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RESUMO 

NOVAES-MARQUEZI, A.P.R. Avaliação da sensibilidade nociceptiva e do comportamento 

emocional após estresse agudo e crônico em ratos com inflamação persistente nas ATMs e o 

possível envolvimento de receptores para CRF. 2014. 83 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP - Ribeirão Preto, 2014. 

Condições músculo-esqueléticas como as desordens da articulação temporomandibular 

(ATM) são as principais causas de dor não odontogênica na região orofacial e incluem um grupo de 

condições usualmente acompanhadas de dor na região das ATMs e dos músculos mastigatórios, 

limitação da abertura bucal e dores de cabeça. Pacientes com desordens da articulação 

temporomandibular (DTM) também podem apresentar desordens relacionadas ao estresse 

caracterizadas por alterações somáticas e psicológicas como fadiga, distúrbios do sono, ansiedade e 

depressão. A causa exata das DTMs ainda não é completamente entendida, mas acredita-se que 

envolva fatores fisiológicos, comportamentais e ambientais. É possível que alguns sintomas de 

DTM e dor orofacial sejam apenas manifestações somáticas de estresse emocional. De fato, 

situações de estresse promovem uma série de mudanças fisiológicas e comportamentais que podem 

afetar os sistemas hormonais e de neurotransmissores. Estudos demonstraram que o CRF e seus 

receptores medeiam respostas comportamentais, endócrinas e autonômicas para o estresse, além de 

estar envolvidos em outras funções, como na modulação nociceptiva. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a nocicepção e o comportamento emocional em ratos com inflamação persistente nas ATMs, 

induzida por administração de adjuvante completo de Freund (CFA) em diferentes situações de 

estresse (agudo - EA, crônico repetido - ECR e crônico variado - ECV), bem como a ação do 

antidepressivo tricíclico (inibidor da recaptação de catecolaminas), imipramina, nessas respostas. 

Ainda, investigou-se o possível envolvimento de receptores CRF do núcleo central da amígdala 

(CEA) na modulação nociceptiva de animais com inflamação persistente das ATMs. Os resultados 

mostraram que a inflamação persistente das ATMs promoveu alodinia mecânica orofacial e 

hiperalgesia secundária. O EA per se promoveu analgesia nos animais sem inflamação das ATMs, 

além de reverter a alodinia mecânica e a hiperalgesia secundária induzidos pelo CFA intra-articular. 

Ainda, o ECV e o ECR promoveram per se hiperalgesia nos animais sem inflamação, mas não 

alteraram o efeito da administração intra-articular de CFA. Em adição, a inflamação persistente das 

ATMs promoveu alterações comportamentais com efeitos ansiogênicos significativos que não 

foram alterados pela exposição dos animais ao EA ou ECR. Em contrapartida, o ECV demonstrou 

efeito ansiogênico nos animais sem inflamação, porém não houve alterações nos animais com 

inflamação persistente nas ATMs. Em adição, a administração de imipramina reverteu a 

hiperalgesia, exercendo, dessa forma, efeito analgésico, e o efeito ansiogênico causado pelo CFA 

intra-articular. Com relação ao envolvimento de receptores para CRF no CEA verificamos que sua 
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ativação promoveu analgesia nos animais sem inflamação das ATMs e ainda reverteu a hiperalgesia 

decorrente da administração intra-articular do CFA. Assim, nossos resultados sugerem que a 

inflamação persistente nas ATMs induzida por CFA produz efeitos ansiogênicos e aumenta a 

sensibilidade nociceptiva, bem como situações de estresse agudo e crônico podem modular essas 

alterações. Ainda, os efeitos da inflamação persistente podem ser revertidas pelo tratamento 

sistêmico com imipramina, e pela administração de agonista de receptores CRF no CEA. 

. 

 

Palavras Chaves: Disfunção temporo-mandibular, Estresse; Sensibilidade nociceptiva; 

Comportamento emocional; CRF. 

 



 15 

ABASTRACT 

NOVAES-MARQUEZI, A.P.R. Evaluation of acute and chronic stress in nociceptive sensibility 

and emotional behavior in rats with persistent inflammation of the temporomandibular joints the 

possible involvement of CRF receptors. 2014. 83 f. Thesis (PhD) – Faculdade de Filosofia Ciências 

e Letras de Ribeirão Preto, USP - Ribeirão Preto, 2014. 

Musculoskeletal conditions such as disorders of the temporomandibular joint (TMJ) are the 

main cause of non-odontogenic pain in the orofacial region and include a group of conditions 

usually accompanied by pain in TMJ region and masticatory muscles, limitation of mouth opening 

and headache. Patients with temporomandibular joint disorders (TMD) may also show related stress 

disorders characterized by somatic and psychological changes such as fatigue, sleep disturbances, 

anxiety and depression. The exact cause of TMD is not yet completely clarified, but is believed to 

involve physiological, behavioral and environmental factors. It is possible that some symptoms of 

TMD and orofacial pain are only somatic manifestations of emotional stress. In fact, stressful 

situations promote a series of physiological and behavioral changes that may affect hormonal and 

neurotransmitter systems. Studies have shown that CRF and its receptors mediate behavioral, 

endocrine and autonomic responses to stress, in addition to being involved in other functions such 

as nociceptive modulation. The aim of this study was to evaluate emotional behavior and 

nociception in rats with persistent inflammation in TMJ induced by administration of complete 

Freund's adjuvant (CFA) in different stress situations (acute stress - AS, chronic restraint stress - 

CRS and unpredictable chronic stress - UCS) and the action of the tricyclic antidepressant 

