,31 ± 0,06 mL; D100: 
0,40 ± 0,04 mL; Ctrl: 0,58 ± 0,024 mL). Efeitos 
semelhantes foram observados via ip, quando o 

aEHA inibiu o edema na 3 . h (D50: 0,31 ± 0,04 
mL; D100: 9,28 ± 0,03 mL; Ctrl: 0,59 ± 0,06 

amL) e na 4 . h (D50: 0,39 ± 0,04 mL; D100: 0,36 
± 0,03 mL; Ctrl: 0,52 ± 0,07 mL).
Conclusões: O EHA de M. charantia 
apresentou efeito antiinflamatório e esta ação 
poderá contribuir de modo significativo para a 
atividade antidiabética da planta.
Apoio Financeiro: CNPq

08 - 099
ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DE 
EXTRATOS DE ARNICA (Solidago 
chilensis) EM RATOS.
Tamura, EK; Jimenez, RS; Rocha, DM; 
Araújo, PP; Malpezzi-Marinho, ELA; 
Marinho, EAV. Universidade Braz Cubas 
(UBC)  Mogi das Cruzes/SP

Objetivo: A inflamação é uma resposta tecidual 
induzida por injúria que pode se tornar lesiva e, 
portanto, buscam-se compostos que amenizem 
seus sintomas. Na cultura popular é comum o 
u s o  d e  p l a n t a s  c o m  p r o p r i e d a d e s  
antiinflamatórias. Esse trabalho verificou os 
efeitos antiinflamatórios sistêmico e tópico do 
extrato hidroalcoólico (EHA) e frações de 
Solidago chilensis em ratos.
Métodos e Resultados: Flores, folhas e caules 
de S. chilensis mantidos em etanol (100g/L), 
foram filtrados e o extrato liofilizado (EHA). Do 
EHA obteve-se 4 frações por partição com 
diclorometano, sendo 3 testadas, em doses 
proporcionais, e chamadas: frações apolar (FA), 
polar superior (FPS) e polar intermediária (FPI). 
A inflamação foi induzida na face interna de 
orelhas de ratos Wistar machos (300g), por 50µl 
da fração clorofórmica diluída da seiva 
elaborada de Euphorbia milii. Após 1h 
administrou-se, por via ip ou tópica, os agentes 
ant i inf lamatór ios  (EHA,  f rações  ou  
dexametasona (D) 2mg/kg) ou salina nos grupos 
(N=10). Após 4h sacrificou-se os ratos e um 
disco de 8mm removido de cada orelha e 
pesado. Compararam-se médias ± EPM entre os 
grupos por ANOVA e teste de Tukey.EHA teve 
ação antiinflamatória ip nas doses de 33 e 
50mg/kg (34,20±1,00 e 32,10±0,69mg) quando 
comparado ao grupo controle inflamado (C+) 
(37,50±0,77mg) e tópica nas doses de 16, 33 e 
50mg/kg (26,30±0,67;  27,50±0,45 e  
26,00±0,59mg) quando comparado ao grupo C+ 
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(31,00±0,41mg); FA não teve atividade ip ou 
tópica nessas doses; FPS teve ação ip nas doses 
de 19 e 29mg/kg (33,80±0,61 e 32,70±1,07mg) 
q u a n d o  c o m p a r a d o s  a o  g r u p o  C +  
(37,08±1,07mg); FPI teve ação ip com 3, 7 e 
11mg/kg (37,36±1,20;  37,45±1,09 e  
37,50±0,81mg) quando comparados ao grupo 
C+ (41,82±1,22mg).
Conclusões: EHA possui ação via ip e tópica 
comparável à D. O princípio ativo que reduz o 
edema está presente nas FPS e FPI, mas não na 
FA. Outros estudos poderão confirmar o uso de 
S. chilensis como importante fitoterápico.
Apoio Financeiro: UBC

08 - 100
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
MICOBACTERICIDA DE ÓLEOS 
ESSENCIAIS DA FAMÍLIA 
MYRTACEAE NO MODELO DE 
PLEURISIA INDUZIDA POR BCG
Souza, MC; Ferreira-Santos, BA; Ramos, MF; 
Siani, AC; Henriques, MGMO. Laboratório de 
Farmacologia Aplicada e Laboratório de 
Química em Produtos Naturais, Far-
Manguinhos, FIOCRUZ

Objetivo: Óleos essenciais de Psidium 
widgrenianum (PW) e Eugenia jambolana (EJ) 
já tiveram sua atividade antiinflamatória 
confirmada. Avaliar a atividade micobactericida 
de PW e EJ na pleurisia induzida por BCG.
Métodos e Resultados: macrófagos murinos 
foram infectados com BCG e tratados com 
rifampicina (RIF), óleos essenciais de Eugenia 
jambolana (EJ) ou Psidium widgrenianum 
(PW). Após 72 horas as bactérias foram 
recolhidas e plaqueadas para posterior 
contagem de UFC. A pleurisia por BCG foi 
realizada 1h após o tratamento com RIF, EJ ou 
PW e 24hs após a injeção intratorácica foi 
realizada análise do influxo leucocitário bem 
como plaqueamento do lavado pleural para 
posterior contagem de UFC. O tratamento com 
RIF diminuiu a quantidade de UFC em relação 
ao grupo controle (de 1390±225 para 120±55). 
Já o tratamento com EJ ou PW não alterou a 
quantidade de UFC de macrófagos infectados 
quando comparado com o grupo não tratado. 
Em animais tratados com RIF foi observado 
menor quantidade de UFC quando comparado a 
animais não tratados. Já em animais tratados 
com PW observou-se um aumento de 25% das 
UFC coletado do lavado pleural, enquanto em 
animais tratados com EJ houve uma inibição de 
47% das UFC. O óleo PW inibiu o acúmulo de 
eosinófilos enquanto o óleo EJ potencializou o 
recrutamento de mononucleares e eosinófilos 
para a cavidade torácica dos animais.
Conclusões: Nossos resultados sugerem que o 
óleo de PW tem potencial antiinflamatório e 
micobactericida
Apoio Financeiro: CNPq

08 - 101
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
IMUNOMODULATÓRIA DO EXTRATO 
DE Waltheria douradinha St. Hil.
Carlos A. R. Vasques, Aline Spindler, Adriano 
R. Muller; Karin Kieling e Patrícia G. 
Ardenghi Centro Universitário Feevale - 
Curso de Ciências Farmacêuticas

Objetivo: Waltheria douradinha é uma planta 
herbácea do sul do Brasil, incluída na primeira 
edição da Farmacopéia Brasileira (1929). Na 
medicina popular é indicada como tônico 
cardíaco e expectorante. Dados bibliográficos 
indicaram a presença de saponinas em seus 
extratos, o que foi confirmado por ensaios 
realizados em nosso laboratório. Assim, 
despertou-se o interesse no desenvolvimento de 
um estudo para avaliação da atividade 
imonumodulatória dos extratos desta planta, 
uma vez que vár ios  t rabalhos  vem 
demonstrando significativa atividade 
imunoestimulatória de saponinas.
Métodos e  Resultados:  A resposta  
imunomodulatória em cultura de linfócitos 
humanos foi testada para diferentes 
concentrações (10, 50 e 250 mg/ml) da fase 
butanólica do extrato bruto de W. douradinha 
(WD-But-OH), na ausência e na presença de um 
mitógeno (PHA 1%). Após preparação dos 
meios e incubação das amostras em suspensão 

5 final contendo 8.10 células/ml, a atividade 
mitogênica sobre a cultura de linfócitos foi 
avaliada empregando o ensaio com MTT 
(brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazolil)-2,5-difenil-
tetrazolium), segundo técnica descrita na 
bibliografia. Os resultados, apresentados em 
termos de absorbância em 495 nm, 
demonstraram que concentrações de 10 e 50 
mg/ml de WD-But-OH induziram proliferação 
significativa em culturas ausentes de PHA, 
quando comparadas com o controle negativo 
(p<0,05). No entanto, a concentração mais alta 
(250mg/ml) pareceu apresentar um certo grau 
de citotoxidade, reduzindo a atividade 
imunoestimulatória. Também observou-se que 
a concentração de 250mg/ml de WD-But-OH, 
na presença de PHA, induziu um aumento 
significativo (p<0,05) na proliferação de 
linfócitos quando comparado com o controle 
positivo (cultura contendo somente PHA).
Conclusões: Estes resultados demonstraram 
um evidente efeito imunoestimulatório 
induzido por WD-But-OH.
Apoio Financeiro: Centro Universitário 
Feevale

08  102
EFFECT OF QUERCITIN IN THE RAT 
PENILE ERECTION
Gonçalves, AC*; Silva, RAF; Leite, R. Dept. 
of Pharmacology, Biological Science Institute, 
Federal University of Minas Gerais  Belo 
Horizonte, MG-Brazil.

Objetivo: Relaxation of the smooth muscle 
cells in the cavernosal arterioles and sinuses 
results in increased blood flow into the penis, 
raising corpus cavernosum pressure to 
culminate in penile erection. Quercitin is a 
flavonoid extracted from plants (tea, onions and 
apples) and that exhibits a broad spectrum of 
biological actions. Its vasodilator effect in 
different tissues is attributed to inhibition of 
PKC or cAMP phosphodiesterase. The aim of 
this work was to investigate the possible effect 
of quercitin in the rat penile erection.
Métodos e Resultados: The femoral artery and 
left corpus cavernosum of the penis of Wistar 
rats (200-250g, n=9) were cannulated for 
continuous monitoring of mean arterial pressure 
(MAP) and intracavernosal pressure (ICP), 
respectively. The erectile response is shown as 
the ICP/MAP ratio. Voltage-response curves 
were performed by the stimulation of the major 
pelvic ganglion (0.25-2.5 V, 5 ms, 12 Hz, 1 min 
interval), before and 10 min after the injection of 
quercitin (1.0 mmol/Kg in 2 mL DMSO, into the 
right cavernous sinus). Electric stimulation of 
the ganglion induced an increase in the ICP, but 
not in the MAP. Treatment with quercitin did not 
significantly increase MAP, but caused a 
leftward shift of the voltage-response curve and 
an increase in the maximum response. The 
effect induced by 1.0 and 1.2 V was significantly 
potentiated compared to control levels.
Conclusões:  Our resul ts  show that  
intracavernosal injection of the flavonoid 
significantly increases ICP, indicating that the 
quercitin could have a potential use in erectile 
dysfunction.
Apoio Financeiro: FAPEMIG, CNPq and 
CAPES.

08 - 103
AÇÃO DO EXTRATO ETÉREO DA 
PROTIUM KLEINII NA DOR E 
INFLAMAÇÃO INDUZIDAS POR 
CARRAGENINA.
Bittencourt Luciano, F.; Otuki, M.F.; Viera 
Lima, F.; Yunes, R.; Calixto, J.B.. 
Farmacologia, UFSC-SC; Química, UFSC-
SC; Faculdade de Farmácia, UNISUL-SC.

Objetivo: O extrato etéreo isolado da casca da 
Protium kleinii, que contém principalmente 
triterpenos pentacíclicos, possui efeito 
antinociceptivo nos modelos de nocicepção 
induzida por ácido acético, formalina e 
capsaicina. O presente trabalho analisa os 
efeitos antinociceptivos e antiinflamatórios do 
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extrato no modelo da carragenina (Cg).
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos suiços de ambos os sexos (30-35 
g, n=6-12). Para indução da dor inflamatória, os 
animais receberam uma injeção i.pl. de Cg (1%) 
na pata direita. O extrato (100 mg/kg, v.o.) foi 
administrado 1 h antes da injeção de Cg e a 
alodínia mecânica foi verificada através do 
método de retirada de pata utilizando o 
filamento de von Frey (0,6 g). O edema foi 
medido em pletismômetro e o tecido subcutâneo 
das patas foi retirado para a medida da atividade 
da mieloperoxidase e dos níveis de IL-1b. O 
extrato produziu inibição significativa da 
alodínia após 4 horas da injeção da Cg (58%), o 
que também foi observado para o edema de pata 
(32%). Observou-se ainda inibição significativa 
da atividade da mieloperoxidase (36 %) e do 
aumento dos níveis de IL-1b (27 %) 6 e 4 h após 
a injeção de Cg, respectivamente.
Conclusões: Esses resultados estendem os 
estudos anteriores e permitem sugerir que os 
princípios ativos presentes na Protium kleinii 
produzem ações antiinflamatórias através da 
inibição da migração celular e da produção de 
IL-1â.
Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, PRONEX

08 - 104
EFEITO DA MICROCISTINA-LR E DO 
SOBRENADANTE DE MACRÓFAGOS 
NO MODELO DE ALÇA ISOLADA DE 
RATO.
Nobre, A.C.L, Nunes-Monteiro S.M., 
Monteiro, M.C.S.A, Feitosa, R., Havt, A., 
Barbosa, P.S.F., Martins, A.M.C., Lima, 
A.A.M., Monteiro, H.S.A. Depto. de 
Fisiologia e Farmacologia e Depto. de Análises 
Clínicas e Toxicológicas, UFC.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
efeito da microcistina-LR (MCLR) e do 
sobrenadante de macrófagos da lâmina própria 
estimulados com esta toxina (Sob MSMCLR) 
no modelo de alça isolada de rato.
Métodos e Resultados: Utilizamos ratos Wistar 
(250g) para obtenção de macrófagos. O 
intestino foi seccionado em fragmentos de 2 cm; 
após lavagem foram incubados com protease 
(dispase) e meio de cultura Dulbecco por 15 min 
e 30 min em estufa de CO . Os fragmentos foram 2

descartados e o sobrenadante centrifugado por 7 
min a 3000 rpm. O precipitado foi ressuspenso e 
colocado em placas de 12 poços e incubado por 
90 min, em seguida estimulado com 1mg/mL de 
MCLR, sendo novamente incubado por 60 min. 
Após lavagem, foi adicionado às monocamadas 
de macrófagos Dulbecco+SFB a 10% e 
incubados por mais 120 min. O SobMSMCLR 
foi utilizado juntamente com a MCLR em alças 
de 4-5 cm do segmento ileal terminal de ratos 
Wistar (180-220g). Após 18 horas, os ratos 
foram sacrificados para determinação da 
presença ou ausência de secreção. Os resultados 

mostraram que tanto a MCLR (0,155 ± 0,01) 
como o SobMSMCLR (0,162 ± 0,01) induzem 
secreção intestinal quando comparado com os 
respectivos controles, PBS (0,120 ± 0,02) e 
Dulbecco (0,124 ± 0,01). A taxa de secreção de 
fluido foi avaliada através da obtenção de seus 
pesos úmido e seco dividido pelo comprimento 
(cm) da alça intestinal ligada.
Conclusões: A microcistina-LR e o 
sobrenadante de macrófagos da lâmina própria 
ativados por microcistina-LR produzem 
secreção em alça isolada de rato.
Apoio Financeiro: CNPq

08 - 105
INIBIÇÃO DOS EFEITOS RENAIS 
PROMOVIDOS PELA LECTINA DE 
Vaitarea macrocarpa (VML).
Monteiro, A.M.O., Havt, A., Barbosa, P.S.F., 
Teixeira, E.H., Nascimento, K.S., Bezerra, 
G.P., Nobre, A.C.L., Martins, A.M.C., Bezerra, 
I.S.A.M., Fonteles, M.C., Cavada, B.S., 
Monteiro, H.S.A. Depto. Fisiologia e 
Farmacologia e Depto. Bioquímica, UFC.

Objetivo: O Objetivo deste trabalho é avaliar se 
os efeitos renais promovidos pela lectina de 
Vaitarea macrocarpa (VML) são decorrrentes 
do sítio ligante para a galactose, seu carboidrato 
específico.
Métodos e Resultados: Utilizamos rins de ratos 
Wistar (250-300 g; n =6) perfundidos segundo 
técnica descrita por Fonteles, M.C. et al, Am. J. 
Physiol., 244, p. 235, 1983. Os resultados do 
grupo controle (C), onde os rins foram 
perfundidos apenas com a solução de Krebs-
Henseleit modificada com 6g% de albumina 
bovina, foram comparados ao grupo tratado 
com a lectina VML (10mg/mL) conjugada com 
galactose (6,25mmol/mL), adicionadas aos 30 
minutos de perfusão, e analisados por teste t de 
Student com *p<0,05. A lectina de VML 
conjugada com galactose não causou alterações 
nos parâmetros funcionais renais de pressão de 
perfusão (C  =110,1 ± 3,7; VML+G  = 111,0 ± 120 120

2,4 mmHg), resistência vascular renal (C  = 5,4 120

±  0 , 5 ;  V M L + G  = 5 , 2 9  ±   1 2 0

0,19mmHg/mL/g/min), fluxo urinário (C  = 120

0,14 ± 0,009; VML+G  = 0,14 ± 0,01  120

mL/g/min) e ritmo de filtração glomerular (C  120

= 0,70 ± 0,07; VML+G  = 0,64 ± 0,053  120

mL/g/min). Os transportes tubulares totais de 
sódio e potássio também não apresentaram 
alterações significativas após a aplicação da 
lectina das sementes de Vaitarea macrocarpa 
associada ao seu açúcar específico.
Conclusões: Os resultados sugerem que VML 
conjugada à galactose não interferiu na 
fisiologia renal, ou seja, o sítio ligante para 
carboidrato é o responsável pela ação renal 
desta lectina.
Apoio Financeiro: CNPq/CAPES

08 - 106
EFEITO ANTIINFLAMATÓRIO DO 
EXTRATO HEXÂNICO, DA FRAÇÃO 
LIGNANAS E DE LIGNANAS ISOLADAS 
DO PHYLLANTHUS AMARUS.
1 2 2Leite-kassuya, C.A.; Silvestre, A.A.; Rehder, 

1 1V.L.G.; Calixto, J.B. Depto de Farmacologia, 
2UFSC. Centro Multi-disciplinar de Química, 

Biologia e Agricultura, UNICAMP.

Objetivo: Foi demonstrado que os extratos e 
compostos obtidos de plantas do gênero 
Phyllanthus possuem efeito antinociceptivo 
(Med. Res. Rev. 18:225-258, 1998). O presente 
trabalho analisa o efeito antiinflamatório do 
extrato hexânico (EH), da fração contendo 
lignanas (F) e das lignanas, hipofilantina (HIP), 
filantina (FIL), nirantina (NIR), nirtretalina 
(NIRT) e filtetralina (FILT) obtidas de P. 
amarus no modelo da carragenina (Cg).
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos machos Swiss (25-35g) no edema 
de pata induzido pela injeção intraplantar de Cg 
(300m g/pata). As patas foram coletadas para 
dosagem de IL-1b . O EH e a F (30-300 mg/kg, 
v.o., 1h) reduziram significativamente o edema 
induzido pela Cg. As inibições máximas foram 
de 45± 5 e 31± 5%, respectivamente. O EH 
causou inibição de 69± 5% na produção de IL-
1b . Adicionalmente, o tratamento com NIR, 
NIRT ou FILT (10-100 mg/kg, v.o., 1h), também 
inibiu o edema induzido pela Cg. As inibições 
máximas foram de 57± 3, 43± 3 e 55± 4%, 
respectivamente. Entretanto, a HIP e a FIL não 
inibiram o edema induzido pela Cg nas mesmas 
doses utilizadas para as outras lignanas.
Conclusões: Esses resultados demonstram que 
o extrato hexânico, a fração de lignanas e as 
lignanas obtidas do P. amarus possuem 
atividade antiedematogênica. A atividade 
antiinflamatória do P. amarus poderia estar 
relacionada, pelo menos em parte, com a 
inibição da IL-1b .
Apoio Financeiro: CNPq, FINEP e PRONEX.

08 - 107
EFEITOS RENAIS PROMOVIDOS 
PELAS MIOTOXINAS I E II DE 
BOTHROPS JARARACUSSU.
Barbosa, P.S.F., Havt, A., Toyama, M.H., 
Toyama, D.O., Nobre, A.C.L., Martins, 
A.M.C., Aragão, B.J.M., Almeida, A.C.P., De 
Paula, D., Queiroz, M.G.R., Marangoni, S., 
Fonteles, M.C., Monteiro, H.S.A. Depto. 
Fisiologia e Farmacologia, UFC e UNICAMP.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é 
identificar os efeitos renais promovidos pelas 
miotoxina I (Fosfolipase A  - LIS49) e 2

miotoxina II (Fosfolipase A  - ASP49) isoladas 2

do veneno de Bothrops jararacussu.
Métodos e Resultados: Utilizamos rins de ratos 
Wistar (250-300 g; n =4) perfundidos segundo 
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técnica descrita por Fonteles, M.C. et al, Am. J. 
Physiol., 244, p. 235, 1983. Os resultados do 
grupo controle (C), onde os rins foram 
perfundidos apenas com a solução de Krebs-
Henseleit modificada com 6g% de albumina 
bovina, foram comparados aos grupos tratados 
com as miotoxinas I e II (10mg/mL), adicionadas 
aos 30 minutos de perfusão, e analisados por 
ANOVA e teste Bonferroni com *p<0,05. As 
miotoxinas I (Mtx I)e II (Mtx II) apresentaram 
respostas semelhantes com o aumento 
significante da pressão de perfusão (C = 110,3 ± 
3,7; MtxI = 171,2 ± 6,3; MtxII = 175,5 ± 7,2 
mmHg, *p<0, 001), da resistência vascular renal, 
e do fluxo urinário (C = 0,140 ± 0,006; MtxI = 
0.326, ± 0,048 ; MtxII = 0,373 ± 0,085 
mmHg/mL/g/min, *p<0,05). Os transporte 
tubulares de sódio e potássio tiveram discreta 
redução significativa.
Conclusões: Apesar das diferenças estruturais 
entre as miotoxinas I e II de Bothrops 
jararacussu, elas interferiam nos mesmos 
parâmetros funcionais renais com a mesma 
intensidade, mostrando que a presença de 
atividade enzimática não é o fator determinante 
para as alterações renais observadas.
Apoio Financeiro: CNPq/CAPES/FAPESP

08 - 108
ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT 
AND ITS EFFECTS ON LIPID 
METABOLISM AND 
APOLIPOPROTEINS AI AND B.
Martins, R.D., Alves, R.S., Silva, G.G., 
Barbosa, P.S.F., Viana, V.A.F., Araújo, T.L., 
Martins, A.M.C., Queiroz, M.G.R. Department 
of clinical and toxicology analyses FFOE and 
Department of Physiology and Pharmacology/ 
UFC.

Objetivo: Dyslipidemia and Hypertension often 
coexist and act synergistically in terms of 
increased risk to cardiovascular diseases. The 
purpose of this study was investigate the effects 
of single and combined antihypertensive agents 
on lipid metabolism, as well as the apo AI and B 
serum levels in 91 hypertensive patients.
Métodos e Resultados: The experimental 
protocol was approved by the Ethical Committee 
of Federal University of Ceara. Informed 
consent was obtained before starting the 
research. Serum lipids (LDL, HDL, Total 
Cholesterol  CT, Triglycerides  TG) were 
obtained by enzymatic and colorimetric method 
and apo AI and B were analyzed by 
immunoturbidimetric assay. According to the 
results hydrochlorothiazide (HCTZ) and 
captopril (CPT) and propanolol (PPL) were the 
most prescribed drugs representing 73,68% and 
60,23% and 30,68% respectively. Monotherapy 
was used in 35,23% of the patients and CPT was 
the most prescribed drug. In association therapy 
(64,77%) the most used drug was HCTZ 
specially in prescriptions associated to CPT. In a 

whole comparison, the patients treated with 
single therapy taking HCTZ (CT= 243,9±56,32 
mg/dL; LDL= 174,29± 50,83mg/dL; Apo 
B=127,73 ± 38,82 mg/dL, p<0,05 ) had 
significant effects in lipid serum levels than 
ones taking CPT (CT= 198,33±41,4 mg/dL; 
LDL=133,67±37,74 mg/dL; Apo B= 127,73 ± 
38,82 mg/dL), but it didn't occur the same 
effects in patients taking PPL (CT=214,46 ± 
31,78 mg/dL; LDL=146,14 ± 29,34 mg/dL, and 
apoB= 118,07 ± 50,41 mg/dL, p>0,05). 
Triglycerides, HDL and Apo AI serum 
concentrations had no significantly differences 
among the groups (HCTZ: TG = 177,57 ± 62,32 
mg/dL; HDL=34,09 ± 8,95mg/dL; Apo 
AI=160,91±19,26 mg/dL; PPL: TG =175,22 ± 
93,59 mg/dL; HDL=33,28±11,14 mg/dL Apo 
AI= 167,72±21,67mg/dL; CPT: TG =130,28± 
58,99mg/dL; HDL=39,15±11,81 mg/dL; Apo 
AI= 146,3±34,66 mg/dL, p>0.05).
Conclusões: This study showed a high 
prevalence of dyslipidemias in hypertensive 
patients treated with single and combined 
antihypertensive agents associated to the 
elevation of apo B in a single therapy with 
HCTZ.
Apoio Financeiro: CNPq, Biotecnica, 
UFC/CAPES

08 - 109
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS 
EFEITOS RENAIS PROMOVIDOS PELO 
VENENO TOTAL E A LECTINA DE 
Bothrops pirajai.
Havt. A., Barbosa, P.S.F., Toyama, M.H., 
Toyama, D.O., Nascimento, K.S., Teixeira, 
E.H., Martins, A.M.C., Nobre, A.C.L. Soares, 
T.F.C., Marangoni, S., Fonteles, M.C., 
Monteiro, H.S.A. Depto. Fisiologia e 
Farmacologia-UFC e UNICAMP.

