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RESUMO 





 

Andrade EMF. Efeito da estimulação elétrica do córtex motor sobre 
neurotransmissores na substância cinzenta periaquedutal [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

Introdução. A estimulação do córtex motor (ECM) tem sido utilizada para o 
tratamento de pacientes com síndromes neuropáticas dolorosas crônicas e 
resistentes a tratamentos farmacológicos convencionais. O córtex motor 
primário pode ser a estrutura mais rostral do neuroeixo relacionada ao sistema 
de modulação da dor, e a ECM provoca ativação neuronal na substância 
cinzenta periaquedutal (PAG). A PAG é um dos principais centros do sistema 
descendente supressor de dor e recebe aferências de diferentes regiões do 
encéfalo. Esse estudo investiga o efeito da estimulação do córtex motor sobre 
a liberação de neurotransmissores na PAG em modelo de dor neuropática, com 
o objetivo de investigar os mecanismos neuroquímicos responsáveis pelo feito 
terapêutico. Métodos. No primeiro experimento, ratos Wistar machos foram 
aleatoriamente divididos em três grupos. No primeiro grupo, os animais foram 
submetidos à indução de dor neuropática através da constrição crônica do 
nervo ciático, no segundo grupo, os animais foram submetidos apenas à 
exposição do nervo ciático e no terceiro grupo, nenhuma intervenção para 
indução de dor neuropática foi realizada. Todos os animais foram submetidos a 
implante unilateral epidural de eletródios de estimulação sobre a área do córtex 
motor correspondente a pata posterior e implante de cânula guia direcionada à 
PAG utilizando coordenadas estereotáxicas. Os animais foram avaliados no 
teste de hiperalgesia mecânica e uma sonda de microdiálise foi introduzida em 
direção a PAG. As amotras de microdiálise foram coletadas e a análise dos 
neurotransmissores foi feita em um sistema de cromatografia líquida de alta 
eficiência (HPLC). No segundo experimento, ratos Wistar machos com dor 
neuropática induzida na pata posterior foram submetidos a implante 
estereotáxico de cânula guia direcionada à PAG, e foi realizada micro-injeção 
de antagonista de glicina e/ou GABA na PAG, previamente a ECM, para avaliar 
a influência desses antagonistas no efeito analgésico induzido pela estimulação 
cortical.  Resultados. Animais submetidos à indução de dor neuropática 
apresentaram reversão da hiperalgesia mecânica após ECM. A estimulação 
cortical induziu um aumento significativo nos níveis de glicina durante (aumento 
de 153%) e após MCS (134%). A concentração de GABA aumentou 145% 
durante a estimulação epidural. Os níveis de glutamato não mostraram 
alteração no microdialisado da PAG após ECM. Houve uma correlação 
estatisticamente significativa entre o posicionamento da sonda de microdiálise 
nas colunas lateral e dorsolateral da PAG e o aumento na liberação do 
neurotransmissor glicina nos animais do grupo CCI. A administração de 
antagonista de glicina na PAG reverteu o efeito antinociceptivo da estimulação 
cortical. A micro-injeção de antagonista de GABA na PAG reverteu 
parcialmente o efeito da ECM. Conclusões. Nossos resultados sugerem que 
os neutransmissores glicina e GABA, liberados na PAG durante ECM, 
contribuem para o efeito antinociceptivo da via analgésica descendente. Os 
resultados desse projeto poderão contribuir para a elucidação dos mecanismos 
do efeito antinociceptivo da ECM.  

Descritores: córtex motor/fisiologia; dor; substância cinzenta periaquedutal; 
neurotransmissores; estimulação elétrica; microdiálise; modelos animais. 





 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 





 

Andrade EMF. Role of the motor cortex stimulation on neurotransmitter in the 
periaqueductal gray area [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2018. 

Introduction. Motor cortex stimulation (MCS) has been used for the treatment 
of patients with chronic neuropathic pain syndromes that are resistant to 
conventional pharmacological treatment. The motor cortex may be the most 
rostral structure in the neuroaxis responsible for pain modulation, and MCS 
increase the neuronal activation of periaqueductal gray (PAG). The PAG is one 
of the main subcortical centers of the descending pain suppressor system, and 
receives inputs from several brain areas. This study investigates the effects of 
MCS on the release of neurotransmitters in the PAG in neuropathic pain model, 
in order to investigate the possible neurochemical mechanisms responsible for 
this effect. Methods. In the first experiment, Wistar male rats were randomly 
subdivided into three surgical groups. In the first group, induction of neuropathic 
pain was performed through chronic constriction injury of the right sciatic nerve, 
in the second group, the animals were submitted just to exposure of the sciatic 
nerve and in the third group, no intervention for induction of neuropathic pain 
was performed. All the rats underwent implantation of unilateral epidural 
electrodes on the motor area corresponding to the right hind paw. The animals 
were evaluated for mechanical hyperalgesia test and a microdialysis guide 
cannula was stereotaxically implanted into the PAG. The microdialysate 
samples were collected and the neurotransmitters analysis was performed by a 
high- performance (HPLC). In the second experiment, animals with induced 
neuropathic pain in the hind paw were submitted to a stereotaxic implantation of 
a guidewire directed to PAG, and a microinjection of glycine and/or GABA 
antagonist in the PAG before the ECM was performed, to evaluate the influence 
of these antagonists on the analgesic effect induced by the cortical stimulation. 
Results. Animals subjected to induction of neuropathic pain showed reversal of 
mechanical hyperalgesia after motor cortex stimulation. Cortical stimulation 
induced a significant increase in glycine levels during (153 % increase) and 
after MCS (134%). The GABA concentration increases 145 % during transdural 
stimulation. Glutamate levels showed no change in PAG microdialysate after 
MCS. There was a statistically significant correlation between the positioning of 
the microdialysis probe in the lateral and dorsolateral columns of the PAG and 
the increase in the release of the neurotransmitter glycine in the animals of the 
CCI group. Administration of glycine antagonist in PAG reversed the 
antinociceptive effect of cortical stimulation. Microinjection of GABA antagonist 
in PAG partially reversed the effect of MCS. Conclusions. Our results suggest 
that the neurotransmitters glycine and GABA, released in PAG during MCS, 
contribute to descending antinociceptive actions. The results of this project will 
contribute for the elucidation of the mechanisms of the antinociceptive effect of 
MCS, a phenomenon that has not been fully understood currently. 

Descriptors: motor cortex/physiology; pain; periaqueductal gray; 
neurotransmitter agents; electrical stimulation; microdialysis; models, animal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Desde o trabalho pioneiro de Tsubokawa et al. (1991) que demonstrou 

que a estimulação do cortex motor produz analgesia em paciente com dor 

talâmica após acidente vascular encefálico (AVE), este tratamento tem obtido 

notoriedade no tratamento de síndromes de dor neuropática crônicas 

(Tsubokawa et al., 1991, 1993; Meyerson et al., 1993).  

 Atualmente, a ECM tem sido cada vez mais utilizada para o tratamento de 

pacientes com dor crônica refratária ao tratamento farmacológico convencional, 

apesar da falta de compreensão completa dos mecanismos subjacentes ao seu 

efeito antinociceptivo (Saitoh; Yoshimine, 2007; Garcia-Larrea; Peyron, 2007; 

Fontaine et al., 2008; Monsalve, 2012).  

 As síndromes dolorosas tratadas com ECM incluem dor neuropática 

trigeminal, dor de membro fantasma, neuralgia pós-herpética, dor pós-AVE, 

síndrome de dor regional complexa, dor secundária a esclerose múltipla e dor 

após lesão nervosa traumática cerebral e periférica (Nguyen et al., 1999; 

Velasco et al., 2002; Fontaine et al., 2008; Pereyra et al., 2010; Ali et al., 2011; 

Fagundes- Fonoff et al., 2011; W. O. Lopez et al., 2016; Parravano et al., 

2018). 

 Um grande número de estudos demonstrou que a PAG desempenha um 

papel fundamental no sistema inibidor nociceptivo descendente (Meller; Dennis, 

1991; Vanegas; Schaible, 2004; Sillery et al., 2005; Hadjipavlou et al., 2006; 

Coulombe et al., 2016). Além do mais, a ECM exerce um efeito antinociceptivo 

substancial e seletivo através da inibição dos neurônios sensoriais talâmicos e 
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pela desinibição dos neurônios no PAG, agindo com o envolvimento do sistema 

opióide (Fonoff et al., 2009a; Lü et al., 2010;  Mendes-Gomes et al., 2011; 

Linnman et al., 2012; Pagano et al., 2012). A ECM induz a ativação e liberação 

de opióides endógenos na PAG que atuam principalmente através do bulbo 

rostral ventromedial (RVM) para inibir os neurônios nociceptivos presentes no 

corno posterior da espinhal (CPME) (Basbaum; Fields, 1984; Bandler; Shipley, 

1994; Lü et al., 2010; Mendes-Gomes et al., 2011; Linnman et al., 2012).  

 A PAG recebe aferências de várias áreas do encéfalo, como tálamo, 

hipotálamo, bulbo, medula espinhal, e por sua vez atua através do RVM, um 

importante intermediário na modulação da dor, que se projeta diretamente no 

CPME (Beitz, 1982; An et al., 1998; Linnman et al., 2012).  

 O sistema motor aparenta estar fortemente conectado a PAG, uma vez 

que o córtex motor envia projeções para as divisões ventral e ventrolateral da 

PAG (Beitz, 1982; França et al., 2013). Além disso, dados experimentais 

demonstraram que o córtex motor pode ser a estrutura mais rostral no sistema 

nervoso central (SNC) responsável pela modulação da dor (Fonoff et al., 

2009a, 2009b; Pagano et al., 2011; França et al., 2013).  

Os opióides endógenos e os canabinóides podem regular a transmissão 

nociceptiva modulando a liberação de neurotransmissores na PAG (Sherman; 

Gebhart, 1974; Urca et., 1980; Basbaum; Fields, 1984; Depaulis et al., 1987; 

Fürst, 1999; Monhemius et al., 2001; Renno et al., 2008; Lau; Vaughan, 2014). 

A primeira descrição de que aminoácidos desempenhem papel importante na 

modulação da dor na PAG foi publicado por Sherman e Gebhart em 1974, onde 

observaram através de cromatografia que o estímulo nociceptivo induz uma 

redução significativa nos níveis de glutamato na PAG.  
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Há evidências de que os aminoácidos excitatórios e inibitórios exerçam 

funções importantes na PAG e em outros centros encefálicos envolvidos na 

modulação nociceptiva (Basbaum; Fields, 1984; Cui et al., 1999; Murotani et 

al., 2010; Lau; Vaughan, 2014). Embora estudos clínicos e experimentais 

demonstrem que esses aminoácidos estão envolvidos na transmissão e 

modulação nociceptiva (Barbaresi et al., 1997; Renno, 1998; Cui et al., 1999; 

Pagano et al., 2012; Tůma et al., 2013), o mecanismo subjacente ao efeito 

analgésico da ECM na liberação de neurotransmissores na PAG permanece 

desconhecido, e muito pouco se conhece sobre as funções dos 

neurotransmissores no sistema modulador de dor presente na PAG (Beart et 

al., 1990; Lau; Vaughan, 2008; Murotani et al., 2010; Tobaldini et al., 2017). 

Considerando que o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório, 

enquanto o GABA e glicina atuam como os principais aminoácidos inibitórios no 

SNC, a caracterização dinâmica desses neurotransmissores é especialmente 

valiosa para a compreensão do sistema de modulação da dor (Barbaresi, 2005; 

Martins et al., 2008; Morgan et al., 2009).  

A justificativa para realização do presente trabalho é baseada na 

observação que, apesar dos neurotransmissores glutamato, GABA e glicina 

exercerem um papel crucial no processamento da dor na PAG, até o presente 

momento nenhum estudo foi realizado com o objetivo de investigar o efeito da 

ECM na liberação desses aminoácidos na PAG in vivo. Outrossim, permanece 

desconhecido o efeito da analgesia induzida pela ECM sobre as porções dorsal 

e ventral da PAG. Posto isto, realizamos experimentos utilizando ECM, teste 

comportamental de dor, análise de liberação de neurotransmissores por meio 

de microdiálise in vivo e micro-injeção de antagonistas desses aminoácidos na 
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PAG, a fim de investigar os possíveis mecanismos neuroquímicos envolvidos 

no efeito analgésico da ECM. 

Os resultados deste projeto podem contribuir para a elucidação dos 

mecanismos subjacentes ao efeito analgésico da ECM, um fenômeno que até o 

presente momento não foi totalmente compreendido. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

▪ Investigar o efeito da estimulação elétrica do córtex motor sobre 

os principais neurotransmissores inibitórios e excitatório presentes 

na PAG de ratos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

▪ Analisar o efeito da estimulação elétrica do córtex motor sobre o 

limiar nociceptivo em ratos com dor neuropática. 

▪ Investigar o efeito da estimulação do córtex motor sobre a 

liberação dos neurotransmissores glicina, GABA e glutamato na 

PAG de ratos com dor neuropática induzida, utilizando 

microdiálise in vivo. 

▪ Examinar o posicionamento das sondas de microdiálise nas 

colunas ventrolateral e lateral/dorsolateral da PAG sobre a 

liberação dos neurotransmissores glicina, GABA e glutamato. 

▪ Avaliar o efeito da microinjeção de antagonistas de receptores de 

GABA e/ou glicina na PAG sobre a analgesia induzida pela ECM 

em modelo de dor neuropática. 
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3 REVISÃO DA LITERATIURA 

 

 

3.1 Mecanismo de modulação da dor 

A dor neuropática é definida como a dor que surge como uma 

consequência direta de uma lesão ou doença que afeta o sistema 

somatossensorial, seja no nível periférico ou central (Haanpää et al., 2011). A 

estimativa da incidência e prevalência da dor neuropática é difícil devido à 

ausência de critérios diagnósticos simples, porém estima-se que ela afeta 

cerca de 7 a 10% da população, apresentando múltiplas causas. A incidência 

da dor neuropática tende a aumentar devido ao envelhecimento da população, 

aumento da incidência de diabetes melitos e de vítimas de acidentes 

automobilísticos e por arma de fogo, além do avanço na sobrevida de 

pacientes com câncer (Colloca et al., 2017). 

Os mecanismos responsáveis pelo processamento do estímulo 

nociceptivo envolve a interação de diferentes estruturas nervosas periféricas e 

centrais. A nocicepção é um fenômeno que ocorre quando o estímulo doloroso 

térmico, mecânico ou químico é transmitido para o sistema nervoso central 

(SNC), após a ativação de receptores nervosos especializados chamados de 

nociceptores (Fürst, 1999). Os nociceptores são terminações nervosas livres e 

estão amplamente distribuídos pela pele, músculos, articulações e vísceras, 

sendo classificados de acordo com suas respostas aos estímulos (Fürst, 1999). 

Após o estímulo nocivo os nociceptores geram potenciais de ação que são 

conduzidos ao corno posterior da medula espinhal (CPME), ou ao núcleo do 
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trato espinhal trigeminal (NTET) quando o estímulo tem origem no segmento 

cefálico (Gebhart, 2004). Existem três classes de fibras aferentes primárias, 

que são classificadas de acordo com seu diâmetro, velocidade de condução e 

presença de mielina (Fürst, 1999). As fibras A-beta (Aβ) são mielinizadas, 

apresentam um grande diâmetro e maior velocidade de condução, sendo 

responsáveis pela transmissão da pressão e do tato fino (Gebhart, 2004). As 

fibras que transmitem o estímulo nociceptivo são as fibras A-delta (Aδ) e C. As 

fibras Aδ são pouco mielinizadas, possuem uma alta velocidade de condução 

(5 a 20 m/s) e sua ativação provoca uma sensação dolorosa aguda, intensa e 

bem localizada, conhecida como “primeira dor” (Fürst, 1999). As fibras C são 

amielínicas, de pequeno diâmetro e apresentam velocidade de condução 

menor que 2,0 m/s. A ativação das fibras C está associada a uma dor de início 

lento, em queimação e pouco localizada (Millan, 2002). A transmissão dolorosa 

ocorre após ativação de nociceptores que transmitem a informação dolorosa 

para as camadas superficiais do corno dorsal da medula espinhal e tronco 

cerebral (Heinricher et al., 2011). O sinal nociceptivo é então retransmitido para 

o tálamo e sistema límbico e regiões do córtex cerebral como o córtex 

somatosensitivo primário e secundário, córtex parietal posterior, região 

posterior da ínsula e córtex do cíngulo anterior,  onde ocorre a discriminação, 

percepção e consciência da dor (Fürst, 1999). 

Várias estruturas encefálicas, como o córtex motor, córtex 

somatosensitivo primário e secundário, córtex préfrontal, córtex do cíngulo 

anterior (CCA), córtex insular, hipotálamo e amígdala estão envolvidas na 

modulação nociceptiva (Heinricher et al., 2009). A modulação da transmissão 

nociceptiva é realizada através de sistemas modulatórios inibidores 
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descendentes que atuam sobre o CPME (Millan, 2002). Esse sistema de 

controle descendente também é regulado por regiões cerebrais mais rostrais, 

levando em consideração a sobrevivência do animal e o contexto da dor 

(Millan, 2002). Algumas destas estruturas se conectam diretamente ao sistema 

formado pela PAG, RVM e corno posterior da medula espinhal (CPME) 

formando o sistema modulador descedente da dor (Gebhart, 2004), como 

ilustrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Desenho esquemático mostrando estruturas supra-segmentares e segmentares que 
formam os circuitos modulatórios da dor. [Adaptado de Alho e Heinsen (São Paulo-
Würzburg Electronic Atlas of Human Brain Project), 2018]. 
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O RVM corresponde ao núcleo magno da rafe e núcleos adjacentes da 

formação reticular ventrais ao núcleo reticular gigantocelular e desempenham 

um papel muito importante no processamento nociceptivo (Heinricher et al., 

2011). Esses núcleos recebem projeções oriundas da PAG, hipotálamo 

posterior, núcleos noradrenérgicos do bulbo e ponte (Fürst, 1999). O RVM 

realiza um controle bidirecional das informações nociceptivas, exercendo um 

efeito prónociceptivo ou antinociceptivo, dependendo da situação e 

processamentos cognitivos e emocionais (Heinricher et al., 2011). Duas 

classes de neurônios denominados “células-ON” e “células-OFF” são 

responsáveis pela modulação nociceptivo e pelo controle bidirecional exercido 

pelo RVM (Odeh et al., 2003). Um grupo restante de neurônios por exclusão foi 

denominado de “células-neutras” (Fields et al., 1991). As “células-ON” 

produzem um aumento na sensibilidade à dor na ausência de estímulo 

nociceptivo e são ativadas por estruturas centrais como o hipotálamo, além de 

aumentar a percepção dolorosa após lesão tecidual ou inflamação.  As 

“células-OFF” possuem efeito antinociceptivo relacionado a situações 

comportamentais e de estresse e medeiam a ação analgésica de receptores 

opióides (Fields et al., 1991). Ou seja, as “células-OFF” inibem a transmissão 

nociceptiva no CPME, enquanto as “células-ON” facilitam a nocicepção (Odeh 

et al., 2003). O RVM recebe aferências da PAG que através do funículo 

dorsolateral envia projeções principalmente para as lâminas superficiais e 

lâmina V do CPME, exercendo influência no processamento doloroso. O 

controle inibitório do sistema PAG-RVM preferencialmente suprime as 

informações nociceptivas mediadas por fibras C e não interfere na transmissão 

tátil e discriminativa carreadas por fibras  (Gebhart, 2004; Millan, 2002).  



Revisão da literatura     17 

 

 

Embora não seja normalmente associado ao processamento da dor, o 

hipotálamo apresenta muitas conexões com estruturas relacionados ao 

componente emocional e cognitivo da dor, além de interações com a PAG, 

RVM e núcleo do trato solitário (NTS) (Millan, 1999). A estimulação do 

hipotálamo anterior inibe os neurônios de variação dinâmica ampla (WDR) 

presentes no CPME, e a estimulação do hipotálamo lateral provoca efeito 

antinociceptivo através do sistema modulador descedente formado pela 

PAG/RVM. O núcleo parabraquial está localizado no tegmento 

pontomesencefálico dorsolateral do tronco cerebral, e recebe aferências 

nociceptivas do CPME. Assim como o hipotálamo, o núcleo parabraquial está 

envolvido nas dimensões emocionais e cognitivas da dor  (Millan, 2002).  

O tálamo é uma importante região envolvida no processamento da dor, e 

recebe conexões de várias regiões encefálicas. A região lateral do tálamo é 

mais relacionada ao aspecto sensitivo e discriminativo da dor, enquanto a 

região medial talâmica é mais envolvida como processamento emocional da 

dor. A região lateral do tálamo recebe projeções diretas do trato espinotalâmico 

oriundas do CPME, além de aferências do cerebelo e tronco cerebral, sendo 

considerada a porção sensoriomotora do tálamo. O tálamo lateral é formado 

pelo núcleo ventral póstero-inferior (VPI), ventral póstero-medial (VPM) e 

ventral póstero-lateral (VPL), esses dois últimos sendo descritos em conjunto 

como núcleo ventro-caudal (Vc). Outros núcleos talâmicos mediais, como 

centro mediano (CM) e parafascicular (Pf) também estão envolvidos na 

modulação nociceptiva, porém esses núcleos parecem estar relacionados com 

o processamento emocional da dor (Romanelli; Esposito, 2004; Heinricher; 

Cleary, 2011). Em pacientes humanos, a estimulação do núcleo talâmico VPL 
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ou VPM produz antinocicepção em casos de dor crônica refratária a tratamento 

medicamentoso, como observado na dor de origem central após lesão 

talâmica, anestesia dolorosa e neuralgia pós-herpética (Turnbull et al., 1980; 

Romanelli; Esposito, 2004; Hamani et al., 2006; Nguyen et al., 2011). 

O córtex pré-frontal (CPF), a região cerebral localizada anteriormente ao 

córtex motor, está envolvido em funções executivas, atenção, memória de 

trabalho e tomada de decisão (Krummenacher et al., 2010). Além dessas 

funções cognitivas superiores, o córtex pré-frontal também participa da 

modulação nociceptiva. A região dorsolateral do córtex pré-frontal tem sido 

associada à analgesia relacionada à expectativa sobre um tratamento, como 

ocorre no efeito placebo (Krummenacher et al., 2010). O córtex pré-frontal 

medial apresenta conexões diversas com a PAG. Regiões distintas do córtex 

pré-frontal medial enviam projeções para as colunas dorsolateral e ventrolateral 

da PAG, apoiando a hipótese de que o processamento cortical superior 

influencia diretamente o controle da dor (An et al., 1998). O córtex órbitofrontal 

lateral (COFL) está associado à tomada de decisão e ao processamento 

cognitivo. Estudos de neuroimagem em humanos monstram que áreas do 

córtex orbitofrontal são ativadas por estímulos diversos como o toque doloroso, 

paladar, olfato e por estímulos mais abstratos, como ganhar ou perder dinheiro 

(Rolls, 2004). O córtex orbitofrontal também pode está relacionado à influência 

do contexto na dor, onde um sistema de avaliação de dor absoluta e um 

sistema dependente da classificação pelo contexto da experiência dolorosa 

interagem para influenciar o processamento nociceptivo (Heinricher et al., 

2011). Esse processamento segregado sugere que representações neurais 

distintas refletem aspectos sensoriais da dor e dependentes do contexo 
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(Winston et al., 2014). O predomínio deste último pode explicar os enigmáticos 

fenômenos vistos nos distúrbios de somatização (Winston et al., 2014). 

O CCA está envolvido nos componentes afetivos e motivacionais da dor, 

agindo através do sistema supressor da dor ao nível da PAG. Foi demonstrado 

que a estimulação cerebral focal do CCA inibe a resposta dos neurônios do 

CPME à estimulação mecânica. A lesão cirúrgica do CCA, conhecida como 

cingulotomia, provoca uma diminuição da resposta afetiva a estímulos 

nociceptivos, porém sem interferir na localização topográfica do estímulo 

doloroso, sendo utilizada para o tratamento de dores de origem oncológicas de 

difícil controle (Fuchs et al., 2014; Pereira et al., 2014). 

A ínsula é uma estrutura de forma triangular localizada profundamente a 

fissura silviana do cérebro (Peyron et al., 2000). Estudos com neuroimagem 

demonstraram que a ínsula participa do processamento nociceptivo (Peyron et 

al., 2000; Ostrowsky et al., 2002). Após estímulo nociceptivo, observou-se 

aumento do fluxo sanguíneo cerebral na ínsula, CCA, tálamo e córtex 

somatosensitivo secundário, e acredita-se que a ativação dessas estruturas 

esteja relacionada aos aspectos sensoriais-discriminativos do processamento 

nociceptivo (Peyron et al., 2000). A estimulação elétrica do córtex insular 

utilizando eletrodos de profundidade implantados estereotaxicamente em 

pacientes com epilepsia do lobo temporal refratária a drogas evoca sensações 

dolorosas na parte posterior superior do córtex insular, principalmente no 

hemisfério direito (Ostrowsky et al., 2002) 

O córtex motor primário (M1) está localizado no lobo frontal, 

correspondendo anatomicamente ao giro pré-central ou área 4 de Brodmann 

(Sarmento et al., 2006; Kandel et al., 2013), como ilustrado na Figura 2A. O 
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giro pré-central está limitado anteriormente pelo sulco pré-central e 

posteriormente pelo sulco central, e sua identificação na superfície cerebral 

pode ser possível através de referenciais anatômicos como a sutura coronária 

e o sulco central, ver Figura 2B e C (Sarmento et al., 2008). A distância da 

sutura coronária para os sulcos pré-central e central é em média de 3,6 cm e 

5,9 cm respectivamente, e o conhecimento destas medidas pode ser útil no 

planejamento de cirurgias que envolvam o córtex motor (Sarmento et al., 2008). 

O córtex motor primário exerce um papel importante na iniciação dos 

movimentos voluntários, e existe uma representação somatotópica entre a 

superfície do córtex motor e as diferentes regiões corporais (Kandel et al., 

2013). Esse mapa somatotópico é classicamente representado por um 

homúnculo motor, onde a área correspondente a perna está localizada próximo 

da linha média, dobrando a fissura longitudinal medial, e na convexidade lateral 

do córtex motor encontramos áreas que correspondem ao tronco, ombro, 

braço, mão, face e demais regiões corporais (Strominger et al., 2012). O córtex 

pré-motor está localizado anteriormente ao córtex motor primário e possui um 

papel importante no controle do movimento da região próximal dos membros 

e da musculatura axial, além de auxiliar no direcionamento dos membros em 

direção a um alvo específico (Strominger et al., 2012). A área motora 

suplementar, que corresponde a área 6 de Brodmann, desempenha um papel 

fundamental na programação de padrões e sequências de movimentos 

(Strominger et al., 2012; Kandel et al., 2013). 
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Figura 2 - A- Desenho esquemático mostrando a anatomia do giro pré-central do lobo 
frontal. B- Visão superior do crânio com identidicação da sutura coronária e 
delimitação da craniotomia bilateral para exposição do giro pré-central. C- A linha 
1 corresponde à distância entre a sutura coronária e o início do sulco central na 
linha média e a linha 2 corresponde à mesma distância em localização 
paramediana. [Modificado de Sarmento et al. (2006; 2008)] 

 

 

Além de sua atividade no controle primário da motricidade, o córtex 

motor também exerce influência na modulação da dor. Dados experimentais 

demonstraram que o córtex motor pode ser a estrutura mais rostral do sistema 

modulador nosciceptivo descendente, ver Figura 3 (Fonoff et al., 2009a, 2009b; 

Pagano et al., 2011; França et al., 2013). O córtex motor está fortemente 
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conectado as divisões ventral e ventrolateral da PAG, áreas importantes na 

analgesia mediada por opióides (Beitz, 1982; França et al., 2013).  

 

 

 

Figura 3 - Sistema descendente inibidor da dor. PAG = substância cinzenta periaquedutal, 
RVM = bulbo rostral ventromedial, CPME = corno posterior da medula espinhal, + = 
ativação, - = inibição. [Adaptado de Fonoff ET, Tese FMUSP 2007]. 