(catecholamine reuptake inhibitor), imipramine, in these responses. In addition, we investigated the 

possible involvement of CRF receptors in the central nucleus of the amygdala (CEA) in nociceptive 

modulation in animals with persistent inflammation of the TMJs. The results have shown that 

persistent TMJ inflammation produced mechanical orofacial allodynia and widespread secondary 

hyperalgesia. AS induced analgesia in animals without TMJ inflammation and reversed both 

mechanical allodynia and secondary hyperalgesia induced by intra-articular CFA injection. In 

addition, CRS and UCS induced hyperalgesia in animals without inflammation, but did not alter the 

effect of intra-articular administration of CFA. Also, the persistent inflammation of the TMJ 

promoted behavioral changes with significant ansiogenic effects that were not altered by exposure 

of the animals to AS or CRS. In contrast, UCS showed ansiogenic effect in animals without 

inflammation, but no changes in animals with persistent TMJ inflammation. In addition, 

administration of imipramine had an ansiogenic and analgesic effect, reversing the hyperalgesia 

caused by intra-articular CFA administration. Regarding the involvement of CRF receptors in the 

CEA this study demonstrated that this activation promoted analgesia in animals without 

inflammation of the TMJ and was able to reverse the hyperalgesia caused by intra-articular CFA 
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administration. Thus, our results suggest that persistent temporomandibular inflammation induced 

by CFA produces anxiogenic effects and decreases nociceptive sensitivity and situations of acute 

and chronic stress can modulate these changes. In addition, these changes can be reversed by 

systemic treatment with imipramine and by administration of CRF receptor agonist in CEA. 

 

 

Keywords: Temporomandibular disorders; Stress; Nociceptive behavior; Anxiety-like behavior, 

CRF. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. Disfunção Temporomandibular 

As articulações temporomadibulares (ATMs) são formadas pelo côndilo mandibular que se 

encaixa na fossa mandibular do osso temporal. Separando esses dois ossos está o disco articular 

interposto que evita o contato direto dessas estruturas (OKESON, 1998). As superfícies articulares 

das ATMs são forradas com tecido conjuntivo denso fibroso e sem cartilagem hialina (DUBRUL, 

1980). Essa é uma característica importante, pois o tecido conjuntivo fibroso tem maior capacidade 

de auto-reparação do que a cartilagem hialina. Assim, é possível que o tratamento das condições 

artríticas das ATMs possa ser diferente de outras articulações sinoviais presentes no organismo 

(MEIKLE, 1992). Ainda, é importante ressaltar que as desordens da articulação 

temporomandibular, em conjunto com desordens dos músculos cervicais e mastigatórios e 

desordens da espinha cervical, constituem a etiologia da dor de origem não odontogênica na região 

orofacial (BELL, 1989; LUND e cols., 2002). 

A classificação das desordens temporomandibulares (DTMs), de acordo com a Academia 

Americana de Dor Orofacial, inclui um grupo heterogêneo de condições não articulares e articulares 

que usualmente apresentam sinais e sintomas similares (LUND e cols., 2002). Atualmente o termo 

DTM refere-se aos sinais e sintomas associados à dor e distúrbios funcionais e estruturais do 

sistema mastigatório, especialmente das ATMs, dos músculos mastigatórios ou ambos (MCNEILL, 

1993; OKENSON, 1996). Além da sintomatologia dolorosa, as DTMs podem ser acompanhadas de 

limitação da abertura bucal e dores de cabeça (DWORKIN e cols., 1990; CARLSSON e 

DEBOEVER, 1994; DENUCCI e cols., 1996; SARLANI e GREENSPAN, 2003; TURP e cols., 

1998). No Brasil, a ocorrência das DTMs sintomáticas é de 40 a 60% na população adulta (CONTI 

e cols., 1996; PEDRONI e cols., 2003). 

A causa exata das DTMs ainda não é completamente entendida, mas acredita-se que envolva 

fatores fisiológicos, comportamentais e ambientais (GAMEIRO e cols., 2006a). Dentro desta 

perspectiva, a inflamação que ocorre na região das ATMs tem sido considerada como a causa da 

dor nos pacientes portadores de DTM (YAMASAKI e cols., 2008). Essa inflamação pode ocorrer 

na membrana sinovial (sinovite) e/ou na cápsula (capsulite), podendo resultar de trauma local, 

infecção ou degeneração, ou ser parte de patologias relacionadas a formação e manutenção do 

colágeno ou poliartrite sistêmica, como por exemplo, artrite reumatóide (LUND e cols., 2002). Para 

o estudo experimental, existem muitos modelos que utilizam substâncias capazes de promover 

inflamação articular, entre estes, estão o adjuvante completo de Freund (CFA), óleo de mostarda, 

formalina, adenosina trifosfato (ATP) e glutamato (BEREITER e cols., 2002; RO, 2003; IMBE e 
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REN, 1999; LAM e cols., 2005; OLIVEIRA e cols., 2005; ROVERONI e cols., 2001). Dentre os 

modelos utilizados, a administração intra-articular de CFA é considerado confiável para produzir 

inflamação de longa duração após sua injeção local, promovendo dor aguda e de longa duração 

(YAMASAKI e cols., 2008). Ainda, a inflamação experimental das ATMs está associada com dor 

tecidual profunda, a qual é geralmente referida para a pele (IWATA e cols., 1999; IMBE e cols., 

2001). Isso permite avaliar as alterações da sensibilidade dolorosa, induzida pela administração de 

CFA nas ATMs através da pele facial sem a necessidade de manipulação invasiva. 