Objetivo: Dentre as complicações secundárias 
mais comuns nos envenenamentos ofídicos 
podemos citar a insuficiência renal aguda 
(IRA). A patogenia da IRA ainda não está 
esclarecida e ela pode ocorrer mesmo após o 
tratamento com soro específico. Buscamos 
avaliar o papel dos efeitos renais da lectina 
isolada de Bothrops pirajai em relação aos 
efeitos renais do veneno total.
Métodos e Resultados: A lectina foi isolada do 
veneno de Bothrops pirajai através de 
cromatografia de exclusão molecular em 
Superdex G75 seguido de cromatografia por 
afinidade. Os efeitos renais do veneno total e da 
lectina foram avaliados pelo método de 
perfusão de rim isolado de rato (Fonteles et al., 
Am. J. Physiol. 244, p. 235, 1983). Os rins 
direitos (n=6) foram perfundidos por 120 
minutos utilizando solução de Krebs-Henseleit 
com 6 g% de albumina bovina (SKHM). A 
lectina (10 mg/mL) e o veneno total (10 mg/mL) 
foram adicionados ao sistema sempre após os 30 
minutos iniciais. Utilizamos ANOVA e teste de 

Bonferroni (*p<0,05) para comparar os efeitos 
do veneno total e da lectina de B. pirajai em 
relação ao grupo controle (C) onde os rins foram 
perfundidos apenas com SKHM. Os efeitos 
máximos foram observados no período de 120 
minutos. A lectina (BPL) e o veneno total (VT) 
reduziram a pressão de perfusão (C  = 110,28 ± 120

3,69; VT  = 70,70 ± 2,40; BPL  = 67,80 ± 3,00 120 120

mmHg *p<0,05) e a resistência vascular renal. 
O fluxo urinário (FU) foi reduzido no período de 
90 minutos por BPL e VT, mas aos 120 minutos 
apenas o VT manteve o FU reduzido. O mesmo 
foi observado para o ritmo de filtração 
glomerular (C  = 0,695 ± 0,074; VT  = 0,142 ± 90 90

0,032; BPL  = 0,250 ± 0,038 mL.g-1.min-1, 90

*p<0,05); (C  = 0,731 ± 0,074; VT  = 0,114 ± 120 120

0,027; BPL  = 0,626 ± 0,065 mL.g-1.min-1, 120

*p<0,05). Os transportes tubulares de sódio 
potássio e cloreto foram também reduzidos na 
presença de BPL e VT.
Conclusões: A nova lectina isolada de Bothrops 
pirajai demonstrou efeitos renais similares aos 
promovidos pelo veneno total, mostrando a 
grande importância desta fração nas 
propriedades biológicas deste veneno. A análise 
das alterações renais das diversas frações 
presentes nos venenos ofídicos proporcionará 
uma melhor compreensão dos efeitos do veneno 
e trará novas perspectivas de tratamento para a 
insuficiência renal.
Apoio Financeiro: CNPq/CAPES/FAPESP

08 - 110
EFEITOS DA Plumbago scandens L. 
SOBRE OS TREMORES INDUZIDOS 
PELA TREMORINA EM 
CAMUNDONGOS.
Quintans-Júnior, L.J.; Franco, C.I.F; Morais, 

 L.C.S.L.; Almeida, R. N.. Laboratório de 
Tecnologia Farmacêutica, Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB/PB).

Objetivo: O tratamento de alguns sintomas 
extrapiramidais do Mal de Parkinson inclui o 
uso de drogas anticolinérgicas (biperideno) 
capazes de inibir ou até mesmo bloquear 
tremores produzidos por tremorina. Neste 
trabalho avaliou-se o efeito do extrato etanólico 
bruto da Plumbago scandens L (EEBPs), 
utilizando 5 doses, sobre os tremores induzidos 
por tremorina.
Métodos e Resultados: Foram utilizados 
camundongos Swiss machos (30-35 g) 
divididos em 7 grupos (n=10). Nos 5 grupos 
experimentais tratou-se os animais com o 
EEBPs nas doses de 125, 250, 500, 1000 e 2000 
mg/kg, i.p.,  trinta minutos antes da 
administração da tremorina na dose de 6 mg/kg, 
i.p.. O grupo controle foi tratado com salina e o 
padrão com biperideno na dose de 3 mg/kg via 
i.p. Os tremores foram observados por 1 hora 
com intervalos de 10 min seguindo a graduação 
de 0 (ausência de tremor), 1 (espasmos 
intercalados), 2 (tremores sem sudorese) e 3 

Produtos Naturais e Toxinologia

208



(tremores intensos com sudorese). Nas doses de 
2000 e 1000 mg/kg o EEBPs foi capaz de 
diminuir a intensidade dos tremores até 50 min 
de observação (p<0,05) com valores médios por 
hora de 0,9 ± 0,2 e 0,9 ± 0,3 respectivamente em 
comparação com o grupo controle 2,7 ± 0,1 
sendo este efeito semelhante ao observado com o 
padrão 0,5 ± 0,1. Outras doses não promoveram 
alterações significativas.
Conclusões: Sugere-se que o EEBPs apresenta 
um perfil de droga que poderá ser usada no 
tratamento dos tremores do Mal de Parkinson. 
Entretanto, estudos mais detalhados são 
necessários para uma melhor avaliação deste 
efeito.
Apoio Financeiro: CNPq e UFPB

08 - 111
EFEITO DOS COMPOSTOS DA CROTON 
CENTIDIFOLIUS NA PRODUÇÃO DE 
ÓXIDO NÍTRICO EM RATOS 
SUBMETIDOS A PLEURISIA
1,2 2 4Nardi GM, Siqueira-Junior JM, Delle 

3 3Monache F, Timbola AK, Pizzolatti MG, 
3 1Ribeiro-do-valle RM. Centro de Ciências 
Biológicas da Saúde, CCBS, Universidade do 
Oeste de Santa Catarina  UNOESC, Joaçaba, 

2SC, Brasil. Departamento de Farmacologia, 
2Departamento de Bioquímica, CCB, 
3Departamento de Química, CFM, 
Universidade Federal de Santa Catarina - 

4UFSC, Florianópolis, SC, Brasil. Centro 
Chimica Recettori, CNR, Universitá Cattolica 
Del Sacro Cuore, Largo F. Vito 1, 00168, 
Rome, Italy

Objetivo: Croton celtidifolius, possui 
substâncias com atividade antioxidante, 
analgésica e antiinflamatória, relacionado 
p r i n c i p a l m e n t e  c o m  a  p r e s e n ç a  d e  
proantocianinas e que parte do mecanismo 
antiinflamatório se deve a redução da 
peroxidação lipídica aumento da atividade da 
enzima antioxidante SOD. Nosso objetivo é 
determinar se a FAE, as sub-frações 35SF e 63SF 
e a catequina poderiam reduzir os níveis de 
nitrito/nitrato, metabólitos do NO no exudato 
pleural de ratos jás que muitas condições 
inflamatórias estão relacionadas com a produção 
de grandes quantidades de NO.
Métodos e Resultados: A determinação de 
nitrito/nitrato foi medido no sobrenadante do 
exudato pleural de ratos submetidos a pleurisia 
induzida por carragenina, como um indicador da 
síntese de NO. Nos animais controle, o processo 
inflamatório promoveu um aumento da 
quantidade de nitrito/nitrato no exudato pleural 
que após 4 h foi de 31,9 ± 3,7 mM. O tratamento 
prévio dos animais com 30 mg/kg de FAE, 
catequina, 35SF e 63SF não alterou os níveis de 
nitrito/nitrato nos exudatos pleurais de ratos 
submetidos à pleurisia, os valores são 
respectivamente 29,2 ± 3,1; 41,6 ± 5,6; 34,9 ± 
2,0 e 35,8 ± 8,8 mM

Conclusões: Nossos resultados demonstram 
que a FAE, 35SF, 63SF e catequina, não 
reduziram os níveis de nitrito/nitrato no exudato 
p leura l  de  ra tos ,  ass im,  seu  efe i to  
antiinflamatório pode não ser resultado da 
inibição das enzimas que catalizam a formação 
de NO.
Apoio Financeiro: CNPq

08 - 112
EFEITO PRELIMINAR DO EXTRATO 
ETANÓLICO DE Azadirachta indica 
SOBRE Leishmanias 

1 1 1Cruz , FJSM., Miranda , WRH., Mistura , 
2 1SLL., Chaves , MH., Almeida , FRC., 

1 1 2Carvalho , FAA CCS e CCN /UFPI

Objetivo: O controle das leishmanioses é feito 
baseado no combate ao vetor, eliminação dos 
reservatórios e no tratamento dos casos 
humanos que, há mais de 50 anos, é feito 
utilizando-se drogas como os antimoniais 
pentavalentes, pentamidina e anfotericina B. O 
tratamento é tóxico, requer cuidados e 
acompanhamento médico, resultando na pouca 
adesão por parte dos doentes. Em vista disso, 
muitos pesquisadores têm se dedicado à busca 
de novos fármacos e uma fonte de investigação 
são as plantas medicinais. A Azadirachta indica 
(Meliácea) tem despertado grande interesse pela 
gama de efeitos farmacológicos, destacando-se 
a atividade imunoestimulatória (Logambal & 
Michael, Int J Dermatol, 2000, 39(9):689-94) e 
ação sobre Trypanosomatidae (Azambuja & 
Garcia, Mem Inst O Cruz, 1992, 87(5):69-72). 
Baseado nessas informações, avaliamos a 
atividade leishmanicida in vitro do extrato 
e tanól ico da  A.indica sobre  formas 
promastigotas de Leishmania.
Métodos: O extrato etanólico foi preparado a 
partir das folhas, as quais foram desidratadas, 
trituradas, adicionado etanol e evaporado o 
solvente. Cepas de L. major e L. amazonensis 
foram cultivadas em placas de 96 poços 

5(contendo 1x10  promastigotas cada) em meio 
de Schineider's, e foram adicionadas diferentes 
concentrações do extrato diluído em DMSO. 
Resultados: ambas as cepas são susceptíveis à 
ação desse extrato e concentrações acima de 0,8 
mg/mL inibiram 100% do crescimento após 24h 
de cultivo, progredindo a inibição após 48 e 72h.
Conclusões: O extrato etanólico da A. indica 
possui ação leishmanicida sobre formas 
promastigotas de Leishmania em meio de 
cultura.
Apoio Financeiro: CNPq e PROCAD

08 - 113
ESTUDOS DAS ALTERAÇÕES 
CELULARES APÓS A ADMINISTRAÇÃO 
ORAL DO EXTRATO FLUIDO DE 
Curcuma Zedoaria.

&F. Carvalho*, J. Carvalho , C. Alberto de 
#Castro*, M.Nicoletti  D.Maria*. * Lab. 

& Imunogenética, Inst. Butantan; Univ. Santa 
# Cecília, Santos; Depto. Farmácia, USP, SP.

Objetivo: Curcuma zedoaria (Christ.) Roscoe é 
um fitoterápico utilizado pela medicina oriental; 
contém vários sesquiterpenos que são efetivos 
nos tratamentos de vários distúrbios 
gastrintestinais, da coagulação, amenorréia e 
cirrose hepática. Neste trabalho foi avaliada a 
ação da C. zedoaria sobre o sistema 
hematopoiético de camundongos C57Bl/6J 
tratados com o extrato fluido por via oral nas 
concentrações 1/500 e 1/1000, até 90 dias após o 
tratamento.
Métodos e Resultados: Foram avaliados os 
números totais e diferenciais de eritrócitos, 
leucócitos e células do peritônio de animais 
tratados e não tratados com o extrato fluido da C. 
zedoaria. Os resultados mostraram que para 
ambas as concentrações da droga não houve 
alterações no número total de eritrócitos 

9(1,9x10 ±0,5cel/ml), quando comparado ao 
9grupo controle (1,8x10 ±0,6cel/ml). Há 

aumento significante no número de leucócitos 
6totais após 30 (6,4x10 ±0,9 cel/ml) e 45 dias 

6(7,0x10 ±1,1cel/ml) de tratamento em ambas as 
concentrações (p<0.001). A análise diferencial 
mostrou um aumento do número de linfócitos e 
neutrófilos dos animais tratados (p<0.001). 
Após 90 dias, houve uma diminuição 
significante no número das células residentes no 
p e r i t ô n i o  d o s  a n i m a i s  t r a t a d o s  

6(4,2x10 ±0,5cel/ml) na concentração de 1/1000, 
quando comparado ao grupo controle 

6(6,7x10 ±1,0cel/ml).
Conclusões: O tratamento por via oral com o 
extrato fluido da Curcuma zedoaria mostrou 
que a droga induz um aumento significante no 
número total de leucócitos demonstrando sua 
importância na indução e/ou modulação de 
processos inflamatórios, o que poderá esclarecer 
vários indicações terapêuticas provenientes da 
medicina popular.
Apoio Financeiro:

08 - 114
ALTERAÇÕES RENAIS INDUZIDAS 
PELO VENENO DE Bothrops erythromelas.
Sousa, F.C.M., Martins, A.M.C., Havt, A., 
Nobre, A.C.L., Aprígio, C.C., Barbosa, P.S.F., 
Fonteles, M.C., Monteiro, H. S.A. Depto. de 
Fisiologia e Farmacologia e Depto. de 
Análises Cínicas e Toxicológicas  UFC.

Objetivo: As complicações renais são 
freqüentes após acidentes ofídicos. O objetivo 
deste trabalho foi estudar os efeitos do veneno 
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da Bothrops erythromelas em rim isolado.
Métodos e Resultados: Foi utilizado o sistema 
de perfusão de rim isolado de rato (Fonteles, 
M.C. et al, Am. J. Physiol., 244, p. 235, 1983), 
com solução de Krebs-Henseleit, contendo 6g% 
de albumina bovina à 38° C, durante 120 min. 
Após 30 min. de controle interno adicionou-se o 
veneno da B. erythromelas (VBE; 10m g/ml). A 
cada 10 min foi medida a pressão de perfusão 
(PP) e coletadas amostras de urina e perfusatos 
para dosagem de sódio, inulina e osmolaridade. 
O fluxo urinário (FU), ritmo de filtração 
glomerular (RFG), percentual de transporte 

+tubular de sódio (%TNa ) e o percentual de 
+transporte tubular proximal de sódio (%pTNa ) 

foram avaliados em relação ao controle (ct) 
(Teste t de Student; *p<0,05). No grupo em que 
os rins foram tratados com o veneno da 
Bothrops erythromelas, houve uma redução da 
PP, com efeito máximo aos 90 min (ct = 116,57 ± 
3,3 mmHg vs VBE = 74,3 ± 6,7 mmHg*). O FU 

-1 -1(ct = 0,15 ± 0,01 ml.g . min  vs VBE= 0,43 ± 
-1 -10,08 ml.g . min  *), e o RFG (ct = 0,73 ± 0,07 ml 

-1 -1 -1 -1.g . min  vs VBE = 1,4 ± 0,26 ml.g .min *) 
aumentaram significativamente, contudo houve 

+um decréscimo no %TNa  (ct = 78,4 ± 1,2 vs 
+ VBE = 54,4 ± 6,0*) e no %pTNa (ct = 78,38 ± 

1,22 vs VBE = 48,80± 3,0*).
Conclusões: Estes resultados sugerem 
nefrotoxicidade causada pelo veneno da 
Bothrops erythromelas.
Apoio Financeiro: CNPq/CAPES

08 - 115
EFEITO DE FRAÇÕES DE Cecropia 
glazioui SNETH NA CAPTAÇÃO DE [3H]-
5-HT EM SINAPTOSSOMAS DE 
HIPOCAMPO DE CAMUNDONGOS

1* 2Rocha, F.F. , Costa, E.A. , De Lima, T.C.M. 
3 1 1 , Lapa, A.J. , Lima-Landman, M.T.R. 
1 2Farmacologia-SPN/UNIFESP, DCF-IB/UFG, 
3Farmacologia-CCB/UFSC

Objetivo: O tratamento oral repetido com o 
extrato aquoso de C. glazioui ou de sua fração 
butanólica (Fbut) reduz o tempo de imobilidade 
no teste da natação forçada em ratos e 
camundongos. Este efeito foi correlacionado a 
um aumento na concentração hipocampal de 5-
HT, sugerindo uma atividade do tipo 
antidepressiva dos extratos (Rocha, dissertação 
de mestrado, 2000). O objetivo deste trabalho é 
Investigar o efeito da Fbut e da sua fração 
majoritária (F3) na captação de [3H]-5-HT em 
s i n a p t o s s o m a s  d e  h i p o c a m p o s  d e  
camundongos.
Métodos e Resultados: A Fbut foi purificada 
em CLAE com coluna prep-ODS eluída com 
gradiente de acetonitrila (ACN, 2,5-100 %). A 
F3, obtida com rendimento de 71,6%, 
correspondeu a substâncias com TR entre 15 e 
30 min. Os efeitos da Fbut e da F3 na captação 
de  [3H] -5 -HT fo ram ava l i ados  em 

sinaptossomas incubados com 4 nM de [3H]5-
OHT (84 Ci/mmol, 6 min., 37 C, Krebs), na 

ausência ou na presença de Fbut (10-3000 
mg/mL) ou F3 (15-1500 mg/mL). A captação foi 

Ointerrompida a 4 C e, após filtração, a 
radioatividade do filtro foi medida em contador 

-9 -6b. A imipramina (0,5 x 10  1,5 x 10 M) foi 
utilizada como controle positivo do teste. A 
incubação prévia de Fbut reduziu a captação de 
[3H]-5-HT com IC50 de 289,7 mg/mL (LC = 
134,6-622,3; n=3). A mesma atividade foi 
observada após incubação da F3 (281,8 mg/mL, 
LC = 125,3-632,4; n=3). A imipramina inibiu a 
captação de [3H]-5-HT com IC50 de 62,5 nM 
(LC=36,9-106,2; n=4).
Conclusões: A inibição da captação de [3H]-5-
HT pela Fbut e pela F3 pode explicar a atividade 
do tipo antidepressiva da Cecropia glazioui 
Sneth.
Apoio Financeiro: *CNPq

08  116
EVIDÊNCIAS DE EFEITOS ANTI-
INFLAMATÓRIOS DO PRINCIPAL 
COMPONENTE DO VENENO DE 
ABELHA, A MELITINA EM 
CAMUNDONGOS.
1Cunha, F.M., 1Campos, M.M., 2Juliano, L., 
1Calixto, J.B. 1Depto de Farmacologia, CCB, 
UFSC. 2Depto de Biofísica, UNIFESP.

Objetivo: Algumas ações anti-inflamatórias de 
componentes do veneno de abelha têm sido 
decritas nos últimos anos (Kwon et al., Life Sci, 
71: 191, 2002). Uma vez que 50 % do veneno é 
constituído pelo peptídeo melitina, o presente 
trabalho avaliou os possíveis efeitos anti-
inflamatórios deste componente do veneno de 
abelha.
Métodos e Resultados: Foram usados 
camundongos machos (25  30 g) e o edema de 
pata foi induzido por vários agentes flogísticos. 
O pré-tratamento com melitina (1-10 mg/kg, 

-s.c., 30 min ) inibiu significativamente e de 
forma dose-dependente o edema (Imáx. 66%) e 
a migração de neutrófilos (85%) induzidos pela 
carragenina (Cg: 300 ìg/pata). A DI50 (IC 95%) 
obtida foi de 4 (3.5  4.6) mg/kg. Os edemas 
induzidos pela bradicinina (3 nmol/pata) e pelo 
fator de ativação plaquetária (3 nmol/pata) 
também foram inibidos significativamente pelo 
pré-tratamento com melitina (4 mg/kg), sendo 
as Imáx iguais a 80 e 83%, respectivamente. 
Adicionalmente, as respostas edematogênicas 
induzidas pela histamina (100 ìg/pata) e pela 
substância P (30 nmol/pata) foram apenas 
discretamente inibidas. Entretanto, quando o 
edema foi induzido pelos venenos de B. 
jararaca (10 ìg/pata) ou Apis mellifera (1 
ìg/pata), o peptídeo em estudo não foi capaz de 
inibir o aumento do volume das patas.
Conclusões: Os resultados do presente trabalho 
confirmam e estendem dados da literatura que 
descrevem ações anti-inflamatórias para 

componentes do veneno de abelha, explicando 
em parte o uso terapêutico do veneno pela 
medicina popular.
Apoio Financeiro: CAPES/CNPq/Finep

08 - 117
DETERMINAÇÃO DE 
CONTAMINANTES BACTERIANOS EM 
Pneumus boldus, MOLINA ERVA EM 
SACHÊ, COM GRANDE INCIDÊNCIA 
DE USO EM XERÉM, D. DE CAXIAS -RJ.

1 1, 2 1Ladeira , EM; Frutuoso , VS Instituto de 
Biociências, Universidade do Grande Rio, RJ; 
2Lab. de Imunofar. DFF  IOC  FIOCRUZ, RJ.