 

Os potenciais somatossensoriais talâmicos e corticais foram verificados 

em macacos antes e durante o movimento de flexão do cotovelo, e verificou-se 

que existe uma supressão da transmissão somatossensitiva que ocorre antes e 

durante o movimento do membro (Chapman et al., 1988). Redes neurais que 

exercem o controle motor apresentam conexões importantes com o sistema 

modulador da dor e estudos neurofisiológicos demonstraram uma relação 

significativa entre o sistema motor e o controle nociceptivo (Chapman et al., 



Revisão da literatura     23 

 

 

1988; Fonoff et al., 2009a; Volz et al., 2015). Verificou-se que ativação do 

córtex motor observada durante a preparação para o movimento inibe o 

processamento cortical da dor, e que esse efeito possui correspondência 

topográfica com o membro em movimento (Kosek; Lundberg 2003; Fonoff et 

al., 2009a). Observou-se que em indivíduos saudáveis o limiar nociceptivo na 

mão esquerda aumentou após a movimentação da mão esquerda, enquanto 

que na mão direita, que não estava envolvida na realização do movimento, o 

limiar nociceptivo diminuiu (Volz et al., 2015). Esse efeito foi associado à 

diminuição da inibição intracortical no córtex motor primário, apoiando a 

associação entre controle motor e processamento da dor (Volz et al., 2015). 

Em termos evolutivos, a evocação de uma analgesia rápida e direcionada para 

os membros ativos durante a execução de um movimento pode ter um valor 

considerável no potencial de sobrevivência de uma espécie (Kandel et al., 

2013). Durante situações de fuga e luta com outros predadores, busca de 

alimentos, ou mesmo na manipulação de instrumentos, o controle motor 

refinado e preciso está fortemente relacionado a ausência de restrições ao 

movimento dos membros, e para isso é fundamental o aumento do limiar 

nociceptivo (Pertovaara et al., 1992; Kandel et al., 2013). 

A publicação da “Teoria da Comporta” em 1965 por Melzack e Wall 

(Figura 4) foi um marco no estudo do mecanismo fisiopatológico da dor e 

permitiu o desenvolvimento de sistemas de neuromodulação para o tratamento 

da dor crônica. Foi proposto que as vias aferentes dolorosas para o corno 

posterior da medula espinhal (CPME) podem ser moduladas por interneurônios 

inibitórios presentes na lâmina II do CPME através da estimulação de fibras de 

grosso calibre (Aβ) que transmitem informações sensitivas (Melzack; Wall, 
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1965). A descoberta de receptores para morfina presentes no SNC e medula 

espinhal abriu o caminho para o uso de analgésicos opióides no espaço 

epidural e intrarraquiano, e o desenvolvimento de sistemas de implantáveis de 

liberação de fármacos para tratamento de dores neuropáticas (Pert; Snyder, 

1973). 

 

 

Figura 4 - Teoria do controle do portão da dor. Os interneurônios inibitórios (amarelos) 
localizados na substância gelatinosa (SG) do corno dorsal da medula permite ou 
inibe a entrada do estímulo nociceptivo oriundo da periferia para áreas mais 
rostrais do SNC onde ocorre a consciência da dor. [Modificado de Zheilhofer et 
al. (2012)]  

 

 

Segundo definição da ”International Association for the Study of Pain 

(IASP), "a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, 

associada a uma lesão efetiva ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos 

de tal lesão”. A dor crônica, ao contrário do que ocorre na dor aguda, é 

caracterizada por uma alteração nas vias fisiológicas normais que transmitem e 
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processam os estímulos dolorosos, podendo desencadear alodínea ou 

hiperalgesia. Por definição, alodínea é a sensação dolorosa para estímulos que 

normalmente não provocam dor (Haanpää et al., 2011). Na hiperalgesia ocorre 

o aumento da sensibilidade dolorosa para um estímulo que normalmente 

provoca dor, e envolve a sensibilização periférica dos terminais nervosos 

periféricos e a facilitação da transmissão nervosa no CPME (Fürst, 1999).  

A dor neuropática é considerada um processo patológico caracterizado 

por uma dor crônica anormal, que ocorre devido a um processo de 

sensibilização periférica ou central decorrente de uma lesão nervosa (Colloca 

et al., 2017). Na dor neuropática existe um aumento da transmissão nociceptiva 

para os centros corticais envolvidos no processamento da dor, associado à 

perda do processamento discriminatório entre estímulos inócuos e novivos 

(Haanpää et al., 2011). Esse aumento da transmissão dolorosa muitas vezes 

supera a capacidade inibitória do sistema descedente modulador da dor, 

contribuindo para a cronificação da dor  (Fürst, 1999). A dor neuropática de 

origem central ocorre devido a uma lesão ou doença que afeta a medula 

espinhal ou cérebro, como ocorre nas doenças cerebrovasculares, 

neurodegenerativas e nas lesões da medula espinhal, a exemplo da 

siringomielia e esclerose múltipla (Honey et al., 2016). A dor neuropática de 

origem periférica envolve lesões que afetam as fibras C e as fibras Aβ e Aδ. 

Exemplos de doenças que provocam dor neuropática de origem periférica 

incluem a diabetes mellitus, infecção por HIV e a síndrome de Guillain–Barré 

(Kremer et al., 2016). A causa principal da dor neuropática normalmente não é 

possível de ser tratada, sendo que o manejo da dor é centrado no tratamento 

dos sintomas. O tratamento de primeira-linha é feito com a combinação de 
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antidepressivos, como os tricíclicos e os inibidores de recaptação de 

noradrenalina-serotonina, e anticonvulsivantes (gabapentina e pregabalina) 

(Kremer et al., 2016). Os tratamentos de segunda e terceira-linha envolvem o 

uso de adesivos de lidocaína, capsaicina e opióides (Kremer et al., 2016; 

Colloca et al., 2017). Muitas terapias neuromoduladoras e intervencionistas 

também estão disponíveis para o tratamento da dor neuropática (Hamani et al., 

2006; Hosomi et al., 2015; Honey et al., 2016). A estimulação medular epidural 

é baseada na teoria do portão (Melzack; Wall, 1965), e envolve a aplicação de 

um pulso elétrica de baixa intensidade, com frequência na faixa de 30 a 100 

Hz, com o objetivo de estimular fibras Aβ mielinizadas para modular os sinais 

de dor transmitidos pelas fibras C não mielinizadas, resultando em parestesia 

na região dolorosa. A ECM também é utilizada para o tratamento da dor 

neuropática refratária e envolve a estimulação epidural do córtex motor com 

intensidade abaixo do limiar motor (Raslan et al., 2011; Monsalve, 2012; 

Fontaine et al., 2018). Além da ECM invasiva, outras opções não-invasivas 

incluem a estimulação magnética transcraniana (TMS) e estimulação 

transcraniana por corrente contínua (Hamani et al., 2006; Levy et al., 2010; 

Honey et al., 2016). A estimulação cerebral profunda da cápsula interna, 

tálamo, PAG, substância cinzenta periventricular, hipotálamo posterior e CCA 

também tem sido utilizada para o controle da dor neuropática refratária (Raslan 

et al., 2011). A infusão intratecal de fármacos também é uma opção para 

aplicação de medicamentos com dor crônica refratária O uso de bombas de 

infusão com opióides e bupivacaina é uma opção terapêutica muito utilizada 

para o tratamento da dor neuropática (Hamani et al., 2006; Garcia-Larrea; 
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Peyron, 2007; Levy et al., 2010; Nguyen et al., 2011; Raslan et al., 2011; 

Monsalve, 2012; Hosomi et al., 2015; Honey et al., 2016; Colloca et al., 2017). 

 

3.2 Substância cinzenta periaquedutal (PAG) 

A PAG está envolvida na integração de funções essenciais para a 

sobrevivência que incluem a modulação da dor, o comportamento reprodutivo, 

de defesa, medo, ansiedade, regulação neurovegetativa, controle da função 

intestinal e vesical (Damasio et al., 2000; Linnman et al., 2012). Estudos com 

aminoácidos excitatórios, estimulação cerebral profunda e neuroimagem 

demonstram existir uma correspondência funcional e anatômica na PAG, onde 

as várias funções especializadas são representadas na forma de colunas 

neuronais longitudinais distintas, que se estendem ao longo do eixo 

rostrocaudal da PAG (An et al., 1998; Vianna; Brandão, 2003; Linnman et al., 

2012). 

A PAG recebe aferências de diferentes origens, tais como, hipotálamo, 

mediante fibras que trafegam na substância cinzenta periventricular PVG, 

córtex pré-frontal, córtex orbitofronal medial, córtex motor, ínsula, amigdala, 

tálamo, loco cerúleo, formação reticular pontobulbar e CPME (Coulombe et al., 

2016).  

Embora a PAG humana não apresente uma definição anatômica 

baseada em sua citoarquitetura, em mamíferos foi proposto uma divisão em 

quatro colunas paralelas longitudinais distribuídas ao longo do aqueduto 

cerebral, a saber: PAG dorsomedial (PAGdm), dorsolateral (PAGdl), lateral 

(PAGl) e ventrolateral (PAGvl) (Carrive, 1993; Bandler; Shipley, 1994; Linnman 
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et al., 2012; Satpute et al., 2013), como ilustrado na Figura 5. Em ratos, a 

estimulação da PAG lateral e dorsolateral provoca estratégias de sobrevivência 

ativas descritas como comportamento de luta e fuga, hipertensão (associada 

ao aumento do fluxo sanguíneo para os membros e diminuição do fluxo para as 

vísceras e leitos sanguíneos extracranianos), taquicardia e analgesia não-

opióide (Bandler; Shipley, 1994). Em oposição, a estimulação ventrolateral da 

PAG provoca comportamentos passivos, tais como apatia, hiporreatividade a 

estímulos externos, hipotensão, bradicardia e analgesia mediada por opióides 

(Bandler; Shipley, 1994).  

 

Figura 5 - Ilustração esquemática da divisão da PAG em colunas longitudinais. As porções 
lateral e dorsolateral da PAG estão relacionadas a estratégias ativas de 
sobrevivência e analgesia não mediada por opióides, enquanto a PAG ventrolateral 
é associada a comportamento passivo e analgesia mediada por opióides. dl = 
dorsolateral, dm = dorsomedial, l = lateral, vl = ventrolateral. [Modificado de Linnman 
et al. (2012) e Bandler et al. (2000)] 

A distinção neuroanatômica e funcional entre os sistemas dorsal e 

ventral da PAG foi proposta baseada em relatos de que o antagonista opióide 
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naloxona eleva o limiar de analgesia induzida pela estimulação da PAG ventral, 

mas não da PAG dorsal (Cannon et al., 1982). A estimulação repetida da PAG 

resulta na diminuição do efeito analgésico, assim como esse efeito pode ser 

revertido após um período de abstinência da estimulação, sugerindo um efeito 

similar a tolerância farmacológica (Nichols; Thorn, 1990). A tolerância cruzada 

entre a PAG dorsal e ventral foi descrita baseando na estimulação repetida de 

um dos dois alvos (Nichols; Thorn, 1990). Os sistemas descendentes inibitórios 

da dor na PAG podem não operar isolados um do outro, visto que, a tolerância 

cruzada à estimulação crônica pode ser induzida entre os sistemas (Nichols; 

Thorn, 1990). Além disso, a interação entre esses dois sistemas é 

aparentemente bidirecional e pode ser resultado da ativação conjunta de 

sistemas opióides e não-opióides produzida pela estimulação elétrica ou entre 

os sistemas dorsal e ventral do mesmo substrato neural (Nichols; Thorn, 1990).  

Embora apresentem funções distintas e opostas, os sistemas formados 

pelas porções ventrolateral e dorsolateral da PAG não devem funcionar de 

forma isolada. Alguns estudos sugerem a existência de uma interação entre as 

subdivisões da PAG e seus sistemas descendentes (Nichols; Thorn, 1990; 

Vianna; Brandão, 2003; Coulombe et al., 2016).  

A observação de que a estimulação elétrica da PAG no mesencéfalo de 

ratos produz analgesia profunda iniciou os estudos da modulação da dor como 

uma função específica do sistema nervoso e levou a descoberta de um circuito 

modulatório da dor no tronco cerebral (Reynolds, 1969). Foi postulado que o 

efeito analgésico produzido pela estimulação da PAG resulta de sua ação 

sobre o RVM e sobre os núcleos adrenérgicos A7 no bulbo, resultando na 
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diminuição da atividade dos neurônios das lâminas I e V do CPME (Millan, 

2002). 

A estimulação da parte dorsal e dorsolateral da PAG induz uma 

redistribuição do padrão de circulação que é direcionado das vísceras e pele 

para o sistema musculoesquelético, padrão semelhante ao que ocorre na 

preparação para o ataque, ou defesa frente a uma ameaça real ou potencial 

(Carrive; Bandler, 1991).  

A estimulação da porção dorsal e lateral da PAG produz analgesia 

mediada por uma substância não-opióide não identificada, ao contrário da 

estimulação da PAG ventral que produz analgesia mediada por opióides. Os 

endocanabinóides podem ser mais uma das substâncias responsáveis pela 

analgesia relacionada à PAGdl e lateral. Assim como os opióides, os 

canabinóides também produzem analgesia quando injetados na PAG, porém 

são efetivos quando administrados na PAG dorsal e lateral, mas não na porção 

ventral. O uso do antagonista canabinóide SR141716A também bloqueia o 

efeito analgésico produzido pela estimulação da PAG dorsal e lateral. Outra 

diferença entre o sistema opióide e o canabinóide, além da localização 

anatômica, é o grau em que são tonicamente ativos. Os canabinóides 

endógenos podem regular o mecanismo tônico de supressão da dor e a 

disfunção desse sistema pode causar dor espontânea (Walker et al., 1999). 

O sistema formado pela PAG e RVM integra funções corticais superiores 

que são importantes na cognição e emoção com informações aferentes do 

corno dorsal da medula espinhal. Esse circuito neural é essencial para a 

analgesia induzida por analgésicos opióides e há evidências de que os 

opióides presentes na PAG e RVM contribuam para a função moduladora da 
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dor, podendo existir porém uma diferenciação entre os sexos no efeito 

analgésico e antinociceptivo da morfina (Loyd; Murphy, 2009). 

A PAG nos seres humanos é uma estrutura pequena que apresenta a 

forma de um cilindro oco. Possui cerca de 10 a 14 mm de comprimento, 

diâmetro externo de 6 mm, e diâmetro interno de 2 a 3 mm (Linnman et al., 

2012; Satpute et al., 2013). Ela não envolve completamente o aqueduto 

cerebral, apresentando uma descontinuição em sua superfície ventromedial e 

se estende caudalmente da comissura posterior rostralmente ao nível do locus 

coeruleus (Linnman et al., 2012; Satpute et al., 2013).  

Apesar de bem caracterizadas em ratos e outros animais, as subdivisões 

da PAG e suas conexões não são bem descritas em humanos. Ténicas de 

neuroimagem têm sido utilizadas para investigar a conexão da PAG com outras 

estruturas encefálicas, assim como determinar as funções relacionadas as sub-

regiões da PAG em humanos. Um problema verificado nesse tipo de 

abordagem é a dificuldade de separar o sinal emitido pela PAG de outras 

estruturas, como o aqueduto cerebral e colículo superior, dado seu pequeno 

volume e proximidade com outros núcleos circundantes do tronco encefálico 

(Sillery et al., 2005; Linnman et al., 2012).  

 Diversas conexões eferentes e aferentes da PAG já foram identificadas 

em humanos. As regiões cerebrais que apresentam relações com a PAG 

incluem o córtex pré-frontal ventrolateral, o córtex pré-frontal dorsomedial e 

ventromedial, o giro do cíngulo anterior, núcleo accumbens, tálamo, 

hipotálamo, núcleos bulbares e pontinhos, e os giros pré e pós-central 

(Hadjipavlou et al., 2006), ver Figura 6. 
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 A PAG integra informações oriundas das periferia de centros nervosos 

superiores, participando em várias funções neurobiológicas (Coulombe et al., 

2016). Essas funções incluem a modulação descendente da dor, 

comportamento reprodutivo, processamento do medo, regulação 

cardiovascular, integração dos aspectos emocionais da regulação 

homeostática, funções respiratórias e relacionadas a micturação (Coulombe et 

al., 2016).  

 Um estudo com ressonância magnética (RM) funcional (RMf) observou 

a ativação da PAG em humanos enquanto os participantes permanenciam 

frente a imagens aversivas. O padrão de ativação enquanto os participantes 

assistiam passivamente às imagens negativas se extendia da PAGvl caudal até 

as porções rostrais da PAGl e e dorsomedial. A atividade nas sub-regiões 

distintas da PAG apresentou correlação com experiências emocionais distintas, 

indicando um papel da PAG na experiência emocional em humanos e 

sugerindo que cada sub-região da PAG esteja envolvida em circuitos funcionais 

distintos (Satpute et al., 2013). 

 Coulombe et al. (2016) utilizou RMf durante o repouso para investigar 

as conexões funcionais da PAG e a relação dessas conexões com as sub-

regiões da PAG em humanos. Especificamente, a PAGvl apresentou conexões 

principalmente com regiões cerebrais associadas ao sistema modulador 

nociceptivo descendente como o córtex do cíngulo anterior e regiões 

superiores do bulbo e ponte. Enquanto a PAGdl e lateral apresentou conexões 

com regiões cerebrais relacionadas a funções executivas como o córtex pré-

frontal, hipocampo e corpo estriado. O córtex motor, pré-motor e ínsula 

estavam mais conectados à PAGdl quando comparado à PAGl e ventrolateral.  
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 Um estudo eletrofisiológico realizado através do registro de potencial 

elétrico de neurônios, utilizando eletrodos de estimulação cerebral profunda na 

PAG na substância cinzenta periventricular de humanos, evidenciou 

mecanismos distintos de analgesia relacionados às subdivisões da PAG 

(Pereira et al., 2013). A PAGdl induziu analgesia envolvendo aumento na 

liberação de opióides endógenos, considerando que o efeito analgésico foi 

bloqueado pela administração de naloxona. A ação antinociceptivo da PAGvl 

foi verificada através de mecanismos autonômicos, como o aumento da 

atividade parassimpática e das projeções vagais (Pereira et al., 2013).  

 

 

Figura 6 - Ilustração esquemática das principais conexões da PAG. Córtex PFvl = córtex 
pré-frontal ventrolateral, Córtex PFdm = córtex pré-frontal dorsomedial, Córtex 
PFvm = córtex pré-frontal ventromedial, CCA = córtex do cíngulo anterior, N. 
accumbens = núcleo accumbens, C. somatossentivo = córtex somatossensritivo. 
[Modificado de Linnman et al. (2012)] 

3.3 Neurotransmissores envolvidos no processamento da dor 



34     Revisão da literatura 

 

A transmissão sináptica no sistema nervoso central (SNC) é mediada 

pela liberação de neurotransmissores na fenda sináptica e na subsequente 

ativação de receptores pós-sinápticos (Jonas et al., 1998). Mais de 10 

neurotransmissores ou moduladores, incluindo glicina, glutamato e GABA, 

foram identificados nas diferentes subdivisões de PAG, no entanto, não há 

informações sobre o envolvimento da glicina, glutamato e GABA na PAG 

durante a estimulação do córtex motor. Muitos desses neurotransmissores 

participam do controle da nocicepção na PAG. Entre esses, a glicina, o GABA, 

o glutamato e os opióides endógenos parecem desempenhar um papel 

importante (Moreau; Fields, 1986; Yuan B. Peng et al., 1996; Renno, 1998; 

Maione et al., 1999, 2000; Silva et al., 2000; Martins et al., 2008; Lü et al., 

2010; Hahm et al., 2011; Pagano et al., 2012). 

Através de extensa revisão da literatura, encontramos alguns estudos 

que utilizam a microdiálise para avaliar a liberação de neurotransmissores na 

PAG após estímulo doloroso, neuromodulação ou injeção de substâncias 

relacionadas ao sistema nociceptivo (Quadro 1). De uma maneira geral, pode-

se observar que existe uma variação frente aos sítios de coleta nas diferentes 

colunas da PAG, nos modelos de estimulação e no padrão de liberação dos 

neurotransmissores, sugerindo um complexo sistema de modulação da 

resposta dolorosa. 
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Quadro 1 – Revisão dos estudos com microdiálise in vivo mostrando os principais neurotransmissores liberados na PAG após diferentes tipos de 
estimulação 
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3.3.1 Glicina 

A glicina (Figura 7A e B) é um aminoácido simples de ação rápida e um 

intermediário essencial em muitos processos metabólicos em todo o corpo, 

sendo considerado, juntamente com o GABA, um importante neurotransmissor 

inibitório no SNC (Renno et al., 2008). A glicina age através de receptores 

específicos que são seletivamente bloqueados pela estricnina (Figura 7C), um 

alcalóide derivado da planta Strychnos nux vomica, através da abertura de 

canais de cloreto, o que resulta em um aumento na permeabilidade de 

membrana e hiper-polarização de neurônios pós-sinápticos (Choi et al., 

2013). A composição de subunidades dos receptores estricnina-sensíveis da 

glicina é pouco heterogênea, sendo limitada a quatro subunidades α (α1, α2, 

α3 e α4) e uma subunidade β (Figura 7D) (Betz, 1991; Sato et al., 1991; 

Zeilhofer et al., 2012).  
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Figura 7 - A- Estrutura química da glicina. B- Reconstrução tridimensional da molécula de 
glicina. C- Estrutura química da estricnina. D- Dendograma dos receptores 
estricnina-sensíveis da glicina. [Modificado de Zeiholfert et al. (2012) e 
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycine] 

 

A glicina pode também agir como um co-agonista do receptor excitatório 

N-metil-D-aspartato (NMDA) que é estricnina-insensível (Sato et al., 1991; 

Renno et al., 2008; Zeilhofer et al., 2012; Tůma et al., 2013). Nos receptores 

NMDA, a glicina e a D-serina agem como co-agonistas do glutamato, e a 

presença da glicina é um pré-requisito necessário para que o neurotransmissor 

excitatório glutamato consiga ativar esses receptores (Berger et al., 1998; 

Zeilhofer et al., 2012). Foram descritos três diferentes antagonistas de glicina 

nos receptores NMDA, a saber, ácido 7-clorocinurénico (7-Cl-KYNA), ácido 

cinuménico (KYNA) e 1-hidroxi-3-aminopirrolidona-2 (HA-966). Esses três 

antagonistas possuem uma ação dose-dependente (Zeilhofer et al., 2012). O 7-

Cl-KYNA é considerado o mais potente e seletivo antagonista de glicina 
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estricnina-insensível, enquanto que o KYNA atua tanto nos sítios de ligação da 

glicina, quanto do glutamato (Zeilhofer et al., 2012). Em contraste, o HA-966 

parece atuar de acordo com um mecanismo distinto do 7-Cl-KYNA (Zeilhofer et 

al., 2012). 

O efeito da estricnina e da bicuculina, antagonistas da glicina e dos 

receptores GABAA, respectivamente, na inibição induzida pelo PAG de células 

do trato espinotalâmico, foi avaliado no corno dorsal da medula espinhal (Lin et 

al., 1994). A inibição das respostas dos neurônios do trato espinotalâmico aos 

estímulos mecânicos e térmicos cutâneos produzidos pela estimulação da PAG 

pode ser significativamente reduzida pela aplicação intra-espinhal de estricnina 

ou bicuculina, com efeito dose-dependente (Lin et al., 1994). A infusão de 

agonistas de glicina ou GABAA próximo a neurônios do trato espinotalâmico 

produziu efeito inibitório semelhante à inibição induzida pela PAG, sugerindo 

que glicina e GABA podem participar de antinocicepção induzida pela PAG (Lin 

et al., 1994).  

O papel da estricina e bicuculina no corno dorsal da medula espinal 

lombar de ratos foI avaliado através do registro de unidades extracelulares de 

neurônios do corno dorsal e da infusão de fármacos, após estimulação da PAG 

dorsal e dorsolateral utilizando eletrodo de aço inoxidável monopolar 

estereotaxicamente implantado (Peng et al., 1996). A infusão tanto de 

bicuculina quanto de estricnina aumentou o limiar frente à estimulação 

mecânica da pele dos ratos. Esses antagonistas também bloquearam 

significativamente a inibição induzida pela PAG das respostas aos estímulos 

mecânicos periféricos (Peng et al., 1996). Este experimento sugere que o 

mecanismo de inibição descendente induzida pela PAG na atividade dos 
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neurônios do corno dorsal da medula espinhal, envolve a liberação de GABA e 

de glicina e que há liberação tônica desses neurotransmissores inibitórios 

(Peng et al., 1996). 

Enquanto receptores GABAA são encontrados difusamente através do 

sistema nervoso de mamíferos, os receptores da glicina são distribuídos de 

forma mais restrita (Zeilhofer et al., 2012).  A glicina é encontrada em maiores 

concentrações em nível medular do que em regiões supra-espinhais, sendo o 

principal neurotransmissor inibitório liberado por interneurônios da medula 

espinhal, enquanto o GABA predomina em níveis centrais (Elekes et al., 1986; 

Renno et al., 2008). Foi demonstrado que os interneurônios inibitórios 

constituem cerca de um terço da população neuronal total presente no corno 

dorsal da medula espinhal e são distribuídos principalmente nas lâminas I-IV do 

corno dorsal (Lin et al., 1994). Na porção superficial do corno dorsal, que 

corresponde a área de terminação dos nociceptores, a maioria dos neurônios 

inibitórios são puramente GABAérgicos, enquanto que nas porções mais 

profundas do corno dorsal os neurônios GABA e glicinérgicos co-existem 

(Todd; Sullivan, 1990; Zeilhofer et al., 2012; Foster et al., 2015). 

Na medula espinhal e no tronco cerebral, tanto a glicina como GABA 

medeiam a transmissão sináptica inibitória. A imunorreatividade para glicina e 

GABA coexiste em subpopulações de interneurônios presentes na medula 

espinhal e subunidades de receptores estricnina-sensíveis da glicina e 

receptores GABAA estão presentes em densidades pós-sinápticas, reforçando a 

hipótese que a glicina e o GABA podem ser liberados conjuntamente em 

neurônios da medula espinhal (Triller et al., 1987; Todd; Sullivan, 1990; Jonas 

et al., 1998). Jonas et al. (1998) investigaram a possibilidade de liberação 
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conjunto de glicina e GABA através de registros em neurônios localizados na 

região lâminar da medula espinhal. Correntes unitárias pós-sinápticas geradas 

nas sinapses entre interneurônios e moto-neurônios consistiram de um 

componente mediado por receptor de glicina estricnina-sensível, e um 

componente mediado por receptor de GABA, sensível à bicuculina. Esses 

resultados indicam que os interneurônios da medula espinhal liberam glicina e 

GABA para ativar receptores funcionalmente distintos em suas células alvo 

localizadas pós-sinápticamente (Jonas et al., 1998). 

Poucho et al. (1992) avaliaram, em cérebro de ratos, a distribuição de 

neurônios com imunorreativade para a glicina que estão envolvidos no 

processamento de informações somatosensoriais. A imunorreativade para a 

glicina foi observada em vários centros somatosensoriais, incluindo a PAG, 

núcleo espinhal do trigêmeo, núcleo sensorial principal do trigêmeo, formação 

reticular, núcleos reticulares bulbar ventral e dorsal, núcleos reticulares 

bulbares gigantocelular, núcleos reticulares caudais da ponte e núcleos grácil e 

cuneiforme. Neurônios com imunorreativade para glicina também foram 

encontrados no córtex cerebelar, núcleos cerebelares, córtex cerebral, 

hipocampo e outras áreas de integração sensorial. Essa distribuição da 

imunorreativade em cérebros de ratos reforça o papel da glicina como um 

importante neurotransmissor no sistema sensorial, além de seu efeito bimodal 

em ambos receptores estricnina-sensível e estricnina-insensível (Pourcho et 

al., 1992). 

Os níveis basais de glicina foram avaliados em ratos Sprague-Dawley 

adultos em três regiões do tronco cerebral envolvidas no processamento da 

dor. A quantificação dos neurotransmissores foi realizada utilizando técnicas de 
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microdiálise antes e após estimulação neuronal. As regiões avaliadas incluíam 

a PAG, o núcleo espinhal do trigêmeo (NET) e o núcleo magno da rafe (NMR). 