Em pacientes portadores de DTM persistente, a dor é pobremente localizada e se difunde 

para outras regiões craniofaciais (REID e cols., 1994; TURP e cols., 1998). Trabalhos prévios 

demonstraram que a dor, hiperalgesia ou alodinia espalham-se para outras áreas em várias situações 

de dor crônica (MORIWAKI e YUGE, 1999; BARON, 2000; MALEKI e cols., 2001; SCOTT e 

cols., 2005) incluindo a dor associada à DTMs em seres humanos (MAIXNER e cols., 1995, 1998; 

TURP e cols., 1998). Muitos experimentos clínicos demonstraram sensibilidade à dor aumentada, 

em pacientes portadores de DTM, a estímulos nocivos aplicados fora da região orofacial e do 

pescoço (SARLANI e GREENSPAN, 2003). Além disso, estudo realizado com ratos demonstrou 

que a inflamação do músculo masseter provocada pela administração de CFA induziu alodinia 

mecânica secundária crônica e disseminada que se estende além da região da cabeça para as patas 

traseiras (AMBALANAVAR, 2006). É importante ressaltar que pacientes com DTM também 

podem apresentar desordens relacionadas ao estresse caracterizadas por alterações somáticas e 

psicológicas como fadiga, distúrbios do sono, ansiedade e depressão (KORSZUN e cols., 1996; 

HANSDOTTIR e BAKKE, 2004). 

Na pesquisa odontológica, a oclusão dental e as atividades parafuncionais foram os fatores 

etiológicos que receberam maior atenção nos estudos epidemiológicos sobre as DTMs 

(MAGNUSON e cols., 2000; THILANDER e cols., 2002). Porém desde o início da década de 1950, 

surgiram trabalhos demonstrando possível etiologia emocional para as DTMs. Estudo de Moulton 

(MOULTON, 1955) avaliou 35 pacientes com DTM, utilizando questionários e entrevistas, e 

concluiu que além de serem extremamente ansiosos, os portadores de DTM, apresentaram sintomas 

físicos, relacionados à ansiedade, tais como dores difusas e tensão muscular, entre outros sinais. 

Ainda, o autor concluiu que a tensão emocional e ansiedade, em um determinado momento crítico, 

podem resultar em sintomas orofaciais. Seguindo esta linha de investigação, Laskin (1969) propôs a 

teoria psicofisiológica da dor miofascial, responsabilizando fatores emocionais pelo 

desenvolvimento das DTMs ao invés de fatores físicos. De acordo com essa teoria e estudos 

subsequentes, o estresse induz hiperatividade muscular, o qual resulta em fadiga e espasmos, tendo 

como consequência contratura muscular, desarmonia oclusal, e artrite degenerativa. Essas 

consequências seriam responsáveis pela alteração do padrão oclusal durante a mastigação, e 
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portanto, seria o efeito e não a causa da dor decorrente das DTMs (POVEDA-RODA e cols., 2007). 

De fato, fatores psicológicos têm sido relacionados com a pré-disposição, o início e com a 

perpetuação das DTMs (SIPILA e cols., 2001; ROLLMAN e GILLESPIE, 2000). 

Ao considerar os fatores psicológicos e emocionais, os estados mais estudados são a 

ansiedade e o estresse (RUGH e cols., 1993; CARLSON e cols., 1998; LINDROTH e cols., 2002). 

Ambos influenciam as DTMs e outras condições dolorosas de diferentes formas. Além disso, 

Evaskus e Laskin (1972) observaram aumento dos níveis de catecolaminas e esteroides, na urina de 

pacientes portadores de DTM, sugerindo que estes indivíduos estavam sob maior estresse 

psicológico. De fato, estudos demonstraram que indivíduos com DTM apresentaram maior grau de 

estresse, depressão e ansiedade quando comparados com os grupos controle saudáveis, e que alguns 

sintomas de DTM e dor orofacial podem ser apenas manifestações somáticas do estresse emocional 

(KNUTSSON e cols., 1989; MCCREARY e cols., 1991; GATCHEL e cols., 1996; JONES e cols., 

1997). Ainda, estudo de Katz e cols. (1989) demonstrou que o estresse induzido experimentalmente 

resultou em magnitude significativamente maior na eletromiografia dos músculos temporal e 

masseter em pacientes com DTM quando comparados com indivíduos não submetidos à condição 

de estresse, ou a indivíduos saudáveis submetidos ao estresse. Dessa forma, essas observações 

corroboram a hipótese psicofisiológica de que os pacientes com DTM respondem sob estresse de 

maneira diferente de indivíduos assintomáticos. De fato, pacientes portadores de DTM relataram 

que os sintomas dolorosos aumentam durante situações estressantes (SUVINEN e cols., 1997). 

Em laboratório, a análise da ansiedade ou de outras alterações emocionais, tais como a 

depressão ou o efeito de diferentes protocolos de estresse, pode ser realizada por meio da avaliação 

da atividade exploratória de animais experimentais em teste de campo aberto (KENNET e cols., 

1987), no labirinto em cruz elevado (PELLOW e cols, 1985; PADOVAN e GUIMARÃES, 2000; 

GAMEIRO e cols., 2006b), no teste claro-escuro (BOUWKNECHT e PAYLOR, 2001), entre 

outros. 