Objetivo: No presente trabalho avaliamos os 
níveis de contaminação bacteriana em 
diferentes marcas de P. boldus, erva em sache 
para infusão.
Métodos e Resultados: Foram Coletadas 08 
diferentes marcas do produto que foram 
avaliadas através do ensaio de Contagem de 
bactérias aeróbias viáveis totais e Pesquisa e 
identificação de contaminantes bacterianos. A 
metodologia utilizada foi baseada nas 
formulações apresentadas na Farmacopéia 
Brasileira - V.5. 1988. e no. Quality Control 
Methodes for Medicinal Plant Materials, OMS, 
1998. Os resultados foram comparados com os 
padrões previstos na legislação sanitária vigente 
(RDC 12, 2001) e com o preconizado pela OMS 
para produto similar. Verificou-se que para o 
ensaio de contagem de bactérias aeróbias totais, 
100% das amostras estavam de acordo com a 
legislação sanitária vigente e 62,5% atendiam 
aos padrões estabelecidos pela OMS para 
produto similar. Com relação ao ensaio de 
Pesquisa e Identificação de Contaminantes 
Bacterianos 100% das amostras analisadas não 
apresentaram microorganismos considerados 
patogênicos pela OMS (Salmonella sp , 
Staphylococus aureus, Escherichia col e 
Pseudomonas aeruginosa) e pela RDC 12 de 
2 0 0 1  ( S a l m o n e l l a  s p ) .  O s  o u t r o s  
microorganismos identificados nas amostras 
analisadas não são considerados patogênicos 
para o homem pela via de administração oral.
Conclusões: Conclui-se que as amostras 
analisadas, não apresentaram riscos acentuados 
para a saúde do consumidor uma vez que não 
f o r a m  d e t e c t a d o s  m i c r o o rg a n i s m o s  
considerados potencialmente patogênicos, 
apesar de 37,5% das amostras analisadas terem 
apresentado contagem de bactérias aeróbias 
com níveis acima do estabelecido pela OMS.
Apoio Financeiro: UNIGRANRIO, FAPERJ
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08 - 118
EFEITO ANTINOCICEPTIVO DO ÓLEO 
ESSENCIAL DE OCIMUM MICRANTHUM 

1  1 2Rosas, J.F. ; Pessoa e Silva ; Zoghbi, M.G.B.  
1 1 1Rocha, J.C.S. ; Sousa, P.J.C.  DEFAR, UFPa  

2Pará; MPEG  Pará

Objetivo: O O. micranthum, é conhecida 
popularmente como estoraque ou manjericão. É 
uma espécie herbácea rica em óleos essenciais. 
Na medicina tradicional, tem sido usada para o 
tratamento de dores de cabeça, estômago e 
ouvido e nas menstruações dolorosas e como 
antisséptico ocular. Embora seja amplamente 
empregada na medicina tradicional, não há 
estudos farmacológicos que comprovem sua 
eficácia como analgésico. Portanto, o objetivo 
deste trabalho é avaliar a atividade analgésica 
central e periférica do óleo essencial de O. 
micranthum (OEOm).
Métodos: O OEOm foi obtido a partir das folhas 
secas do vegetal que foram submetidos à 
hidrodestilação em sistema de vidro do tipo 
Clevenger modificado. A atividade analgésica 
periférica foi avaliada através do teste de 
contorção abdominal induzido em camundongos 
Swiss albinos machos através da administração 
i.p. de ácido acético 0.6%. A atividade analgésica 
central foi avaliada através do modelo da placa 
aquecida onde camundongos Swiss albinos 
machos foram colocados numa superfície 

opreviamente aquecida a 50±0.5 C e registrado o 
tempo que o animal leva para reagir à 
estimulação térmica. Em ambos os modelos, os 
animais foram previamente tratados com doses 
do OEOm, p.o. Resultados: o OEOm, na dose de 

- 12 5 0  m g . k g  r e d u z i u  ( 4 1 , 1 8 ± 3 , 1 7 )  
significativamente, o número de contorções 
induzidas pelo ácido acético 0.6% em relação ao 
grupo controle (54,22±2,93) (p<0.05). A dose de 

- 1500  mg.kg  aumentou  (15 ,60±2,02)  
significativamente, a latência (em seg) ao 
estímulo térmico em relação ao grupo controle 
(7,30±0,44) (p<0.05).
Conclusões: Os resultados sugerem que o 
OEOm apresenta atividade antinociceptiva a 
nível periférico e central.
Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq

08 - 119
ANTAGONISM OF MYOTOXIC AND 
PARALYZING ACTIVITIES OF 
BOTHROPSTOXIN-I (BthTX-I) BY 
SURAMIN ON MOUSE 
NEUROMUSCULAR PREPARATIONS.

1Walter, L. G. Cavalcante , Maristela de 
1 2 2Oliveira , Emerson Z. Arruda , Paulo A. Melo , 

3Maeli Dal-Pai Silva , Márcia 
1 1Gallacci .Departamentos de Farmacologia  e 

3Morfologia   UNESP Botucatu; São Paulo, 
Brasil. Departamento de Farmacologia Básica 

2e Clínica , Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Objetivo: Polyanionic substances are known to 
form inactive acidbase complexes with 
myotoxic phospholipases A  (PLA s) from some 2 2

crotalide snake venoms. We evaluate the ability 
of suramin, a polysulfonated naphtylurea 
derivative, to antagonize the myotoxic and the 
paralyzing activities of BthTX-I, a mytoxic 
Lys49 PLA  from Bothrops jararacussu venom 2

on mice neuromuscular junction in vitro.
Métodos e Resultados: Myotoxicity was 
assessed by light and electronic microscopic 
analysis of extensor digitorum longus (EDL) 
muscles; paralyzing activity was evaluated 
through the recording of both directly and 
indirectly evoked contractions of phrenic-
diaphragm (PD) preparations. BthTX-I (1 mM) 
alone, or pre-incubated with suramin (10 ìM) at 
37 ºC for 15 minutes was added to the 
preparations for 120 minutes. BthTX-I induced 
histological alterations typical of myonecrosis 
in 14.6 ± 1.0% of EDL muscle fibers. In 
addition, BthTX-I blocked 50% of both directly 
and indirectly evoked contractions in PD 
preparations in 72.1 ± 9.1 min and 21.1 ± 2.0 
min, respectively. Pre-incubation with suramin 
abolished both the muscle-damaging and 
muscle-paralyzing activities of BthTX-I.
Conclusões: Since suramin is a polyanionic 
substance, we suggested that its effects result 
from the formation of inactive acid-base 
complexes with BthTX-I.
Apoio Financeiro: CAPES

08 - 120
ANTITUMOR EFFECTS OF VIOLACEIN 
IN EHRLICH ASCITES TUMOR IN 
VITRO AND IN VIVO
Natália Bromberg* (1); Giselle Z. Justo (2) 

 and Nelson Durán (1,3). (1) Biological 
Chemistry Laboratory, Instituto de Química, 
Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), Campinas-S.P., Brasil. e-mail: 
natalia@iqm.unicamp.br. (2) Department of 
Pharmacology / Hemocentre, FCM, 
UNICAMP, Campinas-S.P., Brasil. (3) Núcleo 
de Ciências ambientais - NCA, Universidade 
de Mogi das Cruzes; Mogi das Cruzes-S.P.

Objetivo: The present study was designed to 

investigate the ability of violacein, the major 
pigment produced by Chromobacterium 
violaceum in the Amazon river, to mediate direct 
antiproliferative effects against Ehrlich ascites 
tumor (EAT) cells in vitro as well as to evaluate 
its effect in the survival of EAT-bearing mice.
Métodos e Resultados: EAT cells were 
obtained from intraperitoneally (i.p.) growing 
tumours harvested 10 days following tumour 
inoculation. The cells were cultured in 
supplemented RPMI 1640 medium in a 
humidified atmosphere at 37°C and 5% CO . 2

They were seeded in 96-well culture plates 
5(3x10  cells/mL) and incubated with violacein 

-1(0.01-12 mmol.L ) for 72 hours. Three different 
citotoxicity tests were performed: 3-(4,5-
d i m e t h y l t h i a z o l e - 2 - y l ) - 2 , 5 - d i p h e n y l  
tetrazolium bromide reduction test, protein 
determination and phosphatase activity 
determination. Both MTT and phosphatase 
activity determination tests predicted an IC  of 50

-15 mmol.L  for violacein. The mice were 
6inoculated i.p. with 6x10  EAT cells and treated 

during 5 consecutive days with different 
concentrations of violacein. Violacein 0.1 and 
1.0 mg/kg showed a significant increase 
(p<0.05) on mice survival.
Conclusões: These findings demonstrated a 
growth inhibitory effect of violacein against 
EAT cells and the first in vivo results of 
violacein antitumoral activity, providing a basis 
for the potential therapeutic application of 
violacein in cancer therapy.
Apoio Financeiro: FAPESP

08  121
ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO 
EXTRATO METANÓLICO DE 
BARBATIMÃO SOBRE LINHAGENS 
BACTERIANAS GRAM POSITIVAS.

1 1Barbosa, M.A.C. ; Bringel, K. P. ; Cordeiro, L. 
1 2 2N. ; Cabral, F. R. F. ; Costa, J.G.M. ; Coutinho, 

1;2H. D. M.  * mary.acb@terra.com.br 1-
Faculdade de Medicina do Juazeiro do Norte-
FMJ 2-Universidade Regional do Cariri-
URCA

Objetivo: O habitat do Stryphnodendron 
coriaceum Martius (Barbatimão) está 
distribuído pelo cerrado e na região do Cariri, 
sendo encontrado tanto no cerrado como no 
cerradão. Avaliar a atividade antibacteriana da 
fração metanólica do extrato de Barbatimão.
Métodos e Resultados: A atividade da fração 
metanólica foi testada em volumes crescentes 
100, 200, 500 e 1000ml, sobre 6 bactérias 
patogênicas Gram positivas multiresistentes. Os 
testes foram realizados em Placas de Petri 
contendo Mueller Hinton Agar, incubadas a 
37°C com leituras realizadas em intervalos de 
24 e 48 horas. As bactérias que apresentaram 
sensitividade bactericida à fração metanólica 
foram submetidas à curvas de crescimento em 
meio Mueller Hinton líquido, nas concentrações 
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100, 200 e 500ml sob agitação constante a 37°C. 
Foram realizadas 6 leituras do crescimento 
bacteriano em espectrofotômetro com 
Densidade Óptica (D.O) de 550nm em 
intervalos de 1 hora. A fração metanólica 
mostrou atividade bacteriostática (50%) e 
bactericida (50%) sobre as seis linhagens gram 
positivas. As curvas de crescimento mostraram 
que as linhagens bacterianas sensíveis tiveram 
seu crescimento inibido na presença da fração. 
Estes resultados indicam a existência de algum 
metabólito na fração metanólica com potencial 
antibiótico, bem como, da sua interferência no 
ciclo celular.
Conclusões: Os testes permitiram comprovar a 
existência da atividade antibacteriana da fração 
metanólica do extrato de Stryphnodendron 
coriaceum.
Apoio Financeiro: URCA E FMJ

08 - 122
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO 
EXTRATO HIDROALCÓOLICO E 
ÁCIDOS DITERPÊNICOS ISOLADOS DE 
Mikania laevigata SCHULTZ BIP.
1,2 1 1Delsin, A.P.M., Duarte, M.C.T., Melo, L.V., 
1 1 1Delarmina, C., Machado, A.L.M., Santos, C., 
1 1 2Rehder, V.L.G. CPQBA-UNICAMP, FOP-
UNICAMP

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi 
determinar a Concentração Mínima Inibitória 
(MIC) do extrato hidroalcoólico e de ácidos 
diterpênicos isolados da M. laevigata
Métodos e Resultados: Preparou-se o extrato 
hidroalcoólico  EHMl (etanol:água (70:30)) a 
partir de folhas secas e moídas de M. laevigata. 
Na análise por CG-EM deste extrato metilado 
foram encontrados dois compostos majoritários: 
o ácido caurenóico 1 e o ácido cupressênico 2. 
Os ácidos foram obtidos a partir do 
fracionamento em coluna seca do EHMl, 
seguido de purificação em coluna flash. O 
extrato e os compostos purificados foram 
submetidos a determinação da MIC contra nove 
linhagens de bactérias e uma linhagem de 
levedura: S.aureus CCT2740, Enterococcus 
faecium CCT 5079, Rhodococcus equi CCT 
0541, Escherichia coli CCT 0547, S. 
epidermides ATCC12228, Micrococcus luteus 
CCT 2692, Streptococcus faecium ATCC 10541, 
Salmonella choterasuis CCT 4296, Bacillus 
subtilis CCT 2576 e Candida albicans CCT 776. 
Os resultados mais significativos estão 
apresentados na tabela I. Tabela I. Resultados do 
MIC (µg/mL) do EHMl e dos ácidos 1 e 2.

* inativo (> 500 µg/mL para 1 e 2 e > 2000 
µg/mL para o EHMl)
Conclusões: O EHMl e os ácidos 1 e 2 
apresentam potencial de aplicação como 
antimicrobiano para as bactérias S. aureus, 
S.faecium e B. subtilis, de acordo com os valores 
de MIC encontrados. O ácido 1 foi mais ativo 
que o antibiótico padrão para o S. faecium e B. 
subtilis.
Apoio Financeiro: FAPESP

08 - 123
EFEITO LOCAL E SISTÊMICO DA 
METALOPROTEINASE TIPO 
DESINTEGRINA JARARAGINA EM 
CAMUNDONGOS.

# Alberto de Castro, C.*; Vassão, R. ; Moura da 
# Silva, A.*; Maria, D. * Lab. Imunopatologia e 

#Lab. Imunogenética, Instituto Butantan.

Objetivo: A toxina Jararagina (JARA), isolada 
d o  v e n e n o  d a  B . J a r a r a c a  é  u m a  
metaloproteínase tipo desintegrina, capaz de 
induzir hemorragia, inibir a agregação 
plaquetária e inibir metástases de células 
tumorais. Estudar os efeitos da injeção 
subcutânea de baixas doses de JARA (6 a 48 ng), 
após 6, 12 e 24 horas.
Métodos e Resultados: Métodos  Grupos de 04 
camundongos C57BL/6J foram injetados com 
JARA nas concentrações de 6, 12, 24 e 48ng; 
como controle foram utilizados camundongos 
injetados com salina. Os animais foram 
sacrificados em diferentes tempos e colhidos o 
sangue periférico, lavado peritoneal, exsudato 
inflamatório e tecido epidérmico. Foi realizada 
a contagem total e diferencial dos eritrócitos e 
leucócitos periféricos, análise quantitativa do 
infiltrado inflamatório cutâneo, da cavidade 
peritoneal e a atividade hemorrágica cutânea. 
Resultados e Discussão  A JARA induziu 
aumento significante (p<0.001), no número 
total de leucócitos circulantes (linfócitos e 
neutrófilos), após 6 horas da injeção. Nos 
compartimentos subcutâneo e peritoneal a 
JARA induziu a migração de células 
inflamatórias,  predominantemente de 
macrófagos, em todas as concentrações e 
tempos. Análise diferencial das células 
peritoniais, mostrou grande número de 
mastócitos íntegros e degranulados, nos animais 
tratados em relação ao grupo controle. 
Observamos que a atividade hemorrágica 
cutânea da JARA ocorreu após 12 horas, 
somente nas concentrações de 24 e 48 ng
Conclusões: A toxina jararagina em baixas 
concentrações induz aumento significante de 
leucócitos periféricos e migração de 
m a c r ó f a g o s  e  m a s t ó c i t o s  p a r a  o s  
compartimentos subcutâneo e peritoneal e nas 
concentrações de 24 e 48ng, também foi 
observado atividade hemorrágica.
Apoio Financeiro:

08 - 124
ATIVIDADE BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA DO EXTRATO 
ETANÓLICO DE BARBATIMÃO SOBRE 
LINHAGENS BACTERIANAS GRAM 
POSITIVAS.

1 1Barbosa, M.A.C. *; Bringel, K. P. ; Alencar, S. 
1 1 2C. ; Cordeiro, L. N. ; Cabral, F. R. F. ; Costa, 

2 1;2 J.G.M. ; Coutinho, H. D. M.
*mary.acb@terra.com.br 1-Faculdade de 
Medicina do Juazeiro do Norte-FMJ 2-
Universidade Regional do Cariri-URCA

Objetivo: O Barbatimão (Stryphnodendron 
coriaceum Martius) é utilizado na medicina 
popular como anti-hemorrágico e contra 
afecções cutâneas. Avaliar a atividade 
bactericida e bacteriostática do extrato de 
Barbatimão (fração etanólica).
Métodos e Resultados: A atividade do extrato 
etanólico (diluído 1:20) foi testada em volumes 
crescentes 100, 200, 500 e 1000ìl, sobre 6 
bactérias patogênicas Gram positivas 
multiresistentes. Os testes foram realizados em 
Placas de Petri contendo Mueller Hinton Agar, 
incubadas a 37°C com leituras realizadas em 
intervalos de 24 e 48 horas. As bactérias que 
apresentaram sensitividade bactericida à fração 
etanólica foram submetidas à curvas de 
crescimento em meio Mueller Hinton líquido, 
nas concentrações 100, 200 e 500ìl sob 
agitação constante a 37°C. Foram realizadas 6 
leituras do crescimento bacteriano em 
espectrofotômetro com Densidade Óptica (D.O) 
de 550nm em intervalos de 1 hora. A fração 
etanólica mostrou atividade bacteriostática 
(50%) e bactericida (50%) sobre as seis 
linhagens gram positivas. As curvas de 
crescimento mostraram que as linhagens 
bacterianas sensíveis tiveram seu crescimento 
inibido na presença da fração.
Conclusões: Possivelmente algum metabólito 
na fração etanólica tem potencial antibiótico, 
bem como, interfere no ciclo celular. Os testes 
permitiram comprovar a atividade bactericida e 
bacteriostática da fração etanólica do extrato de 
Stryphnodendron coriaceum.
Apoio Financeiro: URCA E FMJ.

08 - 125
E F E I T O S  D O  C H Á  V E R D E  E M  
INDIVÍDUOS DISLIPIDÊMICOS
Alissana Ester Iakmiu Camargo (UEL); Márcia 
Bertipaglia de Santana (UEL); Bruno Alberto 
Fabris (UEL); Décio Sabbatini Barbosa (UEL).

Objetivo: Em função da controvérsia se o chá 
verde (Camellia sinensis) possui propriedades 
antioxidantes e/ou hipolipemiantes é que foi 
proposto este estudo.
Métodos e Resultados: Vinte indivíduos 
dislipidêmicos com idade entre 22 e 60 anos (x = 
42,72 ± 14,12) ingeriram por 30 dias 6g de chá 
verde em 500mL de água. Vinte mL de sangue 
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foram colhidos e em um autoanalisador foram 
efetuados doseamentos de colesterol total (CT), 
colesterol HDL, triacilgliceróis (TG) e ácido 
úrico (AU). Para o cálculo do colesterol LDL foi 
utilizada a equação de Friedewald. A capacidade 
antioxidante total plasmática (TRAP) e a 
avaliação dos níveis de hidroperóxidos lipídicos 
(LOOH) foram feitas por quimiluminescência. 
Na análise estatística utilizou-se o teste t de 
Student bicaudal com nível de significância em 
5%. Os valores obtidos foram os seguintes: CT 
(pré-chá x = 240,65 ± 35,66; pós-chá x = 237,70 
± 46,50 p = 0,4743); HDL (pré-chá x = 41,75 ± 
12,95; pós-chá x = 42,40 ± 12,50 p = 0,6414); 
LDL (pré-chá x = 164,85 ± 34,06; pós-chá x = 
159,50 ± 42,88 p= 0,2557); TG (pré-chá x = 
173,20 ± 75,28; pós-chá x = 183,35 ± 90,39 p = 
0,5574); AU (pré-chá x = 5,90 ± 1,71; pós-chá x 
= 5,973 ± 1,90 p= 0,6674); TRAP (pré-chá x = 
881,0 ± 229,51; pós-chá x = 1037,2 ± 216,61 p = 
0,0301); LOOH (pré-chá x = 17150 ± 10861; 
pós-chá x = 25197 ± 14589 p = 0,0542).
Conclusões: Apesar de não observarmos 
melhora no perfil lipídico e nem no AU, 
verificamos um aumento significativo no TRAP. 
Em função disso concluímos que o chá verde 
pode contribuir na prevenção às doenças 
cardiovasculares.
Apoio Financeiro:

08 - 126
EFEITO DO EXTRATO 
HIDROALCOOLICO PERCOLADO DAS 
RAIZES DE PFAFFIA GLOMERATA 
(SPRENG) PEDERSEN (HAPER) SOBRE 
A SECREÇÃO ÁCIDA GÁSTRICA
Otofuji, G.M.; Garcia,T.L.C.; Baggio, C.H.; 
Calixto, C.P.; Freitas, C.S.; Rieck, L.; Marques, 
M.C.A., Depto de Farmacologia. UFPR. Ctba-
PR.

Objetivo: O HaPer protegeu contra lesões 
gástricas agudas induzidas por estresse, etanol e 
indometacina. O objetivo deste estudo foi avaliar 
a participação da redução de secreção ácida 
gástrica e as vias envolvidas nesta ação.
Métodos: Foram determinados: volume (mL), 

+pH e acidez total (µEq[H ]/mL) do conteúdo 
gástrico de ratas Wistar, com piloro ligado, 
tratadas com HaPer (0,1; 0,3 e 1g/kg-id), na 
ausência e na presença de betanecol (2,5mg/kg-
sc), pentagastrina (400µg/kg-sc) e histamina 
(20mg /kg-sc). Resultados :O HaPer (0,1; 0,3 e 
1g/kg) reduziu a secreção ácida para 5,7+0,3; 
4,4+0,2 e 3,9+0,2; respectivamente (C:7,7+0,4). 
Nas doses de 0,3 e 1g/kg aumentou o pH para 
2,5+0,1 e 3,3+0,2 (C:1,8+0,04); e reduziu a 
acidez total para 36,0+3,5 e 23,2+3,2 
(C:68,4+3,7). As doses de 0,3 e 1g/kg evitou o 
aumento do volume (7,7+0,6 e 4,0+0,2); e a dose 
de 1g/kg evitou a redução do pH (2,7+0,1) e o 
aumento da acidez total (35,0+2,9) promovidos 
pela pentagastrina (11,1+0,5; 1,3+0,05 e 
83,8+8,1, respectivamente). A dose de 1g/kg 

evitou o aumento do volume e da acidez 
(5,1+0,5 e 68,7+8,2) e a diminuição do pH 
(2,0+0,2) promovidos pela histamina (10,6+0,4; 
105,2+2,6 e 1,2+0,02; respectivamente); e 
preveniu o aumento da secreção gástrica 
(7,0+0,3) promovido pelo betanecol (12,1+0,7).
Conclusões: O HaPer reduziu a secreção 
gástrica basal e estimulada pela pentagastrina, 
histamina e betanecol sugerindo o envolvimento 
de todas estas vias e/ou da atividade da 
H/KATPease.
Apoio Financeiro: PIBIC-CNPq

08 - 127
ATIVIDADE ANTIPIRÉTICA DO 
EXTRATO BRUTO DE Tabebuia 
avellanedae (IPÊ ROXO).
Mafra, M.R.P, Boller, S., Fraga, D, Werner, 
M.F.P.,Arruda, A.M.S., Zampronio, A.R. 
Departamento de Farmacologia da 
Universidade Federal do Paraná.

Objetivo: Avaliar o efeito do extrato bruto 
hidroalcoólico de Tabebuia avellanedae 
(EBTA) sobre a febre induzida por 
lipopolissacarídeo (LPS), sobre os níveis de 
p r o s t a g l a n d i n a s  ( P G s )  n o  f l u i d o  
cerebroespinhal (CSF) e sobre a liberação de 
fator de necrose tumoral (TNF-a ) por 
macrófagos de ratos.
Métodos e Resultados: O EBTA foi obtido de 
cascas da planta por extração com álcool de 
cereais 70%, liofilizado e ressuspenso em água 
destilada para administração. Ratos Wistar 
machos (180g) receberam água ou EBTA (2,4, 8 
e 24mg/kg, vo) e após 1h LPS (50mg/kg, ip). A 
temperatura retal dos animais foi avaliada a cada 
30 min por 6h. CSF foi coletado 3h após a 
injeção de LPS e EBTA (8mg/kg,vo), 
indometacina (IND, 5mg/kg, ip) ou água 
(1ml/kg,vo). Macrófagos peritoneais de ratos 
foram tratados com EBTA (8, 24 e 80mg/ml) ou 
dexametasona (DEX, 9?g/ml), estimulados com 
LPS e o sobrenadante coletado após 24 h. Os 
níveis de PGs no CSF e de TNF-a no 
sobrenadante foram avaliados por ELISA. O 
EBTA na dose de 2,4mg/kg não modificou a 
resposta febril induzida por LPS. No entanto, 
nas doses de 8 e 24mg/kg o EBTA reduziu em 77 
e 47% esta resposta. Os níveis de PGs no CSF 
foram reduzidos em 48,7 e 51,7% em animais 
tratados com EBTA ou IND, respectivamente. O 
tratamento de macrófagos com DEX reduziu 
(89%) enquanto que o EBTA não modificou a 
liberação de TNF-a .
Conclusões: Os resultados obtidos sugerem que 
o  EBTA possu i  e fe i to  an t ip i ré t i co ,  
possivelmente através da inibição da síntese de 
PGs no sistema nervoso central.
Apoio Financeiro: CNPq e Laboratório Yanten 
Ltda.

