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MISSÃO/OBJETIVO DO LABORATÓRIO
O NEPET tem como objetivos principais integrar pesquisadores (internos e externos à UFG) da
área de saúde e outras áreas (química, biologia, estatística), interessados no estudo de
fármacos e medicamentos, sob os pontos de vista pré-clínico (in vitro, in vivo, ex-vivo) e
clínico (Fases I, II, III e IV), para o desenvolvimento de protocolos de estudos experimentais
para avaliação do perfil farmacológico (farmacodinâmica, farmacocinética) e toxicológico
(toxicidade aguda, sub-aguda e crônica; clínica; toxicocinética) de novos fármacos ou
produtos naturais ou sintéticos.
Linhas de pesquisa atendidas:

1. Toxicologia experimental, farmacocinética e toxicocinética de produtos naturais
e sintéticos bioativos.
2. Toxicologia
analítica:
farmacocinética,
controle
terapêutico
e
farmacodependência em voluntários sadios e pacientes.
3. Estudos clínicos e pré-clínicos da eficácia e da segurança de produtos
sintéticos e naturais bioativos.
4. Avaliação da atividade inibidora e indutora enzimáticas de produtos sintéticos e
naturais bioativos
TÉCNICAS ROTINEIRAMENTE EXECUTADAS NO LABORATÓRIO

Análises de fármacos e metabólitos em material biológico, por meio de métodos
cromatográficos (HPLC-PDA, HPLC-FLD, GC-FID e GC-MS), com a finalidade de estudos
farmacocinéticos, toxicocinéticos, controle terapêutico e de metabolismo.
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HPLC-PDA (3).
HPLC-PDA/FLD (1).
GC-FID (1).
GC-MS (1).
Ultracentrífuga refrigerada (1).
Ultrapurificador de água (1).
Peagômetro (1).
Balanças analíticas (2).
Concentrador de amostras biológicas, a vácuo (1).
Concentrador de amostras biológicas (2).
Cilindro de N2 líquido (1).
Geladeiras e freezers (5).