 

2. Sensibilidade Nociceptiva 

Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP, 2006), a dor pode ser 

definida como uma “experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tissular 

real ou potencial ou ainda, descrita em termos que sugerem tal dano”. Esta sensiblidade é de suma 

importância para a sobrevivência dos animais, desde que representa importante ganho do ponto de 

vista evolutivo, funcionando como um mecanismo sinalizador contra danos teciduais ou elementos 

potencialmente prejudiciais ao organismo, evocando uma resposta sensorial e motora de proteção 

(AGUGGIA, 2003; CORTELLI e PIERANGELI, 2003). 
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Os primeiros estudos sobre os mecanismos responsáveis pela percepção dolorosa foram 

realizados por Sherrington (1906), que propôs a existência dos nociceptores, ou seja, de terminações 

nervosas livres que se encontram nas fibras aferentes primárias e são ativados por estímulos capazes 

de provocar lesão tecidual (JULIUS e BASBAUM, 2001). Existem dois tipos de fibras aferentes 

responsáveis por conduzir a informação dolorosa: as fibras mielínicas A-delta (Aδ), responsáveis 

pela condução rápida da dor (5-30 m/s) e as fibras amielínicas C, responsáveis pela condução lenta 

da dor (menor que 2 m/s). Os nociceptores ligados a fibras Aδ respondem à estimulação mecânica e 

térmica intensas, enquanto os nociceptores das fibras C respondem à estimulação mecânica, térmica 

e química intensas e promovem sensação de queimação sem localização precisa (MARQUEZ, 

2004). A partir da ativação dos receptores a informação nociceptiva é transmitida pelos aferentes 

primários até as lâminas I, II, V, VI e X da substância cinzenta da medula espinhal, onde realizam 

sinapses com os aferentes secundários, os quais são neurônios nociceptivo específicos ou neurônios 

de larga faixa (MILLAN, 1999; LENT, 2001). A comunicação entre os aferentes primários e 

secundários ocorre pela liberação de uma diversidade de substâncias envolvidas na transmissão 

central e modulação da informação nociceptiva, dentre eles, os aminoácidos excitatórios, como o 

glutamato e o aspartato, e neuropeptídeos, como a substância P (TEIXEIRA, 2006; TODD e 

KOERBER, 2006). 

A neuroanatomia e organização das vias ascendentes da dor são altamente complexas. Os 

feixes ascendentes formam dois sistemas filogeneticamente diferentes. O primeiro ascende pela 

região média do tronco encefálico sendo formado pelos feixes: espinotalâmico, espinorreticular, 

espinomesencefálico, espinoparabraquio-amidalóide, espinoparabraquio-hipotalâmico, espino-

hipotalâmico e neoespinotalâmico. Essas vias projetam-se diretamente para estruturas encefálicas e 

estão relacionadas com a transmissão da dor rápida ou aguda, possuem poucas sinapses e dirigem-

se para o córtex somatossensorial primário. O segundo sistema ascende via região lateral do tronco 

encefálica e consiste no conjunto dos tratos paleoespinotalâmico, espinocervical e feixe pós-

sináptico do corno dorsal. Estas são vias possuem várias estações relés em estruturas bulbares, 

pontinas e mesencefálicas antes de alcançar estruturas prosencefálicas (ALMEIDA e cols., 2004; 

DOSTROVSKY e CRAIG, 2006). 

A sensação dolorosa pode ser classificada de diferentes formas dependendo do critério 

adotado. Do ponto de vista fisiológico a dor pode ser classificada em três tipos: nociceptiva, 

inflamatória e neuropática. A dor nociceptiva é um mecanismo de defesa que protege o organismo 

de um dano potencial ou iminente e é produzida, assim como suas consequências fisiológicas, pelo 

funcionamento normal tanto do Sistema Nervoso Central (SNC) quanto do Sistema Nervoso 

Periférico (SNP). As dores inflamatória e principalmente a dor neuropática, em contraste, são 

reflexos do funcionamento patologicamente modificado desses dois sistemas (SALTER, 2005). A 
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dor inflamatória é caracterizada pela espontaneidade da sensação dolorosa e pela hiperalgesia 

(MAMET e cols., 2003), quando há presença de mediadores inflamatórios, enquanto a dor 

neuropática é uma condição crônica que ocorre ou persiste após lesão primária ou disfunção no 

sistema nervoso central ou periférico (ZIEGLGANSBERGER e cols., 2005). 

A condição dolorosa também pode ser classificada de acordo com o critério temporal em 

aguda ou crônica. A dor aguda é caracterizada pela injúria substancial de um tecido com a 

subsequente ativação dos nociceptores locais. Apresenta assim, valor biológico adaptativo, uma vez 

que se desenvolve em resposta a estímulo potencialmente nocivo ao tecido. Sendo assim, é um 

importante sinalizador da integridade de todos os tecidos, iniciando respostas protetoras (SERRA, 

1999; AGUGGIA e cols., 2003; CORTELLI e PIERANGELI, 2003). Já a dor crônica não possui 

esta característica protetora, com perda de função biológica, gerando mecanismos de adaptação que 

induzem à incapacidade e a repercussões biopsicossociais desfavoráveis (TEIXEIRA, 2006) e se 

caracteriza pela natureza multidimensional, com fenômenos neurofisiológicos, bem como associada 

aos aspectos psicológicos, cognitivos, comportamentais, sociais e familiares, os quais podem 

modular a experiência dolorosa (LOESER e MELZACK, 1999). 

Embora, muitas vezes, seja possível definir a causa fisiológica para a dor, a estimulação de 

receptores periféricos denominados nociceptores, os indivíduos reagem de forma diferente diante 

uma estimulação nociceptiva, ou seja, estímulos que em algumas pessoas provocam dor podem 

passar quase despercebidos em outras. Além disso, o mesmo estímulo pode causar diferentes níveis 

de dor no mesmo indivíduo. A relação entre a intensidade da dor percebida e a intensidade do 

estímulo nociceptivo, portanto, não é sempre proporcional. Essa relação depende de variáveis como 

a ocorrência de outros estímulos somáticos e de fatores psicológicos como excitação, atenção e 

expectativa. 