Os níveis basais mais altos de glicina foram observados no NMR, enquanto os 

níveis mais baixos foram quantificados na PAG. Após estimulação neuronal 

com uso da veratradina, um bloqueador do canal de cálcio, houve um 

significativo aumento nos níveis de glicina na PAG, NMR e NET, indicando que 

a glicina desempenha um papel importante como neurotransmissor inibitório 

nessas três regiões do tronco cerebral (Renno et al., 2008).  

Cui et al. (1999) avaliaram o efeito da estimulação da PAG na liberação 

de serotonina (5-HT), noradrenalina (NE), glicina e GABA no corno dorsal da 

medula espinhal, e se a liberação desses neurotransmissores pela estimulação 

da PAG está associada a uma inibição nociceptiva duradoura. A PAG foi 

estimulada utilizando diferentes frequências (333 e 67 Hz), e as concentrações 

dos neurotransmissores no corno dorsal lombar foram medidas utilizando 

microdiálise em combinação com HPLC. Ambas faixas de estimulação 

produziram um aumento significativo na liberação de 5-HT, NE, glicina e 

aspartato no dialisado espinhal, porém o estímulo de baixa frequência foi mais 

potente na liberação de neurotransmissores. A concentração de GABA foi 

muito baixa para detecção pelo sistema utilizado. Esses resultados sugerem 

que a inibição duradoura induzida pela estimulação da PAG é mediada em 

parte pela liberação de 5-HT, NE e aminoácidos inibitórios na medula espinhal 

(Cui et al., 1999). 

Um estudo utilizando microdiálise in vivo em ratos acordados avaliou o 

efeito da estimulação nociceptiva periférica na concentração extracelular de 

glicina liberada na PAG ventrolateral. A estimulação periférica com formalina na 
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pata reduziu a liberação de glicina durante a fase inicial e a fase tardia da 

hiperalgesia. No entanto, ao contrário do que foi observado previamente com 

GABA (Maione et al., 1999), a perfusão com naloxona não foi capaz de impedir 

a redução na concentração extracelular de glicina, nem modificou os valores 

basais desse aminoácido (Maione et al., 2000). Esses achados apoiam a 

hipótese de que, ao contrário do que foi demonstrado na medula espinhal 

(Jonas et al., 1998), glicina e GABA são liberados por diferentes populações de 

neurônios na porção ventrolateral da PAG. Além disso, a observação de que a 

naloxone não tem efeito sobre a diminuição dos níveis da glicina após estímulo 

nociceptivo periférico demonstra que os opióides endógenos não estão 

envolvidos. Os canabinóides endógenos possuem um papel na modulação 

nociceptiva na PAG, e podem ser os responsáveis pela modificação da 

concentração de glicina, embora o mecanismo preciso da diminuição dos níveis 

de glicina na PAG durante estímulo nociceptivo ainda permaneça 

desconhecido (Martin et al., 1993; Lichtman et al., 1996; Calignano et al., 1998; 

Maione et al., 1999, 2000).  

A microinjeção de glicina na PAG dorsal induz hiponocicepção, avaliada 

através do aumento da latência no teste de retirada da cauda em ratos.  Esse 

efeito é anatomicamente específico para a região dorsal da PAG, tendo em 

visto que a injeção de glicina em camadas profundas do colículo superior, 

aqueduto ou em porções mais ventrais como a PAG ventro-lateral não foi 

capaz de produzir hiponocicepção (Martins et al., 2008). Esse efeito é inibido 

quando a glicina é co-injectada com HA966, um antagonista dos receptores 

NMDA/glicina, sugerindo que esse aminoácido estava atuando nos receptores 

do tipo NMDA de glutamato. A hiponocicepção induzida pela glicina na PAG 



48     Revisão da literatura 

 

dorsal é associada a um estado de ansiedade, medo e aumento da atenção 

para o ambiente (Martins et al., 2008).  

 

3.3.2 GABA 

O ácido gama-aminobutírico (GABA) é amplamente distribuído em 

interneurônios inibitórios e neurônios de projeção do sistema nervoso central, 

sendo considerado um dos principais neurotransmissores inibitórios dos 

mamíferos (Figura 8A e B). Dada a sua ampla presença e concentrações 

relativamente elevadas no cérebro e na medula espinhal, é provável que o 

GABA desempenhe um papel importante na mediação ou modulação da 

maioria das funções do sistema nervoso central. Alguns estudos também 

demonstram que os agonistas do receptor GABA, assim como os inibidores da 

absorção e do metabolismo do GABA, apresentam atividade antinociceptiva 

significativa em modelos animais de dor aguda, inflamatória e neuropática 

(Fürst, 1999; Enna; McCarson, 2006; Hahm et al., 2011).  

Três tipos de receptores GABA foram identificados com base em suas 

propriedades farmacológicas e eletrofisiológicas. O tipo predominante, 

denominado GABAA, e um tipo GABAC recentemente identificado, formam 

canais ligantes de cloreto, enquanto os receptores GABAB ativam canais de 

cátions separados através da proteína G. Os receptores GABAA e GABAC são 

ionotrópicos, sendo formados por proteínas de membrana de múltiplas 

subunidades que se ligam ao GABA e que ativam a abertura de um canal 

iônico de cloreto intrínseco. Os receptores de GABA metabotrópicos (GABAB) 
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são receptores acoplados à proteína G que ativam as correntes iônicas 

neuronais através de segundos mensageiros (Enz, 2001; Golan, 2009).  

A ativação do receptor GABAA aumenta a concentração neuronal de íon 

cloreto, hiperpolarizando a célula, de modo que a função desse receptor está 

sujeita a modulação por drogas que atuam em subunidades individuais ou 

combinações de subunidades dos receptores (Möhler et al., 2004; Enna; 

McCarson, 2006). Pelo menos 16 subunidades diferentes do receptor GABAA já 

foram identificadas. Os sítios de ligações que formam a estrutura pentamérica 

do receptor GABAA são compostos de subunidades α1-6, β1-3, γ1-3, δ, ε, π e 

θ, ver Figura 8D. Tendo em vista a estrutura pentamérica do receptor GABAA e 

o número de subunidades descritos, existe uma numerosa quantidade de 

canais iônicos pentaméricos que podem ser formados pelas combinações 

dessas subunidades. No entanto, como apenas certas combinações de 

subunidades produzem uma resposta ao GABA, foram identificadas apenas 

cerca de 20 combinações diferentes de subunidades nos receptores GABAA 

(Möhler et al., 2004; Enna; McCarson, 2006; Xing et al., 2008; Golan, 2009). O 

conhecimento dessas subunidades é importante, uma vez que determina a 

sensibilidade de um receptor particular de GABAA a determinados agonistas ou 

antagonistas. O muscimol e o gaboxadol são os principais agonistas que 

ativam os receptores GABAA através de sua ligação direta ao sítio de ligação 

do GABA. O muscimol é derivado de cogumelos da espécie Amanita muscaria, 

sendo um agonista integral em muitos subtipos de receptores. O gaboxadol em 

altas concentrações é um agonista parcial nos receptores GABAA sinápticos. A 

bicuculina (Figura 8C) e a gabazina são antagonistas competitivos dos 

receptores GABAA, enquanto a picrotoxina é um antagonista não-competitivo 



50     Revisão da literatura 

 

dos receptores GABAA, muitas vezes empregados para examinar a relação 

entre receptores GABA e dor. Os benzodiazepínicos e os barbitúricos são 

moduladores dos receptores GABAA que atuam em sítios de ligação alostérica 

potencializando e aumentando o efeito do GABA, porém com potência e 

eficácia diferentes (Depaulis et al., 1987; Dickenson et al., 1997; Enz, 2001; 

Möhler et al., 2004; Enna; McCarson, 2006; Golan, 2009; Lau; Vaughan, 2014). 

.  

 

   

Figura 8 - A- Estrutura química de GABA. B- Reconstrução tridimensional da molécula de 
GABA. C- Estrutura química da bicuculina. D- Dendograma dos subtipos dos 
receptores GABA.. [Modificado de: Zeiholfert et al. (2012); 
https://en.wikipedia.org/wiki/GABA] 
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O receptor ionotrópico GABAC é um dos canais iônicos dependentes de 

ligantes que medeiam a ação do GABA. É formado por complexos de proteína 

oligomérica de cinco subunidades dispostos em arranjo pentamérico. Os 

receptores GABAC são formados por uma nova classe de receptores GABA 

chamada ρ, que são classificadas em três subunidades (ρ1, ρ2 e ρ3). Eles 

apresentam distribuição restrita no SNC, sendo expressos principalmente na 

retina, e não aparentam ter influência no sistema modulatório somestésico. 

Recentemente, respostas aos receptores GABAC também foram registradas 

em regiões superiores do encéfalo, como o colículo superior, onde parecem 

estar envolvidos na potencialização a longo prazo induzida por GABA. Até o 

presente momento, não existe nenhum fármaco disponível dirigido para os 

receptores GABAC (Enna et al., 1998; Enz, 2001; Enna; McCarson, 2006; 

Golan, 2009).  

Os receptores GABAB ativam proteínas G que estão acopladas 

diretamente aos canais de K+ ou de Ca2+, ou ligadas a sistemas de segundos 

mensageiros, como a adenilil ciclase (AC) ou a fosfolipase C (FLC). O efluxo 

aumentado de K+ resulta em potenciais inibitórios pós-sinápticos lentos e de 

longa duração. A estrutura dos receptores GABAB são semelhantes em 

estrutura e pertencem a mesma família dos receptores metabotrópicos do 

glutamato. Existem dois subtipos destes receptores, GABAB1 e GABAB2. O 

baclofeno é um análogo do GABA que age como um agonista seletivo dos 

receptores GABAB, sendo utilizado também como relaxante muscular. O CGP 

44532 é um ácido fosfínico e agonista de receptor de GABAB mais potente que, 

ao contrário do baclofeno, não apresenta tolerância relacionada a respostas 

antinociceptivas (Stiller et al., 1996; Enna et al., 1998; Enz, 2001; Dobrovitsky 



52     Revisão da literatura 

 

et al., 2002; Enna; McCarson, 2006; Hyland; Cryan, 2010). Os receptores 

GABAB possuem importância na modulação nociceptiva, considerando que 

estudos pré-clínicos demonstraram o efeito antinociceptivo do agonista GABAB 

baclofeno em modelos de dor aguda e crônica. Na substância gelatinosa da 

medula espinal o baclofeno tem um efeito maior sobre as fibras C, sugerindo 

uma expressão preferencial de GABAB em terminais aferentes desse tipo de 

fibra (Goudet et al., 2009). 

Estudos anatômicos, farmacológicos e eletrofisiológicos sugerem que os 

neurônios GABAérgicos possuem um papel importante no circuito neuronal 

intrínseco da PAG relacionado a nocicepção e a outras funções vitais (Ogawa 

et al., 1994; Barbaresi et al., 1997; Maione et al., 2000;  Renno et al., 2008). 

Sherman e Gebhart (1976) observaram que os níveis de GABA na PAG 

aumentaram após estímulos nociceptivos, o que implica que alguns circuitos 

neuronais GABAérgicos na PAG estão envolvidos em funções relacionadas à 

nocicepção. Sandner et al. (1981) detectaram um gradiente na concentração 

de GABA ao longo da região dorsolateral da PAG, com os níveis mais altos 

ocorrendo nas profundidades correspondentes ao aqueduto do mesencéfalo.  

Há evidência de que os neurônios GABAérgicos compõem cerca de 50% 

da população total de neurônios presentes na PAG, estando localizados 

principalmente na PAG dorsal, ventrolateral e ventral (Depaulis; Bandler, 2012). 

Aproximadamente 40% dos terminais nervosos na PAG são GABAérgicos, e 

cerca de 50% dos neurônios PAG, marcadas de forma retrógrada do NMR, 

possuem imunorreatividade sináptica para o GABA em seus corpos e dendritos 

proximais (Reichling; Basbaum, 1990; Renno et al., 2008). 
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Vários métodos têm sido desenvolvidos para identificar elementos 

neuronais GABAérgicos. Cada um desses métodos pode verificar diferentes 

estágios no ciclo de vida da molécula do GABA, desde sua síntese até sua 

degradação. Uma técnica utilizada para a pesquisa de elementos GABAérgicos 

centra-se na biossíntese da molécula GABA, isto é, por meio da detecção da 

descarboxilação do glutamato pela ácido glutâmico descarboxilase (GAD). 

Assim, a detecção imunocitoquímica da GAD rotula seletivamente apenas uma 

subpopulação de neurônios no SNC que sintetiza o GABA para uso como 

neurotransmissor (Saito et al., 1974; Depaulis; Bandler, 2012). Morgan et al. 

(2008) investigaram, utilizando anticorpo anti-descarboxilase do ácido 

glutâmico, se os neurônios GABAérgicos de projeção da PAG tinham como 

destino os neurônios reticuloespinhais do RVM. A avaliação imunocitoquímica 

com GAD67 revelou que os neurônios da PAG se projetam majoritariamente 

para os neurônios do RVM que se estendem para a medula espinhal. Cerca de 

71% das fibras de projeção da PAG que contatam neurônios imunorreativos 

presentes no RVM, também continham imunorreatividade GAD67. Assim, há 

uma projeção inibitória de PAG para neurônios reticuloespinnais inibitórios do 

RVM.  

Uma abordagem alternativa para identificar os neurônios GABAérgicos é 

o uso de anticorpos dirigidos contra a própria molécula de GABA. Ao nível do 

colículo inferior, os neurônios com imunorreatividade para o GABA 

representam aproximadamente 15% da população total de neurônios da PAG, 

e são mais densos no PAG ventrolateral e em uma região em forma de cunha 

na PAG dorsolateral (Reichling; Basbaum, 1990; Depaulis; Bandler, 2012).  
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Com o objetivo de localizar os elementos pós-sinápticos nas sinapses 

GABAérgicas, uma variedade de métodos pode ser utilizada para detectar 

receptores GABA na PAG. Entre elas, técnicas radiográficas, técnicas 

imunocitoquímicas utilizando anticorpos monoclonais contra o complexo 

receptor GABAA/benzodiazepínico, e técnica de histoquímica de hibridação in 

situ utilizando uma sonda oligonucleotídica para mapear a subunidade α1 dos 

receptores GABAA (Depaulis; Bandler, 2012). Os receptores GABAA 

apresentam maior concentração na região dorsolateral da PAG rostral, e mais 

caudalmente no PAG dorsal e dorsolateral. Por outro lado, uma baixa 

concentração de receptores GABAB foi detectada na PAG, com exceção de 

uma densidade moderada desses receptores que se encontram distribuídos na 

parte dorsolateral da PAG rostral.  Igualmente, a distribuição de um 

neurotransmissor em uma região do SNC nem sempre está bem 

correlacionada com a distribuição de seu receptor (Hironaka et al., 1990; 

Depaulis; Bandler, 2012).  

A microdiálise in vivo representa também uma ferramenta poderosa para 

estudar alterações nos níveis de GABA na PAG e em outras regiões do SNC 

associadas à modulação nociceptiva (Linderoth et al., 1993; Stiller et al., 1996; 

Renno, 1998; de Novellis et al., 2003; Nandi; Lunte, 2009). Linderoth et al. 

(1993) investigou, utilizando microdiálise, o efeito da estimulação medular na 

liberação de GABA no corno dorsal da medular espinhal e na PAG. A 

estimulação medular foi realizada utilizando parâmetros semelhantes aos 

utilizados na prática clínica com pacientes: 50 – 100 Hz; 0.2 ms e intensidade 

correspondente a 2/3 do limiar motor. A estimulação induziu um aumento 

significativo na liberação de GABA no corno dorsal, principalmente após o 
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período de estimulação. Observou-se uma redução significativa da 

concentração de GABA na PAG ventrolateral, todavia um aumento nos níveis 

de GABA foi observado em alguns animais.  

Renno et al. (2008) investigaram os níveis basais de GABA em três 

núcleos diferentes do tronco cerebral, incluindo a PAG, o núcleo magno da rafe 

e núcleo trigeminal espinhal. O nível basal mais alto de GABA foi observado no 

NMR (0,73 ± 0,23 pmole), enquanto o nível mais baixo foi observado na PAG 

(0,19 ± 0,00 pmole). Após a administração de veratridina, a maior liberação de 

GABA, cujo nível aumentou em 10,358 ± 1,920% em relação ao nível basal, 

ocorreu na PAG. 

de Novellis et al. (2003) estudaram os efeitos de ligantes do receptor 

metabotrópicos de glutamato do grupo I (mGluR1) nas concentrações 

extracelulares de  GABA e glutamato na PAG, utilizando microdiálise in vivo, 

em ratos em movimento livre e acordados. Demonstrou-se que os mGluR1 

presentes na PAG podem modular a liberação de glutamato e GABA, tendo em 

vista que a infusão de agonistas desse receptor induziu uma maior liberação de 

glutamato e GABA na região PAG ventrolateral.  

As concentrações dos neurotransmissores GABA, glicina e glutamato 

foram determinadas empregando técnica de eletroforese capilar na PAG. Os 

níveis basais de GABA, glicina e glutamato, após microdiálise na PAG 

ventrolateral, foram de 0,08, 4,7 e 0,8 µM respectivamente. A hiperalgesia 

induzida por carragenina reduziu os níveis de GABA e aumentou os níveis de 

glicina e glutamato presentes no microdialisato da PAG. A administração de 

paracetamol reduziu o aumento da concentração de glicina na PAG para o 
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nível basal, porém não teve efeito na liberação de GABA e glutamato (Tůma et 

al., 2013). 

Maione et al., (1999) investigou o efeito da injeção de formalina na pata 

de ratos, sobre a liberação de GABA e glutamato na PAG. A estimulação 

nociceptiva induziu uma diminuição do glutamato e do GABA na PAG, estando 

de acordo com outros estudos que mostram que os interneurônios 

GABAérgicos na PAG são inibidos por opióide (Stiller et al., 1996; Hahm et al., 

2011). Considerando que a naloxona inibiu a redução na liberação de GABA e 

glutamato induzida por formalina, este estudo sugere que a estimulação 

nociceptiva pode ativar fibras opióides presentes na PAG. 

Stiller et al. (1996) avaliaram o efeito da administração local de morfina 

em ratos acordados no nível extracelular de GABA na PAG. Nesse estudo 

utilizou-se eletroforese capilar com detecção de fluorescência induzida por 

laser em amostras de microdialisato obtidas a partir do PAG de ratos em 

movimento livre. A perfusão da sonda de diálise com morfina induziu uma 

diminuição significativa do nível de GABA, sendo que a infusão de naloxona 

reverteu o efeito da morfina e aumentou a concentração de GABA.  

 

3.3.3 Glutamato 

O glutamato é considerado um dos principais neurotransmissores 

excitatórios no SNC, sendo encontrado em metade de todas as sinapses do 

cérebro (Figura 9A e B). A distribuição dos receptores do glutamato no cérebro 

e tronco cerebral reforça o importante papel que esse neurotransmissor 

desempenha. Entre os vários neurotransmissores que participam do controle 
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da nocicepção, o glutamato desempenha um papel crucial no processamento 

da dor na PAG, seja estimulando diretamente as vias antinociceptivas 

descendentes ou modulando a liberação de outros neurotransmissores 

(Behbehani; Fields, 1979; Morgan et al., 1991; Jensen; Yaksh, 1992; Barbaresi 

et al., 1997; Maione et al., 1999; de Novellis et al., 2002).  

 

 

Figura 9 - A- Estrutura química do glutamato. B- Reconstrução tridimensional da molécula 
de glutamato. C- Estrutura química das moléculas NMDA, AMPA e Cainato  
[Adaptado de: Zeiholfert et al. (2012); https://en.wikipedia.org/wiki/Glutamic_acid] 

 

  O glutamato atua principalmente em duas classes de receptores: 

ionotrópios e metabotrópicos. Os receptores ionotrópicos (iGluRs) quando 

ativados, abrem canais de membrana que permitem que os íons passem, 

enquanto os receptores metabotrópicos de glutamato (mGluRs) exercem seus 
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efeitos através de um complexo sistema de segundo mensageiro, e ativam 

indiretamente os canais iónicos na membrana plasmática através de uma 

cascata de sinalização que envolve proteínas G (Silva et al., 2000; Golan, 

2009).  

Existem três tipos de receptores ionotrópicos, que foram classificados de 

acordo com sua resposta a agonistas seletivos do glutamato: ácido a-amino-3-

hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico (AMPA), cainato e NMDA (Figura 9C). 

Cada um destes receptores é um tetrâmero, composto de combinações 

heteroméricas de quatro subunidades. Os receptores AMPA são compostos de: 

GluA1/GRIA1, GluA2/GRIA2, GluA3/GRIA3, GluA4/GRIA4; os receptores 

cainato são compostos de GluK1/GRIK1, GluK2/GRIK2, GluK3/GRIK3, 

GluK4/GRIK4, GluK5/GRIK5; e os receptores NMDA estão compostos por 

subunidades GluN1/GRIN1, GluN2A/GRIN2A, GluN2B/GRIN2B, 

GluN2C/GRIN2C, GluN2D/GRIN2D, GluN3A/GRIN3A e GluN3B/GRIN3B 

(Mayer, 2011; Miller et al 2011).  

Existem oito tipos de receptores metabotrópicos de glutamato, a saber 

mGluR1-8, que são divididos em grupos I, II e II. O grupo I inclui os receptores 

mGluR1 e mGluR5; o grupo II os receptores mGluR2 e mGluR3; e ao grupo III 

pertencem os receptores mGluR4, mGluR6, mGluR7 e mGluR8.  Os receptores 

AMPA, cainato e metabotrópicos são conhecidos em conjunto como receptores 

não-NMDA (Coetman et al., 1987; Mayer 2011). A expressão dos receptores 

mGlu3 e mGlu5 já foi observada na PAG, e os receptores mGlu7 e mGlu8 

possuem um papel importante na modulação descendente nociceptiva exercida 

pela PAG (Goudet et al., 2009). 

https://en.wikipedia.org/wiki/GRIA1
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIA2
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIA3
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIA4
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIK1
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIK2
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIK3
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIK4
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIK5
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIN1
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIN2A
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIN2B
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIN2C
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIN2D
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIN3A
https://en.wikipedia.org/wiki/GRIN3B
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Alguns estudos sugerem que a atividade neuronal em regiões da PAG 

está sob a influência do glutamato, tendo em vista que receptores de 

aminoácidos excitatórios e neurônios marcados com glutamato são 

encontrados difusamente na PAG (Albin et al., 1990; Beitz, 1990). Os sítios de 

ligação do glutamato foram localizados na subdivisão dorsolateral da PAG 

(Greenamyre et al., 1984).  

Bebehani e Fields (1979) observaram que a atividade das células na 

PAG foi aumentada em decorrência da injeção de glutamato na porção 

ventrolateral da PAG. Após a microinjeção de glutamato foi avaliado o efeito 

sobre a atividade de células únicas no núcleo magno da rafe e sobre o reflexo 

de flexão da pata induzido por estímulo nociceptivo. Observou-se que o 

aumento na taxa de disparo das células da PAG está associado ao aumento no 

limiar nociceptivo que induz flexão da pata, assim como está correlacionado 

com um aumento na taxa de disparo na maioria das células no NMR. Esse 

efeito sobre o reflexo de flexão pode ser abolido por uma lesão do NRM e por 

injeção de naloxona previamente a infusão de glutamato na PAG (Behbehani; 

Fields, 1979).  

O nível basal de glutamato foi determinado utilizando microdiálise em 

três núcleos diferentes do tronco encefálico, que incluíam a PAG, o núcleo 

magno da rafe e o núcleo espinhal do trigêmeo. O nível basal mais alto de 

glutamato foi observado no NMR, enquanto o nível mais baixo foi observado na 

PAG. Após estimulação neuronal com uso da veratridina, a maior liberação de 

glutamato foi observada na PAG, em comparação com os demais núcleos 

estudados (Renno et al., 2008). 
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Um estudo com microdiálise avaliou a liberação de aminoácidos 

excitatórios na PAG após estímulo com formalina na pata traseira de ratos 

acordados. Foi observado aumento extracelular dos níveis de arginina, 

aspartato e glulamato após estímulo com formalina, sugerindo que esses 

aminoácidos estão envolvidos na resposta da PAG a estimulação nociceptiva 

persistente (Silva et al., 2000). Os experimentos de controle onde foram 

realizadas manipulação, compressão ou a injeção de salina na pata traseira 

mostraram aumentos modestos ou não significantes no glutamato extracelular 

e na arginina no PAG, mostrando que esse fenômeno neuroquímico está 

relacionado à estimulação dolorosa e persistente em vez de estímulo ou 

estimulação nociva de curta duração (Silva et al., 2000) .  

Ho et al. (2013) avaliaram as mudanças funcionais e celulares na PAG 

ventrolateral em ratos submetidos a um modelo de dor neuropática, para 

determinar se a alteração no sistema de inibição descendente nociceptivo 

produzido pela PAG estava envolvida com o desenvolvimento e/ou na 

manutenção da dor neuropática induzida por lesão nervosa. A ligadura de 

nervo espinhal resultou em redução bilateral da neurotransmissão 

glutamatérgica de longa duração na PAGvl devido à diminuição na liberação de 

glutamato e à resposta prejudicada nos receptores AMPA. Esta inibição na 

PAG da neurotransmissão glutamatérgica, que foi induzida pela lesão nervosa 

periférica, pode prejudicar a inibição nociceptiva descendente e contribuir para 

o desenvolvimento e manutenção da dor neuropática (Ho et al., 2013). 

O glutamato também pode desempenhar um papel na antinocicepção 

mediada por opióide na PAG. Vaughan e Christie (1997) demonstraram que os 

opióides agem através de receptores μ para inibir a transmissão sináptica dos 
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neurônios das regiões lateral e ventrolateral da PAG. Os opióides inibiram tanto 

a transmissão excitatória glutamatérgica quando a inibitória GABAérgica 

(Vaughan; Christie, 1997). A co-localização dos receptores de opióides e 

glutamato, sugere que o glutamato também pode opor-se aos efeitos 

antinociceptivos da morfina, podendo contribuir para o desenvolvimento da 

tolerância aos opióides (Morgan et al., 2009). Trujillo e Akil (1991) 

demonstraram que o MK-801, um antagonista não competitivo do receptor 

NMDA, atenuou o desenvolvimento da tolerância ao efeito analgésico da 

morfina sem afetar a analgesia aguda induzida pela morfina. Além disso, o MK-

801 atenuou o desenvolvimento da dependência da morfina conforme avaliado 

pelo uso da naloxona, sugerindo que os receptores de NMDA podem ser 

importantes no desenvolvimento de tolerância e dependência de opiáceos 

(Trujillo; Akil, 1991). 

O glutamato também contribui para a modulação nociceptiva mediada 

pelos núcleos bulbares rostrais ventromediais. A ativação de um tipo de 

neurônio presente RVM chamado de “células-OFF” produz antinocicepção, e a 

microinjecção de antagonistas dos receptores NMDA no RVM inibe a ativação 

das “células-OFF” e da antinocicepção produzida pela administração de 

morfina. Levando em consideração que a antinocicepção gerada pela PAG é 

mediada pelos núcleos bulbares rostrais, o glutamato pode contribuir de forma 

diferente para a modulação nociceptiva na PAG e nos núcleos bulbares 

(Moreau; Fields, 1986; Morgan et al., 1998, 2009; Heinricher et al., 2009).  

 Em oposição a esses achados, Morgan et al. (2009) observaram que a 

microinjeção de antagonistas do receptor de glutamato na PAG ventral 

aumentou os efeitos anti-nociceptivos agudos da morfina, porém a 
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administração repetida de antagonistas dos receptores de glutamato não teve 

efeito no desenvolvimento da tolerância à morfina. A ausência de mudança na 

atividade nociceptiva após microinjeção de antagonistas dos receptores do 

glutamato na PAGv sugere que o glutamato não é tonicamente liberado, ou 

pode-se considerar que a sua liberação na PAG não module diretamente a 

nocicepção (Morgan et al., 2009).  