08  128
ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA E 
ANTIINFLAMATÓRIA DO EXTRATO 
BRUTO DE Tabebuia avellanedae (IPÊ 
ROXO).
Boller, S., Mafra, M.R.P, Reis, R.C., 
Pochapski, M.T.; Chichorro, J.G.,Arruda, 
A.M.S., Zampronio, A,R. Departamento de 
Farmacologia, UFPR.

Objetivo: Avaliar a atividade antinociceptiva e 
anti-edematogênica do extrato bruto 
hidroalcoólico de cascas de Tabebuia 
avellanedae (EBTA) bem como o efeito do 
EBTA sobre a migração de neutrófilos para a 
cavidade peritoneal de ratos.
Métodos e Resultados: Camundongos Swiss 
machos (20g) receberam água ou EBTA (2,4, 8 e 
24 mg/kg, vo) e após 1h foram submetidos aos 
testes de contorções abdominais induzidas por 
ácido acético, placa quente e rota-rod. Controles 
positivos receberam indometacina (IND, 
5mg/kg, ip), fentanil (FEN, 100?g/kg, sc) ou 
diazepam (DZP, 1mg/kg, ip), respectivamente. 
Ratos Wistar machos (180g) foram tratados 
como descrito e avaliados nos testes de edema 
de pata por carragenina e migração celular para 
o peritôneo induzida por LPS. Controles 
positivo receberam IND ou dexametasona 
(DEX, 0,5mg/kg,sc). EBTA e IND reduziram 
em 43% as contorções abdominais. No entanto, 
o EBTA não alterou o tempo de permanência na 
placa quente ou a atividade motora dos animais 
enquanto animais tratados com FEN atingiram 
97% do efeito máximo permitido na placa 
quente e DZP reduziu 44,3% a atividade motora. 
EBTA (8 e 24mg/kg) e IND reduziram em 26,5, 
49,7 e 48,5%, respectivamente, o edema 
induzido por Cg. A DEX aboliu a migração de 
neutrófilos enquanto que o EBTA não 
modificou esta resposta.
Conclusões: Os resultados sugerem que o 
EBTA possui efeito analgésico e anti-
edematogênico, similar aos anti-inflamatórios 
não esteroidais. O efeito analgésico envolve 
mecanismos periféricos e não centrais.
Apoio  F inance iro:  CNPq,  CAPES,  
Laboratório Yanten Ltda

08 - 129
ESTUDO DA TOXICIDADE AGUDA E 
SUB-AGUDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE 
OCIMUM MICRANTHUM WILLD.

1  1Espíndola, C. R. S. .; Braga, S.P. ; Zoghbi, 
 1 1 1M.G.B. ; Rocha, J.C.S. ; Sousa, P.J.C. . 

1 2DEFAR, UFPa  Pará; MPEG  Pará

Objetivo: avaliar a toxicidade aguda e sub-
aguda do óleo essencial de O. micranthum 
(OEOm).
Métodos: o OEOm foi obtido a partir das folhas 
secas do vegetal que foram submetidos à 
hidrodestilação em sistema de vidro do tipo 
Clevenger modificado. A análise da composição 
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química foi feita através de CG/EM. A DL  50

(toxicidade aguda), foi obtida em através da 
administração do OEOm, p.o., em camundongos 
Swiss albinos machos. A toxicidade sub-aguda 
foi feita através da administração, p.o., de 1/20 e 
1/10 da DL  do OEOm em ratos Wistar (machos 50

e fêmeas) durante 30 d ao fim dos quais coletou-
se sangue para avaliação de parâmetros 
bioquímicos (uréia, creatinina, colesterol, 
glicose, triglicerídeos, TGP, TGO e fosfatase 
alcalina) e hematológicos (hemácias, 
hemoglobina, hematócrito, leucócitos, VCM, 
HCM e CHCH).
Resultados: os principais constituintes 
identificados foram (E)-cinamato de metila, 
carvona, limoneno, linalol e (Z)-cinamato de 

-1metila. A DL  foi de 4.500±106,08 mg.kg . Não 50

houve alteração nos parâmetros bioquímicos e 
hematológicos em relação ao grupo controle.
Conclusões: os resultados sugerem que o 
OEOm pertence à classe 5 de xenobióticos 
(baixa toxicidade).
Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq

08 - 130
ESTUDO DO MECANISMO DE AÇÃO 
DA FRAÇÃO ACETATO DE ETILA (FAE) 
DE UM VINHO TINTO NO LEITO 
ARTERIAL MESENTÉRICO (LAM) 
ISOLADO DE RATO.

1 1Elke Zuleika Schuldt ; Mariana Appel Hort ; 
3 2Marcelo Maraschin ; Karina Ckless ; Rosa 

1 1Maria Ribeiro-do-Valle . Departamento de 
2Farmacologia/UFSC; Department of 

Pathology, University of Vermont, Burlington, 
3EUA; Centro de Ciências Agrárias/UFSC.

Objetivo: Investigar o possível mecanismo de 
ação da FAE através de determinadas drogas 
atuantes no LAM de rato.
Métodos e Resultados: Foram utilizados ratos 
machos (Wistar) com idade entre 2,5 a 3 meses. 
Os animais foram anestesiados e o LAM foi 
cuidadosamente removido e submetido a um 
sistema de perfusão em solução de Krebs, para o 
registro da pressão de perfusão (PP). Após o 
período de equilíbrio (30 minutos) foram 
realizadas curvas dose-resposta (CDR) à FAE 
(30 - 3000mg; bolus, N = 4 a 6). Em alguns 
experimentos, foram utilizados: L-NOARG 
(100mM); glibenclamida (GLI, 100m M) e 
Tetraetilamônio (TEA, 500mM) colocados junto 
com o Krebs (500mL). Para avaliar a relevância 
da via L-arginina/NO, acetilcolina (ACh, 
200nmol, bolus) foi injetada no LAM após a 
realização de todas as curvas. Resultados: As 
médias ± EPM, na dose de 3000mg, na ausência e 
na presença das drogas, foram, respectivamente: 
FAE (controle): (81,80 ± 4,03); FAE na presença 
de: L-NOARG (60,52 ± 6,96); TEA (67,12 ± 
6,07); GLI (73,14 ± 3,66). Diminuição da PP na 
presença de Ach: FAE (controle): (98,93 ± 3,86); 
FAE na presença de: L-NOARG (85,77 ± 1,58); 

TEA (66,40 ± 6,73); GLI (86,66 ± 2,41).
Conclusões: Nossos resultados com L-
NOARG e ACh sugerem que a via L-
arginina/NO parece ter um papel relevante na 
diminuição da PP induzida pela FAE. No 
entanto, os resultados obtidos com TEA e GLI 
mostram que também o EDHF parece ser de 
fundamental importância nos resultados 
obtidos.
Apoio Financeiro: CNPq

08 - 131
ATIVIDADE PROBIÓTICA DO 
FERMENTADO DE GRÃOS DE KEFIR,
Sheyla Alves Rodrigues, Álvaro Silva Lima, 
Sérgio Ricardo Stuckert Seixas, Lauro Xavier 
Filho. Universidade Tiradentes, Aracaju- SE.

Objetivo: O nosso objetivo foi verificar se o 
fermentado do caldo de açúcar mascavo por 
grãos de kefir (Kefir) produzia alterações 
teciduais no intestino de camundongos com sua 
introdução na dieta alimentar e se favorecia à 
resistência intestinal contra infeções causadas 
pela Shigella sp.
Métodos e Resultados: O Kefir foi preparado 
em duas concentrações de açúcar (10 e 15%) e 
em seguida autoclavados. A inoculação dos 
grãos de Kefir nos caldos foi realizada em 
diferentes dias com a finalidade de obter caldos 
fermentados com 1, 3 e 5 dias. Os testes foram 
realizados em camundongos (4 grupos, n=5), 
sendo os grupos 1 e 2 os controles da formal 
normal dos tecidos e das alterações causadas 
pela Shigella sp, respectivamente, e os grupos 3 
e 4 os testes com o Kefir na dieta alimentar para 
observarmos alterações teciduais e aumento da 
resistência à infecções, utilizamos cortes 
histológicos de diferentes partes do intestino. 
Observamos que nos cortes histológicos do 
grupo 1 os tecidos apresentaram-se normais, no 
grupo 2 houve intensa resposta inflamatória no 
íleo e atividade acelerada das glândulas 
secretoras de muco enquanto os grupos 3 e 4 
mantiveram-se sem alterações.
Conclusões: Concluímos que o Kefir aumenta a 
resistência intestinal à infeções por Shigella sp e 
que a introdução do Kefir não causa alterações 
teciduais, podendo ser incorporado na dieta 
alimentar como recompositor de microbiota 
intestinal.
Apoio Financeiro: HEBRON

08 - 132
EFEITO DA FRAÇÃO CONVULSIVANTE 
DO EXTRATO HEXÂNICO DE FOLHAS 
E CAULES DE CLIBADIUM 
SURINAMENSE LINN (CUNAMBÍ) EM 
ÁTRIO ESQUERDO DE RATO.
1 3 3  Costa, E.A.; Rocha, F.F.; Torres, L.M.B. ; 
2 3 3De Lima, T.C.M.; Lapa, A.J. Lima-Landman, 

1 2M.T.R.. DCiF - IB/UFG  GO. Farmacologia - 
 3CCB/UFSC  SC. Farmacologia/SPN - 

UNIFESP.- SP.

Objetivo: A administração oral do extrato 
etanólico das folhas de Cunambí causa 
excitação, convulsões tônico-clônicas 
generalizadas e óbito em camundongos. Estes 
efeitos foram mantidos após extração com 
h e x a n o  ( E x t H e x )  e  i n i b i d o s  c o m  
benzodiazepínico (Costa, SBFTE, res. 7.020, 
2002). Estudar o efeito do ExtHex e da fração 
convulsivante (FC) no período refratário efetivo 
(PRE) do átrio esquerdo de rato, buscando 
entender o mecanismo celular da ação do 
Cunambí.
Métodos e Resultados: Caules e folhas de C. 
surinamense coletados em Gurupi (TO) foram 

osecos (35  C), moídos e extraídos com hexano 
em Soxhlet (36 h). Em coluna de sílica eluída 
com hexano e concentrações crescentes (0-
100%) de acetato de etila foi obtida uma fração 
(FC) revelada em UV com RF 0,4, que manteve 
a ação convulsivante. O átrio isolado em Tyrode 

oa 37 C foi estimulado eletricamente e registradas 
as contrações isométricas. O PRE atrial foi 
medido como o menor intervalo de estimulação 
capaz de reproduzir 50% da contração controle. 
O PRE foi determinado antes, durante e após a 
incubação do ExtHex ou da FC (n=6-8). O PRE 
na presença do ExtHex (0,75, 1,5 e 3 mg/mL) foi 
aumentado em 5,7%, 12,5% e 34,9%, 
respectivamente e de 22,6 % na presença de FC 
(0,3 mg/mL) em relação à basal (106,5 ± 2,8 
ms).
Conclusões: O prolongamento da repolarização 
e a diminução da excitabilidade atrial parecem 
estar relacionados à ação convulsivante do 
Cunambí. Neste caso, a ação central poderia ser 
devida a uma inibição de neurônios inibidores.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq

08-133
EFEITO DE SUBSTÂNCIAS ISOLADAS 
DE ESPÉCIES DAS FAMÍLIAS 
MELIACEAE E FLAVOCOURTIACEAE 
SOBRE A FAGOCITOSE E A PRODUÇÃO 
DE KC (IL-8) POR MACRÓFAGOS

1 2 2Fernandes, B ; Pereira, JG ; Siani, AC ; 
1 1 1Henriques, MGMO ; Sampaio, ALF  Lab 

2Farmacologia Aplicada, PN4 
FarManguinhosFIOCRUZ-RJ 
asampaio@far.fiocruz.br

Objetivo: Substâncias vegetais capazes de 
modular a atividade de macrófagos são 
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c a n d i d a t a s  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  
imunomoduladores. Investigamos o efeito das 
substâncias FA02/88 (Flacourtiaceae) e 
FA02/139 (Meliaceae) sobre a fagocitose e 
produção de KC por macrófagos. As espécies 
vegetais tiveram seus nomes omitidos devido à 
proteção de patente.
Métodos e Resultados: A fagocitose por 
m a c r ó f a g o s  p e r i t o n e a i s  m u r i n o s  

5(Balb/c;2x10 cél/mL) foi analisada 1h após a 
6adição de zimosan (ZIM;10 part/mL). Os 

tratamentos foram realizados por 1h antes da 
adição do ZIM, as doses das amostras testadas 
apresentaram inibição da produção de NO. A 
produção de KC foi analisada 4h após a adição 
de ZIM. A estimulação com IFN-g (1-40U/mL) 
induziu um aumento significativo (p<0.05) da 
fagocitose, sendo máximo na dose de 10U/mL 
concomitante a um aumento da expressão de 
CD11b. Observamos, em experimentos de 
bloqueio com anticorpos monoclonais anti-
CD11b (10mg/mL), que este aumento da 
fagocitose está relacionado à expressão de 
CD11b. A estimulação com ZIM induziu um 
aumento significativo na produção de KC. A 
FA02/88 (0.0005mg/mL) não foi capaz de 
alterar a fagocitose. Entretanto, FA02/139 
(100mg/mL) inibiu significativamente (p<0.05) 
a fagocitose espontânea e até mesmo a 
fagocitose das células estimuladas com IFN-g 
10U+ZIM. Conclusão Nossos resultados 
demonstram que a FA02/139 apresenta efeito 
supressor da fagocitose. Dados preliminares 
indicam que as amostras modulam a produção 
de KC.
Conclusões: Nossos resultados demonstram 
que a FA02/139 apresenta efeito supressor da 
fagocitose. Dados preliminares indicam que as 
amostras modulam a produção de KC.
Apoio Financeiro: CNPq; PDTIS/FIOCRUZ

08-134
EFEITO DEPRESSOR CENTRAL DO 
ÓLEO ESSENCIAL DE ANIBA 
ROSEADORA DUCKE EM 
CAMUNDONGOS.
1,2* 1 2Almeida, R.N., Leite, J.R., Quintans-Júnior 

2 3L.J., Morais, L.C.S.L., Maia, J.G. -  
1Departamento de Psicobiologia/UNIFESP-

2EPM, São Paulo/SP; Departamento de 
3Fisiologia e Patologia da UFPB, Museu 

Emílio Goeldi  Belém/PA

Aniba  roseadora  Ducke ,  conhec ida  
popularmente como “Pau-rosa”, é uma planta da 
família Lauraceae encontrada na região 
Amazônica, cujo óleo essencial é tido pela 
população como detentor de atividade 
anticonvulsivante, além de ter grande 
importância na economia local como produto de 
exportação.  O objetivo do presente trabalho foi 
avaliar os efeitos diretos da injeção do óleo 
essencial da planta sobre o sistema nervoso 
central. Métodos: camundongos Swiss Webster, 
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(25-35 g, N= 10/grupo) foram injetados via i.p. 
com o óleo essencial em forma de emulsão a 5% 
v/v (grupo experimental), salina  0,9% 
(controle) e pentobarbital sódico  50 mg/kg 
(grupo padrão). Imediatamente após os 
respectivos tratamentos foram avaliados os 
seguintes parâmetros comportamentais: a)  
latência (medida em segundos) para a perda do 
reflexo de endireitamento (o não retorno a 
posição natural de decúbito ventral), e b) Tempo 
total de sono (expressos em minutos). 
Resultados e Discussão: Todos os animais do 
grupo experimental apresentaram significativa 
perda do reflexo postural (p< 0,001), com 
latência (média e desvio padrão) de 125,5 + 3,2 s 
maior que a do grupo padrão  182,7 + 8,5 s. O 
tempo total de sono do grupo experimental ( 
99,3 + 9,8 min) foi maior que o do grupo padrão 
(54,9 + 6,1 min). Por outro lado, nenhum dos 
animais do grupo controle (tratado apenas com 
salina) apresentou perda da postura. A análise 
estatística dos dados foi feita usando ANOVA (2 
vias) seguido do Teste de Dunnet. Com base 
nestes resultados, é possível sugerir que o óleo 
essencial de A. roseadora injetado por via i.p. 
em camundongos apresentou um perfil de ação 
depressora do SNC, podendo esse efeito ser  do 
tipo hipnótico/anestésico.
Apoio financeiro: AFIP. * Apresentador do 
trabalho.

215



09 - 001
ESTUDO DA INTERCAMBIALIDADE DE 
DUAS FORMULAÇÕES DE 
PROPRANOLOL (40MG)
Nascimento, D.F., Guzzo, G.C., Martins, I.L., 
Leite, I.O., Moraes M.O.*; Moraes, M.E.A.*; 
Frota Bezerra, F.A.*; Pedrazzoli, Jr.J**. 
Unidade de Farmacologia Clínica*- Depto. de 
Fisiologia e Farmacologia - UFC-
UNIFAGUniversidade São Francisco-SP **

Objetivo: Comparar a biodisponibilidade entre 
as formulações de PROP (comprimido de 40 
mg) produzidas pela União Química Indústria 
Farmacêutica S/A (UQ) e pelo Laboratório 
Wyeth (Referência).
Métodos e Resultados: Estudo aberto, 
randomizado e cruzado, 26 voluntários sadios, 
com idade entre 18 e 50 anos. Os voluntários 
foram selecionados através de consulta médica, 
ECG e exames laboratoriais. Foram internados 
por 2 períodos de 36 horas e com 7 dias de 
intervalo entre os internamentos. As 
concentrações plasmáticas de PROP foram 
dosadas por HPLC-MS-MS. A concentração 
máxima obtida (Cmax) e a área sob a curva da 
concentração plasmática versus o tempo (AUC) 
foram determinadas e comparadas. Foram 
realizados testes paramétricos (ANOVA) e não-
paramétricos para cálculo das médias 
geométricas das razões Teste/Referência dos 26 
voluntários para Cmáx e AUC(0-24h). A 
bioequivalência foi avaliada de acordo com os 
critérios adotados pelo FDA e ANVISA, onde 
90% das razões Teste/Referência devem estar 
contidos no intervalo de 80 a 125%. As 
formulações foram bem toleradas havendo 
relatos de eventos adversos de leve intensidade 
tais como: cefaléia (n=6) e fotofobia (n=1). As 
médias geométricas das razões Cmax e AUC(0-
24h) do PROP UQ versus Ayerst Propranolol® 
foram respectivamente de 101,38% (IC de 
90%=86,85  118,34%) e 102,93% (IC de 
90%=92,88  114,81%).
Conclusões: Assim, concluímos que as 
formulações de PROP são bioequivalentes tanto 
para taxa e extensão da absorção.
Apoio Financeiro: União Química Indústria 
Farmacêutica S/A e InCB.

09 - 002
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA 
TERAPÊUTICA DO RHEUMAZIN® NO 
MODELO DE EXODONTIA DO 
TERCEIRO MOLAR
Guzzo, G. C; Barroso, A.B.; Vasconcellos, 
M.C.; Lima, F.AV; Frota Bezerra, F.A; Moraes, 
M.O; Moraes, M.E.A. Unidade de 
Farmacologia Clínica  Depto. de Fisiologia e 
FarmacologiaUFC

Objetivo: Avaliar a eficácia terapêutica do 
Rheumazin Forte® (RF) no modelo de 
exodontia do terceiro molar inferior.

Métodos e Resultados: Os voluntários eram 
portadores de dentes terceiros molares 
inferiores, erupcionados, semi-inclusos ou 
inclusos em posição vertical ou mesioangular 
(Winter), classe I ou II em posição A, B, ou C 
(Pell & Gregory). Estudo pesquisador-cego, 
randomizado 1:1, no qual os voluntários 
receberam RF ou Feldene® - Piroxicam 20mg 
(controle positivo) 30 min após o procedimento 
cirúrgico, por v.o, a cada 24 horas, durante 5 
dias. A eficácia foi avaliada através da 
mensuração da dor pela escala analógica visual 
(EVA), edema (mensuração em mm) e 
necessidade da utilização da medicação 
analgésica de resgate (Paracetamol). A 
intensidade acumulada de dor durante os 5 dias 
de tratamento (tto) foi de 136mm para o Feldene 
e 122mm para o RF. A quantidade acumulativa 
de Tylenol® utilizada nos 5 dias de tto foi de 24g 
(grupo Feldene®) e 13g (grupo RF). Em 
nenhuma das variáveis estudadas houve 
diferença estatística significativa (p>0,05). O 
grupo tratado com RF apresentou a mesma 
eficácia terapêutica quanto a diminuição da 
intensidade da dor e na redução do edema com 
menor necessidade da utilização da medicação 
de resgate para alívio da dor, quando comparado 
ao Feldene®.
Conclusões: O RF pode ser utilizado no 
tratamento da dor e do edema pós-exodontia do 
3º molar, possibilitando uma menor utilização 
de medicação analgésica adicional, o que 
miniminiza a hepatotoxicidade do paracetamol.
Apoio Financeiro: Catafarma Indústria 
Farmacêutica Ltda e InCB.

09 - 003
HISTOLOGICAL EVALUATION OF 
HIPODERMIS SUBMITTED TO 
MESOTHERAPIC TREATMENT WITH 
TIRATRICOL, CAFFEINE AND 
HYALURONIDASE
Marlus Chorilli*, Lucimary de Sousa 
Carvalho**, Maria Sílvia Mariani Pires-de-
Campos**, Gislaine Ricci Leonardi**, Maria 
Cristina de Almeida Prado Ribeiro**, Maria 
Luiza Ozores Polacow** - *FCFAR/UNESP, 
Araraquara-SP-Brazil, **FACIS/UNIMEP, 
Piracicaba-SP-Brazil

Objetivo: The aim of this research was to 
evaluate histologically the skin of swines 
submitted to mesotherapy with tiratricol, 
caffeine and hyaluronidase through aplications 
of intradermic injections of very diluted 
solutions of these drugs.
Métodos e Resultados: Histological processing 
was conducted in Hematoxiline and Eosine (HE) 
on the skin of swines treated mesotherapically 
with tiratricol, caffeine and hyaluronidase, being 
obtained measures of thickness of the 
hipodermis through morphometric technique, 
using an ocular micrometer of the Zeiss. After 
statistical analysis of variance ANOVA followed 

by Tukey (p<0.05), it was observed that the 
treatments with tiratricol and caffeine provoked 
reduction of the thickness of the hipodermis 
(42.3% and 55.3%, respectively, p<0.05). The 
mesotherapy with hyaluronidase didn't present 
significant results (17.5%, p>0.05).
Conclusões: From the above results in this 
research, it can be concluded that the tiratricol as 
well as the caffeine provoked reduction of the 
thickness of the hipodermis, while the 
hyaluronidase did not provoke alterations in 
subcutaneous adipose tissue.
Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq and 
FAP/UNIMEP

09 - 004
ANÁLISE DO POLIMORFISMO DO 
GENE CYP2A6 NA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA

1,2 1Vasconcelos, G.M. , Maia, V.H. , Gimba 
1 1 1E.P. & Suarez-Kurtz, G.  - INCA  

2Coordenação de Pesquisa , IOC  Fiocruz, Rio 
de Janeiro.

Objetivo: A enzima CYP2A6 é responsável 
pelo metabolismo da nicotina e pela bio-
ativação de agentes pré-carcinogênicos 
presentes  no tabaco.  Há di ferenças  
interindividuais no metabolismo da nicotina 
devidas a polimorfismos genéticos no gene 
CYP2A6. Já foram identificados 18 alelos 
diferentes, cujas frequências variam entre 
diferentes grupos étnicos. Na população 
brasileira, não há dados a respeito desta 
distribuição. Os objetivos deste estudo são: 
caracterizar o genótipo, em relação ao gene 
CYP2A6, de amostra da população brasileira, 
estimar as frequências alélicas e futuramente, 
correlacionar os genótipos encontrados ao 
consumo de tabaco.
Métodos e Resultados: Foram analisados 247 
indivíduos, classificados de acordo com a cor da 
pele auto-definida em brancos (B), mestiços 
(M) e negros (N), distribuídos conforme a 
tabela. O DNA genômico extraído de amostras 
de sangue foi submetido a reação de PCR alelo-
específico para identificação de alelo que 
codifica enzima de atividade nula (CYP2A6*2), 
alelo que codifica enzima de atividade reduzida 
(CYP2A6*9) e alelo onde o gene está ausente 
(CYP2A6*4).  As frequências alélicas 
encontradas estão mostradas na tabela. Foram 
observados 42 indivíduos heterozigotos 
variantes (wt/*2 ou wt/*9) e um homozigoto 
variante (*4/*4).