 

3. Modulação Nociceptiva 

A dor não é simplesmente uma série de aferências entre a periferia e o SNC, mas é uma rede 

sujeita a alterações, modulações e plasticidades que podem modificar a ênfase de mensagens 

sensoriais de maneira complexa. O mecanismo mais importante para explicar as diferenças entre a 

intensidade do estímulo nocivo e a intensidade da dor percebida pelo organismo é a existência de 

sistemas endógenos de modulação. Encontram-se na literatura evidências de sistemas descendentes 

de modulação da dor desde a década de 1960. Em 1965, Melzack e Wall propuseram a Teoria da 

Comporta, em que sinais centrais vindos do encefálo poderiam influenciar os impulsos aferentes nas 

primeiras sinapses na medula espinhal. Atualmente sabe-se que existem diversas estruturas e vias 

encefálicas envolvidas na modulação da dor. 
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Segundo Basbaum e Fields (1978), a antinocicepção pode ser definida como redução na 

resposta do sistema sensorial para os estímulos nocivos. A sensação nociceptiva e os aspectos das 

respostas comportamentais da dor dependem do processamento neural de estímulos nocivos por 

estruturas encefálicas. Assim, no corno dorsal da medula espinal a informação nociceptiva de 

vísceras, pele e outros órgãos, passa por diversos mecanismos de processamento, alguns dos quais 

aumentam e outros inibem essa transferência de informação sensorial para outras estruturas do 

SNC. Neste aspecto, uma rede de vias descendentes projeta-se de estruturas encefálicas a sítios 

espinhais para desempenhar papel complexo e crucial (CASEY, 1999). Desta forma, a transmissão 

nociceptiva da medula espinhal ou do núcleo espinal do trigêmeo é regulada por neurônios 

descendentes originados de diversas redes neurais encefálicas. Os corpos neuronais das fibras que 

formam esse sistema de controle inibitório descendente estão localizados em diferentes núcleos, 

incluindo a substância cinzenta periaquedutal (SCP), o núcleo magno da rafe, a formação reticular 

mesencefálica, o núcleo dorsal da rafe (PRADO e FAGANELLO, 2000), o núcleo reticular 

paragigantocelular, o locus coeruleus, o bulbo ventromedial rostral, a amígdala, o hipotálamo, o 

tálamo, o córtex somatossensorial e vários outros componentes do sistema límbico (WILLIS e 

WESTLUND, 1997). Estes sítios compreendem um sistema interconectado anatômica e 

fisiologicamente que medeia respostas antinociceptivas por meio de interações regionais 

(BODNAR, 2000). 

As vias descendentes de modulação podem agir para inibir ou facilitar a transmissão da 

informação dolorosa (MILLAN, 2002), ou seja, além do sistema inibitório descendente da dor, nos 

últimos anos crescem as evidências que demonstram a existência de um sistema facilitatório da 

nocicepção. Portanto, o sistema modulador parece exercer controle bidirecional, de modo que essa 

via é prontamente recrutada para suprimir respostas a estímulos nociceptivos em circunstâncias 

caracterizadas por ameaça de injúria ou de extremo estresse (BOLLES e FANSELOW, 1980), mas 

também contribui para aumentar a resposta nociceptiva em uma variedade de condições, incluindo a 

estimulação nociva prolongada, inflamação e injúria de nervos. Na verdade, é possível que as 

mesmas estruturas encefálicas estejam envolvidas na modulação facilitatória e inibitória da dor 

(HEINRICHER e INGRAM, 2008). Algumas dessas vias são tonicamente ativas, mas o balanço 

entre a inibição e facilitação é dinâmico, e pode ser alterado em diferentes estados 

comportamentais, emocionais e patológicos. Esse sistema de modulação recebe impulsos diretos e 

indiretos de vias envolvidas com a transmissão nociceptiva, conecta-se com o hipotálamo e 

estruturas límbicas, incluindo amígdala, córtex cingulado anterior e insula anterior e propicia um 

mecanismo, através do qual, fatores mais relevantes, como medo, atenção e expectativa podem 

regular o processamento da dor (FIELDS e cols., 2006; PRADO e FAGANELLO, 2000). 
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Os circuitos modulatórios exercem importante função na dor crônica ou persistente. Estudos 

prévios estudaram o envolvimento desses circuitos neurais, e demonstraram a grande plasticidade 

das vias descendentes envolvidas no desenvolvimento da dor persistente após lesão tecidual ou de 

nervo (PORRECA e cols., 2002; REN e DUBNER, 2002). Além disso, a relação entre o estímulo 

nocivo e a sensação dolorosa depende de fatores, tais como o ambiente em que o estímulo acontece, 

bem como estado psicológico e emocional do individuo (BEE e DICKENSON, 2009). Dentro desta 

perspectiva, Bolles e Fanselow (1980) propuseram um circuito neural onde os sistemas 

motivacionais de dor e de medo interagem entre si. Esse modelo sugere que o medo pode inibir o 

sistema motivacional de dor para que esse não interfira no sucesso da fuga, quando respostas de 

defesa forem solicitadas. De fato, um importante componente da resposta do organismo frente a 

situações de emergência é a redução da capacidade de perceber estímulos dolorosos. Vários estudos 

têm mostrado que o sistema antinociceptivo pode ser ativado por diferentes estímulos nociceptivos, 

exercendo importante função no controle de comportamentos defensivos e afetivos (FANSELOW, 

1991; FARDIN e cols., 1984). Também o medo, induzido por estímulos aversivos condicionados e 

incondicionados, é capaz de inibir respostas comportamentais de dor (LEITE-PANISSI e cols., 

2001; CORNÉLIO e NUNES-DE-SOUZA, 2009; CASTILHO e cols., 2002). 

