
Aula 1 – INTRODUÇÃO

1. Indicações acerca da realização do portefólio

2. Avaliação

3.  Material de laboratório

4.  Animais de laboratório

5.  Conceitos de ética 

6.  Modelos animais, sua substituição por modelos in vitro : vantagens e desvantagens

7.  Tipos de experiências em Farmacologia (in vitro, in vivo e ex vivo)

8.  Preparação de soluções: como exprimir doses e concentrações

Farmacologia I, Aulas Práticas 



Conhecimentos a adquirir

• Vantagens e desvantagens da experimentação animal

• Conhecer alguns exemplos de modelos animais

• Saber expressar as concentrações e doses dos fármacos e 
medicamentos



1. AVALIAÇÃO

• Assiduidade
• Pontualidade
• Participação activa e interesse 

– Work-book –até 0,5 valores – a entregar até 04/01/2010
– 3 avaliações (as 2 primeiras avaliações têm 22 perguntas práticas cada) 
– 1ª avaliação em época de aulas e 2ª em época de exames

• Assiduidade aulas teóricas -0,5 valores se + de 75% das aulas

• Nota final = (avaliação 1 + 2 + 3)/3 + até 2 valores

1,5 valores

Testes cotados 
para 18 valores

0,5 valores



Planeamento geral das aulas

• Aula 2:  Formas farmacêuticas

• Aulas 3,4:  Vias de administração e vias de excreção de medicamentos

• Aula 5:  Receituário

• Aula 6:  Receituário (Parte II)

• Aula 7:  Farmacodinamia (demonstração)

• Aula 8:  Farmacocinética

• Aula 9:  Anestésicos gerais (demonstração)

• Aula 10: Primeira avaliação (teórica e prática)

• Aula 11:  Analgésicos (demonstração)

• Aula 12:  Escolha racional, multiestruturada dum analgésico

• Aula 13:  Notificações de reacções adversas

• Aula 14:  PBL



2. Material de laboratório

• Material de vidro ou/plástico

• Seringas, agulhas

Aula 7: Farmacodinamia(ex vivo)

Aula 9: Anestésicos gerais (in vivo)

Aula 11: Analgésicos(in vivo)



• Instrumentos cirúrgicos metálicos

Micropinça

Porta-agulhas Mosquito

Cabo de bisturiTesoura

Porta-agulhas Mayo Heger

Pinças

Pinças hemostáticas



•Banhos de orgãos, registador de vários canais (fisiógrafo)

Figura 2. Peça montada num banho de orgãos ligada a um transdutor isométrico,

Figura 3. Pormenor da peça montada no banho de orgãos.

Figura 2 Figura 3
Figura 1



Analgesímetro de pressão

Analgésicos

“Tail-flick”



•Aparelhos para estudo das modificações do comportamento por 
psicomodificadores (Farmacologia II)

Rota-rod



•Aparelhos para estudo das modificações do comportamento por 
psicomodificadores (Farmacologia II)

Elevated-plus maze



4. Animais de laboratório

http:// www.bu.edu/research/compliance/lacu/lasc/



� Estima-se que 100 milhõesde animais são usados em todo mundo, por ano. 

10 a 11 milhõesseriam usados na Comunidade Europeia. 

Quantos e de que tipo ?

Curr Protoc Microbiol. 2006 Zebrafish and frog models of Mycobacterium marinum infection.



-Conveniência

-Disponibillidade

-Adequação científica

-Facilidade

-Custo

- Refinamento (e.g. redução do sofrimento dos animais de experimentação; 
importância das condições de alojamento…)

Selecção de uma espécie

Principio de Krogh:
"para cada problema fisiologico existe um
animal-modelo adequado ao seu estudo"
(August Krogh, 1929)
Ex.: propagação do impulso nervoso, axónio gigante da lula