Conclusões: Os dados obtidos sugerem que não 
há diferença na frequência do alelo *2 entre B, 
M, N ou do alelo *4 entre B e N. Entretanto, 
parece haver uma tendência de prevalência do 
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alelo *9 em N quando comparados com B e M.
Apoio Financeiro: FAF, INCA/MS & FAPERJ

09 - 005
ANALYSIS OF FIVE STREPTOKINASE 
FORMULATIONS USING EUGLOBULIN 
LYSIS TEST AND PLASMINOGEN 
ACTIVATION ASSAY.
Couto, LT; Donato, JL and de Nucci, G. 
Department of Pharmacology  FCM  
UNICAMP, Campinas, SP - 13084-970

Objetivo: Evaluate five commercially available 
streptokinase formulations sold in Brazil 
comparing the capacity of euglobulin and 
plasminogen activation.
Métodos e Resultados: Streptokinase, a 47 kDa 
protein secreted by most group A, C and G 
streptococci, interacts with the serum protein 
plasminogen (Pg), to form a Sk-Pg complex 
capable of converting other Pg molecules to 
plasmin (Ps). Euglobulin lysis time was 
evaluated using the 96-well microtiter plate. 
Initially, human thrombin (10 IU/mL) and Tris-
buffer or streptokinase solution were placed in 
individual wells and clot formation was initiated 
by the addition of the plasma euglobulin 
fraction. The turbidity of the wells was 
measured at 340 nm every 30 seconds. 
Plasminogen activation by streptokinase was 
assayed using the plasmin specific substrate S-
2251. The increase in absorbance was registered 
every 30 seconds during 30 min. The ?Abs/min 
was  conver ted  to  un i t s  o f  enzyme 
act iv i ty.St reptase  was  the  s t ronges t  
streptokinase protein in the euglobulin lysis test. 
Unitinase and Solustrep were the weakest 
protein showing about 50% of the Streptase 
activity. All streptokinases tested activated 
plasminogen.
Conclusões: Streptase and Streptonase were the 
most active formulations while Unitinase and 
Strek were the weakest. Solustrep presented a 
intermediate activity. Streptonase and Streptase 
were the strongest streptokinase protein in the 
plasminogen activation assay. Unitinase and 
Solustrep were the weakest protein showing less 
than 50% of the Streptase activity.
Apoio Financeiro: Aventis Behring LLC

09 - 006
MODELAGEM PK/PD DO EFEITO 
BACTERICIDA DO NORFLOXACINO 
CONTRA DIFERENTES 
MICRORGANISMOS

1 2 1 Palma, E.C .; Barth, A.L. ; Dalla Costa, T.
1Programa de Pós-Graduação em Ciências 

2Farmacêuticas, UFRGS; Unidade de Pesquisa 
Biomédica, Serviço de Patologia Clínica do 
HCPA.

Objetivo: INTRODUÇÃO: Os índices PK/PD 
têm sido utilizados como indicadores do sucesso 
ou falência da terapia antimicrobiana. No 

entanto, não permitem uma descrição do perfil 
de morte bacteriana no decorrer do tempo, como 
a modelagem PK/PD, não podendo ser 
utilizados para a previsão do efeito de 
determinada posologia. Este trabalho objetiva 
avaliar, através de modelagem PK/PD, o efeito 
bactericida do norfloxacino (NFX) contra 
bactérias Gram-positivas e Gram-negativas de 
diferentes suscetibilidades e estabelecer 
correlação entre o EC50 e o índice ASC/CIM.
Métodos e Resultados: MÉTODOS: O efeito 
de morte bacteriana do NFX foi determinado em 
modelo de infecção experimental in vitro que 
simulou, por 12 horas, o perfil de concentração 
livre plasmática esperado após administração 
oral de 400 mg de NFX a humanos. As curvas de 
efeito NFX frente as diferentes bactérias foram 
ajustadas a modelo de E  modificado, através máx

do programa SCIENTISTÒ . RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A modelagem PK/PD gerou 
valores de EC50 entre 0,19 e 4,65 mg/L, que 
aumentam proporcionalmente à CIM da 
bactéria. Com exceção da constante de geração 

-1bacteriana, que foi em média 0,18 ± 0,172 h , os 
demais parâmetros do modelo variaram nas 

-1seguintes faixas: k  de 2,57 a 13,38 h ; máx

coeficiente de Hill de 0,78 a 5,72; N  de 2,5´ máx
9 1010  a 8,3´ 10  UFC/mL.

Conclusões: CONCLUSÕES: O modelo 
PK/PD descreveu adequadamente o efeito do 
NFX frente às bactérias investigadas. Foi 
estabelecida correlação exponencial entre EC50 
e ASC/CIM (r = 0,9814), que permite a previsão 
do EC50 a partir da CIM para as bactérias e 
posologia investigadas.
Apoio Financeiro: FIPE/HCPA

09 - 007
PHARMACOKINETIC PROFILE OF A 
NEW N-PHENYLPIPERAZINE 
DERIVATIVE (LASSBio-581) AFTER 
INTRAVENOUS ADMINISTRATION TO 
RATS

1 1Leandro Tasso , Gilda Neves , Ricardo 
2 2Menegatti , Carlos A. M. Fraga , Eliezer J. 

2 1Barreiro , Vera Eifler-Lima , Stela M. K. 
1 1 1Rates , Teresa Dalla Costa PPG em Ciências 

Farmacêuticas, Universidade Federal do Rio 
2Grande do Sul (UFRGS) Laboratório de 

Análise e Síntese de Substâncias Bioativas 
(UFRJ)

Objetivo: Introduction. The aims of the study 
were  t o  cha rac t e r i ze  LASSBio -581  
pharmacokinetic (PK) profile after i.v. dosing 
(10 mg/kg) and to determine its binding to rat 
plasma proteins. The drug has an inhibitory 
effect on dopaminergic behavior determined by 
catalepsy and amphetamine-induced stereotypy 
[1].
Métodos e Resultados: Methodology: The 
experiments were approved by UFRGS Ethics 
Committee. Wistar rats venous blood were 

obtained at pre-determined times after i.v. 
dosing and plasma concentrations were 
measured by HPLC [2]. PK parameters were 
calculated by model independent and 
compartmental analysis (Scientist®). Plasma 
prote in  b inding was  de termined by 
ultrafiltration at 5-40 µg/mL range. Results and 
Discussion: LASSBio-581 plasma profile was 
described by a two-compartments model. The 
compartmental PK parameters, similar to those 
determined by model independent method, 
were: t½ of 1.44 ± 0.63 h, Vc of 0.48 ± 0.18 L/kg, 
Vdss of 0.96 ± 0.54 L/kg, Vd  of 1.43 ± 0.85 area

L/kg and Cl  of 0.70 ± 0.26 L/h/kg. Protein tot

binding was estimated as 71 ± 4 % at the range 
investigated and it was not dependent on drug 
concentration.
Conclusions: LASSBio-581 showed a two-
phases PK disposition with a high protein 
binding. References: [1] Neves, G. et al. Braz. J. 
Med. Biol. Res. 36: 625, 2003; [2] Tasso, L. et al. 
J. Pharm. Biomed. Anal. (submitted)
Apoio Financeiro: PROCAD/CAPES

09 - 008
DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE 
ZIDOVUDINA (AZT) E LAMIVUDINA 
(3TC) EM SORO HUMANO COM 
APLICAÇÃO A UM ESTUDO DE 
BIOEQUIVALÊNCIA.
Estrela, R.C.E., Salvadori, M.C. & Suarez-
Kurtz G., Departamento de Bioquímica 
Médica, ICB, UFRJ e Coordenação de 
Pesquisa  INCA, Rio de Janeiro.

Objetivo: AZT e 3TC são análogos 
nucleosídicos, inibidores da transcriptase 
reversa viral utilizados no tratamento de 
indivíduos infectados com HIV-1, responsável 
pela síndrome de imuno deficiência adquirida 
(SIDA). Foi desenvolvida e validada 
metodologia analítica para quantificar AZT e 
3TC em soro humano. Esta metodologia foi 
utilizada na avaliação de bioequivalência entre 
três formulações desses dois anti-retrovirais 
combinados em um comprimido.
Métodos e Resultados: Foram colhidas 
amostras de soro de 24 voluntários sadios que 
ingeriram doses únicas da formulação de 
referência (R) e duas formulações de teste (T1 e 
T2) na forma de comprimidos com 150 mg de 
3TC + 300 mg de AZT. Essas amostras foram 
extraídas por fase sólida e quantificadas por 
cromatografia a líquido de alta eficiência 
acoplada a espectrometria de massas em 
tandem. Os parâmetros avaliados na validação 
do método foram: especificidade, presença de 
valores aberrantes, homo e heterocedasticidade, 
curva de calibração, linearidade (10-1500 
ng/mL para 3TC e 15-3000 ng/mL para AZT), 
limite de detecção (3 e 5 ng/mL para 3TC e AZT) 
e quantificação (10 e 15 ng/mL para 3TC e 
AZT), precisão (< 9,0%) e exatidão (> 96,9%) 
intra e interensaio e estabilidade dos fármacos 
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em condições extremas (desvio < 14,0% em 
relação ao controle). Foram obtidas curvas de 
concentração vs. tempo para cada uma das três 
formulações e calculados os parâmetros 
farmacocinéticos utilizados na determinação da 
bioequivalência (área sob a curva (ASC) e 
concentração máxima (Cmax)).

Os dados apresentados são a média aritmética ± 
o desvio padrão.
Conclusões: O método analítico mostrou-se 
adequado para a avaliação de bioequivalência de 

oAZT e 3TC, segundo a resolução n  84 de 
19/03/2002 da ANVISA. Além disso, as 
f o r m u l a ç õ e s  R  e  T 1  m o s t r a r a m - s e  
bioequivalentes em relação à taxa e à extensão 
da absorção oral de 3TC e AZT, já que a análise 
estatística (ANOVA) indicou que os intervalos 
de confiança de 90% das razões individuais 
(T1/R) dos valores de Cmax, e ASCinf tanto para 
a zidovudina como para a lamivudina estão 
contidos entre 80 e 125%.
Apoio Financeiro: FAF, INCA/MS.

09 - 009
AVALIAÇÃO DA BIODISPONIBILIDADE 
DO DICLOFENACO DE SÓDIO EM 
CÃES. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 
FORMULAÇÕES DE LIBERAÇÃO 
PROLONGADA DE MICROESFERAS 
PREPARADAS A PARTIR DE BLENDA 
POLIMÉRICA E DE COMPRIMIDOS DE 
VOLTAREN SR 75Ò.

(2)Daniela Cristina de Medeiros , Teófilo F. 
(1) (2)Mazon-Cardoso , Elenara Lemos-Senna , 

(1) Anicleto Poli (1) Laboratório de 
Farmacocinética, Departamento de 
Farmacologia, CCB, UFSC (2) Laboratório de 
Farmacotécnica, Depto de Ciências 
Farmacêuticas, CCS, UFSC

Objetivo: Avaliar a biodisponibilidade em cães 
de diclofenaco de sódio (DFS) contido em 
formulações de liberação prolongada de 
microesferas preparadas com blenda de 

® acetobutirato de celulose (ABC) e Pluronic F68
e comparar com a formulação referência 

®Voltaren SR 75  ; Otimizar e validar uma 
metodologia de CLAE para esta análise.
Métodos e Resultados: As microesferas foram 
p r e p a r a d a s  p e l a  t é c n i c a  d e  
emulsificação/evaporação do solvente, 
empregando-se blendas de ABC e Pluronic F68 
para formação da matriz polimérica. Em estudo 
cruzado, os cães receberam por via oral as 
formulações de microesferas (formulação teste) 
ou comprimidos de Voltaren SR 75 (formulação 
referência), ambas com teor de 75 mg de DFS. O 
fármaco foi analisado por CLAE de fase-reversa 

em coluna  C18.  A fase  móvel  fo i  
acetonitrila:ácido acético 0,1 M (38:62), pH = 
5.6 e a detecção UV em 280 nm. Na validação da 
metodologia realizada através do intra-ensaio 
com 5 amostras de 0,3; 3,0 e 6,0 µg/mL 
obtiveram-se coeficientes de variação de 12,0; 
2,7 e 6,1%, respectivamente. A exatidão para o 
mesmo ensaio foi de 139,2 ± 16,8; 93,5 ± 2,5 e 
89,2 ± 5,5% (média ± DP), respectivamente. 
Ainda, a recuperação absoluta foi de 74,4 ± 
11,8; 57,8 ± 2,0 e 55,5 ± 2,3% (média ± DP), 
respectivamente para as mesmas concentrações. 
No estudo de bioequivalência a formulação de 
microesfera (teste) apresentou média 
geométrica para ASC  e C  de 20,4 µg.h/mL (0-24) max

e 3,04 µg/mL e mediana de T  de 3,0 h; max

enquanto a formulação referência apresentou 
média geométrica para ASC  e C  de 33,5 (0-24) max

µg.h/mL e 5,59 µg/mL e mediana de T  max

também de 3,0 h. Para ASC  e C  a média (0-24) max

g e o m é t r i c a  d a s  r a z õ e s  i n d i v i d u a i s  
Teste/Referência foi de 61,0 % (I.C. 90% = 50,6  
73,5) e 54,4 % (I.C. 90% = 35,8  82,4), 
respectivamente.
Conclusões: A formulação teste apresentou 
fator de biodisponibilidade relativa de 61 % 
para ASC  e 54 % para C , não sendo (0-24) max

portanto bioequivalente à formulação 
®referência (Voltaren SR75 ).

Apoio Financeiro: CAPES, CNPq

09 - 010
ESTUDO FARMACOGENÉTICO DO 
CITOCROMO P450 2C9 (CYP2C9) EM 
AMOSTRA DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA.

1 1 1,2Perini, J.A.* , Abreu, T.P. , Vianna-Jorge, R , 
1 1Suarez-Kurtz, G . Divisão de Farmacologia, 

2
CPQ  INCA, Depto. de Farmacologia Básica 
e Clínica  ICB  UFRJ

Objetivo: A enzima CYP2C9 metaboliza 
diversos fármacos utilizados na clínica, 
incluindo os anti-inflamatórios não-esteroidais 
meloxicam (M), piroxicam (P) e tenoxicam (T). 
O gene CYP2C9 é polimórfico e a freqüência 
dos alelos variantes *2 e *3 pode atingir 30% em 
caucasianos. O objetivo deste estudo é 
caracterizar a distribuição dos alelos CYP2C9 
na população brasileira e avaliar a influência do 
polimorfismo CYP2C9 sobre a farmacocinética 
de M, P e T.
Métodos e Resultados: A técnica de PCR-
RFLP foi usada para genotipagem do CYP2C9 
em 93 voluntários sadios e os resultados estão 
listados no quadro abaixo. Para correlacionar o 
genótipo CYP2C9 e a depuração de M, P e T, 
foram usados os dados de área sob a curva 
(ASC) de 31 indivíduos (20 homozigotos *1 e 
11 heterozigotos) que participaram de estudos 
anteriores de bioequivalência. Os valores de 
ASC normalizados pelo peso individual e pela 
mediana de ASC para cada fármaco foram de 

0,91 ± 0,33 para os indivíduos *1/ *1 e de 1,30 ± 
0,19 para os heterozigotos. Tais valores foram 
significativamente diferentes (p< 0,05, teste t de 
Student).

Conclusões: Os valores de freqüência 
genotípica de CYP2C9 na população brasileira 
assemelham-se aos dados descritos na literatura 
para caucasianos. A presença de um alelo 
variante afeta significativamente a depuração 
dos fármacos M, P e T. A avaliação da influência 
de cada um dos alelos (*2 ou *3) sobre a 
depuração de M, P e T requer o estudo de maior 
número de indivíduos.

Apoio Financeiro: FAF, FAPERJ, CNPq
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10 - 001
AVALIAÇÃO DA TOXICOLOGIA 
CLÍNICA DO FITOTERÁPICO 

 MELPARATOSSEÒ (PRONATUS).
Martins, I.L.; Santana, G.S.M.; Lima, F.A.V.; 
Torres, T.Jr; Frota Bezerra, F.A.; Moraes, 
M.O.; Moraes, M.E.A. Unidade de 
Farmacologia Clínica, Depto. de Farmacologia 
e Fisiologia, UFC.

Objetivo: Foi avaliada a toxicologia clínica do 
Melparatosse®, produzido pela PRONATUS 
em 26 voluntários sadios.
Métodos e Resultados: O estudo clínico foi 
prospectivo e não randomizado. Os voluntários, 
selecionados através de consulta médica, 
exames clínicos e laboratoriais, receberam 
15mL do xarope 4 vezes ao dia VO durante 21 
dias. Foram verificados os sinais vitais a cada 
administração matinal do fitoterápico, 
realizados uma avaliação clínica e exames 
laboratoriais ao final da 1ª, 2ª, 3ª semanas e 7 
dias após o término do estudo. Os eventos 
adversos foram monitorados e registrados na 
planilha diária do voluntário. oram relatados 
eventos adversos de leve intensidade como: 
cefaléia (n=3), náusea (n=3), pirose (n=1), 
flatulência (n=1), faringite (n=1), epigastralgia 
(n=2). A avaliação dos exames laboratoriais, 
ECGs e avaliações clínicas, não evidenciaram 
sinais de toxicidade nos diversos órgãos e 
sistemas. Não houve alterações significativas da 
massa corporal quando comparada, antes, 
durante e após o estudo.
Conclusões: O Melparatosse® foi bem tolerado 
pelos 26 voluntários, não evidenciando sinais de 
toxicidade clínica.
Apoio Financeiro: Pronatus do Amazonas 
Indústria e Comércio de P.F.C. Ltda, Instituto 
Claude Bernard e CNPq.

10 - 002
ESTUDO DE TOXICOLOGIA CLÍNICA 
DO XAROPE SARATOSSE®
Leite, I.O.; Joca, M.C.; Lima, F.A.V.; Uchoa, 
C.R.A.; Frota Bezerra, F.A.; Moraes, M.O.; 
Moraes, M.E.A. Unidade de Farmacologia 
Clínica, Dept de Fisiologia e Farmacologia, 
UFC.

Objetivo: Avaliar a toxicidade clínica do xarope 
Saratosse® produzido pela Floramel.
Métodos e Resultados: O estudo clínico foi 
aberto e não randomizado. A seleção dos 
voluntários foi realizada através de consulta 
médica, exames clínicos e laboratoriais. Foi 
administrado 15mL do xarope 4 vezes ao dia VO 
durante 28 dias. Foram verificados os sinais 
vitais a cada administração matinal do 
fitoterápico, além da realização de avaliação 
clínica e exames laboratoriais durante a 1ª, 2ª, 3ª, 
4ª semanas e 7 dias após o término do estudo. As 
reações adversas foram monitoradas e 
registradas na planilha diária do voluntário. Os 

exames clínicos, eletrocardiográfico e 
laboratoriais não evidenciaram sinais de 
toxicidade nos diversos órgãos e sistemas 
a v a l i a d o s .  O s  e x a m e s  c l í n i c o s ,  
eletrocardiográfico e laboratoriais realizados 
semanalmente e 7 dias após o termino da 
administração não evidenciaram sinais de 
toxicidade nos diversos órgãos e sistemas 
avaliados. Foram relatados os seguintes eventos 
adversos de leve intensidade: Cólicas 
abdominais (2), cefaléia (2), hiperemia de 
orofaringe (4), cólica epigástrica (2).
Conclusões: O fitoterápico Melparatosse® foi 
bem tolerado pelos 26 voluntários, não 
evidenciando sinais de toxicidade clínica.
Apoio Financeiro: : InCB e Floramel Indústria 
e Comércio Ltda

10 - 003
BIODISPONIBILIDADE COMPARATIVA 
DO PROPRANOLOL (COMPRIMIDOS 
DE 40MG)
Martins, I.L.*; Vasconcelos A.G.A.*; Soares, 
A.K.A.S.,*; Santana, G.S.M.*; Moraes M.O.*; 
Moraes, M.E.A.*; Frota Bezerra, F.A.*; 
Pedrazzoli, Jr.J**. Unidade de Farmacologia 
Clínica* - Depto. de Fisiologia e Farmacologia 
-UFC- UNIFAG  Universidade São Francisco 
- SP **

Objetivo: Foi comparada a biodisponibilidade 
entre as formulações de PROP (comprimido de 
40 mg) produzida pelo Instituto Vital Brazil 
(VB) e pelo Laboratório Wyeth (Referência).
Métodos e Resultados: O estudo foi do tipo 
aberto, randomizado e cruzado com dois 
internamentos de 36 horas intercalados por 7 
dias. Foram selecionados 26 voluntários sadios 
com idade entre 21 e 39 anos, através de 
consulta médica, ECG e exames laboratoriais. 
As concentrações plasmáticas de PROP foram 
dosadas por HPLC-MS-MS. A concentração 
máxima obtida (Cmax) e a área sob a curva da 
concentração plasmática versus o tempo (AUC) 
foram determinadas e comparadas. As duas 
formulações de PROP foram bem toleradas 
havendo apenas relatos de eventos adversos de 
leve intensidade tais como: cefaléia (n=5), 
desconforto respiratório (n=1), diarréia com 
cólica (n=2). A média geométrica da razão do 
Cmax e da AUC(0-24h) do PROP VB versus 
Ayerst Propranolol® foram respectivamente de 
100,73% (IC de 90%=88,73  114,36%) e 
97,17% (IC de 90%=88,18  107,08%).
Conclusões: Considerando que as razões das 
médias geométricas de Cmax e AUC(0-24h) 
encontraram-se dentro do intervalo de 80125% 
estabelecido pela FDA e ANVISA (intervalo de 
confiança de 90%), concluímos que as duas 
formulações de PROP são bioequivalentes tanto 
para taxa quanto extensão da absorção.
Apoio Financeiro: Instituto Vital Brazil S/A e 
InCB

10 - 004
TOXICOLOGIA CLÍNICA DO 
FITOTERÁPICO OVARIOFLORA.
Vasconcellos, M.C, Nascimento, D.F; Martins, 
F.S, Leite, I.O, Uchoa, C.R.A.; Frota Bezerra, 
F.A; Moraes, M.O; Moraes, M.E.A. Unidade 
de Farmacologia Clínica  Departamento de 
Fisiologia e Farmacologia - UFC

Objetivo: Avaliou-se a toxicologia clínica do 
Fitoterápico Ovarioflora®, produzido pela 
Laboratório Flora Medicinal, em 24 voluntárias 
sadias.
Métodos e Resultados: O estudo clínico foi 
prospectivo e não randomizado. A seleção dos 
voluntários foi realizada através de consulta 
médica, exames clínicos e laboratoriais. As 
voluntárias receberam 10mL do fitoterápico 2 
vezes ao dia VO durante 28 dias. Foram 
verificados os sinais vitais a cada administração 
matinal do fitoterápico, além da realização de 
avaliação clínica e exames laboratoriais ao final 
das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª semanas e 7 dias após o término 
do estudo. As reações adversas foram 
monitoradas e registradas na planilha diária da 
voluntária. Foram relatados, durante o estudo, os 
seguintes eventos adversos: cefaléia (n=10), 
tontura (n=13), cólica abdominal (n=4), 
Náuseas (n=3) e cólica menstrual (n=4), todos de 
leve intensidade.
Conclusões: O Ovarioflora® foi bem tolerado 
pelas 24 voluntárias, visto que as avaliações 
médico-laboratoriais não evidenciaram sinais de 
toxicidade clínica sistêmica.
Apoio Financeiro: Flora medicinal, InCBe 
CNPq

10 - 005
TOXICOLOGIA CLÍNICA DO 
FITOTERÁPICO TAMARIL®.
Vasconcellos, M.C.; Guzzo, G.C.; Vasconcelos, 
A.G.A.; Moraes, M.O.; Frota Bezerra, F.A.; 
Moraes, M.E.A. Unifac; Deptº de Fisiologia e 
Farmacologia UFC.