Existem vários outros fatores psicológicos que podem contribuir para as diferenças na 

percepção da dor, dentre eles destaca-se o estresse que afeta grande parcela da população em nossa 

sociedade moderna. 

 

4. Estresse e Modulação da Dor 

O conceito de estresse foi introduzido por Hans Seyle em 1936, expressando o processo de 

adaptação realizado pelo organismo ao enfrentar situações percebidas como ameaçadoras à sua vida 

e ao seu equilíbrio interior. Atualmente acredita-se que o estresse é a soma das reações biológicas a 

qualquer estímulo adverso físico, mental, emocional, interno ou externo que tende a perturbar a 

homeostase do organismo. Estas reações compensatórias adequadas ou inadequadas podem levar às 

desordens funcionais (LIPP, 2003; CAMELO e ANGERAMI, 2004). A resposta de um organismo 

ao estresse é resultado da interação entre as características pessoais e as demandas do meio, ou seja, 

as discrepâncias entre o meio externo e interno e a percepção do indivíduo quanto a sua capacidade 

de resposta (TEIXEIRA e cols., 2000; MILLAN e cols., 1980). O estresse influência o sistema 

nociceptivo modulando circuitos neurais do sistema nervoso central, possivelmente alterando o 

controle nociceptivo descendente (PORRECA e cols., 2002; REN e DUBNER, 2002). Acredita-se 

que o balanço entre mecanismos descendentes inibitórios e facilitatórios nos circuitos nociceptivos 

espinhais é finamente modulado pelo estresse (IMBE e cols., 2010; RIVAT e cols., 2010). De fato, 

a exposição aguda a uma variedade de estímulos estressores pode produzir analgesia em testes 
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nociceptivos (VACCARINO e KASTIN, 2001), sugerindo que o estresse, de maneira geral, 

promove atenuação da sensibilidade dolorosa (MOUSA e cols., 1981; WILLER e cols., 1981; 

JORUM, 1988). A analgesia induzida pelo estresse tem duração variável, de minutos a horas, de 

acordo com a característica do agente estressante, de sua severidade e dos métodos utilizados para 

avaliar a analgesia (DUBUISSON e DENNIS, 1977). Com base na literatura, a terminologia 

“analgesia induzida pelo estresse” é repleta de informações que parecem ser contraditórias ou 

indicativas dos diferentes mecanismos que promovem analgesia (ABBOTT e cols., 1982). Assim, a 

diminuição da sensibilidade dolorosa pode ser explicada pela existência de múltiplos mecanismos 

analgésicos, cuja ativação depende tanto do estímulo quanto da intensidade ou duração, bem como 

da região do corpo onde o estímulo nociceptivo é aplicado (CURZON e cols., 1997). 

Em contrapartida, evidências sugerem que o estresse crônico pode não interferir na 

percepção dolorosa pelo fato de ocorrer um processo adaptativo ao estímulo estressante, ou ainda 

pode promover hipernocicepção, causando hiperalgesia e alodinia (TERMAN e cols., 1986; 

GAMARO e cols., 1998). Além disso, foi proposto que o estado de ansiedade pode aumentar a dor 

por meio da liberação de catecolaminas, pela sensibilização periférica ou pela estimulação direta 

dos nociceptores (CHAPMAN e TURNER, 1986). 

Além de atuar alterando as vias de modulação da dor, situações de estresse podem diminuir 

o limiar nociceptivo mecânico, aumentar do número de potencias de ação produzido em resposta a 

um estímulo prolongado, e aumentar a velocidade de condução dos nociceptores musculares 

(CHEN e cols., 2011). O estresse psicológico produzido por restrição hídrica induziu pronunciada 

hiperalgesia mecânica nos músculos esqueléticos. Essas evidências sugerem que as alterações no 

funcionamento dos nociceptores aferentes primários dos músculos esqueléticos produzidas por 

situações de estresse crônico são importantes para promover hiperalgesia mecânica 

musculoesquelética em ratos (CHEN e cols., 2011). De fato, estudos demonstram que em 

determinadas condições experimentais, tanto estresse agudo como crônico, podem resultar em 

hiperalgesia (QUINTERO e cols., 2003; IMBE e cols., 2004). Assim, estudos prévios demonstram 

que uma hora de restrição física por dia, durante 40 dias, produziu hiperalgesia térmica, a qual 

persiste por pelo menos 28 dias após a suspensão do estresse crônico (TORRES e cols., 2003b). 

Neste modelo experimental de estresse crônico, a administração de formalina 1,5% na região da 

ATM de ratos promoveu aumento de comportamentos nociceptivos depois de repetidos 

procedimentos de estresse de restrição (GAMEIRO e cols., 2005), demonstrando hiperalgesia. 

É importante ressaltar que situações de estresse promovem uma série de mudanças 

fisiológicas e comportamentais que podem alterar os sistemas hormonais e de neurotransmissores 

provocando respostas distintas em um mesmo indivíduo a cada nova situação (TORRES e cols., 

2003a). A modulação nociceptiva induzida pelo estresse inclui alterações nos sistemas opioidérgico 
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(YAMADA e NABESHIMA, 1995), serotoninérgico (QUINTERO e cols., 2000), adenosinérgico 

(TORRES e cols., 2003a) e noradrenérgico (WATKINS e MAYER, 1982). Evidências demonstram 

que o estresse crônico pode atuar facilitando a transmissão da informação nociceptiva em modelos 

animais (IMBE e cols., 2004; IMBE e cols., 2010), bem como em pacientes com dor crônica 

(KARP e cols., 2008). 