Escolha baseada na genética

Outbred- sem consanguinidade

- mais resistentes, melhor produção, maiores diferenças nos resultados

Inbred - mais de 20 gerações de consanguinidade

- menor produção, resultados mais uniformes,

Hibridos F1 – cruzamento de 2 estirpes inbred

- compatíveis com tecidos de ambas as estirpes

Mutantes- espontâneos ou induzidos

Congénicos- duas estirpesinbred que diferem apenas num loci genético

Trangénicos- incorporação de material genético num hospedeiro

“Knock out” - Inactivação de um gene específico no genoma

Maior homogeneidade genética �Menor nº de Animais



As espécies mais usadas são ratos e murganhos

-Cerca de 97% dos animais de laboratório são ratos e murganhos,

-Semelhanças na fisiologia e na composição genética,

-Logística fácil, 

-Esperança de vida curta (2-3 anos), 

- Relativamente baratos



Murganhos

•Partilham 99% do seu genoma com o homem,

•Bom modelo para doenças genéticas

•Modelos geneticamente alterados (podem custar centenas de dólares)



History of the Laboratory Mouse

• 1100 BC- color-variant mice (China)

• 1909- first inbred strain

• 1929- The Jackson Laboratory
Jackson Laboratory established on premise that the causes of cancer and other diseases could be found through mammalian 

genetics research

• 1962- nude mouse
Original nude mutation occurred in hospital in glasgow- 1st immunodeficient mouse, allowed human cancer 

xenotransplantation studies

Nude mice have a spontaneous deletion in the FOXN1 gene. 

• 1980- first transgenic mouse

• 1989- first knockout mouse

• 1990s- conditional/inducible knockouts, knock-in, 
mouse genome project

• 2002- RNA interference knockouts?



Biotério e animais de experimentação

-local onde são criados e/ou mantidos animais 
vivos de qualquer espécie para estudo laboratorial, 
funcionando com os seus próprios recursos

- é construído numa área física de tamanho e 
divisões adequadas, onde trabalha pessoal 
especializado

- não podem faltar água e alimentação específica 
para cada espécie animal, assim como temperatura 
constante e iluminação artificial apropriada.



CD(SD)IGS (Sprague Dawley), Outbred, Albino

WI (Wistar), Outbred, Albino

Ratos 
(Rattus norvegicus)

250-520 g

2,5-3,5 anos

Injecções e colheitas de sangue

S/vesícula biliar

Cauda--Termo-regulação



BALB/c, Inbred, Albino

C57BL/6N, Inbred, Black

Mouse, Murganhos

(Mus musculus)

20-40 g

1,5-3 anos

Injecções e colheitas de sangue



Laboratory Guinea Pig

(Cavia porcellus)

850-1200 g

4-7 anos

Injecções e colheitas de sangue



“All experiments were performed in accordance with the European Communities 

Council Directive of 24 November 1986 (86/609/EEC).”

“Animal care and use procedures were in accordance with the American 

Association for Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) guidelines 

and approved by the Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC).”

“All efforts were made to minimize animal suffering and to reduce the number of 

animal used.”

5. Conceitos de Ética



Gary Larsen, The Far Side



"Perhaps you didn ’t know that rats and mice are the foundation for all medical

research and that they have played a vital role in virtually every major medical

discovery in history. Learn more about the essential need for animal research." 



"According to the US Department of Health and Human Services, animal 
research has helped extend our lifespans by 23.5 years. Ofcourse, how you choose
to spend those extra years is up to you." 

Na declaração de Helsinkia I, realizada em 1964, foi enunciado no item 1 dos Princípios Básicos: 
“A pesquisa clínica deve adaptar-se aos princípios morais e científicos que justificam a pesquisa 
clínica e deve ser baseada em experiências de laboratório e com animais”



Ética da Experimentação Animal- Argumentos a favor

•“Especismo” é moralmente justificado

•As experiências beneficiam o homem (aumento da expectativa de vida),

• Utilitarismo: benefícios (para o homem) superam o custo (para os animais)

•“Alternativas” são insuficientes: precisamos de experiências no animal vivo para 
obter progresso contínuo