Marabese et al. (2007) investigaram o envolvimento de receptores 

metabotrópicos do glutamato mGluR7 e mGluR8 presentes na PAG na 

modulação do RVM e nas atividades das “células-ON” e “células-OFF”. Eles 

demonstraram que um agonista do receptor mGluR8 no PAG, de forma 

semelhante aos opióides ou canabinoides, é capaz de inibir o tônus 

GABAérgico, levando a desinibição de neurônios antinociceptivos de saída de 

PAG que atual sobre os neurônios OFF presentes nos núcleos bulbares 

rostrais ventromediais. Em contraste, a estimulação dos receptores mGluR7 

pode reduzir o controle excitatório tônico do glutamato nas vias antinociceptivas 

endógenas provenientes da PAG. Estes resultados mostram que a estimulação 

dos receptores mGluR8 ou mGluR7 presentes na PAG poderia aliviar ou piorar 

a percepção da dor, e esses efeitos opostos em relação a nocicepção 

correlacionam-se com os papéis opostos desempenhados pelo mGluR7 e 

mGluR8 na liberação de glutamato e GABA e atividades das “células-ON” e 

“células-OFF” presentes nos núcleos bulbares (Marabese et al., 2007) . 
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3.3.4 Monoaminas 

As monoaminas atuam como neurotransmissores e neuromoduladores, 

e possuem em seus compostos um grupo amino conectado a um anel 

aromático por uma cadeia de dois carbonos. As monoaminas são derivadas de 

aminoácidos aromáticos como fenilalanina, tirosina, triptofano pela ação de 

enzimas descarboxilase de aminoácidos aromáticos. As monoaminas clássicas 

incluem as catecolaminas (adrenalina, noradrenalina e dopamina), a serotonina 

(5-HT) e a histamina. Os sistemas noradrenérgicos e serotoninérgicos são 

considerados um dos principais sistemas descendente de analgesia originários 

do tronco encefálico (Golan, 2009; Strominger et al., 2012). 

 

3.3.5 Noradrenalina 

A noradrenalina e a adrenalina são encontradas na PAG, principalmente 

em sua região ventrolateral. Embora existam poucos neurônios 

noradrenérgicos na PAG e RVM, há evidências de que os neurônios 

noradrenérgicos do tronco cerebral contribuam para a inibição da transmissão 

nociceptiva induzida pelo sistema PAG-RVM. Fibras com imunorreatividade 

para tirosina hidroxilase estão presentes na PAG ventrolateral (Farley; 

Hornykiewicz, 1977). Coincidente com a localização dessas fibras, estudos 

autorradiográficos in vitro também mostraram a presença de receptores α2-

adrenérgicos na PAG ventrolateral (Pascual et al., 1992). Três classes 

principais de receptores adrenérgicos são reconhecidos: α1, α2 e β. Os 

receptores α2-adrenérgicos e da noradrenalina estão presentes em grandes 

concentrações no CPME. 



64     Revisão da literatura 

 

Semelhante ao observado com os opióides, a ativação dos receptores 

α2-adrenérgicos pode produzir sedação, analgesia e diminuição da atividade 

simpática central. Alguns estudos mostraram que a administração de clonidina, 

um agonista α2-adrenérgicos, além de induzir analgesia, potencializa a 

analgesia produzida pelos opióides (Fürst, 1999). 

O controle nociceptivo endógeno é, em parte, mediado pela inibição 

descendente da nocicepção espinhal através da liberação da noradrenalina. A 

noradrenalina exerce um papel importante na modulação das projeções 

descendentes do tronco cerebral para o CPME. A noradrenalina excita 

diretamente os interneurônios inibitórios GABAérgicos da lâmina II do CPME, 

além de exercer um efeito inibitório em interneurônios excitatórios na região 

superficial do CPME. Ambos efeitos dessa monoamina formam uma sinergia 

na inibição descendente da informação nociceptiva no corno dorsal da medula 

espinhal (Gassner et al., 2009).  

A inibição descendente produzida pela estimulação elétrica focal da PAG 

ou do núcleo magno da rafe é mediada, em parte, por receptores 

serotoninérgicos e α2-adrenérgicos. Foi demonstrado que a microinjeção de 

morfina na PAG produz um aumento da liberação de serotonina na medula 

espinhal. A inibição do reflexo de retirada da cauda produzida pela injeção de 

morfina na PAG é atenuada significativamente pela administração de 

antagonistas dos receptores noradrenérgicos e serotoninérgicos por via 

intratecal, com envolvimento principal dos receptores α2-adrenérgicos (Aimone 

et al., 1987). 

O papel dos receptores α2-adrenérgicos presentes no CPME na inibição 

induzida pela PAG foi investigado por Peng et al. (1996). Os autores utilizaram 
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um sistema de microdiálise concomitante ao registro eletrofisiológico no CPME. 

A estimulação da PAG inibiu as respostas aos estímulos mecânicos aplicados 

na pele e administração de clonidina, um agonista receptores α2-adrenérgicos, 

diminui a atividade de fundo e as respostas aos estímulos mecânicos. Em 

contraste, a administração de antagonistas receptores α2-adrenérgicos 

aumentou as respostas das células aos estímulos mecânicos, sugerindo o 

envolvimento receptores α2-adrenérgicos no mecanismo de inibição induzida 

pelo PAG da atividade das células do corno dorsal (Peng et al., 1996). 

 

3.3.6 Dopamina 

A dopamina funciona no cérebro como um neurotransmissor, estando 

presente em maiores concentrações nos núcleos da base (Strominger et al., 

2012). A dopamina pertence à família das catecolaminas, um grupo que reúne 

também a noradrenalina e adrenalina. Estudos farmacológicos identificaram 

cinco subtipos de receptores da dopamina: D1 a D5 (Neve, 2010). Todos eles 

funcionam como receptores metabotrópicos, exercendo suas ações através de 

um complexo de segundo mensageiro. Esses receptores podem ser divididos 

em duas classes, receptores do tipo D1-like, que correspondem aos receptores 

D1 e D5, e do tipo D2-like formado pelos receptores D2, D3 e D4 (Neve, 2010). 

Os receptores D1 são os mais numerosos no SNC.  A dopamina pode exercer 

um efeito excitatório ou inibitório, dependendo de sua interação com esses 

receptores (Neve, 2010) 

Tendo em vista que a PAG contém uma subpopulação significativa de 

neurônios dopaminérgicos tem sido observado que a dopamina exerce um 

papel importante na modulação da dor exercida pela PAG (Murotani et al., 
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2010). Meyer et al. (2009) investigaram esta hipótese avaliando os efeitos 

eletrofisiológicos e comportamentais da injeção de agonistas e antagonistas 

dopaminérgicos na PAG ventrolateral. Observou-se que a dopamina inibe o 

sistema GABAérgico na PAG ventral similar ao que ocorre com os opióides. A 

modulação dopaminérgica da nocicepção na PAG está mais relacionada a 

fenômenos comportamentais complexos e abuso de drogas, sugerindo que a 

interação entre dopamina e opióides tem implicações tanto no tratamento da 

dor quanto da dependência por drogas (Meyer et al., 2009). Foi demonstrado 

que o uso da morfina aumenta a liberação de dopamina em diversas regiões do 

encéfalo, incluindo o córtex pré-frontal e núcleo accumbens (Di Chiara; 

Imperato, 1988) e que a injeção de antagonistas da dopamina diretamente na 

PAG ventral diminui o efeito antinociceptivo da administração sistêmica de 

morfina (Flores et al., 2004). 

Chiou et al. (2013) observaram que a injeção de antagonista não 

específico dos receptores de dopamina na PAG bloqueou o efeito inibitório da 

ECM sobre córtex somatosensitivo primário após estímulo nociceptivo 

periférico. Para identificar o subtipo de receptor de dopamina envolvido no 

efeito inibitório da ECM, examinaram-se antagonistas específicos do receptor 

D1 e D2. Os resultados mostraram que a injeção prévia na PAG de um 

antagonista do receptor D1 bloqueou o efeito da ECM, todavia esse efeito não 

foi exibido após a administração do antagonista de receptor D2. A aplicação de 

um antagonista não específico do receptor de dopamina na PAG também 

bloqueou a inibição dos potenciais evocados somatosensitivos após ECM. 

Além do mais, a inibição dos potenciais evocados somatosensitivos após ECM 

foi bloqueada pela aplicação local de um antagonista do receptor D1 na PAG, 
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mas não por um antagonista de D2. Esses resultados sugerem que a PAG 

participa do efeito inibitório induzido pela ECM, e que esse efeito pode ser 

mediado pelos receptores D1 da dopamina presentes na PAG (Chiou et al., 

2013).  

Com o intuito de investigar o papel dos receptores de dopamina na 

antinocicepção produzida pelos opióides, Tobaldini et al. (2017) observaram 

que a antinocicepção induzida por opióide na PAG foi bloqueada pela 

coadministração de antagonistas dopaminérgicos dos receptores D1-like e D2-

like. Esse efeito antinociceptivo também foi bloqueado pela co-administração 

de um antagonista seletivo dos receptores do tipo D2-like, bem como por um 

agonista dos receptores GABAA ou por um antagonista do receptor de opióides. 

O efeito antinociceptivo da administração na PAG de um agonista seletivo dos 

receptores do tipo D1-like induziu um menor efeito antinociceptivo, quando 

comparado a ativação dos receptores do tipo D2-like (Tobaldini et al., 2017).  

Murotani et al. (2010) estudaram os efeitos da acupuntura para 

tratamento da dor na liberação de neurotransmissores na PAG, utilizando 

microdiálise in vivo em ratos anestesiados. Observou-se que o estímulo 

nociceptivo aumenta a liberação de histamina e dopamina na PAG, porém esse 

efeito é abolido após eletroacupuntura (Murotani et al., 2010). O estímulo 

nociceptivo não teve efeito na liberação de noradrenalina, mas observou-se 

aumento na liberação deste neurotransmissor na PAG após eletroacupuntura. 

Os autores concluem que os sistemas dopaminérgico, noradrenérgico e 

histamínico podem estar relacionados ao efeito antinociceptivo observado após 

acupuntura (Murotani et al., 2010). 
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3.3.7 Serotonina 

A serotonina (5HT) foi identificada inicialmente no trato gastrointestinal, e 

posteriormente foi descoberto seu papel de neurotransmissor no SNC 

(Strominger et al., 2012)). A serotonina é degradada pela monoamino oxidase-

A (MAO-A) e pela enzima aldeído desidrogenase em ácido 5-hidroxi-

indoleacético. A serotonina está envolvida na modulação de funções 

fisiológicas importantes como medo, ansiedade, humor, dor e sono (Jeong et 

al., 2013a). 

A serotonina está envolvida principalmente nas vias descendentes da 

dor com origem no núcleo magno da rafe e mesencéfalo que se projetam para 

a medula espinhal e prosencéfalo. A PAG, assim como o NMR, contém um 

denso plexo de terminais nervosos serotonérgicos. Três diferentes subtipos de 

receptores serotoninérgicos podem participar da modulação da dor do tronco 

cerebral sobre o CPME: 5-HT1, 5-HT2 e HT3. Os receptores 5HT1 foram 

subdivididos em quatro subtipos: 5HT1A, 5HT1B, 5HT1C e 5HT1D. Os neurônios e 

receptores 5-HT estão claramente envolvidos na transmissão nociceptiva. Os 

receptores 5-HT participam do mecanismo de inibição do CPME pelos núcleos 

bulbares, bem como da inibição nociceptiva induzida pelos agonistas opióides. 

Além disso, ocorre um aumento na liberação de 5-HT no CPME da medula 

espinal após a injeção de morfina na PAG de ratos (Hoyer et al., 1994; Millan et 

al., 1996; Fürst, 1999). Os receptores da serotonina são encontrados em 

concentração moderada na PAG de humanos, porém pouca variação regional 

é observada entre as diferentes colunas da PAG (Reddy et al., 1996) 

No rato, as fibras nervosas quem contém serotonina são encontradas 

principalmente na PAG lateral. Uma menor concentração de fibras é observada 
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na PAG ventrolateral, sendo que as mesmas são raramente observadas na 

região dorsolateral e dorsomedial da PAG (Reddy et al., 1996; Carrive; Morgan, 

2012). 

A serotonina pode estar envolvida no mecanismo de tolerância cruzada 

entre a PAG dorsal e ventral. A tolerância na estimulação da PAG tem sido 

revertida pela administração de 5-HT em gatos e L-triptofano em humanos, 

sugerindo que a tolerância cruzada pode resultar na depleção da serotonina. 

Tendo em vista que a serotonina é utilizada tanto pelo sistema reversível pela 

naloxona quanto pelo não reversível, a depleção da serotonina encontrada na 

tolerância a estimulação pode ser responsável também pelo efeito da tolerância 

cruzada na estimulação (Nichols; Thorn, 1990). 

A função inibitória da serotonina e da noradrenalina é evidenciada 

também pela observação clínica, e por estudos que demonstram a eficácia dos 

inibidores de recaptação desses neurotransmissores, como o antidepressivo 

duloxetina, no tratamento da dor neuropática (Kremer et al., 2016).  

Um estudo celular utilizando o sumatriptano, um fármaco utilizado no 

tratamento da enxaqueca, demonstrou que esse fármaco desinibe as vias 

descendentes antinociceptivas da PAG por meio da ativação dos receptores 5-

HT1B e 5-HT1D. Essa desinibição ocorreria pela inibição generalizada da 

transmissão sináptica GABAérgica e glutamatérgica na PAG (Jeong et al., 

2008). De forma semelhante, a estimulação elétrica e a microinjeção de 

naratriptano, um agonista dos receptores 5-HT1, na PAG ventrolateral inibem 

seletivamente as respostas dos neurônios trigeminais à estimulação da dura-

máter e ao seio sagital superior, indicando que os triptanos ativam as vias 
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descendentes antinociceptivas da PAG (Knight; Goadsby, 2001; Jeong et al., 

2008). 

Jeong et al. (2013) observaram que a ativação do receptor 5-HT2A/C 

aumenta a transmissão sináptica mediada pelo receptor GABAA em uma 

subpopulação de neurônios presentes na PAG lateral e dorsolateral. Esses 

resultado está em oposição a outros estudos, que descreveram uma inibição 

GABAérgica pré-sináptica induzida pela ativação dos receptores 5-HT1A e 5-

HT1B/D que ocorre dentro da PAG (Jeong et al., 2013b). 

 

3.3.8 Histamina 

 Além de participar do sistema imunológico, a histamina atua como 

neurotransmissor no cérebro e medula espinhal. Nos seres humanos, a 

histamina exerce suas funções principalmente pela ativação de receptores de 

histamina acoplados à proteína G, que são classificados como: H1, H2, H3 e H4. 

A histamina desempenha um papel no circuito neuroquímico de modulação 

nociceptiva presente na PAG (Thoburn et al., 1994). A liberação de histamina e 

a subsequente ativação de receptores H2 na PAG podem ser consideradas 

componentes importantes da antinocicepção produzida pelos opióides. No 

entanto, embora a liberação de histamina não seja obrigatória para a 

antinocicepção produzida pelos diferentes tipos de opiáceos, sua ação na PAG 

pode funcionar como um mediador da antinocicepção dos opiáceos (Barke; 

Hough, 1993). O papel da histamina na antinocicepção foi demostrado por 

vários estudos que mostram que a microinjeção de histamina na PAG de ratos 

provoca antinocicepção, e que a administração sistêmica ou intracerebral de 



Revisão da literatura     71 

 

 

antagonistas do receptor H2 bloqueia a antinocicepção induzida pela morfina 

(Hough; Nalwalk, 1992; Barke; Hough, 1992; 1993; Thoburn et al., 1994). 

Um estudo com microdiálise in vivo, realizado por Barke e Hough (1991), 

avaliou o efeito da morfina nos níveis de histamina extracelular na PAG e 

formação reticular do mesencéfalo. A microinjeção de morfina aumentou 

significativamente, e de forma dependente da dose, os níveis extracelulares de 

histamina na PAG, enquanto nenhum efeito significativo foi observado na 

formação reticular mesencefálica. Além disso, a injeção de salina não produziu 

nenhuma alteração significativa nos níveis extracelulares de histamina na PAG 

(Barke; Hough, 1992).  

 

3.3.9 Acetilcolina 

A acetilcolina exerce efeito modulatório na nocicepção através de 

interações complexas envolvendo múltiplos receptores muscarínicos e 

nicotínicos (Kandel et al., 2013)). Existem cinco subtipos de receptores 

muscarínicos acoplados à proteína G. Esses incluem subtipos M2 e M4 que se 

acoplam através de proteínas Gi/o e os subtipos M1, M3 e M5, que se acoplam 

através de proteínas Gq (Guimarães et al., 2000; Lau; Vaughan, 2008). 

O sistema colinérgico pode estar envolvido na modulação nociceptiva 

através de sua influência nos neurônios da PAG, considerando que existe um 

denso plexo de terminais nervosos colinérgicos que se projetam de estruturas 

cerebrais, como o tegmento pontinho, para a PAG (Carrive; Morgan, 2012). A 

PAG também é rica em receptores muscarínicos e nicotínicos, sendo que os 

receptores muscarínicos estão localizados principalmente na PAG dorsolateral 

(Lau; Vaughan, 2008; Nakamura; Jang, 2010). A microinjeção de um agonista 
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colinégico na PAG induz analgesia, sugerindo que os receptores colinérgicos 

contribuem para a modulação nociceptiva da PAG (Guimarães et al., 2000). Da 

mesma forma, um estudo mostrou que os receptores muscarínicos inibem a 

transmissão GABAérgica em neurônios da PAG, e que essa ação é mediada 

por endocanabinóides que ativam os receptores canabinóides CB1 (Lau; 

Vaughan, 2008). 

 

3.3.10 Neuropeptídeos 

Os neuropeptídios também participam na transmissão de informações 

no sistema sensitivo e são envolvidos na inibição e na facilitação nociceptiva 

(Strominger et al., 2012)). Ao contrário dos demais neurotransmissores, que 

possuem ação rápida, os neuropeptídeos possuem início de efeito mais lento e 

duração mais prolongada após a liberação (Carrive; Morgan, 2012). Os 

peptídeos incluem opióides e não-opióides.  

Existem três famílias de neuropeptídeos opiódes: as encefalinas, as 

dinorfinas e as endorfinas. Na PAG predominam os neurônios encefalinérgicos, 

sendo também encontrados alguns neurônios dinorfinérgicos (Fürst, 1999). Em 

gatos, os neurônios encefalinérgicos predominam nas colunas ventrais e 

ventrolaterais da PAG. A dependência física induzida pela morfina aumenta os 

níveis extracelulares de meta-encefalina na PAG (Nieto et al., 2002). A 

liberação basal de meta-encefalina e neurotensina na PAG ventrolateral é 

aumentada por estímulo nociceptivo persistente, assim como pela injeção 

sistêmica de morfina e bicuculina, sugerindo que a liberação de encefalina na 

PAG induz uma maior excitabilidade dos neurônios descendentes de saída da 

PAG que são responsáveis pela antinocicepção (Williams et al., 1995).  
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Considerando que a microinjecção na PAG dos peptídeos endógenos 

meta-encefalina e neurotensina produz analgesia profunda, foi proposto que 

esses peptídeos desempenham um papel ativo na modulação nociceptiva 

induzida pela PAG (al-Rodhan et al., 1991). Estudos anatômicos e 

neuroquímicas sugerem que os péptidos opióides influenciam os neurônios 

excitatórios de projeção da PAG através de interneurônios GABAérgicos 

(Reichling; Basbaum, 1990; Renno et al., 2008). Assim, tem-se a hipótese de 

que os petpídeos opióides na PAG atuem liberando os neurônios descendentes 

de saída da PAG da inibição GABAérgica (Williams et al., 1995). 

Os neurônios e fibras de substância P podem ser encontrados em alta 

concentração na PAG de humanos. A substância P desempenha um papel 

importante em várias funções sensoriais, principalmente através da sua 

interação com o receptor de neurocinina-1 (NK1) (Drew et al., 2009). Os 

receptores NK1 estão presentes em várias regiões cerebrais envolvidas no 

processamento de informações nociceptivas, incluindo a PAG (Commons; 

Valentino, 2002; Drew et al., 2009). As fibras relacionadas à substância P, 

embora sejam encontradas em toda PAG, são mais frequentes na região 

dorsolateral (Pioro et al., 1990). A injeção da substância P aumenta a 

frequência de potencial de ação dos neurônios da PAG, e suprime a 

transmissão GABAérgica em neurônios da PAG que fazem parte da via 

descendente PAG-RVM. A supressão da transmissão GABAérgica em 

neurônios de projeção PAG-RVM ocorre por ativação de receptores 

metabotrópicos de glutamato do grupo I e sinalização retrógrada dos 

endocanabinóides (Drew et al., 2009). Além disso, a substância P é liberada na 

PAG em resposta a estimulação periférica nociva, sugerindo que a substância 
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P endógena pode contribuir para a analgesia descendente mediada pela PAG 

(Xin et al., 1997). 

Evidências fisiológicas sugerem que a neurotensina tem ações 

fisiológicas importantes na PAG e está envolvida na inibição nociceptiva 

(Behbehani et al., 1987). A neurotensina apresenta uma distribuição irregular 

entre as várias estruturas do sistema nervoso central (Mai et al., 1987). Na 

PAG de humanos, a neurotensina é encontrada em alta concentração, 

principalmente nas regiões medial e dorsomedial da PAG (Shipley et al., 1987). 

A somatostatina (SST), galanina (GAL), polipeptídeo intestinal vasoativo 

(VIP), neuropeptídeo Y (NPY) e o peptídeo relacionado com o gene da 

calcitonina (CGRP) também estão presentes ao longo da extensão 

rostrocaudal da PAG (Smith et al., 1994). 

 

3.3.11 Canabinóides 

Vários estudos demonstram que os canabinóides produzem 

antinocicepção agindo em diferentes sítios localizados no cérebro e na medula 

espinhal (Martin et al., 1993; Lichtman et al., 1996; Calignano et al., 1998; 

Pertwee, 2001; Walker e Huang, 2002; Walker e Hohmann, 2005; Woodhams 

et al., 2017). As principais regiões envolvidas na antinocicepção induzida pelos 

canabinóides incluem o tálamo, a PAG, RVM, o corno dorsal da medula 

espinhal, o gânglio da raiz dorsal e os terminais nervosos periféricos (Pertwee, 

2001). 

Os mais importantes canabinóides endógenos são a anandamida, o 2-

araquidonil-glicerol (2-AG) e a o 2-araquidonil-glicerol-éter. Esses canabinóides 

podem agir como neuromoduladores ou neurotransmissores (Pertwee, 2001). A 
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concentração desses canabinóides endógenos não é homogênea no sistema 

nervoso central, no entanto eles estão presentes em maiores concentrações no 

tronco cerebral, hipocampo e estriado (Walker; Huang, 2002). Os receptores 

canabinóides e seus agonistas endógenos juntos constituem o que agora é 

frequentemente referido como o "sistema endocanabinóide" (Lichtman et al., 

1996). Muitas pesquisas sobre o efeito antinociceptivo dos canabinóides foram 

realizadas utilizando compostos prototípicos das quatro principais classes 

químicas de agonistas dos receptores de canabinóides, a saber: delta-9-

tetrahidrocanabinol (∆9-THC), CP55940, WIN55212 e anandamida (Pertwee, 

2001). Análogos desses compostos como o delta-8-tetrahidrocanabinol, 

canabinol, canabidiol e canabigerol também já foram investigados quanto a 

suas propriedades antinociceptivas (Pertwee, 2001). Dois tipos de receptores 

canabinóides foram identificados, o receptor canabinóide CB1 e o CB2, sendo 

que ambos são acoplados a proteína G (Beltramo, 2009). Os receptores CB1 

são encontrados particularmente em altas concentrações no sistema nervoso 

central, porém eles também estão presentes em alguns neurônios periféricos. 

Os receptores CB2 são encontrados principalmente nas células do sistema 

imunológico, onde podem ter um papel importante do sistema imunossupressor 

(Pertwee, 2001).  

Foi demonstrado que a anandamida atenua o efeito nociceptivo 

produzido por danos químicos ao tecido cutâneo ao interagir com os receptores 

canabinóides do tipo CB1 localizados fora do SNC. O composto  

palmitoiletanolamida (PEA), um lipídeo que ocorre naturalmente em nosso 

organismo, e é liberado em conjunto com anandamida, exerce um efeito 

semelhante ao ativar receptores CB2 periféricos. Calignano et al. (1998) 
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observaram que quando administrados em conjunto, os dois compostos atuam 

sinergicamente, reduzindo significativamente a resposta a dor, quando 

comparado ao efeito individual desses compostos. Além do mais, avaliação por 

cromatografia gasosa/espectrometria de massa mostraram que os níveis de 

anandamida e PEA na pele são suficientes para causar uma ativação tônica de 

receptores canabinóides locais. Esses resultados indicam que os receptores 

CB1 periféricos e CB2 participam da modulação inicial da percepção dolorosa, 

e que a anandamida e a PEA geradas localmente podem mediar esse efeito 

(Calignano et al., 1998). 

Lichtman et al. (1996) investigaram regiões cerebrais que medeiam a 

antinocicepção induzida por canabinóides em ratos, avaliada através do teste 

de retirada da cauda. A administração intraventricular de ∆9-THC e CP55940 

produziu antinocicepção, assim como efeitos hipotérmicos e catalépticos 

também foram observados após administração ventricular de CP55940, mas 

não de ∆9-THC. A microinjecção de CP55940 na PAG ventrolateral, na região 

dos núcleos dorsais da rafe, produziu antinocicepção associada a estado de 

catalepsia e hipotermia (Lichtman et al., 1996). A administração de CP55940 

na região posterior da PAG dorsolateral ou na porção anterior da PAG 

ventrolateral não produziu efeito antinociceptivo. Esses resultados sugerem 

que a região posterior da PAG ventrolateral pode ser uma área cerebral 

importante na indução do efeito antinociceptivo dos canabinóides (Lichtman et 

al., 1996). 

A ativação do CB1 está relacionada a efeitos psicotrópicos, limitando o 

desenvolvimento de fármacos agonistas desses receptores para tratamento de 

quadros álgicos (Beltramo, 2009).  Recentemente, tem sido estudado o uso de 
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fármacos seletivos ao CB2 para tratamento da dor crônica. A vantagem dos 

agonistas seletivos CB2 reside na possibilidade de indução do efeito analgésico 

sem os efeitos colaterais psicotrópicos. A evidência do efeito analgésico dos 

agonistas seletivos de CB2 foi obtida em modelos de dor crônica inflamatória e 

neuropática (Beltramo, 2009).  

O efeito antinociceptivo dos canabinóides e opiáceos ocorrem, em parte, 

devido a ativação da PAG.  Assim como os opiáceos, os canabinóides induzem 

analgesia quando microinjetados na PAG. Algumas evidências sugerem que 

esta ativação ocorre através de mecanismos distintos, considerando que as 

sub-regiões anatômicas da PAG relacionadas ao efeito antinociceptivo dos 

canabinóides são diferentes daqueles mediada por opiáceos (Wilson et al., 

2008). Os canabinóides agem principalmente nas regiões dorsal e lateral da 

PAG, tendo um efeito menos importante na PAG ventral (Martin et al., 1993).  

Uma vez que os mecanismos antinociceptivos são distintos, então a 

tolerância cruzada entre opióides e canabinóides parece não ocorrer (Wilson et 

al., 2008). Wilson et al. (2008) investigaram esta hipótese medindo o efeito 

antinociceptivo da microinjeção de morfina na PAG ventrolateral de ratos pré-

tratados com o canabinóide HU-210 durante dois dias. Ratos Spraque-Dawley 

machos foram injetados duas vezes ao dia durante dois dias consecutivos com 

morfina, HU-210 (ou morfina combinada com HU-210 na PAG ventrolateral. As 

injeções repetidas de morfina induziram uma tolerância no terceiro dia, no 

entanto, nenhuma tolerância foi observada em ratos tratados previamente com 

morfina combinada com HU-210 (Wilson et al., 2008). A aplicação isolada de 

HU-210 aumentou a antinocicepção provocada pela morfina. Este aumento foi 

bloqueado pelo pré-tratamento de ratos com o antagonista do receptor de 
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canabinóides AM-251. Não houve evidência de tolerância cruzada entre 

morfina e HU-210, e o pré-tratamento com canabinóides aumentou o efeito 

antinociceptivo da microinjeção de morfina na PAG ventrolateral. Os achados 

descritos sugerem que o tratamento com opióides, alternado com uso de 

canabinóides pode prevenir o desenvolvimento da tolerância e aumentar a 

antinocicepção da morfina (Wilson et al., 2008).  