Considerando o circuito neural envolvido na modulação nociceptiva, o bulbo ventromedial 

rostral (RVM), incluindo o núcleo magno da rafe, e o lócus coeruleus desempenham papel crucial 

no sistema descendente de modulação da dor (BASBAUM e FIELDS, 1984; REN e DUBNER, 

2002). Em particular, é possível que o estresse crônico repetido, por restrição física, diminui a EKR 

fosforilada (proteína quinase sinalizadora) no lócus coeruleus, inibindo a ativação da via 

descendente inibitória noradrenérgica (IMBE e cols., 2006). Além disso, o estresse crônico induziu 

aumento da EKR no RVM, resultando em maior ativação de neurônios serotoninérgicos os quais 

estão correlacionados com a modulação nociceptiva (WOOD e RUSSO, 2001). Por sua vez, as vias 

descendentes serotoninérgicas exercem controle bidirecional na nocicepção (REN e DUBNER, 

2002), sendo os efeitos facilitatórios promovidos pela sensibilização central de neurônios da medula 

espinhal via receptores 5HT3 (SUZUKI e cols., 2001). 

Por outro lado, estudo de Gameiro e cols. (2006b) demonstrou que a administração i.p. de 

fluoxetina, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, 30 minutos antes da administração de 

formalina 1,5 % na ATM esquerda de ratos promoveu efeito analgésico. Em adição, a imipramina, 

um antidepressivo tricíclico, inibidor da recaptação de serotonina e adrenalina, é amplamente 

utilizado para controle da dor crônica (MAGNI, 1991). De fato, a administração repetida de 

imipramina reduziu significativamente a hiperalgesia térmica e preveniu comportamentos de 

ansiedade relacionados a situações de dor crônica (MATSUZAWA-YANAGIDA e cols., 2008). 

Este achado corrobora estudo anterior que demonstrou potente efeito antinociceptivo no teste de 

formalina em ratos portadores de dor crônica (MOCHIZUCKI, 2004). 

Além de alterações nos sistemas de neurotransmissores, o estresse promove alterações 

também na ativação do eixo hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA, BODNAR e cols., 1979). Estudos 

evidenciaram a presença de altos níveis de cortisol em pacientes portadores de dor orofacial, sendo 

estes índices mais altos dos que os encontrados em pacientes com depressão e fibromialgia, e de 

pacientes portadores de dores musculares generalizadas (KORZUN e cols., 2002; KLERMAN e 

cols., 2001). Dessa forma, é possível que a dor da região orofacial seja um estímulo mais intenso 

para ativação do eixo HPA do que dor em outras regiões do corpo. Assim, sugere-se que pacientes 

com DTM possuam hiperatividade do eixo HPA (GAMEIRO e cols., 2006a). Considerando que a 

dor é um forte estímulo ativador do eixo HPA (PACAK e PALKOVITS, 2001), é possível que os 

altos níveis de cortisol encontrados na urina de pacientes com DTM representem a resposta 
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fisiológica ao estresse crônico, devido a presença da dor (GEISSLER, 1985). Assim, a dor atuaria 

como potente estressor associada ao aumento crônico do fator liberador de corticotropina (CRF) ou 

outros mediadores centrais do eixo HPA (GEISSLER, 1985). Ainda, a ativação aumentada de 

componentes centrais do eixo HPA pode resultar em hiperalgesia (ROVERONI e cols., 2001). 

 

5. Fator Liberador de Corticotropina 

Estudos demonstram que o CRF e seus receptores medeiam respostas comportamentais, 

endócrinas e autonômicas para o estresse (DUNN e BERRIDGE, 1990). A cronicidade do estresse 

pode levar a respostas adaptativas alteradas, as quais podem resultar em síndromes psiquiátricas, 

como as desordens da ansiedade e da depressão (SHEKHAR e cols., 2005), sendo assim, o aumento 

na produção e liberação de CRF neuronal pode estar presente em diferentes doenças psiquiátricas, 

alterações gastrointestinal, cardiovascular, metabólica e reprodutiva atribuídas ao estresse (HABIB 

e cols., 2001). 

Em 1981, o isolamento e a caracterização do CRF (VALE e cols., 1981) foram 

responsáveis por grande avanço no entendimento das respostas de estresse. Atualmente, um 

conjunto de considerações sugere que peptídeo CRF, bem como a urocortina, um peptídeo 

endógeno que apresenta homologia com os peptídeos da família do CRF, atuem de maneira distinta 

na geração de respostas de estresses por meio dos receptores CRF1 e CRF2, os quais são 

diferentemente expressados em neurônios encefálicos, localizados no neocórtex, regiões límbicas e 

no tronco encefálico (CHEN e cols., 1993; PERRIN e cols., 1995). Ambos receptores, CRF1 e 

CRF2, pertencem à classe B das superfamílias dos receptores com sete alças transmembrana que 

sinalizam o acoplamento da proteína G. Desta forma, está estabelecido que a ligação de agonistas 

dos receptores CRF na dominância extracelular dos receptores CRF1 e CRF2 promovem 

transformação na forma dos receptores, levando-os a um estado ativo, aumentando sua afinidade a 

proteína Gs (estimuladora) que leva a estimulação da adenilato ciclase com ativação da proteína 

kinase-A (PKA) e outras vias envolvendo ativação de AMPc, produzindo fosforilação de proteínas 

e transcrição de genes entre outros efeitos (HAUGER e DAUTZENBERG, 1999).  

Os receptores CRF1 e CRF2 possuem 71 % de similaridade na sequência de aminoácidos, 

entretanto, são distintos quanto suas localizações no sistema nervoso central (SNC). Os receptores 

CRF1 são amplamente expressos no encéfalo de mamíferos e na hipófise. Especificamente, alta 

densidade de RNAm para o receptor CRF1 tem sido encontrada na hipófise anterior, córtex cerebral, 

cerebelo, amígdala, hipocampo, bulbo olfatório, núcleo parabraquial e núcleos de nervos craniais 

como o oculomotor, hipoglosso e trigêmio (SOUZA e cols., 1985; SANCHEZ e cols., 1999). 