Ética da Experimentação Animal - Argumentos contra

• Papel exagerado da experimentação animal na medicina; a melhoria na saúde 

pública foi responsável por muitos dos resultados positivos,

•Papel da investigação clínica,

• Experiências com animais podem levar a conclusões erradas,

• Argumentos de “Direitos animais”

…penicilina fatal para cobaias



� Espontâneos (DM tipo 2, HTA, Imunodeficiências…)

� Induzidos (DM tipo 1, Parkinson)

�Geneticamente modificados (ex. ratinhos knock-out)

� Negativos (resistência a determinadas patologias)

� Modelos orfão(patologias animais sem correspondência em humanos)

6. Modelos Animais …

ex. historicamente scrapie em ovelhas



Animal models are critical to 
biomedical research…

• Genes

• Molecular pathways

• Computer modeling

• … inform but cannot replace an 
understanding of processes in the 
whole organism.

Vantagens da experimentação animal…

NIH Office of extramural research



• The use of animal models is critical to the present and future of biomedical 

research because: 

– Animal models provide whole-organism knowledge that cannot be 

replicated in any other way at this time.

– Whether invertebrate or vertebrate, non-mammalian or mammalian, animal 

models highlight the common evolutionary threads that link organisms and 

their physiological processes.

• The use of animal models in basic or clinical research is an appropriate 

precursor to safe and ethically sound research using humans (as described in the 

Nuremberg Code).

• The best science relies on research to evaluate and continually redefine how 

best to use animal models in research, including the development of alternative 

non-animal models.

Vantagens da experimentação animal

NIH Office of extramural research



Replacement

• Culturas de células, tecidos e órgãos (modelos in vitro)

• Estudos epidemiológicos

• Investigação biotecnológica

• Investigação clínica

• Estudos em voluntários humanos

• Modelos de computador e matemáticos

3 R´s

Substituição (Replacement), Redução e Refinamento

…Alternativas ao uso de animais 



Métodos in vitro

• Organelos celulares

• Células

• Tecidos

• Órgãos

Cultura celular – Método que permite manter vivos células, tecidos, órgãos ou

partes de órgãos fora do corpo, num meio nutritivo, durante pelo menos 24h



Redução 

Redução do número de animais utilizados a um mínimo absoluto

• Agrupamento de recursos,

• Estatísticas adequadas,

• Evitar repetições,

• Perguntas a serem feitas antes de começar um projecto que use animais

Alternativas ao uso de animais (3 R´s)



Alternativas ao uso de animais (3 R´s)

Refinamento

• Redução do sofrimento de animais de experimentação,

• Sofrimento inclui experiências adversas,

• Importância das condições de alojamento,

• Altos padrões de bem-estar = altos padrões de ciência,

• Uso de analgesia e anestesia

• Limiares humanitários



�Implementação dos 3 Rs é amplamente aceite como caminho pragmático de 
endereçar questões éticas e de bem-estar dos animais de laboratório



6. Tipos de experiências em Farmacologia

• In vitro (ex. culturas primárias de neurónios corticais; 

linhas celulares: células produtoras de insulina (BRIN-BD11);      

células PC12 (dopaminérgicas); 

• In vivo (ex. Aula 9 – Anestésicos Gerais)

• Ex vivo (ex. Aula 7 – Farmacodinamia: Íleo de rato/banho de órgãos)



7. Preparação de soluções: como exprimir doses e concentrações

Lei da acção da massa; concentrações expressas em molaridade

1pM=10-12M     1nM=10-9M              1µµµµM=10-6M            1mM=10-3M
picomolar nanomolar micromolar milimolar

[fármacos] = g /100 ml (% (m/v)); ex. morfina 1%

[fármacos] = g/l; ex. 10 mg/ml morfina; 10 mg/kg morfina (Aula 11, Analgésicos) 

ou

Sulfato de atropina, (C17H23NO3)2 · H2SO4 · H2O

Peso Molecular: 694.8
Peso Molecular (H2SO4): 98.1

Atropina 1M – 289,4 mg/ml de sulfato de atropina