Objetivo: Avaliar a toxicidade clínica do 
Tamaril® (cápsulas), elaborado pela Marjan 
Farma Indústria Farmacêutica em 25 voluntários 
sadios.
Métodos e Resultados: O desenho do estudo foi 
aberto, não randomizado. Foram selecionados 
25 voluntários sadios de ambos os sexos, com 
idade entre 18 e 50 anos, através de consulta 
médica, ECG e exames laboratoriais. 
Administrou-se ambulatorialmente uma dose 
diária de 2 cápsulas de Tamaril® VO, com um 
copo de 200 mL de água por 28 dias 
ininterruptos, com verificação diária dos seus 
sinais vitais. Avaliações clínicas e laboratoriais 
foram realizadas ao final das 1ª, 2ª, 3ª e 4a 
semanas de tratamento e 7 dias após o término do 
estudo. Não houve alterações significativas da 
massa corporal quando comparada, antes, 
durante e após o estudo. Foram relatados alguns 
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eventos adversos como flatulência e/ou dor 
abdominal em 23 voluntários, tais eventos, 
foram considerados como decorrentes dos 
efe i tos  te rapêut icos  do  f i to terápico ,  
evidenciando suas propriedades farmacológicas.
C o n c l u s õ e s :  O s  e x a m e s  c l í n i c o s ,  
eletrocardiográficos e laboratoriais não 
evidenciaram sinais de toxicidade nos diversos 
órgãos e sistemas avaliados.
Apoio Financeiro: Marjan Farma Indústria 
Farmacêutica, InCB e CNPq.

10 - 006
TOXICOLOGIA CLÍNICA DO XAROPE 
CALMATOSS.
Nascimento, D.F; Soares, A.K.A.S, Guzzo, G. 
C., Frota Bezerra, F.A; Moraes, M.E.A; 
Moraes, M.O. Unidade de Farmacologia 
Clínica  Departamento de Fisiologia e 
Farmacologia  Faculdade de Medicina  
Universidade Federal do Ceará.

Objetivo: Avaliar a toxicologia clínica do 
xarope Calmatoss® , produzido pela Herbarium 
Laboratório botânico, em voluntários sadios.
Métodos e Resultados: O estudo clínico foi 
prospectivo e não randomizado. A seleção dos 
voluntários foi realizada através de consulta 
médica, exames clínicos e laboratoriais. Os 
voluntários receberam 15mL do xarope 4 vezes 
ao dia VO durante 21 dias. Foram verificados os 
sinais vitais a cada administração matinal do 
fitoterápico, além da realização de avaliação 
clínica e exames laboratoriais durante a 1ª, 2ª, 3ª 
semanas e 7 dias após o término do estudo. As 
reações adversas foram monitoradas e 
registradas na planilha diária do voluntário. 
Foram relatados, durante o estudo, os seguintes 
eventos adversos: cefaléia (n=4), sonolência 
(n=2), tontura (n=1), aumento do peristaltismo 
(n=1) e dismenorréia (n=2), todos de leve 
intensidade.
Conclusões: O Xarope Calmatoss® foi bem 
tolerado pelos 26 voluntários. A avaliação 
médica não evidenciou sinais de toxicidade 
clínica sistêmica.
Apoio Financeiro: Herbarium Laboratório 
Botânico, CNPq.

10 - 007
ESTIMATIVA DO DANO AO DNA 
INDUZIDO PELO FORMOCRESOL 
PELO TESTE DO COMETA.
Moreno, S.L.1, Carvalho, C.F.1, Cavalcanti, 
B.C.1; Ramos, M.E.S.P.1; Rabenhorst, 
S.H.B.2; Moraes, M.E.A1; Moraes, M.O.1; 
Pessoa, C.1 1. Depto de Fisiologia e 
Farmacologia, 2. Depto de Patologia, UFC.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar, 
pelo teste do cometa, a ação do Formocresol no 
DNA de linfócitos humanos isolados de sangue 
periférico.
Métodos e Resultados: Os linfócitos foram 

isolados e incubados em estufa (37C, CO2 a 5% 
por 30min) com a substância diluída em etanol a 
5% nas proporções de 1/1000 e 1/2000. Em 
seguida, foram submetidos ao teste do cometa. 
Como controle negativo, utilizou-se um grupo 
com linfócitos em meio RPMI e outro com 
etanol a 5%. Para a análise, calculou-se o índice 
de dano (ID), que pode variar de 0 a 200 
(analisamos 50 células por lâmina). O grupo 
controle com RPMI teve um ID de 16, o com 
etanol, 27 (estes sem diferir de forma 
significativa), e o formocresol em ambas 
proporções resultou em ID de 0, apresentando 
diferença significativa. Na estatística, foi 
considerada diferença significativa quando 
p<0,05.
Conclusões: Atualmente, conhece-se apenas 
um tipo de lesão genética que se caracteriza por 
redução na migração do DNA celular pelo Teste 
do Cometa: os crosslinks. Uma das substâncias 
mais conhecidas capazes de induzir esse tipo de 
lesão genética é o formaldeído, que é um dos 
componentes do formocresol. Conclui-se que o 
formocresol é capaz de causar dano ao DNA de 
linfócitos humanos possivelmente pela indução 
de crosslinks.
Apoio Financeiro: CNPq e Inst. Claude 
Bernard.

10 - 008
ENSAIOS TOXICOLÓGICOS PRÉ-
CLÍNICOS CRÔNICOS COM A CASCA 
DO CAULE DE ANACARDIUM 
OCCIDENTALE L. EM RATOS.

1Arquimedes Fernandes Monteiro de Melo , 
1Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz , 

2Hosana Bandeira dos Santos , Marianna Vieira 
1 1Barreto Silva , Fernanda Fontes Gambarra , 

1Érica Lopes Cezarino , Yonara Sarmento de 
1 1Almeida , Danielle Dayse Araújo , Isac 

1 1Almeida de Medeiros . Laboratório de 
Tecnologia Farmacêutica da Universidade 

2Federal da Paraíba, Hospital Universitário 
Lauro Wanderley-UFPB.

Objetivo: A casca do caule do cajueiro roxo 
(Anacardium occidentale L.), é usada na 
medicina popular sob a forma de infuso e 
decocto , como antiinflmatório, antimicrobiano 
e antidiarréico. O presente estudo teve por 
objetivo avaliar a toxicidade pré-clínica crônica 
do extrato seco do referido vegetal.
Métodos e Resultados: O material foi deixado 
para secar à sombra durante 24h e em estufa a 
3 3 º C  d u r a n t e  u m a  s e m a n a ,  s e n d o  
posteriormente triturado a pó. O extrato 
hidroalcoólico (70% v/v) foi obtido por 
maceração, até esgotamento. Após a evaporação 
do solvente, à pressão reduzida, obteve-se como 
resultado o extrato seco, que foi ressuspenso em 
soro fisiológico para os testes da toxicidade. Na 
determinação da toxicidade foram utilizados 
ratos wistar com peso entre 250g e 300g, 
separados em 5 grupos de 20 animais cada (10 

machos e 10 fêmeas), para a administração das 
doses de 14mg/kg (usual), 42mg/kg (3x usual), 
126mg/kg (9x usual), 126mg/kg (grupo satélite) 
e o grupo controle, ao qual foi administrado soro 
fisiológico, por via oral, obedecendo as 
determinações da legislação (Portaria 116/96 da 
ANVISA). Noventa dias após a administração 
diária dessas doses, não foi detectada entre os 
parâmetros hematológicos (hemácias, 
hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, 
CHCM, leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, 
linfócitos, monócitos, plaquetas) nenhuma 
alteração significativa. Na análise dos 
parâmetros bioquímicos ( glicose, uréia, ácido 
úrico, colesterol triglicerídeos, transaminases, 
proteínas totais e frações sódio, potássio, cálcio 
e magnésio), investigados no sangue dos 
an imais ,  de tec tou-se  uma a l te ração  
significativa no nível sérico das transaminases 
AST (aspartato transaminase) e ALT (alanina 
transaminase). Essa alteração foi observada 
quando administrada a dose de 126 mg/kg, onde 
os níveis de AST variaram, em relação aos 
valores controles, de 80±5,7 a 121±10,2 em 
animais machos, e 76,3±4,8 a 116,2±9,11 nas 
fêmeas. Em relação aos valores controles, a 
transaminase ALT teve seus níveis aumentados 
de 32,7±3,7 a 45,4±5,1 e de 33,2±4,5 a 40,4±2,7 
em animais machos e fêmeas respectivamente, 
na mesma dose de 126 mg/kg (análise estatística 
com nível de significância de 95%). Verificou-
se também que no grupo satélite, sacrificado 21 
dias após a última administração, houve uma 
diminuição dos níveis de AST e ALT.
Conclusões: Baseado nos dados obtidos, 
conclui-se que a toxicidade na dose de 126 
mg/kg é transitória, já que no grupo satélite os 
efeitos tóxicos desapareceram após 21 dias. 
Esta hepatotoxicidade era esperada, pois 
usamos uma dose 9 vezes maior que a dose 
usual, o que já levaria a uma sobrecarga 
hepática, caracterizada pela elevação dos níveis 
de AST e ALT. Deixando de aplicar as doses os 
efeitos tóxicos desapareceram, o que nos revela 
a transitoriedade da toxicidade.
Apoio Financeiro: FAPESQ/PB (Fundação de 
Apoio à Pesquisa - Paraíba)

10 - 009
AVALIAÇÃO DE FILHOTES MACHOS E 
FÊMEAS ADULTOS, EXPOSTOS AO Pb 
DURANTE A GESTAÇÃO E/OU 
LACTAÇÃO, NO TESTE DE NATAÇÃO 
FORÇADA.
Gonçalves G, Komatsu FA, Lisboa SFS, 
Queiroz CAS, Moreira EG*. Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, Paraná

Objetivo: Recentemente, demonstramos que a 
exposição a baixa concentração de chumbo (Pb) 
durante a gestação (G) e lactação (L) induziu, 
em ratos adultos, diminuição da taxa de 
utilização de serotonina no hipotálamo e 
hipocampo, bem como diminuição da 
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concentração de dopamina no hipocampo 
(Moreira, 66:129,2002). Frente a estas 
alterações e à observação de sintomas 
depressivos em pessoas intoxicadas com Pb, 
avaliamos se a exposição ao Pb durante a G e/ou 
L alteraria o comportamento de ratos machos e 
fêmeas adultos no teste de natação forçada (NF), 
um modelo experimental de depressão.
Métodos e Resultados: Ratas Wistar 
receberam, vo, 10 mg Pb (grupo Pb-Pb) ou 13,4 
mg acetato de sódio (grupo Na-Na), 
diariamente, durante toda a G e a L. O grupo Na-
Pb foi gerado por fêmeas controles e 
amamentado por fêmeas tratadas, enquanto o 
grupo Pb-Na foi gerado por fêmeas tratadas e 
amamentado por fêmeas controles. Aos 70 dias 
de idade, os filhotes foram submetidos ao teste 
de campo aberto (OF) antes de serem 
submetidos ao teste de NF, para avaliação de 
suas atividades locomotoras. Os dados foram 
analisados com ANOVA (p<0,05). As fêmeas do 
grupo Pb-Pb apresentaram maior tempo de 
imobilidade (115,3±17,6, n=10) do que as do 
grupo Na-Na (70,2±8,4, n=15) na NF, sem 
alteração da atividade motora no OF. Nos 
machos não foi observada tal alteração.
Conclusões: A exposição a baixa concentração 
de Pb durante a G e a L induziu, em fêmeas 
adultas, aumento do comportamento depressivo 
no teste de natação forçada.
Apoio Financeiro: -

10 - 010
EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO 
CHUMBO INDUZ DEPRESSÃO EM 
CAMUNDONGOS?
Queiroz CAS, Lisboa SFS, Gonçalves G, 
Komatsu FA, Moreira EG*. Universidade 
Estadual de Londrina, PR.

Objetivo: O chumbo (Pb) é um metal pesado 
com amplo emprego industrial e um importante 
contaminante ambiental. Considerando que 
sintomas depressivos têm sido sugeridos em 
pessoas intoxicadas com Pb, investigamos, em 
camundongos, se a exposição prolongada a 
diferentes concentrações de Pb alteraria o 
comportamento destes animais no teste de 
natação forçada (NF), um modelo experimental 
de depressão.
Métodos e Resultados: Camundongos Swiss 
machos com 40 dias de idade foram expostos, na 
água de beber, a 125, 250 ou 500 ppm de Pb, na 
forma de acetato de Pb, durante 30 dias. O grupo 
controle recebeu somente água filtrada. 
Decorridos 30 dias, os camundongos foram 
submetidos aos testes de campo aberto (OF), 
para a avaliação da atividade geral e de NF. No 
OF foram quantificados, por 5 min: locomoção, 
levantar e limpeza. Na NF, após um período de 
adaptação de 2 min, foi quantificado, por 4 min, 
o tempo de imobilidade do animal. Os dados 
foram analisados através de ANOVA 
complementada com Tukey (p<0,05). No OF, a 

exposição a 500 ppm de Pb, aumentou o tempo 
de limpeza dos camundongos e no teste de 
natação forçada, nenhum dos regimes de 
exposição ao Pb alterou o tempo de imobilidade 
destes animais.
Conclusões: A exposição a 125, 250 ou 500 
ppm de Pb por 30 dias não induziu 
comportamento depressivo em camundongos.

10  011
INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NO 
LIMIAR CONVULSIVO DA LIDOCAÍNA 
EM RATOS
Barcelos KC, Barcelos K, Pereira GS ,Cabral 
AM. Universidade Federal do Espírito Santo.

Objetivo: A convulsão é um dos sinais de 
superdosagem dos anestésicos locais. Alguns 
fatores como acidose e hipercapnia alteram o 
limiar da sua toxicidade. O estresse diminui o 
limiar de dor, mas a sua influência sobre o limiar 
convulsivo destes medicamentos ainda não está 
esclarecida. Assim, avaliamos a influência do 
estresse no limiar convulsivo da lidocaína em 
ratos.
Métodos e Resultados: Ratos Wistar machos 
com peso médio de 250 g, divididos em 2 grupos 
(controle, n=9 e estressados, n=9). Ambos 
grupos foram submetidos, sob anestesia com 
hidrato de cloral (40 mg/100g), à cirurgia para 
implantação de cateteres na veia e artéria 
femorais, para infusão da droga e para registro 
da pressão arterial (PA) e freqüência cardíaca, 
respectivamente. Para o início do protocolo, 48h 
após a implantação dos cateteres, os ratos 
receberam infusão de lidocaína (e.v.) por uma 
bomba (Harvard, modelo 600-900 V). Os ratos 
do grupo estressado receberam a droga após 10 
minutos em gaiolas de contenção. O limiar 
convulsivo foi determinado observando-se a 
primeira contração tônico-clônica e elevação da 
PA. Nos controle, a convulsão foi deflagrada 
com 6,35 ± 0,31mg. O estresse aumentou 
significativamente (p<0,01, ANOVA) o limiar 
convulsivo para 8,77 ± 0,32 mg.
Conclusões: Assim, acreditamos que o 
aumento na saturação de oxigênio, comum nas 
situações de estresse, poderia estar aumentando 
o limiar convulsivo da lidocaína.
Apoio Financeiro: CAPES, CNPq

10 - 012
AUTOPROLIFERAÇÃO 
HEMATOPOÉTICA EM INDIVÍDUOS 
EXPOSTOS A AGENTES QUÍMICOS.
Queiroz, M.L.S., Bincoletto, C.; Valadares, 
M.C., Saad, S.T.O., Melo, A., Figueirêdo, 
C.A.V. Departamento de Farmacologia/ 
Hemocentro, Faculdade de Ciências Médicas, 
Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), Campinas, Brasil.

Objetivo: Estudos epidemiológicos indicam 
que a exposição a agentes químicos aumentam o 

risco de doenças hematológicas. Recentemente, 
um novo padrão de resposta encontrado em 
alterações hematológicas, como leucemia, 
síndrome mielodisplásica e anemia falciforme, 
corresponde à manutenção da capacidade 
proliferativa in vitro  de precursores 
hematopoéticos da medula óssea (CFU-C), 
mesmo na ausência de fatores de crescimento 
exógeno (autoproliferação). Resultados 
anteriores obtidos em nosso laboratório 
correlacionam esta autoproliferação a uma 
resistência ao tratamento quimioterápico e a um 
mau prognóstico em pacientes com leucemia 
mielóide aguda. Com o objetivo de prosseguir 
com estes estudos, avaliamos a resposta 
hematopoética de 18 indivíduos com exposição 
crônica a uma variedade de agentes destilados 
do petróleo.
Métodos e Resultados: Nossos resultados 
demonstraram que os indivíduos expostos 
apresentam grau elevado de autoproliferação, 
quando comparados ao grupo controle (n=1). As 
células presentes nas CFU-C autônomas eram 
constituídas principalmente de macrófagos, fato 
que sugere o envolvimento destas células do 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  a n o r m a l i d a d e s  
hematológicas, possivelmente em decorrência 
da produção aumentada de metabólitos 
mielotóxicos.
Conclusões: Nossos resultados sugerem que a 
autoproliferação tem valor prognóstico no 
desenvolvimento de doenças hematológicas.
Apoio Financeiro: FAPESP, CAPES

10 - 013
AUTOIMUNIDADE EM 
TRABALHADORES EXPOSTOS À 
SÍLICA.

1 1 2Queiroz, M.L.S ; Melo, A ; Cooper, G ; 
3 1 1Cohen-Tervaert, JW ; Bagatin, E ; Lido, AV - 

1 2FCM, UNICAMP, BR. Epidemiology 
3Branch, NIH, NC USA. Univ. Hosp. 

Mastricht, Holanda.

Objetivo: A partir de 2000 a OMS, em 
associação com o NIPH (RIVM), Holanda e 
NIH, USA, iniciou o programa para 
implementação de metodologias e estudos 
multicêntricos para a avaliação de associações 
epidemiológicas entre exposições ambientais e 
ocupac iona is  a  agen tes  qu ímicos  e  
autoimunidade. O presente projeto, em 
associação com a Dra. G. Cooper e Prof. 
Tervaert, proeminentes pesquisadores com 
liderança nas áreas de epidemiologia e 
imunologia clínica, respectivamente, é umas das 
consequências positivas da minha participação 
no referido programa. Exposição crônica à 
poeira de sílica pode causar inflamação crônica e 
fibrose no pulmão, associados a índices 
aumentados de doenças autoimunes. No 
entanto, muitas dúvidas permanecem 
relacionadas à patofisiologia, etiologia, 
mecanismos e multiplicidade de efeitos 
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decorrentes da exposição à sílica.
Métodos e Resultados: Os resultados 
apresen tados  foram obt idos  de  111  
trabalhadores expostos à sílica e demonstraram 
aumentos significativos nos níveis de IgE e de 
FR, características estas fundamentais para o 
diagnóstico de processos autoimune associados 
a fatores de risco exógeno, mesmo em 
trabalhadores sem anormalidade radiológica 
compatível com silicose.
Conclusões: Considerando que doenças 
autoimunes ocorrem com maior frequência em 
indivíduos jovens, sendo responsáveis por 
quadros significantes de morbidade crônica e 
incapacitação física, a detecção precoce de 
a l t e rações  imunológ icas  p rév ias  ao  
desenvolvimento de autoimunidade irá 
contribuir para o melhor conhecimento da 
patofisiologia da doença autoimune e 
implementação  p recoce  de  medidas  
terapêuticas.
Apoio Financeiro: FAPESP, OMS.

10 - 014
BIOCOMPATIBILIDADE E 
CITOTOXICIDADE DE FIBRA DE 
VIDRO COMERCIAL COM POTENCIAL 
UTILIZAÇÃO COMO BIOMATERIAL.
1 2Andrade, A.L., Turchetti-Maia,R.M.M., 
2 3 1Lopes, M.T.P., Salas, C. E. e Domingues, R. 

 1Z.Departamentos : Química-ICEx, 
2 3Farmacologia-ICB e Bioquímica e 
Imunologia-ICB, UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS.

Objetivo: Objetivo: Avaliar o potencial como 
biomaterial de uma fibra de vidro comercial 
denominada Fiber Max, composta em % p/p dos 
respectivos óxidos de: Al(68,4), Si(27,6), 
Ca(0,03) e outros (3,97), através da 
determinação in vitro de sua biocompatibilidade 
e citotoxicidade.
Métodos e Resultados: Amostras submetidas 
ou não a tratamento químico com tetraetóxido de 
silício (TEOS) tiveram sua biocompatibilidade 
caracterizada por formação de camada de 
hidroxiapatita carbonatada (HCA) na sua 
superfície após imersão em solução similar ao 
plasma humano (SBF), em diferentes tempos, 
utilizando Microscopia Eletrônica de Varredura. 
A imersão em SBF, induziu a formação de uma 
camada de HCA na superfície das fibras. Nas 
tratadas com TEOS, a HCA depositada foi mais 
abundante. A citoxicidade foi determinada 
através do Método do Contato Direto (ASTM-
F813) e do Teste de Eluição (USP-23). As fibras, 
pré-tratadas ou não por 1 hora com TEOS, 
imersas em SBF por até 10 dias apresentaram 
menor grau de citotoxicidade nos testes 
utilizados, quando comparadas às não imersas 
(p<0,05 - teste "t" de Student-Mann-Whitney).
Conclusões: Os resultados apresentados 
permitem a continuação da avaliação do 
potencial desta fibra como biomaterial, através 

da realização de testes de compatibilidade in 
vivo.
Apoio Financeiro: CNPq

10 - 015
EFEITO DAS SEMENTES DE SENNA 
OCCIDENTALIS SOBRE A ATIVIDADE 
DE MACRÓFAGOS E PRODUÇÃO DE 
ESPÉCIES REATIVAS DO OXIGÊNIO 
DE RATOS WISTAR

1 2Mariano-Souza, D. P. ; Paulino, C. A.  ; 
1 1Gómiak. S.L. Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia - FMVZ/USP 
2Univ.Bandeirante de São Paulo-UNIBAN e 
Fac.Metropolitanas Unidas-UNIFMU

Objetivo: Foram avaliadas as possíveis 
alterações em macrófagos peritoneais e a 
produção das espécies reativas de oxigênio 
(ROS) de ratos tratados com as sementes de 
Senna occidentalis.
Métodos e Resultados: Utilizaram-se 55 ratos 
Wistar divididos em 5 grupos: um controle 
(n=10), que recebeu ração comercial e 4 
experimentais (n=10-15), que receberam 
diferentes concentrações de sementes da planta 
adicionadas à ração, a saber: 1% (E1), 2% (E2) e 
4% (E3) e grupo pair-feeding (E4), durante 14 
dias, sendo desafiados com Onco-BCG (ip) no 

o o o7  e o 12  dias de tratamento. No 15  dia, os 
animais foram submetidos à eutanásia e 
realizaram-se as técnicas de espraiamento e 
fagocitose e mensuração das ROS. As médias e 
os respectivos erros-padrões detectados para os 
índices de espraiamento (C=85±18, E1=93±24, 
E2=95±15, E3=93±11 e E4=92±13 %) e 
fagocitose (C=84±20, E1=93±16, E2=95±8, 
E3=92±7 e E4=93±10 %), bem como para a 
produção de água oxigenada sem PMA (C=7±1, 
E1=6±6, E2=18±6, E3=15±4 e E4=7±2 
nmol/ml) e com PMA (C=26±8, E1=33±6, 
E2=36±9, E3=29±5 e E4=27±6 nmol/ml) e de 
óxido nítrico (C=23±12, E1=29±22, E2=53±10, 
E3=10±6 e E4=67±20 nmol/ml) não revelaram 
diferenças significantes (P>0,05) entre os 
animais dos grupos controle e experimentais 
(teste de Dunnett).
Conclusões: Os resultados obtidos neste 
trabalho demonstram que os princípios ativos da 
Senna occidentalis não interferiram na 
atividade de macrófagos (espraiamento e 
fagocitose), bem como na sua produção de ROS 
(água oxigenada e óxido nítrico).
Apoio Financeiro: CAPES