Outro estudo também avaliou o efeito da administração conjunta de 

opióides e canabinóides no aumento do limiar nociceptivo, mesmo quando 

administrado em dias diferentes (Wilson-Poe et al., 2013). A administração 

repetida de morfina mostrou aumentar o efeito antinociceptivo do 

tetrahidrocanabinol administrado 12 horas mais tarde, e a microinjeção repetida 

do agonista do receptor canabinóide HU-210 na PAG ventrolateral provocou 

um aumento no efeito antinociceptivo de morfina administrada 1 dia depois. 

Esses resultados complementam o estudo anteriormente descrito, mostrando 

que as interações entre a morfina e os canabinóides são bidirecionais e que a 

PAG ventrolateral desempenha um papel importante neste efeito (Wilson-Poe 

et al., 2013). 

A estimulação elétrica da PAG dorsal e lateral produz analgesia mediada 

pelo receptor CB1, acompanhada por um aumento na liberação de anandamida 

na PAG, sugerindo que esse canabinóide desempenha um importante papel no 

sistema de supressão da dor existente na PAG lateral e dorsal. A analgesia 

induzida pela estimulação elétrica dessas regiões da PAG é bloqueada pelo 

antagonista canabinóide SR141716A. Os canabinóides endógenos na PAG 

dorsal e lateral representam um componente importante do sistema de 

analgesia não-opióide. O entendimento desse sistema supressor canabinérgico 
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pode ser útil para o desenvolvimento de estratégias de controle da dor nos 

casos não responsivos aos opióides (Walker et al., 1999). 

Martin et al. (1993) investigaram a contribuição de estruturas 

periventriculares no efeito antinociceptivo dos canabinóides utilizando técnicas 

de micro-injeção e o teste de retirada da cauda em ratos. As cânulas guia 

foram implantadas acima das seguintes estruturas periventriculares: a área 

septal medial, habênula lateral, área peri-hipotalâmica, núcleo arqueado do 

hipotálamo, o núcleo dorsal da rafe e região dorsolateral e ventrolateral da 

PAG. As microinjecções do agonista canabinóide WIN 55212-2 (5µg/0,5µl) na 

área septal medial, habênula lateral, área peri-hipotalâmica, núcleo arqueado e 

PAG ventrolateral não afetaram significativamente as latências no teste de 

retirada da cauda. Em contrapartida, as micro-injeções de WIN55212-2 na 

porção dorsolateral da PAG e na rafe dorsal aumentaram significativamente as 

latências de retirada da cauda, sugerindo que essas duas estruturas estejam 

envolvidas no efeito antinociceptivo dos canabinóides (Martin et al., 1995)  

Assim como os opióides, os canabinóides podem induzir antinocicepção 

ao reduzir as influências inibitórias dos neurônios GABAérgicos que se 

projetam a partir da PAG e RVM. Esta hipótese baseia-se na evidência de que 

os canabinóides atuam nos receptores CB1 pré-sinápticos dessas áreas do 

cérebro para inibir a liberação de GABA. No entanto, em contraste com os 

opióides, não foi demonstrada ação pós-sináptica direta dos canabinóides 

sobre os neurônios do RVM ou sobre a PAG (Vaughan et al., 1999, 2000).  

Ademais, o efeito antinociceptivo dos canabinóides pode estar relacionado à 

liberação de glutamato na medula espinhal, e depender, em certa medida, de 

uma desinibição indireta da liberação de dopamina nos receptores D2, da 
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ativação pela noradrenalina dos α2-adrenoceptores espinhais, e do efeito dos 

opióides nos receptores μ-cerebrais e κ presentes na coluna vertebral 

(Pertwee, 2001). 

 

3.4 Estimulação do córtex motor 

Os primeiros estudos em modelos animais sobre o efeito e mecanismos 

da ECM no tratamento da dor crônica (Rusina et al., 2005; Senapati et al., 

2005b; Vaculín et al., 2008) só foram publicados muitos anos após o trabalho 

pioneiro de Tsubokawa et al. (1991).  

Através de uma extensa revisão da literatura encontramos 16 artigos 

que avaliaram os efeitos da estimulação invasiva do cortex motor em modelos 

animais (Rusina et al., 2005; Senapati et al., 2005a; Shijo et al., 2008; Vaculín 

et al., 2008; Fonoff et al., 2009a; Viisanen; Pertovaara, 2010a, 2010b; Lucas et 

al., 2011; Viisanen et al., 2012; Pagano et al., 2011; 2012; Chiou et al., 2012; 

2013; França et al., 2013; Jiang et al., 2014; Kim et al., 2015; Silva et al., 2015). 

Os quadros 3 e 4 descrevem as principais características dos estudos e os 

parâmetros de estimulação e eletrodos utilizados em modelos animais de ECM.  

Para testar a teoria de que a ativação do córtex motor produz inibição 

dos neurônios do CPME, Senapati et al. (2005) registraram neurônios do corno 

dorsal da medula espinhal de ratos Sprague–Dawley em resposta à 

estimulação mecânica periférica durante MCS. Para isso, diferentes 

parâmetros de estimulação elétrica no córtex motor foram gradualmente 

aplicados (300 Hz, 0,1ms, a 10, 20 e 30 V). Em ratos, a ECM produziu inibição 

significativa das respostas dos neurônios presentes no CMPE aos estímulos 
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mecânicos, porém sem afetar sua resposta a um estímulo inócuo (Senapati et 

al., 2005b). 

Estudos em humanos demonstraram que a estimulação elétrica do 

córtex sensitivo não produz inibição nociceptiva significativa (Tsubokawa et al., 

1991;, 1993). Em oposição a esses resultados, Senapati et al. (2005) relataram 

uma redução significativa da resposta neuronal induzida por estímulos 

mecânicos no corno dorsal da medula espinhal, durante a estimulação do 

córtex somatosensitivo em ratos (Senapati et al., 2005). Embora seja descrito 

que os neurônios do trato córtico-espinhal de ratos se originam não apenas do 

córtex motor, mas também do córtex somatosensitivo primário (Miller, 1987), 

outros estudos com ratos não demonstraram efeito antinociceptivo após 

estimulação elétrica do córtex somatosensitivo (Fonoff et al., 2009; Kuroda et 

al., 2000; França et al., 2013). Kuroda et al. (2000) observaram que a 

estimulação do córtex somatossensorial secundário produziu antinocicepção 

fraca após aplicação de formalina na pata de ratos, mas não teve efeito sobre 

estímulos nociceptivos térmicos ou mecânicos. 
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     Quadro 2 - Principais características dos estudos de ECM em modelos animais 
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   Quadro 3 - Revisão dos parâmetros de estimulação e caracetrístas dos eletrodos em modelos animais de ECM 
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Rusina et al. (2005) investigaram o efeito da ECM no limiar nociceptivo 

em ratos normais, e em animais desaferentados após realização de rizotomia 

em raízes cervicais e torácicas. Tanto no grupo de animais normais quando 

nos desaferentados houve um aumento no limiar nociceptivo, no membro 

contralateral correspondente, após ECM. O efeito da ECM desapareceu após 

24 horas do término da estimulação e oscilou durante os testes. Os resultados 

descritos mostram um efeito semelhante da estimulação quando comparamos 

animais experimentais e humanos (Rusina et al., 2005). 

Vaculín et al. (2007) foram os primeiros a avaliar o efeito da ECM 

utilizando a ligadura do nervo ciático como modelo de indução da dor 

neuropática em ratos. Em ratos controle, a ECM não alterou o liminar 

nociceptivo. Em contraste, a ECM, quando aplicada no córtex motor 

contralateral ao membro afetado, aumentou significadamente o limiar 

nociceptivo nos animais submetidos a ligadura do nervo ciático. O efeito 

antinociceptivo da ECM contralateral se manteve por pelo menos 1 hora após o 

término da estimulação, desaparecendo após 24 horas do final do estímulo 

(Vaculín et al., 2007). 

A neuroplasticidade induzida pela estimulação do córtex sensoriomotor 

foi investigada experimentalmente utilizando a imunopositividade c-Fos como 

marcador da atividade neural (Shijo et al., 2008). Em ratos intactos, a 

expressão de c-Fos induzida pela estimulação crônica do córtex sensoriomotor 

revelou a ativação funcional de várias estruturas cerebrais corticais e 

profundas. A extensão da ativação neural aumentou após estimulação 

prolongada e muitas das áreas ativadas estão envolvidas no processamento da 

dor, como o tálamo e o giro do cíngulo (Shijo et al., 2008). 
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Para garantir que a ECM seja efetiva no aumento do limiar nociceptivo, 

os eletródios de estimulação devem ser implantados no espaço epidural do 

córtex motor relacionado topograficamente a área do corpo a ser tratada. O 

mapeamento do córtex motor de ratos foi descrito inicialmente utilizando 

estimulação intracortical.  Fonoff et al. (2009) foram os primeiros a realizar o 

mapeamento funcional do córtex motor através de estimulação transdural em 

ratos Wistar. A estimulação epidural é menos invasiva quando comparada a 

estimulação subdural ou intracortical. Além do mais, uma vez que não há 

penetração no córtex cerebral, a estimulação transdural evita complicações 

possíveis, como meningite pós-operatória, hemorragia, necrose tecidual e 

outros danos ao córtex cerebral (Fonoff et al., 2009) 

Através de investigações sobre o efeito da estimulação do córtex motor 

no limiar nociceptivo em ratos normais, foi sugerido que o córtex motor também 

está envolvido na modulação da resposta nociceptiva normal (Fonoff et al., 

2009a). Observou-se que a estimulação do córtex motor provoca um 

importante efeito antinociceptivo seletivo para a região do corpo 

correspondente a área do córtex motor estimulada, e que esse fenômeno é 

mediado por opióides, visto que a aplicação de naloxona anulou o aumento do 

limiar antinociceptivo induzido pela estimulação. A estimulação do córtex 

somestésico e parietal posterior não desencadeou nenhuma mudança na 

resposta nociceptiva (Fonoff et al., 2009a). 

Foi observado que a estimulação do córtex motor reverte o fenômeno de 

dor neuropática em ratos, semelhante ao que é observado em humanos, 

através da ativação do sistema descendente inibitório da dor e do sistema 

límbico (Pagano et al., 2011). O padrão de atividade neuronal, avaliado através 
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dos marcadores Fos e Zif268, foi investigado na medula espinhal e áreas 

cerebrais relacionadas à modulação da dor crônica (Pagano et al., 2011). Após 

estimulação do córtex motor foi observado que a imunorreatividade para Fos 

(IR-Fos) diminuiu no corno dorsal da medula espinhal e nos núcleos medial e 

ventral posterolateral do tálamo comparado a ratos com dor neuropática. Além 

disso, a estimulação aumentou a IR-Fos na PAG, núcleo basolateral da 

amígdala e córtex do cíngulo anterior (Pagano et al., 2011). 

Pagano et al. (2012) investigaram os circuitos neuronais presentes nos 

núcleos talâmicos e na PAG envolvidos na antinocicepção induzida pela 

estimulação transdural do córtex motor de ratos. Foi observada uma inativação 

neuronal no tálamo em resposta a estimulação do córtex motor, detectada 

tanto através da diminuição na frequência de disparos neuronais no núcleo 

ventral posterolateral e centromediano-parafascicular, quanto na expressão dos 

marcadores Fos e Zif268. Na PAG, observou-se uma diminuição na expressão 

do Zif268, GABA e ácido glutâmico-descarboxilase (GAD), além do aumento na 

frequência de disparos neuronais e na IR-Fos, sugerindo uma inibição dos 

neurônios GABAérgicos da PAG. Esses achados sugerem que a inibição dos 

neurônios sensitivos no tálamo, e a desinibição dos neurônios na PAG com 

consequente ativação dos neurônios responsáveis pelo sistema de controle 

descendente inibitório da dor, desempenham papel importante no mecanismo 

de indução da antinocicepção pela estimulação do córtex motor (Pagano et al., 

2012). 

Lopes (2013) investigou o efeito da ECM sobre os principais núcleos 

envolvidos na via de analgesia descendente serotoninérgica. Ratos Wistar 

foram submetidos à ECM e a avaliação do limiar nociceptivo utilizando teste de 
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pressão da pata. Os tecidos do NDR, NMR e CPME foram avaliados utilizando 

imunorreatividade para um marcador de ativação neuronal (Egr-1), serotonina e 

substância P. A ECM induziu uma ativação dos neurônios serotoninérgicos no 

NDR e NMR, além de inibir os neurônios nociceptivos presentes no CPME. Os 

resultados obtidos sugerem que a ativação do sistema serotoninérgico 

descendente está envolvida no efeito antinociceptivo observado após ECM 

(Lopes, 2013). 

Foi investigado o papel das projeções serotoninérgicas do RVM sobre o 

efeito antinociceptivo descendente induzido pela ECM em ratos com neuropatia 

periférica induzida (Viisanen; Pertovaara, 2010a). Para este propósito, avaliou-

se a influência de um bloqueador reversível do RVM e de um antagonista do 

receptor 5-HT1A presente na medula espinhal na antinocicepção espinhal 

induzida pela ECM. A antinocicepção espinhal induzida pela ECM foi reduzida 

após o bloqueio do RVM com injeção intramedular de um agonista do receptor 

GABAA
, assim como pela administração intratecal de um antagonista do 

receptor 5-HT1A. Os resultados demonstram que o RVM e a via serotoninérgica 

descendente que atua no receptor 5-HT1A da coluna vertebral desempenham 

um papel importante na antinocicepção induzida pela estimulação ECM em 

modelos de animais com dor  neuropática (Viisanen; Pertovaara, 2010a). 

O modelo de estimulação cortical em ratos foi utilizado para investigar o 

papel das vias noradrenérgicas presentes no locus coeruleus na 

antinocicepção induzida pela ECM (Viisanen; Pertovaara, 2010b). O locus 

coeruleus é uma estrutura presente na ponte que possui grande densidade de 

neurônios noradrenérgicos, e foi descrito que os receptores α2-adrenérgicos 

presentes na medula espinhal podem desempenhar um papel no sistema 
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descendente de modulação da dor (Pertovaara, 2006). Foram implantados 

eletrodos de estimulação epidural sobre o córtex motor de ratos Wistar 

submetidos a modelo de indução de dor neuropática por ligadura de nervo 

espinhal. Os resultados obtidos demonstraram que, embora a ECM ative  

neurônios presentes no locus coeruleus, a injeção de bloqueadores dos 

receptores α2-adrenérgicos na medula espinhal não conseguiu reverter a 

antinocicepção espinhal induzida pela estimulação (Viisanen; Pertovaara, 

2010b). As vias noradrenérgicas descendentes, ou mesmo o locus coeruleus 

podem não desempenhar um papel importante no efeito antinociceptivo 

evocado pela ECM (Viisanen; Pertovaara, 2010b). 

Diferentes parâmetros de estimulação cortical foram testados em um 

estudo utilizando modelos de dor central em ratos (Lucas et al., 2011). Em 

animais com hiperalgesia mecânica e térmica, a estimulação realizada de 

forma contínua, com duração de pelo menos 15 minutos, e utilizando os 

seguintes parâmetrios: 50 μA, 50 Hz e 300 μs, foi descrita como eficiente para 

induzir efeito antinociceptivo em ratos (Lucas et al., 2011). Na literatura é 

descrito uma grande variedade de parâmetros utilizados na estimulação 

elétrica para tratamento de condições diversas que levam a dor neuropática. A 

duração do efeito antinociceptivo após a estimulação cessar pode variar de 5-

10 minutos até pouco mais de 1 dia (Nguyen et al., 1999; Son et al., 2003; 

Lucas et al., 2011). 

Lucas et al. (2011) investigou o papel da zona incerta (ZI) na mediação 

dos efeitos analgésicos da ECM. Foi descrito que o córtex motor envia 

projeções densas para a zona incerta (ZI), e que em modelos de ratos com dor 

central, a hiperalgesia estaria correlacionada com atividade reduzida no núcleo 
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inibitório zona incerta (ZI) que atua sobre o tálamo (Masri et al., 2009; Lucas et 

al., 2011). Em modelos animais de ratos submetidos à indução nociceptiva por 

lesão medular, a estimulação da ZI reproduziu o efeito antinociceptivo da ECM. 

A inativação reversível da ZI, através da administração de um agonista GABAA, 

inibiu os efeitos da ECM, sugerindo a modulação da ZI pode ser um dos 

mecanismos responsáveis pela redução da hiperalgesia observada após ECM. 

Chiou et al. (2012) utilizaram ECM em ratos para investigar a hipótese 

de que a atividade do córtex somatosensitivo poderia ser reduzida após ECM, 

e que este efeito seria mediado por opióides endógenos. Para testar essa 

hipótese, a ECM com diferentes parâmetros e o efeito da estimulação elétrica 

nos potenciais evocados somato-sensitivos (PEES) do córtex somatosensitivo 

primário foram avaliados. A ECM durante 30 segundos utilizando os 

parâmetros 5 V, 50 Hz e 0,2 ms inibiu os PEES obtidos no córtex 

somatosensitivo primário ipsilateral a estimulação. Esse feito pode ser mediado 

pelo sistema de opióides endógenos, considerando que aplicação de naloxona 

bloqueou completamente o efeito inibitório da ECM sobre os PEES do córtex 

somatosensitivo (Chiou et al., 2012). 

Viisanen el al. (2012) investigaram o papel dos receptores de dopamina 

D2 no controle nociceptivo descendente induzido pela ECM, utilizando ratos 

com dor neuropática induzida por ligadura de nervo espinhal. Com esse 

objetivo, um antagonista dos receptores D2 foi administrado no estriado dorsal 

ou na medula espinhal para avaliar seu efeito na reversão da antinocicepção 

espinal induzida pela ECM. Além disso, foi administrada lidocaína a fim de 

bloquear a ação do grupo neuronal hipotalâmico A11, principal fonte de 

dopamina espinhal. Os resultados obtidos demonstraram que os receptores D2 
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presentes no estriado dorsal, assim como o grupo de neurônios 

dopaminérgicos A11 presentes no hipotálamo, estão envolvidos no controle 

nociceptivo descendente induzido pela ECM em animais com dor neuropática 

(Viisanen el al., 2012). 

Há evidências de que a PAG participa do efeito inibitório induzido pela 

ECM sobre o córtex somatosensitivo primário, e que este efeito pode ser 

mediado pelo sistemas dopaminérgicos e opióides endógenos presentes na 

PAG (Chiou et al., 2013). Demonstrou-se que, em modelo animal utilizando 

ratos Long-Evans, a aplicação de um antagonista não específico do receptor de 

dopamina na PAG bloqueou a inibição dos PEES do córtex somatossensorial 

induzida pela ECM. A inibição dos PEES após ECM foi também bloqueada pela 

injeção na PAG de naloxona e pela aplicação na PAG de um antagonista 

específico do receptor D1. No entanto nenhum efeito foi observado após 

administração de um antagonista seletivo do receptor D2 (Chiou et al., 2013). 

Em estudo utilizando modelo animal de ECM, França et al. (2013) 

reforçaram a hipótese de que o efeito antinociceptivo induzido pela ECM ocorre 

por uma ativação da via analgésica endógena através da PAG, que 

consequentemente inibe a transmissão de estímulos nocivos no CPME, e cujo 

efeito está topograficamente relacionado à área estimulada do córtex motor. 

Demonstrou-se que a ECM nas áreas correspondentes ao membro anterior e 

posterior aumentou a densidade de células com imunorreatividade de Fos e 

Egr-1 na PAG de ratos Wistar, quando comparado ao grupo controle. A ECM 

também diminuiu a imunorreatividade de Fos nas camadas superficiais CPME, 

sugerindo uma inibição das vias nociceptivas da medula espinhal (França et al., 

2013). 
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Os mecanismos neuronais responsáveis pelo efeito antinociceptivo da 

ECM foram investigados avaliando as mudanças nos sinais dependentes da 

concentração de oxigênio no sangue (BOLD) (Jiang et al., 2014). Jiang et al 

(2013) utilizaram um modelo animal de dor neuropática crônica para testar a 

hipótese de que ECM reduzia o sinal BOLD em áreas corticais envolvidas no 

processamento nociceptivo. Observou-se, utilizando ressonância magnética 

funcional em ratos submetidos à ECM, que a estimulação elétrica suprime 

significativamente os sinais regionais do nível de oxigênio no sangue no córtex 

somatossensorial primário e no córtex pré-frontal, duas áreas fortemente 

envolvidas no processamento nociceptivo (Jiang et al., 2014).  

Kim et al. (2015) investigaram, em modelos de animais experimentais, 

os mecanismos de ação da ECM na antinocicepção. Para este fim, utilizaram 

imuno-histoquímica, micro-tomografia por emissão de pósitron (mPET) e 

métodos eletrofisiológicos para observar as alterações nas vias de condução 

da dor resultantes da ECM. A dor neuropática diminuiu o metabolismo da 

glicose no cerebelo, no estriado e no tálamo, no entanto, durante a estimulação 

elétrica houve um aumento significativo na atividade dessas estruturas. A 

expressão de c-fos nas lâminas I-III do CPME aumentou na vigência da dor 

neuropática, porém diminuiu ligeiramente após início da estimulação elétrica. A 

imunorreatividade da serotonina aumentou de forma significativa durante a 

ECM, quando comparado ao grupo de animais com dor neuropática e sem 

estimulação. Em animais com dor neuropática a frequência de disparos 

neuronais estava aumentada no núcleo posterolateral ventral (VPL) do tálamo, 

todavia essa atividade foi suprimida pela ECM (Kim et al., 2015).  
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Silva et al. (2015) avaliaram o envolvimento da resposta inflamatória de 

células da glia presentes na medula espinhal, no mecanismo de analgesia 

induzida pela ECM. Ao mesmo tempo, estudaram o envolvimento do sistema 

canabinóide, opióide e purinérgico na eficácia da ECM. Ratos Wistar com 

neuropatia periférica foram submetidos a ECM e separados em dois grupos, a 

saber: ECM-responsivos e ECM-refratários. Além disso, avaliaram ratos com 

neuropatia não-estimulados e falso-operados. A investigação incluiu a injeção 

de um antagonista canabinóide (AM251), a análise imuno-histoquímica de 

células gliais, citocinas (TNF-α e IL-1β), e dos receptores canabinóide (CB2), μ-

opióide e purinérgico (P2X4) no CPME. A injeção prévia de AM251 inibiu o 

efeito antinociceptivo da ECM. A ECM inibiu a atividade das células da glia e 

dos receptores μ-opióides, aumentou a marcação dos receptores CB2 e 

diminuiu a atividade dos receptores purinérgicos P2X4 no corno dorsal da 

medula espinhal. Os resultados obtidos nessa investigação sugerem que a 

ECM induziu o efeito antinociceptivo através da ativação dos sistemas opióides 

e canabinóides, somado a um efeito anti-inflamatório medular. Os receptores 

CB2 podem estar envolvidos nos casos refratários a ECM (Silva et al., 2015). 

Apesar de não haver descrição na literatura de estudos que avaliam o 

efeito da ECM na liberação de neurotransmissores in vivo utilizando 

microdiálise, algumas pesquisas utilizam marcadores imunocitoquímicos e 

micro-injeção de agonistas e antagonistas para avaliar a dinâmica 

neuroquímica em regiões cerebrais envolvidas na transmissão nociceptiva 

frente a ECM, conforme demonstrado na Figura 10. 

Nesse sentido, apesar de evidencias clínicas e experimentais que os 

aminoácidos estejam envolvidos na transmissão da dor, os mecanismos 
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responsáveis por modular os efeitos analgésicos da ECM sobre a liberação de 

neurotransmissores permanence desconhecido, assim como as funções 

desses animoácidos no sistema modulatório da PAG. 

 

Figura 10 
- 

Ilustração esquemática do efeito da estimulação cortical sobre marcadores dos 
neurotransmissores no circuito de modulação da dor, de acordo com revisão da 
literatura. PAGvl = substância cinzenta periaquedutal ventrolateral, RVM = bulbo 
rostral ventromedial, CPME = corno posterior da medula espinhal, 5-HT = 
serotonina, = aumento na ação, = diminuição na ação,  = via inibitória, = 
via de estimulação 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 MÉTODOS 





Métodos     101 

 

4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Animais 

No estudo foram utilizados 63 ratos Wistar machos, pesando entre 170-

190, fornecidos pelo biotério da Universidade de São Paulo. Os animais foram 

mantidos em gaiolas de polipropileno (40 x 34 x 17 cm), em grupos de três 

ratos por gaiola, por ao menos uma semana antes do início dos experimentos. 

As caixas, contendo raspas de madeira, foram mantidas em ambiente isolado 

com temperatura controlada (22±2°C), ciclo claro/escuro (12/12 horas), e os 

animais tinham acesso livre à água e ração. Todos os experimentos foram 

realizados de acordo com o guia para uso ético de animais em pesquisas 

envolvendo dor publicado pela International Association for the Study of Pain 

(Zimmermann, 1983), e conforme as diretrizes do Animal Research: Reporting 

of In Vivo Experiments (ARRIVE) (Kilkenny et al., 2010). O estudo foi aprovado 

pela Comissão de Ética para o Uso de Animais do Hospital Sírio-Libanês 

(CEUA, protocolo número 2012/25) e da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (protocolo número 009/13) 
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4.2 Avaliação comportamental 

Todos os animais incluídos no estudo foram submetidos ao teste de 

pressão da pata traseira para determinação da resposta nociceptiva. Os 

animais foram testados antes da cirurgia de indução de dor neuropática, para 

estabelecer o limiar nociceptivo inicial de cada animal (medida inicial), no 14º 

dia após a cirurgia para confirmar a condição neuropática (medida final), e após 

15 minutos da estimulação cortical, ainda sob o efeito da estimulação, para 

avaliar a eficácia estimulação (medida ECM). Os ratos brancos e falso-

operados também foram avaliados nas mesmas condições e tempo que os 

ratos com dor neuropática induzida, para determinação do limiar nociceptivo.  

 

4.2.1 Avaliação do limiar nociceptivo  

A avaliação do limiar nociceptivo foi realizada utilizando o teste de 

pressão da pata. Esse teste foi utilizado conforme descrito por Randall e Selitto 

(1957). Neste teste, uma força em gramas de intensidade crescente (16g/s) é 

continuamente aplicada sobre o dorso das patas posteriores do animal 

utilizando equipamento específico para essa finalidade (EEF-440, Insight Ltda., 

São Paulo, Brasil) (Randall and Selitto, 1957), conforme mostrado na Figura 

11. A resposta nociceptiva do animal é determinada pela reação de “retirada da 

pata” pressionada. O limiar nociceptivo é expresso em gramas de força 

necessária para induzir a reação de retirada da pata traseira. Foram realizadas 

medidas inicias (antes dos procedimentos cirúrgicos), e medidas finais antes e 

durante estimulação cortical. Apenas a pata traseira direita foi testada. Os 
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resultados foram analisados comparando as medidas iniciais e as finais entre 

si. Todos os testes para avaliação da resposta nociceptiva dos animais foram 

realizados com o equipamento de pressão encoberto, desta maneira, o limiar 

nociceptivo de cada animal só era conhecido após o fim da avaliação. A 

antinocicepção foi definida como o aumento significativo na pressão necessária 

para induzir a retirada da pata durante o teste de pressão da pata quando 

comparado com a medida inicial do mesmo animal ou durante a estimulação. 

 

 

Figura 11 - Foto ilustrativa do teste de pressão da pata para avaliação do limiar nociceptivo 

 

  



104     Métodos 

 

4.3 Indução da dor neuropática 

Para a indução de dor neuropática, foi realizada a constrição crônica 

(CCI) do nervo ciático, de acordo com um método previamente descrito 

(Bennett; Xie, 1988). Após a indução de anestesia com isoflurano (2,5%), foi 

feita uma incisão no meio da coxa direita, e por dissecção sem corte do 

músculo bíceps femoral, o nervo ciático foi exposto aproximadamente 7 mm 

proximal à sua trifurcação, conforme exibido na Figura 12A. O nervo ciático foi 

separado do tecido aderente, e 4 ligaduras frouxas foram colocadas ao redor 

do nervo usando fio 4-0 de catgut cromo com aproximadamente 1 mm de 

espaçamento, conforme exposto na Figura 12B. Atenção especial foi dada as 

ligaduras, de modo que o nervo ciático permanecesse apenas levemente 

constrito. As incisões cutâneas foram suturadas em camadas usando um fio 4-

0 não absorvível de nylon. Nos animais do grupo falso-operado, o nervo ciático 

foi exposto conforma descrito, todavia nenhuma constrição foi realizada. 