10 - 016
ALGUNS EFEITOS SOBRE O FETO E O 
NEONATO DA EXPOSIÇÃO DE 
MULHERES GESTANTES AO CIGARRO
PACCOLA, C.C. & PAULINO, C.A. 
Universidade Bandeirante de São Paulo-
UNIBAN

Objetivo: Neste estudo, procurou-se identificar 
o hábito do uso de cigarro durante a gestação e 
seus possíveis efeitos sobre o feto e/ou neonato.
Métodos e Resultados: Para o estudo, 62 
mulheres gestantes, atendidas em um Posto de 
Saúde do Município de São Paulo, foram 
entrevistadas quanto ao consumo de cigarro 
durante a gestação; para isso utilizou-se um 
questionário previamente validado, e só 
participaram da pesquisa aquelas gestantes 
devidamente orientadas e que assinaram um 
Te r m o  d e  L i v r e  C o n s e n t i m e n t o  e  
Esclarecimento para a participação. Das 
mulheres gestantes analisadas, 38 (61%) eram 
não-fumantes, 14 (23%) ex-fumantes e 10 
(16%) fumantes; foram detectados entre as mães 
fumantes: 1 caso (10%) de aborto espontâneo, 4 
(40%) de parto prematuro e 2 (20%) de gestação 
prolongada; dos neonatos de mães fumantes, 2 
deles (20%) apresentaram baixo peso ao nascer e 
3 (30%) baixa estatura. Entre as gestantes ex-
fumantes, houve 4 casos (28%) de abortos 
espontâneos e a mesma taxa de neonatos com 
problemas cárdio-respiratórios.
Conclusões: Comparados com os resultados das 
mulheres gestantes não-fumantes, os valores 
relativos às fumantes e ex-fumantes são 
significativos do ponto de vista toxicológico, 
pois coincidem com aqueles descritos para a 
nicotina durante a gestação; todavia, não se pode 
descartar a hipótese de interação com outros 
agentes tóxicos presentes no cigarro e/ou outros 
fatores.
Apoio Financeiro: UNIBAN

10 - 017
ESTUDO DAS ALTERAÇÕES DE 
ISOENZIMAS CITOCROMO P450 NA 
FASE TARDIA DA ESQUISTOSSOMOSE 
MANSÔNICA MURINA.
Conte, F.P.; Manhães Rocha, D.A.; Fidalgo 
Neto, A.A.; De Oliveira, A.C.A.X.; 
Paumgartten, F.J.R. Laboratório de 
Toxicologia Ambiental-DCB-ENSP-
FIOCRUZ

Objetivo: Tem sido relatado que infecções e 
processos inflamatórios causam alterações na 
atividade de isoenzimas citocromo P450 (CYP), 
modificando o metabolismo de xenobióticos. 
Em estudos anteriores verificamos que a 
atividade de CYPs hepáticos estão reduzidas na 
fase intermediária da evolução da doença (55 
dias pós-infecção). Neste trabalho investigamos 
alterações de CYP na fase tardia da 
esquistossomose (90 dias pós-infecção).
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Métodos e Resultados: Camundongos Swiss 
Webster, machos e fêmeas, com 10 dias de vida 
foram infectados com 100 cercárias de S. 
mansoni e sacrificados 90 dias depois para 
obtenção da fração microssomal hepática. 
Foram medidas as atividades de alcoxi-
resorufina-O-desalquilases (EROD e MROD  
CYP1A e BROD e PROD  CYP2B), nos 
seguintes grupos: infectados machos (IM) e 
fêmeas (IF) e seus respectivos controles não 
infectados machos (CM) e fêmeas (CF). As 
atividades (pmol/mg ptn/min) de CYP1A e 
CYP2B em camundongos infectados e não 
infectados são apresentadas na tabela abaixo:

Conclusões: Os resultados mostraram que, 90 
dias após a infecção por S. mansoni, as 
atividades de CYP1A e 2B estão pelo menos 2 a 
3 vezes menores no fígado de camundongos 
Swiss Webster de ambos os sexos.
Apoio Financeiro:  FAPERJ/PAPES-
FIOCRUZ

10 - 018
AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA 
DE INÉDITOS DERIVADOS 
ISOXAZOLÍNICOS PIPERIDÍNICOS 
BICÍCLICOS. TESTES DE EFEITOS 
GERAIS

1Valderes M. de Almeida , Rosiel J. dos 
1 2Santos , Ivone A. de Souza  e Antônio R. de 

1 1Faria Depto. de Ciências Farmacêuticas, R. 
Prof. Arthur de Sá, s/n, CDU, 50470-521, 

2Recife-PE, Depto. de Antibióticos, UFPE, 
antonio.faria@ufpe.br

Objetivo: Inéditas isoxazolinas piperidínicas 
bicíclicas foram sintetizadas através da nova 
reação de cicloadição 1,3-dipolar entre 
enamidas endocíclicas de 6 membros, e N-
óxidos de nitrila. Temos por objetivo a avaliação 
da toxicidade aguda dos cinco novos derivados 
isoxazolínicos piperidínicos.
Métodos e Resultados: Selecionou-se 
camundongos albinos Swiss, machos, com peso 
entre 25 e 35g, em grupos de seis animais. As 
substâncias foram administradas por via 
intraperitoneal, após solubilização em twin 80 e 
soro fisiológico, os efeitos foram registrados 
segundo Maloni. Os compostos testados 
a p r e s e n t a r a m  a s  s e g u i n t e s  r e a ç õ e s  
comportamentais: dose de 1000mg/Kg  
movimentos estereotipados, aumento da 
freqüência respiratória, agitação, euforia. 
500mg/Kg  Aumento da atividade motora, 
tremores finos, piloereção, convulsão clônica. 
250 mg/Kg  Irritabilidade, ereção de cauda, 
palidez, bradcardia e marcha lenta.
Conclusões: Em doses mais elevadas, os 
animais apresentaram reações estimulantes 
cujas respostas são devidas à substâncias de 

ação no SNC. Entretanto, verificamos que em 
doses menores, os animais apresentaram 
reações como acomodação, sonolência, ataxia, 
sedação, diminuição da freqüência respiratória, 
permanecendo por longo período com ação 
semelhante à substâncias que apresentam 
at ividades analgésicas e  perifér icas,  
característica de substâncias que agem no SNP 
(ações excitatórias e inibitórias).
Apoio Financeiro: CAPES

10 - 019
ALTERAÇÕES DE ISOENZIMAS 
CITOCROMO P450 NA FASE INICIAL 
DA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA 
MURINA.
Manhães Rocha, D.A.; Conte, F.P.; De-
Oliveira, A.C.A.X; Paumgartten, F.J.R. 
Lab.Toxicologia Ambiental, DCB-ENSP, 
FIOCRUZ-RJ.

Objetivo: Alterações da atividade de 
citocromos P450 (CYP) hepáticos foram 
observadas na fase intermediária da 
esquistossomose murina. Neste trabalho 
investigamos se ocorrem alterações de CYP 
hepáticos na fase inicial da doença, i.e. antes do 
aparecimento de granulomas.
Métodos e Resultados: Camundongos Swiss 
Webster (S) e DBA/2 (D) com 10 dias de vida 
foram infectados com 100 cercárias de S. 
mansoni e sacrificados 30 dias depois para 
obtenção de microssomos hepáticos.  
D e t e r m i n a m o s  a s  a t i v i d a d e s  d a s  
alcoxiresorufina-O-desalquilases EROD e 
MROD (CYP1A) e BROD e PROD (CYP2B), e 
da Nitroso-dimetilamina-desmetilase -NDMA-
d (CYP2E) nos seguintes grupos: S infectado 
macho (SIM) e fêmea (SIF), D infectado macho 
(DIM) e fêmea (DIF), e seus respectivos 
controles não infectados machos (CM) e fêmeas 
(CF). As atividades das monooxigenases 
(pmoles/mg ptn/min) são mostradas na tabela 
abaixo. 

Conclusões: 30 dias após a infecção ocorreram 
apenas alterações discretas -em ambas as 
direções- das atividades de CYP1A, 2B e 2E 
hepáticos em ambas as linhagens de 
camundongos e em ambos os sexos, o que 
contrasta com a acentuada depressão observada 
nas fases intermediária (55 dias) e tardia (90 
dias) da doença.
Apoio  Financeiro:  FAPERJ/PAPES-
FIOCRUZ
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12 - 001
EFFECTS OF V  AND V RECEPTOR 1 2 

SUBTYPES OF THE 
PARAVENTRICULAR NUCLEUS ON 
THE WATER INTAKE INDUCED BY 
VASOPRESSIN INJECTED INTO THE 
LATERAL SEPTAL AREA.

1,2,3Wilson Abrão Saad , Luiz Antonio Arruda 
2, 1 2 2Camargo  , Silvio Simões  , Gustavo Garcia , 

4William Abrão Saad  ,Talmir Augusto Faria 
1 1Brizola Santos , Laura Izabel Gutierrrez . 

1Departamet of Dentistry UNITAU-Taubaté 
2 3SP. UNIARA-Araraquara SP. Faculty of 

4Dentistry of Araraquara - UNESP SP. Clinic 
Hospital.-USP São Paulo.

Objetivo: We investigated the influence of 
8AAVP an antagonist of V  receptors of arginine -1

vasopressin (AVP) and the effects of 
1 2 4[Adamanteanace ty l ,0 -ET- -Tyr ,Val ,  D

6 8,9aminobutyryl , A ]-AVP (V antagonist) into the 2 

paraventricular nucleus (PVN) on the thirst 
effects of AVP stimulation of the lateral septal 
area (LSA).
Métodos: Holtzman rats of 250-300 g were 
implanted with stainless steel cannulae into 
PVN and LSA. Results: AVP injection into the 
LSA increased the water intake in a dependent-
dose manner. AAVP injected into the PVN 
decreased the drinking of AVP. The value was: 
AVP= 6.3±1.2 ml/2h. AAVP injected into PVN 
previous of AVP injection into LSA blocked the 
effects of AVP (1.5±0.4 ml/2h) in normal rats. In 
rats with water deprivation for 24 h the AVP 
induced thirst (22.5±2.8 ml/2h) (control value 
9.7±1.3 ml/2h). The AAVP previous of AVP 
blocked the effects of AVP in dehydrated rats 
(15.3±1.6 ml/2h). The injection of V  block 2

agent blocked the effect of AVP in normal rats 
(1.6±0.6 ml/2h). In dehydrated rats the V  2

blocked agent potentiated the dipsogenic effect 
of AVP injected into the LSA (29±2.6 ml/2h).
Conclusões: Facilitatory effects of AVP are 
mediated through the activation of V -receptors 1

and that the inhibitory effect requires V -2

receptors.
A p o i o  F i n a n c e i ro :  FA P E S ,  C N P q ,  
FUNDUNESP

12 - 002
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIINFLAMATÓRIA DO COMPOSTO 
DE CORDENAÇÃO DA NARINGINA 
COM COBRE.
1 1Sabrina R. Cardoso, Regiane Martins, 
1 2Cristiane Teixeira, Regina M.S. Pereira, 
1 1Amarilis Scremin, Niraldo Paulino. 1. Grupo 
BIOFAR, UNISUL, Tubarão, SC. 2. Depto 
Pós Graduação, UNIBAN, São Paulo, SP.

Objetivo: A complexação de flavonóides com 
íons metálicos têm aumentado a potencia 
terapêutica desses compostos. O objetivo do 

nosso trabalho é avaliar a atividade 
antiinflamatória do compostos de cordenação 
da naringina (Na) com cobre (NCu) nos 
modelos de inflamação em camundongos e 
sobre a produção de óxido nítrico em 
macrófagos RAW 264.7.
Métodos: Foram usados camundongos suíços 
(25-30g,  n=6)  t ra tados  com sal ina ,  
indometacina (1mg/Kg i.p.), Na ou NCu (10 ou 
100mg/Kg, i.p.), no modelo de peritonite 
induzida pela carragenina (100mg/mL). In 
vitro, foi avaliado o efeito da Na ou NCu (5, 15 
ou 50mM) sobre a produção de NO induzido em 
RAW 264.7, estimulados com LPS (1µg/mL, 20 
h). A viabilidade celular foi monitorada pelo 
método do MTT. Os valores foram expressos 
como média ± E.P.M. P<0,05 foram 
significantes. Resultados: Na ou NCu (10 ou 
100mg/Kg) produziram inibição da migração de 
leucócitos na peritonite induzida por 
carragenina em 59±4%, 63±4% ou 73±5% , 
76±6%, respectivamente. RAW 264.7 tratadas 
com veiculo produziram 62±5mM de NO, 
enquanto nos grupos tratados com Na (5, 15 ou 
50mM) a concentração de NO foi de 46,8±5,4, 
24,7±3,2 ou 13,3±3,3 mM, respectivamente. Os 
grupos tratados com Ncu (5, 15 ou 50mM) a 
concentração de NO foi de 41.5±4,6, 22.5±3.8 
ou 6.5 ±0.7mM, respectivamente
Conclusões: Nossos resultados demonstram 
que o composto de cordenação naringina com 
cobre produziu aumento da atividade e 
antiinflamatória in vivo e inibitória sobre a 
ativação de macrófagos in vitro.
Apoio Financeiro:

12 - 003
EFEITO ANTIOXIDANTE DO ÓLEO DE 
GIRASSOL E ÓLEO DE SEMENTE DE 
UVA SOBRE A ESTABILIDADE DE GEL 
CREME CONTENDO VITAMINA A.
Rodolfo Ramos, Niraldo Paulino e Amarilis 
Scremin. Grupo de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Biofarmacos (BIOFAR). 
UNISUL, Tubarão, SC.

Objetivo: Vários agentes bioativos são 
incorporados as formulações farmacêuticas 
para prevenir a oxidação da vitamina A. Óleos 
de semente de uva e girassol têm sido descritos 
como antioxidantes. Nosso objetivo foi avaliar a 
influencia dos óleos de girassol e de semente de 
uva sobre a oxidação da vitamina A em 
formulações farmacêuticas de gel-creme
Métodos: Foram utilizadas duas fórmulas, 
ambas contendo vit. A adicionadas ou não dos 
óleos antioxidantes. As formulações passaram 
pelos ensaios de estabilidade onde foram 
avaliadas no teste dos 3 ciclos, no teste de 
estabilidade acelerada em 12 semanas, e quanto 
às características organolépticas, pH e 
separação de fases após centrifugação. 
Resultados: As formulações apresentaram a 
composição final: água deionizada (q.s.p.), 

propilenoglicol (4%), solução de carbopol a 
3,0% (23,3%) e EDTA (0,1%). polawax (2,5%), 
base líquida de lanolina (3%), palmitato de 
cetila (2%), estearato de octila (1,5%), 
ciclometicone (0,5%), metilparabeno (0,15%), 
propilparabeno (0,05%), BHT (0,05%), 
triclosan (0,05%), álcool ceto-estearílico 20.OE 
(1%), vitamina E (1%), trietanolamina a 50% 
(1,2%). Em seguida adicionou-se imidazolidinil 
uréia (0,15%), vitamina A (0,1%), extrato de 
própolis (1%) e essência (0,05%). Adicionados 
ou não com óleo de semente de uva (2%) e óleo 
de semente de girassol (2%). As formulaàões 
não apresentaram alterações significativas das 
propriedades fisico-químicas, exceto pela 
alteração de cor característica do processo 
oxidativo que acompanha a decomposição da 
vit. A.
Conclusões: A incorporação de vit. A em 
formulações farmacêuticas costuma produzir 
oxidação e perda funcional de atividade 
biológica. Os resultados demonstram que o uso 
de óleo de girassol e de semente de uva, 
poliinsaturados, reduziu a oxidação da vitamina 
A.

12 -004
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTINOCICEPTIVA DO COMPOSTO 38 
EM MODELOS DE DOR INDUZIDA EM 
CAMUNDONGOS.
1 2Rafaele Arconti, José Quincoces Suárez, 
2 2 2Heloiza Brunhari, Laura Pisco, Fernanda 

3 3Roseiro, Ariel Llanes, Antonio Batista, 
1 1 1Amarilis Scremin, Niraldo Paulino. Grupo 

2BIOFAR, UNISUL, Tubarão, SC. Laboratório 
de Síntese Orgânica, UNIBAN, São Paulo, 

3SP., Instituto de Química, UNICAMP, SP.

Objetivo: Drogas antiinflamatórias não 
esteroidais são a principal classe terapêutica 
para o tratamento da dor e inflamação. No 
presente trabalho nós descrevemos a síntese de 
uma droga com potencial antinociceptivo 
denominado C38.
Métodos: Foram usados camundongos suíços 
(25-30g,  n=6)  t ra tados  com sa l ina ,  
indometacina (1mg/Kg i.p.) ou C38 (0,1, 1 ou 
10mg/Kg, i.p.), no modelo de contorções 
abdominais induzidas pelo ácido acético 
(0,6%), formalina (2,5%), Hot Plate e Tail Flick. 
Todos os animais tratados foram avaliados em 
rota rod. Os valores foram expressos como 
média ± E.P.M. Valores de P<0,05 foram 
significantes. Resultados: Nomodelo do ácido 
acético, C38 (0,1, 1 ou 10mg/Kg, i.p.) inibiu 
7±1, 70±5 ou 82±6%, com CI50 média de 
0,71±0,08mg/Kg. Na 1a fase da dor induzida 
pela formalina, C38 produziu inibição máxima 
de 44±5% na dose de 10mg/Kg, enquanto que na 
2a fase da dor induzida pela formalina, o 
composto 38 (10mg/Kg) inibiu 86±6%. No hot 
plate e tail flick C38 (0,1, 1 ou 10mg/Kg) não 
aumentaram o tempo de latência para a dor. 
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Todas as doses usadas não afetaram a 
coordenação dos animais motora analisada no 
rota rod.
Conclusões: Nossos resultados demonstram que 
o  compos to  38  apresen ta  a t iv idade  
antinociceptivo no modelo de dor envolvendo 
modulação inflamatória, com doses acima de 
10mg/Kg, com pouco efeito sobre a modulação 
central da dor.
Apoio Financeiro:

12 - 005
ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF 
BRAZILIAN PROPOLIS P1: EVIDENCE 
TO INVOLVEMENT OF NFkB.
1Niraldo Paulino, 1Amarilis Scremin, 2Verena 
M. Dirsch, 2Angelika M. Vollmar and 3João B. 
Calixto 1. Grupo de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Biofarmacos (BIOFAR), 
UNISUL, Tubarão, SC. 2. Institute of 
Pharmacy, Ludwig Maximilian Universität 
München, Germany. 3. Depto de Farmacologia, 
UFSC, Florianópolis, SC.

Objetivo: Propolis is a natural resin produced by 
bees and used widely to treat several diseases in 
folk medicine. We investigated the anti-
inflammatory effect of the ethanolic extract of 
Brazilian propolis (P1) in vivo/in vitro.
Métodos: We used mice treated with P1 or 
controls, 30 min before the inflammatory 
induction with carageenin (100µg/mL, i.p.). 
After 4 hours, the fluid was collected and the 
total of cells and mieloperoxidase activity assay 
(MPO) were evaluated. We tested the effect of P1 
on nitric oxide (NO) production induced in RAW 
264.7, stimulated with LPS (1µgomL, 20 h), and 
on HEK 293 cells, transfected with pNFkB 
stimulated with TNF-a (1nM) by luciferase assay 
to NFkB. Cell viability was evaluated by MTT 
assay. Results: The treatment with P1 (1, 10 or 
100mg/Kg, i.p.) inhibited leukocyte migration in 
51±3.9%, 76±3.8% and 80±2.5%, with IC50 
mean 0.98±0.4mg/Kg, and MPO activity to 1.19, 
0.78 and 0.48 U/mL, respectively. In RAW 264.7 
without treatment the NO was 54.4±5.9µM. P1 
(30, 100 or 300µg/mL) reduced NO production 
to 36.8, 7.8 or 2.8µM, respectively. When P1 (30, 
100 or 300µg/mL) were used on HEK cells, 
reduced the activity of luciferase assay to NFkB 
in 28, 84 and 90%, respectively.
Conclusões: Discussion: Our results show that 
P1 modulates the peritoneal inflammation and 
the NO production. These effects can be related 
with NFkB pathway inhibition.
Apoio Financeiro: Financial support: DAAD.

12 - 006
ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF A 
NEW COMPOUND (V1).
1 2Marcelo Martins, José Quincoces Suárez, 
2 2 2Laura Pisco, Heloiza Brunhari, Fernanda 

2 3Roseiro, Carla Amaral, Ariel Llanes, 
3 1 1Antonio Batista, Cristiane Teixeira, Regiane 

1Martins, Amarilis Scremin, 1Niraldo Paulino. 
1. Grupo de pesquisa e Desenvolvimento de 
Biofarmacos (BIOFAR), UNISUL, Tubarão, 

2SC. Laboratório de Síntese Orgânica, 
3UNIBAN, São Paulo, SP, Instituto de 

Química, UNICAMP, SP.

Objetivo: Non-steroidal anti-inflammatory 
drugs are main pharmaceutical drugs used to 
treat inflammation and their therapeutic effect 
are related with several molecular mechanisms, 
such cyclooxygenase and lipooxigenase 
inhibition, nuclear factor kappa B modulation or 
nitric oxide production. V1 is a new compound 
with analgesic and anti-inflammatory effect.
Métodos: We use the paw oedema induced by 
carrageenin (300mg/paw),  peri toneal  
inflammation induced by carrageenin 
(100mg/mL). We evaluate also the effect of L1 
on nitric oxide (NO) production induced in 
RAW 264.7, stimulated with LPS (1µg/mL, 20 
h). Cell viability was evaluated by MTT assay. 
Results: V1 (1 or 10mg/Kg, i.p) produced a 
weak anti-oedematogenic effect in 30min: 
6±0.8% or 20±2%, respectively, but did not 
produce significant inhibition at 60min or 
120min. On peritonitis, V1 (1 or 10mg/Kg, i.p) 
inhibited leukocyte migration in 38±4% or 
35±4%. V1 treatment (1 or 10mg/Kg, i.p) 
reduces significantly the MPO. In RAW 264.7 
without treatment the NO was 48±1.2µM. V1 
(5, 15 or 50mM) change the NO production to 
38±3.5, 33±1.5 or 29±1.3mM of nitrite, 
respectively
Conclusões: Our results suggest that V1 has a 
moderate anti-inflammatory effect and a weak 
anti-oedematogenic effect in mice. This effect 
can be related with inhibitory action on NO 
produce in macrophage cell line, RAW 264.7.
Apoio Financeiro:

12 - 007
ANTI-OEDEMATOGENIC AND anti-
INFLAMMATORY EFFECT OF A NEW 
COMPOUND (L1).
1 2Leticia Camilo, José Quincoces Suárez, 
2 2 2Laura Pisco, Heloiza Brunhari, Fernanda 

3 3Roseiro, Ariel Llanes, Antonio Batista, 
1 1Cristiane Teixeira, Regiane Martins, 
1 1 1Amarilis Scremin, Niraldo Paulino. Grupo 
de pesquisa e Desenvolvimento de 
Biofarmacos (BIOFAR), UNISUL, Tubarão, 

2SC. Laboratório de Síntese Orgânica, 
3UNIBAN, São Paulo, SP, Instituto de 

Química, UNICAMP, SP.