 

 

Figura 12 - A- Exposição do nervo ciático. B- Ligadura do nervo ciático para indução de dor 
neuropática  
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4.4 Procedimento cirúrgico para implante dos eletródios de estimulação  

Uma semana após a indução da neuropatia periférica ou exposição do 

nervo ciático, os animais foram profundamente anestesiados através da 

administração intramuscular de quetamina (0.5 mg/kg) e cloridrato de xilazina 

2% (2.3 mg/kg), associado à anestesia local do escalpo com lidocaína 2% 

(0,5ml/animal). Se necessário, doses adicionais de quetamina foram 

administradas aos animais. Foi realizada uma incisão ao longo da linha média 

dorsal do escalpe dos animais com exposição da tábua óssea externa, 

permitindo a identificação da sutura coronal, bregma e lambda. Em ambiente 

estereotáxico, um par de eletródios padronizados para estimulação foi 

implantado através de duas pequenas trepanações localizadas sobre o córtex 

motor esquerdo (Figura 13), na área cortical funcionalmente correspondente a 

pata posterior direita (1.0 mm rostral e 1.5 mm caudal ao bregma, e 1.5 mm 

lateral a linha média), conforme protocolo já estabelecido (Fonoff et al, 2009b), 

(Figura 14). Os eletródios foram confeccionados em nosso laboratório com 

parafusos de aço inoxidável (0,8 mm de diâmetro e colocados lado a lado com 

capa isolante cobrindo a lateral de cada polo, conforme ilustrado nas Figuras 

15A e B de modo que distanciassem 2,5 mm um do outro. Enquanto os animais 

estavam anestesiados, um parafuso de fixação com as mesmas dimensões 

dos eletródios também foi implantando, sem penetrar a tábua óssea interna do 

crânio, distando 5 a 6 mm do local da estimulação. Em todos os animais a 

integridade da dura-máter era uma condição exigida para o implante dos 

eletródios. Polímero de metil-metacrilato (Jet) foi utilizado para garantir o 

isolamento elétrico dos eletródios e cobrir  a superfície exposta do crânio. Os 
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contatos de cada polo dos eletródios foram inseridos em um micro-conector e 

fixados por sobre o crânio dos animais utilizando o polímero de metil-

metacrilato, permitindo dessa forma o acoplamento e desacoplamento dos 

cabos de estimulação durante a realização dos experimentos comportamentais 

de forma ágil. Apenas durante as sessões de estimulação, o cabo de extensão 

era inserido nos conectores acoplado ao crânio dos animais para realização da 

estimulação utilizando um estimulador portátil (Medtronic, Mineapolis, MI, USA) 

(Figura 12C). Todos os procedimentos foram realizados com auxílio de uma 

lupa com aumento de 2.5x. 

 

 

Figura 13 
- 

A- Rato posicionado em aparelho estereotáxico. B- Trepanação com broca 
elétrica. C- Implante dos eletródios de estimulação 
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Figura 14 - A- Representação das áreas do córtex cerebral relacionadas às regiões do 
corpo do rato de acordo com a resposta motora à estimulação elétrica cortical 
epidural. B- Destaque para a superfície óssea do crânio do rato e pontos 
craniométicos. PP = pata posterior, PA = pata anterior, O = olhos, C = cauda, V 
= vibrissas, e P = musculatura cervical, * = local de implante dos eletródios de 
estimulação,  = local de implante da cânula-guia de microdiálise,  = bregma. 
[Adaptado de Fonoff et al (2009)] 

 

 

Figura 15 - A- Eletródio de estimulação confeccionado no laboratório. B- Conector do 
eletródio ao estimulador epidural. C- Estimulador portátil utilizado (Medtronic, 
Mineapolis, MI, USA). D- Cânulas guias feitas de aço inoxidável 
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4.5 Cirurgia para implante de cânulas de infusão ou cânulas guia de 

microdiálise 

Sob o mesmo protocolo anestésico, uma cânula guia de microdiálise foi 

implantada em ambiente estereotáxico, ver Figura 13A. Uma pequena 

trepanação foi realizada próximo ao lambda e, dependendo do experimento, 

uma cânula guia de microdiálise ou uma cânula de infusão de fármacos foi 

estereotaxicamente introduzida em direção a PAG utilizando as seguintes 

coordenadas: anteroposterior (AP): -7.8; mediolateral (ML): -0.7; dorsoventral 

(DV): -6.4 mm em relação ao bregma e a superfície do crânio, de acordo com o 

atlas estereotáxico do cérebro do rato (Paxinos; Watson, 1998). As cânulas 

guias de infusão foram confeccionados em nosso laboratório utilizando-se 

tubos de aço inoxidável (0,7 mm de diâmetro), ver Figura 15D. Ao final da 

cirurgia, a cânula foi fixada ao crânio dos animais utilizando-se polímero de 

metil-metacrilato. Para ancoramento foi fixado um parafuso em posição mais 

caudal em relação local de fixação dos eletródios de estimulação, permitindo 

dessa forma o acoplamento dos cabos para estimulação e a inserção da cânula 

de microdiálise de forma adequada e simultânea (Figura 16). 
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Figura 16 - A- Imagem do posicionamento do eletródio de estimulação e da cânula de 
microdiálise durante coleta, permitindo o acoplamento de cabos para estimulação 
e conexão do sistema de microdiálise de forma adequada e simultânea. B- 
Desenho mostrando a relação dos eletródios (1), conexão de coleta (2) e 
perfusão (3) da sonda de microdiálise com o córtex motor (M1) e PAG 
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4.6 Estimulação elétrico do córtex motor 

Após o procedimento de implante dos eletródios de estimulação e guia 

da cânula de microdiálise, os ratos permaneceram em observação por um 

período de sete dias, em gaiolas com 3 animais, para recuperação. A 

estimulação foi realizada de acordo com parâmetros descritos previamente 

(Fonoff et al., 2009a). Os parâmetros de estimulação foram: amplitude 1,0V, 

frequência 60Hz, duração de pulsos 210μs, utilizando um estimulador elétrico 

isolado portátil (Medtronic, Mineapolis, MI, USA), ilustrado na Figura 17A. 

Esses parâmetros podem alterar o limiar de dor, porém sem interferir na função 

motora dos animais. A avaliação comportamental baseada nos testes de 

pressão de pata (Randall; Selitto, 1957) foi realizada logo antes, durante e 15 

minutos após as sessões de estimulação que tinham a duração de 15 minutos 

(Figura 17B).  

 

 

Figura 17 - A- Estimulação elétrica do córtex motor com animal acordado utilizando 
estimulador elétrico portátil. B- Avaliação do limiar nociceptivo na pata posterior 
direita na vigência da estimulação elétrica 
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4.7 Microdiálise in vivo 

Para realização da microdiálise in vivo os animais foram anestesiados 

através da administração intramuscular de quetamina (0.5 mg/kg) e cloridrato 

de xilazina 2% (2.3 mg/kg). Utilizamos uma sonda de microdiálise (CMA 12 

Stockholm, Sweden) com membrana exposta apresentando 2 mm de 

comprimento e 0.5 mm de diâmetro (Figura 18). A membrana de diálise 

permitia a passagem de moléculas com até 20.000 daltons. A cânula de 

microdiálise foi introduzida em direção a PAG utilizando as seguintes 

coordenadas: AP: -7.8; LM: -0.7; DV: -6.4 mm em relação ao bregma e a 

superfície do crânio, de acordo com o atlas de Paxinos e Watson (1990). As 

sondas foram irrigadas com líquor artificial (solução de ringer lactato) a uma 

taxa de 2.0 µl/minuto. Após 90 minutos de estabilização foi iniciada a coleta de 

neurotransmissores. Para uma visão geral do posicionamento dos animais 

durante microdiálise, ver Figura 19. 
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Figura 18 - Cânula de microdiálise utilizada durante o procedimento, a membrana exposta 
apresentava 2 mm de comprimento e 0,5 mm de diâmetro. Em detalhe o 
processo de diálise através da membrana semipermeável que permite passagem 
de substâncias com limite de 20.000 daltons. [Adaptado de: 
http://www.microdialysis.se/us/products/probes/cma-12] 

 

Figura 19 - Visão panorâmica do posicionamento dos animais anestesiados para realização 
da microdiálise e estimulação cortical 

 

Inicialmente foram coletadas 3 amostras em intervalos de 10 minutos, 

correspondentes à linha de base (LB1, LB2 e LB3) e essas amostras foram 
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utilizadas para determinar os níveis basais dos neurotransmissores GABA, 

glicina e glutamato na PAG. Após a coleta das amostras de base foi realizada a 

estimulação elétrica do córtex motor utilizando os parâmetros previamente 

descritos durante 15 minutos. Durante a estimulação foi coletada a amostra 

correspondente à estimulação (E). Após o período de estimulação foram 

coletadas mais 3 amostras, amostras pós-estimulação (PE) com intervalo de 10 

minutos entre elas (PE1, PE2 e PE3), o resumo do protocolo está mostrado na 

Figura 20.  

 

Figura 20 - Protocolo de coleta do dialisado e estimulação elétrica. Após período de 90 
minutos para estabilização dos neurotransmissores, o dialisado foi coletado a 
cada 10 minutos (3 coletas) durante a linha de base, após 15 minutos de início 
da estimulação cortical e em intervelos de 10 minutos (3 coletas) após o fim da 
estimulação 

  

As concentrações extracelulares dos neurotransmissores foram 

determinadas através do dialisado e expressas em g/ml. Para uma visão geral 

do sistema, ver Figura 21. Para avaliação dos níveis de neurotransmissores 

liberados durante o procedimento, foram utilizadas sondas de microdiálise, as 

quais possuem membranas que possibilitavam a troca de moléculas entre o 

tecido nervoso da PAG e o meio interno da membrana (ocupado por solução 
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de ringer lactato). A sonda de microdiálise possui uma bifurcação na 

extremidade oposta à membrana, na qual foram inseridos o tubo de entrada 

(que se conecta a bomba de infusão e permite a entrada da solução de ringer) 

e o tubo de saída (por onde o dialisado é coletado). É importante salientar que 

a sonda não permite a passagem de volume, mas sim, apenas a troca de 

moléculas por diferença de concentração. No momento da coleta do dialisado, 

os tubos de polietileno da sonda de microdiálise foram conectados a um 

sistema de braços e comutadores, que permitiam a conexão desses tubos com 

uma seringa de microinfusão (entrada da solução de ringer) e um coletor de 

microfração (saída do dialisado) refrigerado a 4° C (Bicanalytical Systems - 

BAS - EUA). A perfusão com ringer (NaCl, 600.0; KCl, 30.0; CaCl2, 20.0 

e C3H5NaO3, 310.0) foi realizada através de uma bomba de infusão, num fluxo 

contínuo de 2.0 μl/minuto. Após a coleta o dialisado foi mantido a -80 °C até a 

análise. Todas as amostras foram analisadas utilizando um aparelho de HPLC 

(Shimadzu, UFLC Prominence).  

 

Figura 21 - Desenho esquemático do sistema de microdiálise in vivo. [Modificado de Nandi 
(2009)] 
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4.8 Determinação da concentração dos neurotransmissores  

Os níveis de neurotransmissores foram quantificados utilizando um 

sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) - (Shimadzu, UFLC 

Prominence), acoplado a uma coluna C18, fase reversa (ACE 3 C18-300, 

150X3.0mm), com detector UV variável, ajustada no comprimento de onda de 

254 nm, utilizando solução A e B (A: 470 ml sol./ 30 ml de acetonitrila; B: 400 

mlde acetonitrila/ 100 ml de água pura / 100 L de ácido etilenodiamino tetra-

acético (EDTA) 1mg/ml com pH 8.0), ver Figura 22.  

 

 

Figura 22 - A- Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) - (Shimadzu, UFLC 
Prominence). B- Detalhe da coluna C18 utilizada para análise dos aminoácidos 
[Fonte: http://analyticalinstrument.com/chromatography/shimadzu-prominance-
hplc-system-detail] 

 

 A análise dos aminoácidos foi realizada utilizando um padrão de 3 

aminoácidos (glicina, GABA e glutamato) e também uma amostra contendo 

água pura e um reagente de derivatização (amostra branca). Após a passagem 

da amostra padrão e da branca, era injetada a amostra do dialisado a ser 

analisada. O padrão de 3 aminoácidos foi feito utilizando 100 L de uma 

solução mãe de 1 mg/ml de cada aminoácido. Desta solução padrão de 3 
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aminoácidos foram utilizados 15 L para a reação. O reagente de derivatização 

após ser preparado permaneceu em repouso por período de 15 minutos. Após 

esse período de repouso, o reagente foi adicionado à amostra do dialisado, 

permanecendo em repouso novamente por período de 15 minutos. Após a 

realização dessa reação, com a amostra do dialisado já derivatizada, foi 

adicionado água pura para ajustar o volume final em 100 L. Dessa solução, 

foram injetados 50 L no aparelho de cromatografia líquida. Antes do início das 

análises, uma amostra do padrão e uma amostra branca foram analisadas. A 

amostra branca foi feita para observar o reagente enquanto que a amostra 

padrão foi produzida para análise dos aminoácidos e suas concentrações. A 

quantificação dos neurotransmissores foi feita através da comparação da área 

dos picos da amostra do dialisado em relação a um padrão interno conhecido 

(amostra padrão), como ilustrado na Figura 23. 

 

 

Figura 23 - Cromatogramas mostrando os picos dos neurotransmissores no dialisado após a 
derivatização. A abscissa representa o tempo após a injeção da amostra (min) 
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4.9 Drogas - antagonistas  

Um antagonista dos receptores de glicina (cloridrato de estricnina, 

Sigma) e um antagonista do receptor GABAA (bicuculina, Sigma) foram 

utilizados neste estudo. A estricnina e a bicuculina foram diluídas em solução 

de líquor artificial a concentrações de 2 mM e 0,05 mM respectivamente. As 

doses utilizadas foram baseadas em trabalhos anteriores que demonstraram 

que essas concentrações induzem o bloqueio dos receptores de glicina e 

GABAA (Lin et al., 1994; Peng et al., 1996; Viu et al., 1998). 

 

4.10 Procedimento de micro-infusão na PAG 

Os animais foram randomizados e separados em 4 grupos. Um grupo de 

animais recebeu infusão antagonista de GABA (bicuculina, 0,05 mM), em um 

segundo grupo foi infundido antagonista de glicina (estricnina, 2 mM), em um 

terceiro grupo foi co-administrado antagonistas de GABA e glicina (bicuculina, 

0,05 mM e estricnina, 2 mM).  No quarto grupo foi infundido apenas salina na 

PAG, sendo este o nosso grupo controle durante essa etapa. A administração 

direta intra-PAG dos antagonistas ou de solução salina foi realizada com os 

animais acordados e movimentando-se espontaneamente, conforme 

demonstrado na Figura 24. Para infusão utilizamos uma cânula de aço 

inoxidável conectada por um tubo de polietileno a uma agulha com 0,25mm de 

diâmetro (31-gauge) e a uma bomba de infusão (Harvard Apparatus Pump 11 

Elite). A agulha foi inserida através da cânula guia e se prolongava 0,5 mm 

para além da ponta da cânula guia para atingir a PAG e conectada a uma 

micro-seringa. Volumes contendo 200 nl (100 nl/min) das soluções foram 
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injetados na PAG durante um período de 2 minutos, e a cânula foi suavemente 

removida 2 minutos após o fim da infusão. A avaliação do limiar nociceptivo foi 

realizada 5 minutos após a infusão na PAG, sob o efeito da estimulação 

cortical. 

 

Figura 24 - Imagem da bomba de infusão e do rato durante procedimento de micro-infusão 
na PAG 

 

 

4.11 Histologia 

Após 1 hora dos procedimentos de microdiálise ou micro-infusão na 

PAG, os animais foram profundamente anestesiados com solução de xilazina, 

quetamina e morfina e então perfundidos através do ventrículo esquerdo com 

solução salina 0.9%, seguido por paraformaldeído a 4% dissolvida em 0.1 M de 
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solução tampão-fosfato (PB, ph 7.4). Os cérebros dos animais foram retirados 

e fixados em formaldeído por 4 horas, seguido por crioproteção em solução de 

sucrose 30% em tampão-fosfato, permanecendo a 4C por 48 horas, ver Figura 

25A. Cortes histológicos coronais dos encéfalos com espessura de 30 µm 

foram realizados utilizando micrótomo congelado. Os cortes foram comparados 

ao atlas do cérebro dos ratos (Paxinos; Watson, 1996) para determinação dos 

trajetos e localização da sonda de microdiálise em relação a PAG, conforme 

mostrado na Figura 25B e 25C). Os animais nos quais as sondas estavam 

localizadas incorretamente foram excluídos do estudo e descartados.  

 

 

Figura 25 - A- Cérebro do rato após fixação com solução de sucrose e tampão-fosfato 
mostrando o local do implante da cânula-guia (seta). B e C- Cortes histológicos 
mostrando trajeto da cânula em relação à PAG e aqueduto (Aq) 

 

 

4.12 Delineamento do experimento I 

Com intuito de avaliar os níveis dos neurotransmissores glicina, GABA e 

glutamato na PAG frente à estimulação do córtex motor, ratos adultos foram 
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anestesiados e os eletródios epidurais foram implantados sobre o córtex motor 

esquerdo correspondente a área da pata posterior, seguido da inserção de 

cânula guia na PAG para realização de microdiálise in vivo. Os animais foram 

divididos aleatoriamente em três grupos. No grupo A, os animais foram 

submetidos à estimulação cortical esquerda, na área correspondente à pata 

posterior, após indução de dor neuropática na pata posterior direita (CCI). No 

grupo B, os animais foram submetidos à exposição sem amarradura do nervo 

ciático direito (falso-operado) e estimulação do córtex motor esquerdo. No 

grupo C, nenhuma intervenção para indução de dor neuropática foi realizada 

(grupo branco), apenas os procedimentos de estimulação do córtex motor e 

aferição de neurotransmissores na PAG, semelhante aos outros grupos, como 

mostrado pela Figura 26. Todos os animais foram submetidos aos testes 

comportamentais de nocicepção antes da intervenção cirúrgica, que serviram 

como medidas do estado de base e foram utilizados posteriormente para se 

aferir a homogeneidade entre os grupos. O implante dos eletródios de 

estimulação e das cânulas de microdiálise na PAG foram guiadas por 

estereotaxia utilizando coordenadas pré-estabelecidas. As sondas de 

microdiálise foram irrigadas com líquor artificial e o dialisado coletado para 

quantificação dos neurotransmissores. Após o término dos experimentos, os 

animais foram eutanasiados e os encéfalos foram removidos para realização 

de cortes histológicos, verificação do sítio de implante da sonda de microdálise 

e possível correlação com as subdivisões específicas da PAG. As amostras de 

microdiálise foram coletadas antes (amostras de linha de base), durante 

(amostra de estimulação) e após (amostra pós-estimulação) a estimulação do 

córtex motor. O resumo deste delineamento está ilustrado na Figura 26.  
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Figura 26 - Delineamento geral do experimento I mostrando a divisão dos grupos e 
procedimentos de implante de eletródios de estimulação e microdiálise 
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Figura 27 – Sequência temporal dos procedimentos do experimento I 
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4.13 Delineamento do experimento II 

Essa segunda etapa do estudo teve como objetivo avaliar o efeito do 

tratamento com antagonista de glicina ou GABA na PAG sob a analgesia 

induzido pela estimulação cortical, como mostrado pela Figura 28. Semelhante 

ao experimento anterior, todos os animais foram submetidos ao implante dos 

eletródios de estimulação e das cânulas de infusão de fármacos direcionadas à 

PAG. A avaliação do limiar nociceptivo foi efetuada em quatro tempos distintos: 

1- Antes da intervenção cirúrgica, que serviram como medidas do estado de 

base; 2- Após indução da dor neuropática; 3- Durante a estimulação cortical, 

para observação do efeito analgésico da ECM; 4- Após microinjeção na PAG e 

sob o efeito da ECM, na tentativa de reversão do efeito analgésico induzido 

pela estimulação cortical. Para tanto, o experimento incluiu quatro grupos de 

animais:  

1- Animais com dor neuropática e administração de salina 0,9% na PAG, 

30 min antes da ECM; 

2-  Animais com dor neuropática e administração de antagonista de glicina 

na PAG, 30 min antes da ECM;  

3- Animais com dor neuropática e administração de antagonista de GABA 

na PAG, 30 min antes da ECM; 

4- Animais com dor neuropática e co-administração de antagonista de 

GABA e glicina na PAG, 30 min antes da ECM.  

O grupo de animais com dor neuropática e submetidos à administração de 

salina na PAG foi o nosso grupo controle durante essa etapa. Além disso, as 

avaliações do limiar nociceptivo após infusão na PAG foram realizadas de 

forma cega, sem que o avaliador tivesse conhecimento de qual grupo pertencia 
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o animal. Após o término dos experimentos, os animais foram eutanasiados e 

os encéfalos foram removidos para realização de cortes histológicos, 

verificação do sítio de implante da sonda de microdiálise e correlação com as 

colunas dorsolaterais e laterais da PAG. O resumo deste delineamento está 

ilustrado na Figura 28.  

 

 

Figura 28 - Delineamento geral do experimento II mostrando a divisão dos grupos e 
procedimentos de micro-infusão de antagonistas na PAG 
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Figura 29 - Sequência temporal dos procedimentos realizados no experimento II 
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4.14 Análise estatística 

Os resultados obtidos foram expressos como média ± erro padrão da 

média (E.P.M.) e analisados estatisticamente por Análise de Variância 

(ANOVA) para comparações entre os grupos. O teste de Tukey foi utilizado 

para detectar as diferenças das médias após a Análise de Variância. O teste de 

Shapiro-Wilk foi utilizado para analisar a distribuição das amostras entre os 

grupos. A homogeneidade das variâncias foi verificada mediante o teste de 

Levene. A análise estatística foi realizada com a utilização do programa 

GraphPad Prism, versão 4.02 (San Diego, CA, EUA) ou do software IBM SPSS 

(21.0.)  

Em todos os testes o índice de significância considerado foi de p<0,05. 

O número de animais utilizados em cada grupo foi orientado pelos testes 

estatísticos já aplicados em experimentos semelhantes realizados de forma 

rotineira no laboratório, de forma que foi preconizada a inclusão do menor 

número possível de animais nos experimentos, de acordo com os preceitos da 

ética em pesquisa e experimentação em animais de laboratório. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Resultados do experimento I 

5.1.1 Distribuição dos animais entre os grupos 

No experimento I foi utilizado um total de 33 animais divididos 

igualmente entre três grupos, no entanto apenas 18 animais foram 

considerados na análise final da dosagem dos neurotransmissores. Os motivos 

de exclusão dos animais incluíram a perda dos implantes dos eletródios e 

cânulas guias durante o período de observação, a morte de animais durante 

procedimento anestésico ou de introdução das sondas de microdiálise, a 

presença de animais com dor neuropática não responsivos a ECM e o erro no 

alvo do implante estereotáxico das cânulas de microdiálise (PAG). A 

distribuição final entre os grupos está demonstrada na Figura 30. 
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Figura 30 -  Distribuição dos ratos entre os grupos do experimento I e motivos de exclusão 

 

5.1.2 Localização das sondas de microdiálise 

Os cérebros de 24 animais foram analisados histologicamente para 

determinação da localização das sondas de microdiálise. Os cortes coronais 

dos encéfalos tinham espessura de 30 µm e foram comparados ao atlas do 

cérebro do rato (Paxinos; Watson, 1998), para determinação dos trajetos e 

localização da sonda de microdiálise em relação à PAG (Figura 31). Os 

animais nos quais as sondas estavam localizadas incorretamente (n = 6) foram 

excluídos do estudo e descartados. Quando analisamos o trajeto em relação às 

colunas da PAG, observamos que as sondas se estendiam predominantemente 

entre as porções laterais e dorsolaterais da PAG, ver Quadro 4. Em alguns 
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casos uma porção das sondas apresentava relação com a região ventrolateral 

da PAG. 

 

Figura 31 - Localização histológica dos locais de microdiálise na PAG em cortes coronais do 
cérebro do rato em quatro níveis rostrocaudais representativos da PAG. 
[Modificado de Paxinos e Watson (1998)] 
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Quadro 4 - Localização das sondas de microdiálise em relação às regiões da PAG nos 
animais analisados 
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5.1.3 Efeito da estimulação do córtex motor no limiar nociceptivo  

Com o objetivo de avaliar o efeito da estimulação do córtex motor no 

limiar nociceptivo, todos os animais (branco, falso-operado e CCI) foram 

avaliados com o teste de pressão da pata posterior antes (medida inicial) e 

após (medida final) o procedimento e durante a ECM (ECM), como mostrado 

no Gráfico 1. Nos animais do grupo branco e falso-operado não houve 

alteração significativa do limiar nociceptivo em comparação com medida final e 

ECM. Nos ratos submetidos à ligadura do nervo ciático observou-se uma 

redução do limiar nociceptivo após procedimento cirúrgico (medida final) em 

comparação com a medida inicial caracterizando o fenômeno de neuropatia 

periférica. Ainda o grupo CCI apresentou um aumento significativo do limiar 

nociceptivo durante a ECM quando comparado as medidas finais, (F(1,4)=51.22; 

p < 0.05). Em todos os grupos o limiar nociceptivo retornou aos valores basais 

quando o teste de pressão da pata foi repetido 15 minutos após o desligamento 

da estimulação cortical. Esses achados demonstraram que a ECM induziu uma 

antinocicepção verificada através do aumento do limiar nociceptivo, e que esse 

feito cessou quando a estimulação era desativada. 
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Gráfico 1 -   ECM e resposta nociceptiva. O limiar nociceptivo foi avaliado nas patas traseiras 
direita dos ratos sem procedimento cirúrgico (branco, n = 7), submetidos apenas a 
exposição do nervo ciático (Falso-operado, n = 11) e com neuropatia periférica 
(CCI, n = 13). Ligadura do nervo ciático ou cirurgias simuladas foram realizadas 
nas patas direitas, e os eletrodos corticais foram implantados nos hemisférios 
esquerdos de todos os animais. O teste nociceptivo foi realizado 1) antes da 
cirurgia (medida inicial, MI), 2) 14 dias após a cirurgia (medida final 1, MF) e 3) 
durante a estimulação do córtex motor (ECM). A ECM não afetou 
significativamente o limiar nociceptivo em animais brancos e falso-operados, 
enquanto os animais CCI apresentaram diminuição no limiar nociceptivo, que foi 
facilmente revertido pela ECM 

 

 # = p <0,05 em comparação com a medida inicial de todos os outros grupos, * = p <0,05, em 
comparação com a medida final 
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5.1.4 Efeito da ECM sobre os níveis de glicina na PAG 

A concentração basal de glicina variou entre os grupos analisados 

durante o tempo de coleta em relação à estimulação cortical, ver Gráfico 2. No 

grupo branco (n = 5) a concentração média do aminoácido durante o período 

de linha de base foi de 5,502 ± 0,63 pg/ml, entre os animais falso-operados (n = 

5) a concentração basal média foi de 4,373 ± 1,52 pg/ml, no grupo CCI (n = 8) 

a concentração colhida basal foi de 13,434 ± 6,79 pg/ml.  

Quando considerados os grupos de maneira individual, não houve 

alteração dos níveis de glicina nos animais do grupo branco (Grafico 2A) e 

falso-operado (Gráfico 2B). Com relação, ao grupo CCI (Gráfico 2C), a ECM 

resultou em um aumento significativo nos níveis de glicina no grupo CCI, 

quando comparado aos níveis basais.  

Quando a comparação é realizada considerando-se todos os grupos 

(Grafico 3), houve um aumento na liberação de glicina de no grupo CCI durante 

o período da estimulação (153%) e no pós-estimulação 3 (PE3 – 134%) em 

comparação aos níveis basais e na comparação com os grupos branco e falso-

operado (F(2,24)=96,99; p < 0,05). 