Objetivo: Non-steroidal anti-inflammatory 

drugs are main pharmaceutical drugs used to 
treat inflammation and their therapeutic effect 
are related with several molecular mechanisms, 
such cyclooxygenase and lipooxigenase 
inhibition, nuclear factor kappa B modulation or 
nitric oxide production. L1 is a new compound 
with anti-oedematogenic and anti-inflammatory 
effect.
Métodos: We use the paw oedema induced by 
carrageenin (300mg/paw),  peri toneal  
inflammation induced by carrageenin 
(100mg/mL). We evaluate also the effect of L1 
on nitric oxide (NO) production induced in 
RAW 264.7, stimulated with LPS (1µg/mL, 20 
h). Cell viability was evaluated by MTT assay. 
Results: L1 (1 or 10mg/Kg, i.p) produced an 
anti-oedematogenic effect in 30min: 62±4% or 
69±4%, with ID50 mean 0.8±0.1mg/Kg; and 
produced significant inhibition at 60 min: 
43±4% or 71±4%, or at 120min: 37±4 or 
97±6%, respectively. On peritonitis, L1 (1 or 
10mg/Kg, i.p) inhibited leukocyte migration in 
73±5% or 75±4, with CI50 mean of 
0.7±0.1mg/Kg. The L1 treatment (1 or 
10mg/Kg, i.p) reduces significantly the MPO. In 
RAW 264.7 without treatment the NO was 
48±1.2µM. L1 (1 or 3) did not change the NO 
production, although (10µg/mL) reduced NO 
production to 39±4µM, respectively.
Conclusões: Our results suggest that L1 has a 
potent  anti-oedematogenic and anti-
inflammatory in mice. This effect not be related 
with nitric oxide pathway
Apoio Financeiro:

12 - 008
MECHANISMS INVOLVED IN THE 
HYPOGLICEMIC EFFECT OF 
ETHANOLIC EXTRACT OF POLYMNIA 
SONCHIFOLIA POEPP. & ENDL.
1Daniela T. Longhi, 1Juliana D. Ballmann, 
1Alexandre O. Brigido, 2Maria C. Marcucci, 
1Amarilis Scremin, 1Niraldo Paulino 1.Grupo 
BIOFAR, UNISUL, Tubarão, SC. 2.Depto de 
Pesquisa e Extensão, UNIBAN, São Paulo, SP.

Objetivo: Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl. 
commonly known as “yacon” is widely used in 
Andean and Brazilian folk medicine for the 
treatment of diabetes mellitus.
Métodos: This study was undertaken to 
evaluate the effect of alcoholic Polymnia 
sonchifolia extract (Y) on blood glucose and 
other biochemical parameters in normal and 
streptozotocin (STZ)-induced diabetic mice. We 
also evaluated the inhibitory activity of Y on 
relaxation induced by ATP-potassium channels 
selective agonists. Results: In vivo, Y treatment 
(100 or 300 mg/Kg) reduced significantly the 
glucose levels on diabetic mice to 35±3% or 
17±1%, indicating a moderate and independent-
dose response hypoglycemic effect. The insulin 
level observed in the plasmatic circulating was 
0.10 mU/mL, and did not change after both Y 
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treatment (100 or 300 mg/Kg), respectively. The 
treatment of the diabetic mice with to Y (100 or 
300 mg/mL), cannot reduce significantly the 
urea or creatinine levels in diabetic mice, 
although the results shown that the pre-
treatment with Y can prevent the bladder 
damage. In vitro, the pre-incubation of the 
preparations with Y (10mg/mL) produced 
inhibition of the 22±2% in the relaxation 
induced by min•xidil (10mM). And Y (100 or 
300mg/mL) inhibited 4 or 36±4% cromakalin 
(10mM)-induced relaxation
Conclusões: These results suggest that a single 
gastric administration of the Y caused a decrease 
in plasma glucose, urea or creatinine levels in 
diabetic mice, without additional increase in the 
insulin level.
Apoio Financeiro:

12 - 009
ANTI-OEDEMATOGENIC EFFECT OF 
PROOPOLIS P1 IS INDEPENDENT OF E-
NOS ACTIVITY.
1Clarine Stieven, 2Thomas R. Räthel, 
2Angelika M. Vollmar, 2Verena M. Dirsch, 
1Amarilis Scremin, 1Niraldo Paulino. 1. 
Grupo BIOFAR, UNISUL, Tubarão, SC. 2. 
Dept of Pharmacy, LMU Munich, Germany.

Objetivo: Brazilian propolis P1 is a 
standardized extract produced in Brazil. This 
study evaluates the anti-oedematogenic effect of 
P1 on oedema induced by inflammatory agents 
and the involvement of endothelial nitric oxide 
sinthase
Métodos: We use the paw oedema induced by 
carrageenin (300mg/paw),  h is tamine 
(50mg/paw), bradykinin (3nmol/paw), PGE2 or 
PFF2a (both 30nmol/paw) or ear oedema 
induced by capsaicin (250mg/ear). We used also 
EA.hy926 transfected with human eNOS 
promoter controlling a luciferase reporter gene 
were used for measuring eNOS promoter 
activity. Quantification of NO released from 
EA.hy926 cells was performed by the 4,5 
diaminofluorescein fluorescence assay. 
Results: P1 (1, 3 or 10mg/Kg, i.p) produced an 
anti-oedematogenic effect in mice: carrageenin: 
ID50 mean 0.68mg/Kg; bradykinin: ID50 mean 
0.80mg/Kg; PGF2a: ID50 mean 0.72mg/Kg. P1 
did not produce any significant anti-
oedematogenic effect when assessed in the paw 
oedema induced by prostaglandin E2 and 
histamine. P1 (1, 3 or 10mg/Kg, i.p) produced 
respective inhibitions of 12, 32 and 38% in the 
ear oedema induced by topical application of 
capsaicin in mice. In vitro, treatment (20 hours) 
of cell line EA.hy926 with a P1 (100, 300 or 
500mg/mL) did not produce significant increase 
in NO release as shown by use of the fluorescent 
probe DAF-2. This effect was corroborated by 
Western blot assay to e-NOS in intact EA.hy926 
cells.
Conclusões: Our results suggest that P1 has a 

potent anti-oedematogenic effect on the oedema 
induced by carrageenin, BK or PGF2a systems, 
by independent e-NOS pathway.
Apoio Financeiro:

12 - 010
ANTI-OEDEMATOGENIC BUT NOT 
ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF A 
NEW COMPOUND (C38).
1 2Cibele C. Pereira, José Quincoces Suárez, 
2 2 2Heloiza Brunhari, Laura Pisco, Fernanda 

3 3Roseiro, Ariel Llanes, Antonio Batista, 
1 1Cristiane Teixeira, Regiane Martins, 
1 1 1Amarilis Scremin, Niraldo Paulino. Grupo 
de pesquisa e Desenvolvimento de 
Biofarmacos (BIOFAR), UNISUL, Tubarão, 

2SC. Laboratório de Síntese Orgânica, 
3UNIBAN, São Paulo, SP, Instituto de 

Química, UNICAMP, SP.

Objetivo: Non-steroidal anti-inflammatory 
drugs are main pharmaceutical drugs used to 
treat inflammation and their therapeutic effect 
are related with several molecular mechanisms, 
such cyclooxygenase and lipooxigenase 
inhibition, nuclear factor kappa B modulation or 
nitrc oxide production. C38 is a new compound 
with anti-oedematogenic effect
Métodos: We use the paw oedema induced by 
carrageenin (300mg/paw),  peri toneal  
inflammation induced by carrageenin 
(100mg/mL). We evaluate also the effect of C38 
on nitric oxide (NO) production induced in 
RAW 264.7, stimulated with LPS (1µg/mL, 20 
h). Cell viability was evaluated by MTT assay. 
Results: C38 (1 or 10mg/Kg, i.p) produced an 
anti-oedematogenic effect in 30min: 57±4% or 
70±5%, with ID50 mean 0.9mg/Kg; and 
produced significant iohibitioo on 60 min: 39]f2 
±4% or 61±5%, or in 120min: 12±1 or 47±3%, 
respectively. On peritonitis, C38 (1 or 10mg/Kg, 
i.p) did not inhibited leukocyte migration or 
MPO activity induced by carrageenin. In RAW 
264.7 without treatment the NO was 48±1.2µM. 
C38 (3 or 10µg/mL) reduced NO production to 
20±1or 3±0.3µM, respectively.
Conclusões: Discussion: Our results suggest 
that C38 has a potent anti-oedematogenic effect 
on the oedema induced by carrageenin. This 
effect can be related inhibitory effect on nitric 
oxide sinthase, but did not have effect on 
peritoneal inflammation in vivo
Apoio Financeiro: BIOFAR/UNISUL

12 - 011
ÁCIDO GENTÍSICO INIBE A 
MIGRAÇÃO LEUCOCITÁRIA NA 
PERITONITE E PLEURISIA 
INDEPENDENTE DA ATIVIDADE DO 
NFkB.
1Bárbara S. Martins, 1Cristiane Teixeira, 
1Daniela T. Longhi, 1Amarilis Scremin, 
1Niraldo Paulino. 1. Grupo BIOFAR, 
UNISUL, Tubarão, SC.

Objetivo: O ácido gentísico (AG) é um 
metabólito ativo da rota de degradação dos 
salicilatos com atividade antireumática e 
antioxidante. Nós avaliamos a influência do AG 
na inflamação pleural e peritoneal in vivo, e 
sobre a atividade do NFkB e produção de óxido 
nítrico (NO) in vitro
Métodos: Foram usados camundongos (25-
30g, n=5) tratados i.p. com salina, AG ou 
indometacina, 30 min, ou dexametasona (DX) 4 
h antes da indução inflamatória (carragenina 
100mg/cavidade). O exudato peritoneal, pleural 
e o sangue periférico foram coletados 4h após a 
indução flogística. Foi analisado o número total 
de leucócitos e o diferencial celular dos grupos 
de tratamento (AG 10 e 30mg/Kg) em 
comparação ao grupo salina, dexametasona 
(0,5mgoKg) ou indometacina (1mg/Kg). In 
vitro, foi avaliado o efeito do AG sobre células 
HEK 293 cells, transfectadas com pNFkB 
estimuladas com TNF-a (1nM) pelo ensaio da 
luciferase para o NFkB e sobre a produção de 
NO induzido em RAW 264.7, estimulados com 
LPS (1µg/mL, 20 h). A viabilidade celular foi 
monitorada pelo método do MTT. Resultados: 
Na pleurisia, o AG 10 ou 100mg/Kg produziu 
23±7,3% ou 32±9% de inibição no total de 
células da cavidade, respectivamente. Enquanto 
a DX inibiu 75±9%. Na peritonite, o AG 10 ou 
30mg/Kg produziu inibição de 25±2,5% ou 
32±3% da migração de células para o peritôneo, 
enquanto a indometacina inibiu 20±2,2%. AG 
(100 ou 300mM) inibiu fracamente a atividade 
NFkB 16±3 ou 11±2%. AG (50, 250 ou 500mM) 
não produziram inibição significativa na 
produção de NO.
Conclusões: O AG produziu inibição da 
migração celular para a cavidade peritoneal e 
pleural sem alterar o total de células circulantes 
ou a atividade do NFkB.
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12 - 012
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTINOCICEPTIVA DO COMPOSTO L1 
EM MODELOS DE DOR INDUZIDA EM 
CAMUNDONGOS.
1 2Barbara Paulino, José Quincoces Suárez, 
2 2 2Laura Pisco, Heloiza Brunhari, Fernanda 

3 3Roseiro, Ariel Llanes, Antonio Batista, 
1 1 1Amarilis Scremin, Niraldo Paulino. Grupo 

2BIOFAR, UNISUL, Tubarão, SC. Depto de 
Pós Graduação, UNIBAN, São Paulo, SP. 
3Instituto de Química, UNICAMP, SP.

Objetivo: O principal grupo terapêutico para o 
tratamento da dor e inflamaàão são as drogas 
antiinflamatórias não esteroidais. No presente 
trabalho nós descrevemos a síntese e as 
atividades farmacológicas de uma nova droga 
com potencial antinociceptivo denominado L1.
Métodos: Foram usados camundongos suíços 
(25-30g,  n=6)  t ra tados  com sa l ina ,  
indometacina (1mg/Kg i.p.) ou L1 (0,1, 1 ou 
10mg/Kg, i.p.), no modelo de contorções 
abdominais induzidas pelo ácido acético 
(0,6%), formalina (2,5%), Hot Plate e Tail Flick. 
Todos os animais tratados foram avaliados em 
rota rod. Os valores foram expressos como 
média ± E.P.M. Valores de P<0,05 foram 
significantes. Resultados: No modelo da dor 
induzida pelo ácido acético, L1 (0,1, 1 ou 
10mg/Kg, i.p.) inibiu 3±1, 18±4 ou 75±5%, com 
CI50 média de 6,5±0,9mg/Kg. Na 1a fase da dor 
induzida pela formalina, L1 (10mg/Kg) 
produziu inibição máxima de 26±3%, enquanto 
que na 2a fase da dor induzida pela formalina, o 
composto L1 (1 ou 10mg/Kg) inibiu 34±4% ou 
91±5% com uma CI50 média de 3,5±0,9mg/Kg. 
No hot plate e tail flick L1 (0,1, 1 ou 10mg/Kg) 
não aumentaram o tempo de latência para a 
sensação térmica de dor. Todas as doses usadas 
não afetaram a coordenação motora analisada 
no rota rod.
Conclusões: Nossos resultados demonstram 
que o composto L1 apresenta atividade 
antinociceptivo dependente da dose nos 
modelos de dor envolvendo modulação 
inflamatória com pouco efeito sobre a 
modulação central da dor.
Apoio Financeiro:

12 - 013
ANTIOXIDANT AND 
HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF 
BRAZILIAN PROPOLIS P1 IN VIVO AND 
IN VITRO.
1Amarilis Scremin, 1Niraldo Paulino, 2João 
Batista Calixto. 1.Grupo BIOFAR, UNISUL, 
Tubarão, SC. 2.Depto de Farmacologia, 
UFSC, Florianópolis, Brasil.

Objetivo: Propolis is a natural product 
containing polyphenolic compounds. He we 
investigate the free radical scavenger and 
hepatoprotective activity of Brazilian propolis 

extract (P1).
Métodos: Hydroxyl radical was assayed by 
deoxyribose degradation using the TBA-
method. Superoxide was generated by 
xanthine/xanthine oxidase on guinea pig 
isolated trachea (GPT) in vitro system. The 
hepatic damage was induced by p.o. injection of 
carbon tetrachloride (CCl4, 1.5mL) and 
acetaminophen (AC, 640mg/Kg) in rats. The 
hepatoprotective effect was monitored by 
histological analysis of neutrophil margination 
(NM) on liver and transaminases (AST, ALT) 
and g-glutamil transferase (g-GT) activity. 
Results: P1 (0.1-100mg/mL) inhibited 
deoxyribose degradation with IC50 mean of 
4.86mg/mL. P1 (0.1 to 10mg/mL) inhibited 
GPT-contraction induced by superoxide in vitro 
with IC50 mean 0.79mg/mL. In vivo, P1 (1-
10mg/Kg), inhibited the NM induced by CCl4 
with IC50 mean of 5.78mg/Kg. But, P1 
inhibited weakly NM induced by AC, with 
maximal inhibition of 30% in 10mg/Kg. AST 
and ALT in normal rats were 169±25 and 
70±3U/L and the g-GT was 0.25±0.02U/L. AC 
increased AST and ALT to 1180 and 698U/L and 
g-GT to 3.90U/L. In the rats pre-treated with P1 
(1, 10 or 100mg/Kg) the AST level decrease to 
980, 798 and 750U/L, and the level of ALT 
decrease to 598, 543 and 378U/L, and g-GT 
decrease to 3.80, 2.82 and 2.25U/L. In the rats 
treated with CCl4, AST, ALT and g-GT, 
increased to 755, 475 and 3.55U/L. P1 (1, 10 or 
100mg/Kg), reduced the AST level to 578, 354 
and 184U/L, reduced ALT level to 325, 170 and 
77U/L, while the g-GT level decrease to 2.80, 
1.82 and 1.25U/L, respectively. .
Conclusões: Taken together, our results suggest 
a potent antioxidant effect of P1, related with 
hepatoprotective action on liver damage 
induced by CCl4 or AC.
Apoio Financeiro:

12 - 014
MODULAÇÃO DA 
NEUROTRANSMISSÃO NITRÉRGICA 
NO FUNDO DE ESTOMAGO DE RATO, 
POR ADENOSINA E 
CICLOHEXILADENOSINA.
Rodrigues, L. A. Dep. Ciênc. Fisiol. Fac. De 
Farmácia-Bioquímica da Fundação 
Educacional de Barretos, CEP 14783-226, 
Barretos/SP, Brasil

Objetivo: A inervação inibitória não-
adrenérgica, não-colinérgica (NANC) 
intrínseca constitui a principal inervação da 
musculatura lisa longitudinal do trato 
gastrintestinal.  Como o processo de 
neurotransmissão é alvo de mecanismos auto e 
heteroregulatórios tanto pré como pós-
sinápticos, o objetivo do presente estudo foi 
teterminar se a ativação de receptores para a 
adenosina e ciclohexiladenosina (agonista 
seletivo para receptor A ) modulam esta 1

neurotransmissão, recentemente denominada 
nitrérgica neste segmento do trato gastrintestinal 
de rato
Métodos: Tiras de 20x40 mm de fundo de 
estômago de ratos (Wistar machos 200-250g) 
foram montadas emcuba para órgão isolado, 
contendo solução nutriente de Krebs normal, 
adicionada de atropina 1 mM e guanetidina 3 

omM, mantidas à 37  C e borbulhada 
continuamente com mistura carbogênica (95% - 
O e 5% CO  ). As tiras foram montadas entre 2 2

dois anéis de platina, conectadas a um transdutor 
de tensão isométrica, ligado a um polígrafo para 
registro das respostas contráteis e relaxantes. Os 
anéis de platina foram conectados a um 
estimulador, sendo aplicadas estimulações 
elétricas de campo (pulsos de 0,5 ms, 40 V, 
aplicados durante 10 s), com freqüências 
variáveis de 1,0  8,0 Hz (EEC). O tônus da 
preparação foi induzido pela agregação de 
prostaglandina F (cloprostenol 1 mM final na 2a 

cuba) e a ativação dos nervos nitrérgicos 
inibitórios foi realizada pela EEC Resultados: A 
ativação dos nervos inibitórios nitrérgicos pela 
EEC causou relaxamentos de magnitude 
freqüência-dependentes ( 1,0  8,0 Hz) da 
musculatura lisa do fundo de estômago. Esta 
magnitude foi reduzida após pré-incubação da 
preparação com adenosina (10 mM) por 20 min, 
de (média ± EPM) 21,1 ± 1,5 para 7,0 ± 1,0 % 
(n=6) na freqüência de 1,0 Hz; não alterando as 
respostas às maiores freqüências. Para a 
ciclohexiladenosina ( 0,1 mM) a magnitude dos 
relaxamentos foi reduzida de 48,2 ± 4,5 para 
18,9 ± 3,2 % ( n=6) em 1,0 Hz e de 54,4 ± 3,9 
para 46,2 ± 2,3 % (n=6) em 2,0 Hz de frequência, 
não alterando significativamente a magnitude 
das respostas relaxantes às maiores freqüências 
de estimulação.
Conclusões: Os relaxamentos freqüência-
dependentes são de natureza nervosa, uma vez 
que são abolidos pela TTX e por anestésico 
local. Os resultados mostrados indicam que a 
neurotransmissão inibitória nitrérgica no fundo 
de estômago de rato sensível às mais baixas 
freqüências de estímulo (EEC) são moduladas 
pela adenosina e cicloheladenosina. Como está 
p r o p o s t o  q u e  a l é m  d o  N O  o u t r o s  
neurotransmissores inibitórios podem contribuir 
para estas respostas relaxantes, é provável que 
este fato explique porque as respostas aos EEC 
às freqüências maiores, não foram afetadas.
Apoio Financeiro: FEB
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12-015
EFFECT OF THE NO DONOR SIN-1 ON 
LONG-TERM PLATELET ADHESION TO 
FIBRINOGEN.
Cardoso, M.H.M.; Marcondes, S.; Morganti, 
R.P.; de Nucci, G.; Antunes, E. Dept. of 
Pharmacology, Faculty of Medical Sciences, 
UNICAMP  SP.

Objetivo: Nitric oxide inhibits platelet adhesion 
and platelet aggregation in vivo and in vitro. It is 
generally considered that the antiadhesive effect 
of NO is mediated by cGMP but recent studies 
have reported that this inhibitory effect can 
occur by cGMP-independent mechanisms. In 
this study, we investigated the contribution of 
cyclic GMP-independent mechanisms in 
mediating the inhibitory effects of SIN-1 on 
platelet adhesion to fibrinogen.
Métodos: Human washed platelet adhesion was 
evaluated using fibrinogen-coated 96-well 
microtiter plates. Platelets were maintained in 
the plate for 60 min, after which the plate was 
washed, and the adherent platelets were 
incubated with the acid phosphatase substrate 
for 1h. The plate was read by a microplate reader 
set at 405nm. Each assay was performed in 

6triplicate. Results: Addition of 6x10  
platelets/well induced a significant adhesion 
(30+1%). Incubation of platelets with lower 

  concentrations of SIN-1 (0.001  10 ìM) did not 
affect the adhesion. At an intermediate 
concentration (0.1mM), SIN-1 inhibited by 
20+1% the platelet adhesion and this inhibition 
was only partially reverted by pre-treatment of 
platelets with the soluble guanylate cyclase 
inhibitor ODQ (10 ìM). At a higher 
concentration (1mM), SIN-1 totally inhibited 
the platelet adhesion, and ODQ (10 mM) failed 
to affect this inhibition.
Conclusões: The failure of ODQ to affect the 
inhibitory effects of SIN-1 on platelet adhesion 
suggests that a cGMP-independent mechanism 
mediates this phenomenon.
Apoio Financeiro: Supported by: CAPES

12-016
REDUCTION OF ALLERGIC 
INFLAMMATORY RESPONSE IN 
DIABETIC RATS: REVERSAL BY 
ZOPOLRESTAT
Carvalho VF., Barreto EO., Ribas JP., Serra 

(1)MF., Azevedo V., Gonçalves V., Fortes Z. , 
MartinsMA. and Silva PMR. Lab. of 
Inflammation, Dept of Physiology and 
Pharmacodynamics, IOC/ FIOCRUZ; Rio de 

(1)Janeiro; Dept of Pharmacology, ICB-USP, 
Brazil.

Objetivo: We previously reported that the 
blockage of aldose reductase enzyme was 
effective in suppressing the mast cell depletion 
noted under diabetic conditions. In this study, we 
extended our analysis and examined the 

potential role of the aldose reductase in the 
hyporesponsiveness noted in diabetic rats to 
allergen provocation.
Métodos e Resultados: Wistar rats were 
actively sensitized with a mixture of Al(OH)  3

plus ovalbumin (OVA) and challenged 
intrapleurally with antigen (12 µg/site), 14 days 
later. Diabetes was induced by means of an 
intravenous injection of alloxan 7 days before 
sensitization. Measurements of total IgE levels 
and specific anti-ovalbumin IgE were 
performed according to ELISA and passive 
cutaneous anaphylaxis, respectively. The aldose 
reductase inhibitor zopolrestat was orally 
administered into rats, once a day during 18 
consecutive days, starting 3 days after diabetes 
induction. We found that allergen-evoked 
plasma leakage in the pleural cavity of diabetic 
rats was restored by treatment with zopolrestat 
as well as mast cell degranulation and histamine 
release. In addition, zopolrestat also inhibited 
the drop in total and specific ovalbumin specific 
serum IgE noted in diabetic sensitized animals. 
Interestingly, the increase in the serum 
corticosterone levels associated with diabetic 
state was abolished by the treatment with the 
d rugs ,  under  cond i t ions  where  the  
hypoinsulinemia was not affected.
Conclusões: Our findings indicate that aldose 
reductase seems to play a crucial role in the 
refractoriness of alloxan-diabetic rats to 
allergen challenge, a phenomenon at least 
partially correlated with an increase in the serum 
glucocorticoid levels caused by the enzyme.
Apoio Financeiro: CNPq,PRONEX, FAPESP, 
FIOCRUZ, CAPES.
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