 Análise da correlação de Pearson foi realizada considerando a 

resposta nociceptiva individual de ratos do grupo CCI após ECM, e as 

mudanças nos níveis absolutos, percentuais e na concentração em pg de 

glicina, assim como na modificação em relação aos níveis basais (percentuais 

e absolutos). Houve uma correlação positiva considerando a resposta individual 

de ratos do grupo CCI submetidos a ECM, e as mudanças nos níveis de glicina 

(r2 = 0,30). 
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Gráfico 2 - Variação na concentração de glicina na PAG dos animais separada por grupo 

 

Os valores médios são apresentados como porcentagem da linha de 
base e expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) LB1 = 
linha de base 1, LB2 = linha de base 2, LB3 = linha de base 3, S = 
estimulação, PE1 = pós-estimulação 1, PE2 = pós-estimulação 2, PE3 = 
pós-estimulação 3 

  



Resultados     137 

 

 

Gráfico 3 - Comparação entre os grupos dos níveis relativos de glicina na linha de base 
(LB1-3), ECM (E) e após estimulação (PE1-3) para os grupos branco (n = 5), 
falso-operado (n = 5) e CCI (n = 8) de acordo com as amostras de 
microdiálise na PAG 

 

# = p <0,05 em comparação com o grupo falso-operado. * = p <0,05 em comparação 
com o grupo branco 
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5.1.5 Efeito da ECM sobre os níveis de GABA na PAG 

A concentração basal de GABA variou entre os grupos analisados 

durante o tempo de coleta em relação à estimulação cortical, ver Gráfico 4. No 

grupo branco (n = 5) a concentração média de GABA durante o período de 

linha de base foi de 1,517 ± 0,22 pg/ml, entre os animais falso-operados (n = 5) 

a concentração basal média foi de 3,777 ± 0,38 pg/ml, no grupo CCI (n = 8) a 

concentração colhida basal foi de 4,894 ± 0,17 pg/ml.  

No grupo branco não houve alteração nos níveis de GABA ao longo do 

experimento, ver Gráfico 4A. No grupo falso-operado observamos uma 

variação gradual dos níveis do neurotransmissor GABA durante o período de 

estimulação e após o fim da estimulação, porém sem significância estatística (p 

> 0,05), ver Gráfico 4B.  No grupo CCI a estimulação induziu um aumento 

significativo dos níveis de GABA, como mostrado no Gráfico 4C. 

A comparação entre grupos, Gráfico 5, mostrou um aumento na 

concentração de GABA (145%) no grupo CCI comparado aos valores obtidos 

no período basal, e em comparação ao grupo branco e falso-operado 

(F(2,24)=106,65; p < 0,05), conforme mostrado no Gráfico 5.  

Análise da correlação de Pearson foi realizada considerando a resposta 

nociceptiva individual de ratos do grupo CCI após ECM, e as mudanças nos 

níveis absolutos, percentuais e na concentração em pg de GABA, assim como 

na modificação em relação aos níveis basais (percentuais e absolutos). Houve 

uma correlação positiva considerando a resposta individual de ratos do grupo 

CCI submetidos a ECM, e as mudanças nos níveis de glicina (r2 = 0,49). 

  



Resultados     139 

 

 

Gráfico 4 - Variação na concentração de GABA na PAG dos animais separada por grupo 

 

Os valores médios são apresentados como porcentagem da linha de 
base e expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). LB1 = 
linha de base 1, LB2 = linha de base 2, LB3 = linha de base 3, S = 
estimulação, PE1 = pós-estimulação 1, PE2 = pós-estimulação 2, PE3 = 
pós-estimulação 3 
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Gráfico 5 - Comparação entre os grupos dos níveis relativos de GABA na linha de base 
(LB1-3), ECM (E) e após estimulação (PE1-3) para os grupos branco (n = 5), 
falso-operado (n = 5) e CCI (n = 8) de acordo com as amostras de 
microdiálise na PAG 

 

# = p <0,05 em comparação com o grupo falso-operado. * = p <0,05 em comparação 
com o grupo branco 
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5.1.6 Efeito da ECM sobre os níveis de glutamato na PAG 

A concentração basal de glutamato variou entre os grupos analisados 

durante o tempo de coleta em relação à estimulação cortical, ver Gráfico 6. As 

amostras coletadas durante o período de trinta minutos antes da estimulação 

apresentaram concentrações do neurotransmissor glutamato foi de 1,110 ± 

0,22 pg/ml, entre os animais falso-operados (n = 5) a concentração basal 

média foi de 5,218 ± 0,23 pg/ml, no grupo CCI (n = 8) a concentração colhida 

basal foi de 6,398 ± 0,17 pg/ml.  

No grupo branco, ver Gráfico 6A, houve um aumento de 37,3% na 

concentração do glutamato durante a ECM (p > 0.05). No grupo falso-operado, 

Gráfico 6B, observamos um aumento de 65,5% nos níveis de glutamato 

durante a estimulação, com retorno para concentrações um pouco superior das 

observadas nos valores basais, porém sem significância estatística (p > 0,05). 

No grupo CCI, Gráfico 6C, não verificamos alterações significativas ao longo 

das coletas (p > 0,05).  

Quando se considera todos os grupos juntos, ver Gráfico 7, não 

observamos diferença estatística entre os grupos estudados (F(2,24)=0,19; p > 

0,05). Análise da correlação de Pearson foi realizada considerando a resposta 

nociceptiva individual de ratos do grupo CCI após ECM, e as mudanças nos 

níveis absolutos, percentuais e na concentração em pg de glutamato, assim 

como na modificação em relação aos níveis basais (percentuais e absolutos). 

Não houve uma correlação positiva considerando a resposta individual de ratos 

do grupo CCI submetidos a ECM, e as mudanças nos níveis de glutamato (r2 = 

0.00). 
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Gráfico 6 - Variação na concentração de glutamato na PAG dos animais separada por grupo 

 
 Os valores médios são apresentados como porcentagem da linha 
de base e expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). 
LB1 = linha de base 1, LB2 = linha de base 2, LB3 = linha de base 
3, S = estimulação, PE1 = pós-estimulação 1, PE2 = pós-
estimulação 2, PE3 = pós-estimulação  
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Gráfico 7 - Comparação entre os grupos dos níveis relativos de glutamato na linha de base 
(LB1-3), ECM (E) e após estimulação (PE1-3) para os grupos branco (n = 5), 
falso-operado (n = 5) e CCI (n = 8) de acordo com as amostras de microdiálise 
na PAG 

 

# = p <0,05 em comparação com o grupo falso-operado. * = p <0,05 em comparação com o 
grupo branco 
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5.1.7 Relação entre o posicionamento das cânulas e níveis de 

neurotransmissores 

 Os dados referentes ao aumento na liberação de glicina, GABA e 

glutamato, em cada um dos grupos de animais (Branco, Falso-Operado e CCI) 

foram correlacionados com os valores percentuais de extensão das sondas de 

microdiálise localizadas na PAGvl e PAGl/dl.  

 Anteriormente ao teste de correlação foi realizado o teste de 

normalidade (Shapiro-Wilk) para a avaliação do padrão de distribuição dos 

valores de aumento dos níveis de glicina, GABA e glutamato em cada um dos 

grupos de animais (Branco, Falso-Operado e CCI). Os resultados para o teste 

de normalidade estão dispostos na Tabela 1. 

Após a verificação do padrão de distribuição, o aumento da liberação de 

glicina, GABA e glutamato foi correlacionado com os valores percentuais de 

extensão da sonda de microdiálise localizados na PAGvl e PAGl/dl mediante os 

testes de correlação de Spearman (para as distribuições verificadas como não-

normais) e de Pearson (para as distribuições verificadas como normais). 
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Tabela 1 - Resultados do padrão de distribuição dos diferentes tipos de neurotransmissores 

nos grupos de animais estudados 
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5.1.7.1 Relação entre a PAGvl e níveis de neurotransmissores em animais 

do grupo CCI 

Da Tabela 2 infere-se que houve correlação estatisticamente significante 

entre o posicionamento da sonda na PAGvl e o aumento na liberação de glicina 

em animais do grupo “CCI”. Observando-se que o valor dessa correlação é 

negativo, isso implica em dizer que essa correlação é negativa e que, quanto 

menor foi a extensão da sonda posicionada na PAGvl, maior foi o aumento na 

liberação do neurotransmissor, ver Gráfico 8. Além disso, essa é uma 

correlação negativa “forte”, em razão da proximidade do valor obtido do valor 

“mais forte” de correlação negativa (-1,0). Essa correlação foi negativa para 

GABA e glutamato, ver Gráficos 8 e 9. 

 

 
Tabela 2 - Análise de correlação entre o posicionamento da sonda de microdiálise na 

localização “PAGvl” e o aumento dos neurotransmissores no grupo de animais 
“CCI” 
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Gráfico 8 - Representação gráfica da distribuição dos valores para o aumento na liberação de 
Glicina a depender da proximidade da sonda de microdiálise com a localização 
PAGvl no grupo “CCI” 
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Gráfico 9 - Representação gráfica da distribuição dos valores para o aumento na liberação de 

GABA a depender da proximidade da sonda de microdiálise com a localização 
PAGvl no grupo “CCI” 
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Gráfico 10 - Representação gráfica da distribuição dos valores para o aumento na liberação de 

Glutamato a depender da proximidade da sonda de microdiálise com a localização 
PAGvl no grupo “CCI” 
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5.1.7.2 - Relação entre a PAGl/dl e níveis de neurotransmissores em 

animais do grupo CCI 

Da Tabela 3 infere-se que houve correlação estatisticamente significante 

entre o posicionamento da sonda na coluna lateral e dorsolateral da PAG e o 

aumento na liberação de glicina” nos animais do grupo “CCI”. Observando-se 

que o valor dessa correlação é positivo, isso implica em dizer que essa 

correlação é positiva e que, quanto maior foi a extensão da sonda posicionada 

na coluna lateral e dorsolateral da PAG, maior foi o aumento na liberação de 

glicina, ver Gráfico 11. Além disso, essa é uma correlação positiva “forte”, em 

razão da proximidade do valor obtido do valor “mais forte” de correlação 

positiva (1,0). Essa correlação não foi positiva para GABA e glutamato, ver 

Gráficos 12 e 13. 

 

Tabela 3 - Análise de correlação entre o posicionamento da sonda de microdiálise na 
localização “PAGl e dl”  e o aumento dos neurotransmissores no grupo de animais 
“CCI” 
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Gráfico 11 - Representação gráfica da distribuição dos valores para o aumento na liberação de 
Glicina a depender da proximidade da sonda de microdiálise com a localização 
PAGl e dl no grupo “CCI” 
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Gráfico 12 - Representação gráfica da distribuição dos valores para o aumento na liberação de 
GABA a depender da proximidade da sonda de microdiálise com a localização PAGl 
e dl no grupo “CCI” 
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Gráfico 13 - Representação gráfica da distribuição dos valores para o aumento na liberação de 
Glutamato a depender da proximidade da sonda de microdiálise com a localização 
PAGl e dl no grupo “CCI” 
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5.2 Resultados do experimento II 

 

5.2.1 Distribuição dos animais entre os grupos 

Baseado nos resultados obtidos no experimento de microdiálise, no 

experimento II utilizamos um total de 30 animais divididos aleatoriamente entre 

quatro grupos para receber a micro-injeção de antagonistas de GABA, glicina 

ou solução salina na PAG. No entanto, durante as várias etapas do 

experimento tivemos perda de ratos, e 19 animais foram considerados na 

análise final do efeito da micro-injeção na PAG no limiar nociceptivo. Os 

motivos de exclusão dos animais incluíram a perda dos implantes dos 

eletródios e cânulas guias durante o período de observação, a morte de 

animais durante procedimento anestésico, a presença de animais com dor 

neuropática não responsivos a ECM e o erro na trajetória do implante 

estereotáxico das cânulas de microdiálise em relação a PAG. A distribuição 

final entre os grupos está demonstrada na Figura 32. 
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Figura 32 - Distribuição dos ratos entre os grupos do experimento II e motivos de exclusão 
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5.2.2 Localização das cânulas de micro-injeção 

Os cérebros dos animais selecionados após exclusão (n = 20) foram 

analisados histologicamente para determinação da localização das sondas de 

microdiálise. Os cortes coronais dos encéfalos tinham espessura de 30 µm e 

foram comparados ao atlas do cérebro do rato (Paxinos; Watson, 1998), para 

determinação dos trajetos e localização da sonda de microdiálise em relação a 

PAG. O animal no qual a sonda estava localizada incorretamente (n = 1) foi 

excluído do estudo e descartado. Quando analisamos o trajeto em relação às 

colunas da PAG, observamos que as cânulas estão localizadas 

majoritariamente nas divisões laterais e dorsais da PAG, conforme 

demonstrado na Figura 33. 

 Para cada um dos grupos de estudo (salina, estricnina, bicuculina e 

estricnina + bicuculina) foram realizadas análises descritivas e inferenciais. 

Inicialmente, foram realizados testes de normalidade (teste de Shapiro-Wilk), 

verificando-se tratarem-se todos de grupos com dados de distribuição normal 

(p>0,05; para os testes realizados em todos os grupos). Sequencialmente 

verificou-se a homogeneidade das variâncias mediante o teste de Levene, e, 

em seguida avaliou-se a existência de diferença na distribuição dos valores 

para o limiar nociceptivo entre cada um dos componentes de cada um dos 

grupos de estudo, mediante o teste Anova-One Way. Identificada a existência 

de diferença entre os componentes de cada grupo, aplicou-se o pós-teste de 

Tukey com comparações múltiplas para identificar quais grupos foram 

diferentes entre si.  
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Figura 33 - Representação gráfica da localização das extremidades das cânulas de 
microdiálise na PAG. Os cortes coronais estão organizados em relação 
anteroposterior ao bregma com distância em milímetros (mm). , localização das 
cânulas quando a salina foi injetada (n = 5); , localização das cânulas quando a 
estricnina foi injetada (n = 4); , localização das cânulas quando a bicuculina foi 
injetada (n = 6); , localização das cânulas quando a estricnina e bicuculina 
foram injetadas simultaneamente (n = 4). [Modificado de Paxinos e Watson 
(1998)] 
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5.2.3 Grupo 1 - Salina 

 

A micro-injeção de solução salina na PAG foi o grupo controle do 

experimento. Entre os animais (n = 5) selecionados aleatoriamente para 

administração de salina observamos que a ECM induziu um aumento de 94,2% 

no limiar nociceptivo na pata posterior quando comparado às medidas finais. A 

injeção de salina não alterou a eficácia da ECM na indução analgésica. Os 

resultados das médias e variações dos limiares nociceptivos da pata traseira 

está demonstrado no Quadro 5 e no Gráfico 14.  

O pós-teste com comparações múltiplas para os componentes do Grupo 

1 demostrou haver diferenças estatisticamente significantes entre as medidas 

iniciais e finais (p=0,000); entre as medidas finais e após ECM (p=0,000); e 

entre a medida final e verificada após injeção de salina (p=0,000), conforme 

exposto na Tabela 4. 

O teste de homogeneidade das variâncias para o grupo 1 gerou o valor 

de 0,119, demontrando homogeneidade (p>0,05), ver Tabela 5. 

 

Quadro 5 - Distribuição dos valores de média, desvio-padrão, mediana, 1º e 3º quartis, 
mínimo e máximo para o Grupo 1 (Salina) 
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Gráfico 14 - Distribuição gráfica dos valores obtidos para o limiar nociceptivo no Grupo 1 
(Salina) 

 

 

MI = medida inicial, MF = medida final 14 dias após a cirurgia, ECM = medida durante a estimulação do 
córtex motor, SALINA = medida após micro-injeção de salina, # = p <0,05 em comparação com a 
medida inicial de todos os outros grupos, * = p <0,05, em comparação com a medida final 

 

 

Tabela 4 - Análise descritiva do Grupo 1 (salina) 
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Tabela 5 - Análise de variância para o limiar nociceptivo entre os componentes do Grupo 1    
(salina) 

 
 

 

5.2.4 Grupo 2 - Estricnina 

 

A micro-injeção do antagonista dos receptores da glicina estricnina na 

PAG foi realizada para avaliar seu efeito na inibição ou facilitação nociceptiva 

induzida pela ECM. Entre os animais (n = 4) selecionados aleatoriamente para 

administração de estricnina observamos que a ECM induziu um aumento de 

93% no limiar nociceptivo na pata posterior quando comparado às medidas 

finais. A administração de estricnina reverteu o efeito antinociceptivo da 

estimulação cortical, provocando uma redução média de 52% no limiar 

nociceptivo quando comparado às medidas obtidas durante a ECM. Os 

resultados das médias e variações dos limiares nociceptivos da pata traseira 

está demonstrado no Quadro 6 e no Gráfico 15.  

O pós-teste com comparações múltiplas para os componentes do Grupo 

2 demostrou haver diferenças estatisticamente significantes entre entre as 

medidas iniciais e finais (p=0,000); entre as medidas iniciais após injeção de 
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estricnina (p=0,000); entre as medidas finais e após ECM (p=0,000); entre as 

medidas finais e após injeção de estricnina (p=0,014); e entre as medidas 

verifcas após ECM e injeção de estricnina (p=0,000), conforme exposto na 

Tabela 6.  

O teste de homogeneidade das variâncias para o grupo 2 gerou o valor 

de 0,324, demontrando homogeneidade (p>0,05), ver Tabela 7. 

 

Quadro 6 - Distribuição dos valores de média, desvio-padrão, mediana, 1º e 3º quartis, 
mínimo e máximo para o Grupo 2 (Estricnina) 
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Gráfico 15 - Distribuição gráfica dos valores obtidos para o limiar de dor no Grupo 2 
(Estricnina) 
 

 

MI = medida inicial, MF = medida final 14 dias após a cirurgia, ECM = medida durante a estimulação do 
córtex motor, SALINA = medida após micro-injeção de salina, # = p <0,05 em comparação com a medida 
inicial de todos os outros grupos, * = p <0,05, em comparação com a medida final, ** = p <0,05, em 
comparação com a medida ECM 

 

 

Tabela 6 - Análise descritiva do Grupo 2 (Estricnina) 
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Tabela 7 - Análise de variância para o limiar nociceptivo entre os componentes do Grupo 2 
(Estricnina) 

 
 

 

 

5.2.5 Grupo 3 - Bicuculina 

 

A micro-injeção do antagonista do receptor GABAA bicuculina na PAG foi 

realizada para avaliar seu efeito na inibição ou facilitação nociceptiva induzida 

pela ECM. Entre os animais (n = 6) selecionados aleatoriamente para 

administração de bicuculina observamos que a ECM induziu um aumento de 

88,4% no limiar nociceptivo na pata posterior quando comparado as medidas 

finais. A administração de bicuculina reduziu cerca de 30% o efeito 

antinociceptivo quando comparado as medidas obtidas durante a ECM.  Os 

resultados das médias e variações dos limiares nociceptivos da pata traseira 

está demonstrado no Quadro 7 e no Gráfico 16.  

O pós-teste com comparações múltiplas para os componentes do Grupo 

3 demostrou haver diferenças estatisticamente significantes entre as medidas 

iniciais e finais (p=0,000); medidas finais e após injeção de bicuculina 

(p=0,000); medidas finais e após ECM (p=0,000); e na comparação do limiar 



164     Resultados 

 

nociceptivo após ECM e injeção de bicuculina (p=0,000), conforme exposto na 

Tabela 8. 

O teste de homogeneidade das variâncias para o grupo 3 gerou o valor 

de 0,307, demontrando homogeneidade (p>0,05), ver Tabela 9. 

 

Quadro 7 - Distribuição dos valores de média, desvio-padrão, mediana, 1º e 3º quartis, 
mínimo e máximo para o Grupo 3 (Bicuculina) 
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Gráfico 16 - Distribuição gráfica dos valores obtidos para o limiar de dor no Grupo 3 

(Bicuculina) 

 

MI = medida inicial, MF = medida final 14 dias após a cirurgia, ECM = medida durante a estimulação do 
córtex motor, SALINA = medida após micro-injeção de salina, # = p <0,05 em comparação com a medida 
inicial de todos os outros grupos, * = p <0,05, em comparação com a medida final, ** = p <0,05, em 
comparação com a medida ECM 

 

 

 

Tabela 8 - Análise descritiva do Grupo 3 (Bicuculina) 
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Tabela 9 -   Análise de variância para o limiar nociceptivo entre os componentes Grupo 3 
(Bicuculina) 

 
 

 

 

5.2.6 Grupo 4 – Estricnina + Bicuculina 

 

A coadministração de estricnina e bicuculina na PAG foi realizada para 

avaliar seu efeito conjunto na inibição ou facilitação nociceptiva induzida pela 

ECM. Entre os animais (n = 4) selecionados aleatoriamente para 

coadministração desses antagonistas observamos que a ECM induziu um 

aumento de 103% no limiar nociceptivo na pata posterior quando comparado 

as medidas finais. A coadministração dos antagonistas reduziu cerca de 30% o 

efeito antinociceptivo quando comparado as medidas obtidas durante a ECM. 

Os resultados das médias e variações dos limiares nociceptivos da pata 

traseira está demonstrado no Quadro 8 e no Gráfico 17.  

O pós-teste com comparações múltiplas para os componentes do Grupo 

4 demostrou haver diferenças estatisticamente significantes entre as medidas 

iniciais e finais (p=0,000); entre as medidas iniciais e após coadministração dos 
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antagonistas (p=0,000); entre as medidas finais a após ECM (p=0,000); entre 

as medidas finais e após injeção de estricnina + bicuculina (p=0,002); e após 

ECM e a coadministração dos antagonistas (p=0,000), conforme exposto na 

Tabela 10. 

O teste de homogeneidade das variâncias para o grupo 4 gerou o valor 

de 0,215, demonstrando homogeneidade (p>0,05), ver Tabela 11. 

 

Quadro 8 - Distribuição dos valores de média, desvio-padrão, mediana, 1º e 3º quartis, 
mínimo e máximo para o Grupo 4 (Stricnina + Bicuculina) 
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Gráfico 17 -   Distribuição gráfica dos valores obtidos para o limiar nociceptivo no Grupo 4 
(Estricnina + Bicuculina) 

 

 

MI = medida inicial, MF = medida final 14 dias após a cirurgia, ECM = medida durante a estimulação do 
córtex motor, SALINA = medida após micro-injeção de salina, # = p <0,05 em comparação com a medida 
inicial de todos os outros grupos, * = p <0,05, em comparação com a medida final, ** = p <0,05, em 
comparação com a medida ECM 

 

 

 

 

Tabela 10 - Análise descritiva do Grupo 4 (Estricnina + Bicuculina) 
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Tabela 11 -   Análise de variância para o limiar nociceptivo entre os componentes do Grupo 4 
(Estricnina + Bicuculina) 

 

 

 

5.2.7 Comparativo entre os grupos 

 

Na comparação entre os grupos das medidas após injeção intra-PAG 

observamos que a administração de estricnina reverteu o efeito antinociceptivo 

da estimulação cortical, provocando uma redução média de 52% no limiar 

nociceptivo. A micro-injeção de bicuculina isoladamente ou coadministrada com 

estricnina reduziu o efeito antinociceptivo da estimulação cortical. A injeção de 

salina não alterou o efeito da ECM. Os resultados das médias e variações dos 

limiares nociceptivos da pata traseira está demonstrado no Quadro 9 e no 

Gráfico 18.  

O pós-teste com comparações múltiplas do limiar nociceptivo entre os 

grupos demostrou haver diferenças estatisticamente significantes entre os 

componentes Salina e Estricnina (p=0,000); Salina e Bicuculina (p=0,000); 

Salina e Estricnina + Bicuculina (p=0,000); Estricnina e Bicuculina (p=0,000); e 

entre os grupos Estricnina e Estricnina + Bicuculina (p=0,000). Não se verificou 
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diferença entre os grupos Bicuculina e Estricnina + Bicuculina (p=0,495), 

conforme exposto na Tabela 12. 

O teste de homogeneidade das variâncias na comparação entre os 

grupos gerou o valor de 0,418, demonstrando homogeneidade (p>0,05), ver 

Tabela 13.  

 

Quadro 9 - Distribuição dos valores de média, desvio-padrão, mediana, 1º e 3º quartis, 
mínimo e máximo entre os grupos (Salina, Estricnina, Bicuculina, Estricnina + 
Bicuculina) 
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Gráfico 18 -   Distribuição gráfica entre os os grupos dos valores obtidos para o limiar nociceptivo 
após administração intra-PAG (Salina, Estricnina, Bicuculina, Estricnina + 
Bicuculina) 

 

 
*** = p <0,05, em comparação com a medida após micro-injeção de salina 

 
 

 

 

Tabela 12 -  Análise descritiva do comparativo entre os grupos 
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Tabela 13 - Análise de variância para o limiar nociceptivo na comparação entre os grupos 

. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Embora a utilização da estimulação do córtex motor para indução de 

analgesia seja uma técnica neurocirúrgica bastante aplicada na medicina, e 

apesar do avanço de nossa compreensão acerca dos moduladores desse 

efeito analgésico da estimulação do córtex motor primário, pouco se sabe 

sobre os mecanismos que envolvem este efeito e muitas questões ainda 

necessitam ser esclarecidas. Tendo em vista que os sistemas inibitórios 

descendentes são rotineiramente estudados utilizando-se estimulação elétrica 

focal, é de grande valia a realização de estudos correlatos que examinem os 

neurotransmissores relacionados à inibição produzida por esta estimulação. 

O projeto atual seguiu uma linha de pesquisa sobre os mecanismos 

neurofisiológicos da antinocicepção induzida por estimulação do córtex motor 

(Fonoff et al., 2009a, 2009b; Pagano et al., 2011, 2012). Deste modo 

consideramos relevante o aprofundamento deste conceito com o estudo do 

efeito da estimulação cortical na liberação de neurotransmissores na PAG. 

Para tal, utilizamos estimulação elétrica do córtex em ratos submetidos ao 

modelo de dor neuropática e estudamos sua influência na liberação de diversos 

neurotransmissores na PAG utilizando microdiálise in vivo. 

Ainda que o efeito antinociceptivo dos opióides na PAG já tenha sido 

descrito, muito pouco se sabe sobre a função de outros neurotransmissores no 

sistema modulatório da dor na PAG. O efeito da estimulação do córtex motor 

na liberação de neurotransmissores na PAG é um fenômeno que até o 

presente momento permaneceu não estudado. 
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Neste estudo, investigamos os possíveis mecanismos terapêuticos da 

ECM, através de microdiálise in vivo, com foco na liberação de aminoácidos. 

Nossos resultados sugerem que os neurotransmissores glicina e GABA na 

PAGl e PAGdl contribuíram para o efeito antinociceptivo da ECM. Para o nosso 

conhecimento, este foi o primeiro estudo a avaliar o efeito da ECM na liberação 

de neurotransmissores usando a microdiálise in vivo. Além do mais, essa foi a 

primeira pesquisa que avaliou o efeito da micro-injeção de antagonistas na 

PAG sobre a analgesia induzida pela ECM. 

Demonstramos que a ECM induziu antinocicepção em ratos com dor 

neuropática, observada pelo aumento do limiar nociceptivo. Esses achados 

estão de acordo com estudos prévios sobre o efeito de ECM em modelos 

experimentais (Fonoff et al., 2009a, 2009b;  Vaculín et al., 2008; Pagano et al., 

2011, 2012) e em pacientes com dor crônica (Nguyen et al., 1999; Saitoh; 

Yoshimine, 2007; Fagundes-Pereyra et al., 2010; Fonoff et al., 2011), 

reforçando a hipótese de que o córtex motor primário pode ser uma das 

estruturas mais rostrais no SNC relacionado ao sistema modulador da dor, e 

que a estimulação epidural induz antinocicepção na dor neuropática. No 

entanto, diferentemente de alguns estudos anteriores, não observamos na 

primeira etapa dos experimentos um efeito significativo da ECM em ratos sem 

dor neuropática. Uma possível explicação para essa aparente inconsistência é 

que os animais dos grupos controle do presente estudo não podem ser 

considerados completamente ingênuos. Embora estes animais não tenham 

sofrido indução de dor neuropática, eles receberam o implante da cânula de 

microdiálise no interior da PAG, que em nosso entendimento está altamente 

envolvido no mecanismo de controle da dor. 
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A PAG desempenha um papel crucial no sistema descendente inibidor da 

dor e está envolvida na integração de funções essenciais para a sobrevivência 

que incluem comportamento reprodutivo e de defesa, medo, ansiedade e 

regulação neurovegetativa (Beitz, 1982; Bandler; Shipley, 1994; Linnman et al., 

2012). Dados obtidos através de estudos eletrofisiológicos e de neuroimagem 

sugerem que a PAG desempenha um papel fundamental na antinocicepção 

induzida pela ECM (Garcia-Larrea; Peyron, 2007; Pagano et al., 2012). A PAG 

recebe aferências de diversas regiões cerebrais, e há uma correspondência 

funcional e anatômica na PAG, onde várias funções especializadas são 

representadas na forma de colunas neuronais longitudinais distintas (Garcia-

Larrea; Peyron, 2007; Fonoff et al., 2009a; Linnman et al., 2012; Pagano et al., 

2012; Kim et al., 2015). Embora apresente funções distintas e opostas, uma 

vez que o antagonista de opióides naloxona eleva o limiar nociceptivo induzido 

pela estimulação da PAGvl, mas não da PAGdl, os sistemas formados por 

essas subdivisões da PAG devem funcionar em integração com outras regiões 

da PAG e seus sistemas descendentes (Nichols; Thorn, 1990; Behbehani, 

1995; Mendes-Gomes et al., 2011). Semelhante ao sistema opióide, propôs-se 

a existência de um sistema modulador nociceptivo canabinérgico que se 

encontra presente na PAGdl e PAGl e é regulado pelos neurotransmissores 

GABA, glicina e glutamato (Walker et al., 1999; Drew; Vaughan, 2004). 

Desde sua primeira descrição em 1966 por Bito et al. (Bito et al., 1966), a 

microdiálise tornou-se uma ferramenta valiosa para a medição de substâncias 

extracelulares e pode ser usada para monitorar continuamente os níveis de 

aminoácidos e neurotransmissores em diferentes regiões do SNC (Bito et al., 

1966; Benveniste; Hüttemeier, 1990; Di Chiara, 1990; Renno et al., 2008; 
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Nandi; Lunte, 2009). Os neurotransmissores liberados após estimulação 

cortical têm que se difundir através do espaço extracelular antes de serem 

coletados pela sonda da cânula de microdiálise. As sondas utilizadas na 

microdiálise, semelhante ao que ocorre no capilar sanguíneo, permitem a troca 

de substâncias por difusão. Isso ocorre sem vazamento de fluido, uma vez que 

a perfusão do tubo de diálise forma um sistema de fluxo fechado, que é 

separado do tecido cerebral (Benveniste; Hüttemeier, 1990). Apesar da sua 

utilidade, existem alguns limites na técnica de microdiálise. Durante a difusão 

através do espaço extracelular, o metabolismo do receptor e a degradação dos 

neurotransmissores podem modificar a quantidade dessas substâncias que é 

coletada através do dialisado (Benveniste; Hüttemeier, 1990; Martinez et al., 

2013; Lopez et al., 2016). Além disso, a área a ser analisada, o tamanho da 

cânula de microdiálise, as propriedades da membrana e os danos nos tecidos 

durante a inserção da cânula podem influenciar o resultado obtido e dificultar a 

interpretação dos dados (Benveniste; Hüttemeier, 1990; Di Chiara, 1990; de 

Lima Oliveira et al., 2014). No entanto, a microdiálise nos proporciona uma 

oportunidade única de monitoração dos neurotransmissores liberados em 

diferentes regiões cerebrais e da medula espinhal, com a vantagem de que 

pode ser realizada tanto em animais acordados quanto anestesiados 

(Westerink et al., 1987; Benveniste; Hüttemeier, 1990; Di Chiara, 1990; 

Westerink, 1995; Di Chiara et al., 1996; Timmerman; Westerink, 1997; Renno 

et al., 1998, 2008; Nandi e Lunte, 2009).  

O glutamato é um dos principais neurotransmissores excitatórios no SNC 

(Morgan et al., 2009). Alguns estudos com microdiálise mostram que o 

glutamato está presente em concentrações basais significativas na medula 
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espinhal e em núcleos do tronco cerebral como a PAG e o RVM (Maione et al., 

1999; Marabese et al., 2007; Renno et al., 2008).  Além disso, diferentes 

receptores para o glutamato estão presentes significativamente na PAG 

(Clements et al., 1987; Jacquet, 1988; de Novellis et al., 2002; 2003; Marabese 

et al., 2007). Esta abundante distribuição é indicativa do papel crítico que o 

glutamato desempenha na modulação nociceptiva nessas áreas. Além disso, é 

possível que as variações nos níveis extracelulares desses aminoácidos e na 

distribuição dos subtipos dos sítios de ligação do glutamato na PAG possam 

resultar da complicada circuitaria neural exibida por essa área do mesencéfalo, 

e indica que o papel do glutamato na modulação nociceptiva da PAG é 

bastante complexo (Albin et al., 1990; de Novellis et al., 2003).  

Em ratos com modelo de dor neuropática induzida por ligadura do nervo 

espinhal, observa-se uma diminuição em longo prazo da neurotransmissão 

glutamatérgica na PAGvl, que resulta tanto de mecanismos pré-sinápticos 

quanto pós-sinápticos. Esta modificação sináptica pode induzir uma redução 

persistente do sistema inibidor nociceptivo descendente, que por sua vez 

resulta em dor neuropática crônica (Ho et al., 2013). A ausência de efeito 

antinociceptivo após a microinjecção de antagonistas dos receptores de 

glutamato na PAG sugere que o glutamato pode não participar da modulação 

da nocicepção na PAG ou que este aminoácido não é liberado tonicamente 

(Morgan et al., 2009). A ativação de receptores de glutamato pode não ser 

necessária para ativar neurônios de saída da PAG, uma vez que esses 

neurônios podem ser ativados pela inibição da liberação de GABA produzida 

pela morfina (Drew; Vaughan, 2004; Marabese et al., 2007). Além disso, a 

microinjeção de antagonistas dos receptores de glutamato induz um aumento 
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no efeito antinociceptivo da morfina, indicando que o glutamato pode atuar 

contrapondo o efeito da morfina na PAG (Morgan et al., 2009). Esses dados 

estão em contraste com uma série de estudos sugerindo que as ações 

analgésicas glutaminérgicas desempenham um papel importante na 

antinocicepção opióide na PAG (Albin et al., 1990; Renno et al., 2008). De 

acordo com estas hipóteses, o glutamato ativa os neurônios de saída PAG, 

induzindo dessa forma uma inibição descendente do estímulo nociceptivo na 

medula espinhal (Albin et al., 1990; Renno et al., 2008).  Outrossim, a micro-

injeção de aminoácidos excitatórios na PAG ativa a via inibitória nociceptiva 

descendente (Urca et al., 1980; Jacquet, 1988; Morgan et al., 1998; Silva et al., 

2000). A analgesia produzida pelas microinjeções de glutamato na PAG ocorre 

tanto em ratos livres quanto anestesiados, e pode ser inibida por uma baixa 

dose de naloxona (Urca et al., 1980). Em contraste, a administração de altas 

doses de naloxona se mostrou ineficaz no bloqueio da analgesia induzida pelo 

glutamato, ou mesmo potencializou seu efeito analgésico (Urca et al., 1980).  

 Neste estudo, observamos que a transmissão de glutamato na PAG pode 

não ser crucial para a analgesia induzida pela ECM, embora o glutamato esteja 

presente em níveis basais. Esse achado pode estar relacionado à região de 

PAG analisada, considerando que o efeito antinociceptivo do glutamato é 

comumente descrito na PAGvl, e no presente estudo os alvos onde a 

microdiálise foi realizada estavam mais próximos das colunas laterais e 

dorsolaterais da PAG. Outra hipótese pode ser a ausência de influência direta 

da ECM no sistema glutaminérgico. Em face do exposto, o papel exato do 

glutamato na ativação ou inibição dos neurônios que ativam o sistema inibitório 

descendente na PAG após ECM ainda é conflitante, e mais pesquisas ainda 
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são necessárias para esclarecer o funcionamento do complexo sistema 

glutaminérgico na PAG.  

 A glicina é um aminoácido simples de ação rápida, encontrado em 

concentrações mais elevadas na medula espinhal, embora também 

desempenhe um papel fundamental na modulação nociceptiva em níveis 

supra-espinhais (Elekes et al., 1986; Shapiro, 1997; Fürst, 1999; Martins et al., 

2008). Evidências obtidas de microdiálise in vivo, estudos de hibridização in 

situ e de imunorreatividade indicam que a glicina parece desempenhar um 

papel importante no processamento da dor na PAG (Graham et al., 1967; 

Campistron et al., 1986; Elekes et al., 1986; Betz, 1991; Pourcho et al., 1992;  

Maione et al., 2000;  Renno et al., 2008; Tůma et al., 2013). Um estudo de 

microdiálise in vivo demonstrou que as concentrações basais da glicina na 

PAG e em outros núcleos do tronco encefálico são consideravelmente maiores 

quando comparadas as de outros aminoácidos (Renno, 1998; Renno et al., 

2008). Alguns estudos foram realizados in vivo para avaliar a liberação de 

glicina após estimulação neuronal ou estimulação nociva periférica (Maione et 

al., 2000; Martins et al., 2008; Renno et al., 2008); no entanto, não havia 

informação se a liberação de glicina seria modulada na PAG pela ECM. A 

glicina exerce sua função inibitória através da ativação de um receptor pós-

sináptico específico que é estricnina-sensível, e também pode atuar como um 

co-agonista do glutamato na ativação dos receptores NMDA, que é insensível à 

estricnina (Betz, 1991; Viu et al., 1998; Shin et al., 2003; Martins et al., 2008; 

Choi et al., 2013). Com base nisso, além de atuar como um neurotransmissor 

inibitório através de sua ação em receptores estricnina-sensíveis, a glicina 

também pode potencializar o efeito excitatório do glutamato nos receptores 
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NMDA (Pourcho et al., 1992). Em algumas áreas do SNC, foi proposto um 

transportador vesicular comum para glicina e GABA, que seria responsável por 

seus co-armazenamentos na mesma vesícula sináptica e subsequente co-

liberação em sinapses mistas desses neurotransmissores inibitórios (Dumoulin 

et al., 1999; Maione et al., 2000; Renno et al., 2008). No entanto, ao contrário 

do que é observado com GABA, os opióides endógenos não parecem modular 

a atividade dos neurônios glicinérgicos na PAGvl (Maione et al., 2000). 

Conquanto, a observação de que a naloxona não tem efeito sobre a diminuição 

dos níveis de glicina após a indução nociceptiva com formalina reforça a 

hipótese de que GABA e glicina são liberados por populações distintas de 

interneurônios e não conjuntamente na PAG de ratos, sugerindo que o 

aumento da liberação de glicina pode ter um efeito antinociceptivo (Maione et 

al., 2000), o que estaria de acordo com os resultados obtidos em nosso estudo. 

Embora os canabinóides endógenos possam estar envolvidos na modulação 

da glicina na PAG, o mecanismo preciso da diminuição dos níveis de glicina 

durante a estimulação nociceptiva persistente ainda é desconhecido (Maione et 

al., 2000). Uma vez que os receptores de glicina são encontrados 

principalmente na PAGdl, pode-se supor que os canabinoides endógenos estão 

envolvidos na diminuição dos níveis de glicina durante estímulos nociceptivos 

persistentes (Viu et al., 1998).  

A micro-injecção de glicina na coluna dorsolateral da PAG induz 

hiponocicepção, avaliada pelo aumento da latência no teste de retirada da 

cauda em ratos. Este efeito é anatomicamente específico para PAGdl, uma vez 

que a injeção de glicina em camadas profundas do colículo superior ou outras 

regiões próximas a PAG não conseguiu produzir hiponocicepção (Martins et al., 
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2008). Corroborando esses achados, observamos que a microinjeção de 

antagonistas de glicina nas colunas dorsolateral e lateral PAG reverte o efeito 

anti-nociceptivo da ECM em animais com dor neuropática. Um estudo com 

microdiálise mostrou que o estímulo nociceptivo induzido pela injeção de 

carragenina aumentou consideravelmente a concentração de glicina na PAG 

quando comparada com um controle, e que a liberação de glicina na PAG pode 

ser diminuída pela administração de paracetamol (Tůma et al., 2009). Num 

recente estudo de microdiálise in vivo que analisou as concentrações de 

glicina, GABA e glutamato na PAG, realizado em ratos que se movem 

livremente, a hiperalgesia induzida por carragenina aumentou os níveis de 

glicina e glutamato e reduziu a liberação de GABA. No entanto, a analgesia 

induzida pelo paracetamol diminuiu a liberação de glicina e não teve efeito 

sobre GABA e glutamato (Tůma et al., 2013). Choi et al. (2013) relatou que 

através de uma despolarização pré-sináptica, a ativação do receptor de glicina 

pré-sináptico aumenta a liberação espontânea de glutamato nos neurônios da 

PAG e, portanto, proporciona um papel fisiológico da glicina na função 

antinociceptiva mediada pela PAG. A microinjecção de glicina na PAG dorsal 

produziu hiperalgesia em doses mais baixas e antinocicepção em doses mais 

elevadas, em dois modelos de nocicepção persistente, e ambos os efeitos 

foram bloqueados quando a glicina foi co-injetada com antagonista do receptor 

NMDA ou antagonista dos receptors de glicina do tipo B. Este efeito é 

consistente com a proposta de que o receptor GLYB/NMDA desempenha um 

papel importante na modulação nociceptiva dor na PAG dorsal (Martins et al., 

2010). Além disso, sugeriu-se que a ação da glicina através do receptor 

GLYB/NMDA na PAG dorsal pode produzir facilitação ou inibição da 
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nocicepção dependendo do contexto emocional em que a dor ocorreu (Martins 

et al., 2010). Em contraste com esses resultados, um estudo com ratos 

anestesiados demonstrou que a microinjeção de glicina, isoladamente ou em 

combinação com estricnina ou com um antagonista do receptor NMDA na 

PAGvl, exerce um efeito dependente da dose na atividade das células “ON” e 

“OFF” do RVM no limiar nociceptivo dos animais (Campistron et al., 1986). No 

presente estudo, observamos um aumento na liberação de glicina durante o 

período de estimulação, sugerindo que a glicina pode estar envolvida no efeito 

antinociceptivo induzido pela ECM. Quando comparamos o aumento na 

liberação de glicina com a extensão das sondas de microdiálise entre as 

colunas da PAG, verificamos que esse efeito foi relacionado às colunas lateral 

e dorsolateral, e não a coluna ventrolateral, suportando a teoria que essas 

colunas sao entidades distintas (Carrive; Bandler, 1991). Esse dado reforça a 

hipótese de que as colunas lateral e dorsolateral da PAG são responsáveis 

pela liberação de glicina após ECM. Ademais, confirmando esses achados, 

demonstramos que a micro-injeção de estricnina, um antagonista dos 

receptores da glicina, nas colunas lateral e dorsolateral da PAG reverteu 

completamente o efeito antinociceptivo produzido pela ECM. Alguns estudos 

demonstraram que a ativação dos receptores de glicina aumenta a 

excitabilidade dos neurônios da PAG através da ampliação da transmissão 

excitatória glutamatérgica, porém não observamos um aumento associado à 

liberação de glutamato durante a ECM, sugerindo que outros mecanismos 

podem estar envolvidos. Estudos futuros envolvendo eletrofisiologia ou 

imunorreatividade podem ajudar a elucidar o papel da glicina na regulação da 

transmissão nociceptiva mediada pela PAG durante ECM.  
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O aminoácido GABA é um dos principais neurotransmissores inibitórios no 

SNC e desempenha um papel importante na regulação nociceptiva na PAG 

(Depaulis et al., 1987;  Renno et al., 2008; Lau; Vaughan, 2014). Os 

interneurônios GABA estão presentes em toda a extensão rostrocaudal da PAG 

nas colunas ventrolateral e dorsolateral da PAG (Barbaresi, 2005). Um estudo 

que utilizou técnicas de imunocitoquímica e microscopia eletrônica para 

examinar a morfologia e as relações sinápticas dos terminais imunorreativos 

GABA na PAGvl mostrou que os terminais GABAérgicos compreendem quase 

40% de todos os terminais axônicos na PAGvl (Reichling; Basbaum, 1990; 

Renno, 1998). Além disso, aproximadamente 50% dos neurônios da PAG 

marcados de forma retrógrada do RVM possuem aferências sinápticas com 

imunorreatividade para GABA em seus corpos ou dendritos proximais 

(Reichling; Basbaum, 1990; Renno et al., 1998, 2008). De acordo com a 

hipótese de "desinibição do GABA", os opióides ativam indiretamente a via 

descendente da PAG-RVM, suprimindo a influência inibitória dos interneurônios 

GABAérgicos locais (Basbaum; Fields, 1984; Maione et al., 1999; Lau; 

Vaughan, 2014). Foi proposto que os interneurônios GABAérgicos tonicamente 

ativos, presentes na PAG e RVM, liberam o neurotransmissor GABA que atua 

através de receptores GABAA para inibir os neurônios eferentes que se 

projetam para o CPMEl (Basbaum; Fields, 1984; Maione et al., 1999; Lau; 

Vaughan, 2014). Esta hipótese é baseada em uma série de estudos 

eletrofisiológicos in vivo e neurofarmacológicos in vitro; No entanto, a grande 

maioria das evidências que apóiam esse modelo são indiretas (Basbaum; 

Fields, 1984; Maione et al., 1999; Barbaresi, 2005; Lau; Vaughan, 2014). A 

micro-injecção de agonistas de GABA na PAG de animais acordados impediu a 
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ação antinociceptiva induzida pela morfina injetada no mesmo local e, em 

oposição, a aplicação de antagonistas do receptor GABAA induziu um efeito 

analgésico, além de aumentar a analgesia induzida pela morfina (Moreau; 

Fields, 1986; Depaulis et al., 1987; Behbehani, 1995; Barbaresi, 2005). Um 

estudo imunocitoquímico sugeriu que na PAG podem existir pelo menos duas 

categorias de neurônios GABAérgicos. O primeiro grupo produziria um controle 

tônico sobre os neurônios eferentes, e o segundo grupo atuaria sobre esses 

neurônios GABAérgicos que, por sua vez, manteria os neurônios eferentes sob 

inibição tônica (Barbaresi, 2005). Existe apenas um estudo publicado que 

aborda o efeito da ECM na atividade do GABA presente na PAG. Pagano et al. 

(2012) avaliaram a expressão GABA na PAGvl após ECM em ratos sem dor 

neuropática induzida. Demonstrou-se que a ECM aumenta a taxa de disparo 

neuronal e a imunorreatividade à proteína c-Fos na PAG ipsilateral e, além 

disso, diminui a expressão de GABA, Zif268 e GAD dentro da mesma região. 

Esses achados sugerem que a ECM induz uma inibição de interneurônios 

GABAérgicos da PAGvl que se projeta monosinapticamente para células “OFF” 

do RVM, que por conseguinte tem um efeito inibitório na nocicepção (Pagano 

et al., 2012). Diversas razões poderiam explicar a discrepância entre os 

estudos; diferenças devido a mudanças plásticas durante a indução de dor 

neuropática no circuito nociceptivo, devido ao tempo de avaliação e a 

abordagem técnica. A dor neuropática é caracterizada pela neuroplasticidade 

molecular e bioquímica que pode ocorrer nas vias ascendente e descendente 

(Boadas-Vaello et al., 2016). Considerando o tempo de avaliação das secções 

histológicas, Pagano et al. (2012) optaram por avaliar a expressão de GAD 

após uma hora com base nos picos de expressão das proteínas do fator de 
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transcrição (Herdegen e Leah, 1998), por outro lado, a microdiálise possibilita a 

a coleta local e imediata da amostragem de GABA do espaço intersticial 

(Contreras-Lopez et al., 2016; Zhang et al., 2012). Analisando os aspectos 

técnicos, apesar de ambos os estudos analisarem a transmissão química 

cerebral, há diferenças no que deve ser medido quando comparamos a 

imunorreatividade ao GABA versus a microdiálise. Marcadores de 

imunocoloração marcariam os neurônios GABAérgicos, incluindo diferentes 

concentrações intracelulares, o GABA citoplasmático e vesicular 

(Waagepetersen et al., 2001; Watson, 1988). A coloração de GAD no cérebro 

avalia o reservatório inativo de GAD dos corpos celulares que poderiam ser 

ativados quando a síntese adicional de GABA é necessária (Itoh e Uchimura, 

1981; Martin et al., 1991). Uma vantagem do uso de microdiálise é que este 

método prático avalia alterações dinâmicas no espaço extracelular, oferece 

dessa forma medições confiáveis de GABA influenciadas por aferências 

GABAérgicas (Lopez et al., 2016; Timmerman; Westerink, 1997). 

Embora muitos estudos demonstrem que a morfina e outros agonistas 

opióides bloqueiam a ação inibitória GABAérgica dentro dos neurônios da PAG, 

foi demonstrado em ratos com dor neuropática que a analgesia modulada pela 

PAG ocorre em associação ao aumento da liberação pré-sináptica de GABA 

(Hahm et al., 2011). Existe outra hipótese para o modelo atualmente aceito de 

que os opióides atuam diretamente através da inibição de interneurônios 

GABAérgicos da PAG, que por sua vez inibem tonicamente os neurônios 

eferentes da PAG para o CPME (Depaulis et al., 1987). De acordo com essa 

hipótese, os opióides inibem o grupo de neurônios que mantém os neurônios 

eferentes da PAG tonicamente inibidos, enquanto que em uma via paralela, os 
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neurônios GABAérgicos também influenciam os neurônios de saída da PAG, 

formando um sistema modulador nociceptivo mais complexo que o modelo 

atualmente descrito (Depaulis et al., 1987). A observação do nosso estudo foi o 

aumento, em vez da diminuição, do nível de GABA durante a ECM, uma vez 

que a inibição de GABA é proposta como a responsável pela ativação dos 

neurônios descendente de saída da PAG. Não verificamos uma correlação 

significativa entre o aumento na liberação de GABA e o posicionamento da 

cânula de microdiálise entre as colunas da PAG. Essa observação pode ser 

explicada pelo fato de que, tanto nas colunas dorsolaterais e laterais quanto na 

ventrolateral, existe um aumento na liberação de GABA induzido pela 

estimulação cortical. Demonstramos também que a micro-injeção de bicuculina, 

um do antagonista dos receptores GABAA, isoladamente nas colunas 

dorsolateral e lateral da PAG reduziu significadamente o efeito analgésico da 

ECM. Todavia, essa redução ocorreu em menor proporção do que a verificada 

após administração de antagonista de receptors de glicina, ou mesmo de 

quando os antagonistas de glicina e GABA foram injetados conjuntamente. 

Desses resultados podemos inferir que o neurotransmissor GABA está 

envolvido no efeito analgésico da ECM, porém seu papel pode ser inferior 

quando comparado ao de glicina. Pesquisas adicionais são necessárias para 

explicar os mecanismos deste fenômeno e para esclarecer se o aumento nos 

níveis de GABA observados no dialisado é específico para as colunas laterais e 

dorsolaterais da PAG, se está relacionado a modificações no metabolismo 

deste aminoácido, ou resulta em uma ação paradoxal do GABA, constituindo 

um circuito mais complexo de neurotransmissores moduladores da nocicepção 

do que atualmente proposto.  
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No presente estudo, observamos que as sondas de microdiálise estavam 

localizadas principalmente na região das colunas lateral e dorsolateral da PAG, 

embora uma pequena parte das sondas estivesse em contato com a PAGvl. 

Devemos considerar que essas subdivisões da PAG apresentam funções 

distintas e opostas, conforme demonstrado por estudos neurofisiológicos e 

neuroquímicos (Carrive; Bandler, 1991; Marabese et al., 2007). Além disso, o 

mesmo neurotransmissor, como glicina e glutamato, pode apresentar ações 

contrárias, dependendo das regiões da PAG onde atuam (Carrive; Bandler, 

1991; Maione et al., 2000; Marabese et al., 2007; Martins et al., 2008; Palazzo 

et al., 2009). Outra ponderação inclui o fato de que a coleta de 

neurotransmissores foi realizada com animais anestesiados com infusão 

contínua de quetamina e xilazina. Estes anestésicos podem interferir 

farmacologicamente na liberação dos neurotransmissores avaliados, bem como 

a ausência de interação com o meio ambiente também influencia o padrão de 

liberação dos neurotransmissores como demonstrado anteriormente. 

Nossos resultados sugerem que os aminoácidos glicina e GABA liberados 

na PAG estão envolvidos na analgesia induzida por estimulação cortical em 

animais com dor neuropática. Além disso, os resultados obtidos de que a 

micro-injeção de antagonista da glicina reverteu completamente o efeito 

analgésico da ECM apoia a hipótese de que a glicina exerce um papel crucial 

na analgesia induzida pela estimulação cortical. Verificamos também que a 

administração de antagonista de GABAA, isoladamente ou em associação com 

a estricnina reduz o efeito analgésico da ECM. Esses achados, somados a 

observação de que a ECM induz um menor aumento na liberação de GABA 

quando comparado à glicina, apóia a hipótese de que, embora ambos os 
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neurotransmissores inibitórios possuam um papel no efeito antinociceptivo da 

ECM, a glicina está majoritariamente relacionada a esse fenômeno.  

 Embora vários estudos sugerem que o glutamato também pode 

desempenhar um papel na modulação nociceptiva da PAG, não observamos 

um aumento significativo na liberação de glutamato após ECM. Dado o tempo 

limitado de estimulação durante os experimentos, contrariamente ao que pode 

ser observado fisiologicamente in vivo, pode ser necessário um período maior 

de latência após a coleta dos valores basais para induzir o aumento na 

liberação de glutamate na PAG após ECM. Outra explicação envolve a 

possibilidade que discretas alterações na liberação do glutamato após ECM 

não puderam ser detectadas em decorrência da menor resolução do HPLC 

para detecção do glutamato quando analisamos simultaneamente com outros 

aminoácidos. 

As características do método utilizado podem também influenciar nossas 

observações atuais, uma vez que as medidas de GABA, glicina e glutamato 

realizadas através da microdiálise refletem mudanças nas concentrações in 

vivo de neurotransmissores presentes em vários grupamentos neuronais, 

enquanto que os estudos eletrofisiológicos e imuno-histoquímicos avaliam um 

grupo específico de neurônios que são ativados pela ECM. O implante cirúrgico 

dos eletródios e cânulas guias, assim como a utilização de testes 

comportamentais e de avaliação nociceptiva também podem alterar os 

sistemas neuroquímicos de modulação da dor em estudo. Outrosim, a 

coexistência de diveros neurotransmissores nas subdivisões da PAG dificultam 

a análise individual da ação dessas substâncias e a determinação dos seus 

efeitos inibitórios ou excitatórios. 
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A compreensão do mecanismo terapêutico relacionada ao efeito 

analgésico da ECM, e sua influência sobre neurotransmissores é de grande 

relevância, pois propicia um melhor entendimento dos sistemas de modulação 

e transmissão da dor, e poderá nos ajudar no desenvolvimento de novos 

tratamentos para condições de dor crônica.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 

1. A estimulação do córtex motor aumentou o limiar nociceptivo dos 

animais com dor neuropática. 

2. Os neurotransmissores glicina e GABA liberados na PAG parecem ser 

os mais importantes na mediação da analgesia induzida pela 

estimulação cortical em animais com dor neuropática. 

3. Os níveis de glutamato não mostraram alterações significativas nas 

amostras de microdiálise da PAG após ECM. 

4. Em animais com dor neuropática submetidos à estimulação cortical, o 

aumento da liberação de glicina foi significativo nas colunas lateral e 

dorsolateral da PAG, mas não na sua região ventrolateral. 

5. Ocorreu reversão do efeito antinociceptivo da estimulação cortical após 

a administração de antagonista de glicina na PAG de animais com dor 

neuropática. 

6. Houve reversão do efeito analgésico da ECM após microinjeção de 

antagonista dos receptores GABAA isoladamente, ou coadministrado 

com antagonista de receptors de glicina. 
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