Ainda, esses receptores encontram-se em maior número durante a inflamação (UZUKI e cols., 



 28 

2001). Os receptores CRF2 são encontrados predominantemente no septo lateral, hipotálamo 

ventromedial e plexo coróide (POTTER e cols., 1994). 

Em situações de estresse, CRF endógeno é liberado por terminações neuronais em diversas 

regiões do SNC, como amígdala e hipotálamo. O complexo amigdalóide, em particular, apresenta 

alta concentração de receptores CRF e é a região extra hipotalâmica que possui a maior 

concentração de neurônios contendo esse peptídeo (SKORZEWSKA e cols., 2008). Estudo de 

Souza e cols., (1985) demonstrou que enquanto o núcleo basolateral da amígdala (BLA) apresenta 

alta concentração de receptores para CRF e baixa imunorreatividade ao peptídeo CRF, o núcleo 

central da amígdala (CEA) possui alta imunorreatividade ao CRF, mas baixa concentração de 

receptores para esse peptídeo (SOUZA e cols., 1985). Durante períodos de estresse, o aumento da 

liberação de CRF na amígdala, e a ativação de receptores locais, medeiam alterações 

comportamentais e autonômicas (KOOB e HEINRICHS, 1999). De fato, alguns trabalhos sugerem 

que o CEA participa da alteração da atividade basal autonômica em resposta ao estresse (FOLKOW 

e cols., 1982; GALENO e cols., 1984). Estudos neuroanatômicos mostraram a existência de uma 

conexão recíproca entre o CEA e os núcleos do tronco encefálico envolvidos no controle da 

atividade autonômica (VEENING e cols., 1984), dentre eles a área parabraquial (SCHWABER e 

cols., 1988), o núcleo do trato solitário (ZARDETTO-SMITH e GRAY, 1990) e o complexo dorso 

vagal (DANIELSEN e cols., 1989). 

Além das alterações comportamentais promovidas pelo CRF, tem sido demonstrado o 

envolvimento deste peptídeo em outras funções, tal como a nocicepção. Desta maneira, a ativação 

de receptores CRF pode ser fundamental na modulação da nocicepção (CUI e cols., 2004). Estudos 

têm mostrado que a administração intracerebroventricular de CRF induz efeitos antinociceptivos em 

ratos submetidos ao teste de formalina (LARIVIERE e MELZACK, 2000) e no teste de placa 

quente (BIANCHI e PANERAI, 1995). Em estudo de Cui e cols. (2004), o limiar nociceptivo de 

ambos os estímulos nocivos, térmico e mecânico, aumentou significantemente após administração 

de CRF no CEA. Estes autores sugeriram que este efeito antinociceptivo pode ter sido mediado por 

receptores CRF1, e que a ativação destes, leva a ativação de projeções eferentes do CEA para a 

substância cinzenta periaquedutal, estrutura conhecida por ser parte das vias inibitórias 

descendentes para a coluna dorsal da medula espinhal (FIELDS e BASBAUM, 1994; MILLAN, 

1999). Estudo recente de Donatti e Leite-Panissi (2013) corrobora estes achados prévios, e 

demonstraram que a administração de CRF no CEA promoveu antinocicepção no teste de placa 

quente em cobaias. Em adição, Poree e cols. (1989) investigaram o efeito da administração 

intravenosa de CRF, nas respostas de neurônios trigeminais à estímulos térmicos nocivos e 

verificaram inibição dos potenciais de ação, sugerindo propriedade antinociceptiva periférica. 
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O mecanismo através do qual o CRF promove antinocicepção ainda não é completamente 

entendido. Efeitos analgésicos induzidos pela administração central ou periférica de CRF podem ser 

mediados per mecanismos opióides (HARGREAVES e cols., 1990; SONG e TAKEMORI, 1990) 

ou não opióides (CEPEDA e cols., 2004). É possível que os efeitos analgésicos sejam mediados por 

mecanismos não opióides associados a liberação de glicocorticóides endógenos em resposta à 

administração central de CRF (YARUSHKINA e cols., 2011). Porém, evidências sugerem que os 

glicocorticóides participariam da analgesia induzida pelo CRF apenas frente à estímulos mecânicos 

e não térmicos (VIT e cols., 2006). De fato, estudo de Poree e cols. (1989) demonstrou que os 

efeitos antinociceptivos promovidos pelo CRF à estímulos térmicos nocivos não foram revertidos 

em animais que tiveram as glândulas hipófise e adrenal previamente removidas. Dessa forma, 

estudos complementares são necessários para compreender a ação do CRF na modulação da 

informação nociceptiva. 
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II. OBJETIVOS 

 

Fundamentado na literatura descrita o objetivo deste trabalho foi avaliar a nocicepção e o 

comportamento emocional em ratos portadores de inflamação persistente na articulação 

temporomandibular (ATM), induzida por administração de adjuvante completo de Freund (CFA) 

em diferentes situações de estresse (agudo, crônico repetido e variado). Ainda, investigou-se o 

possível envolvimento de receptores CRF do núcleo central da amígdala na modulação nociceptiva 

de ratos portadores de inflamação persistente das ATMS, 

Para isso este trabalho apresenta os seguintes objetivos específicos: 

1. Verificar se a inflamação persistente da ATM em ratos altera a sensibilidade 

mecânica orofacial (avaliada pelo limiar de retirada à estímulo mecânico inócuo), a 

sensibilidade nociceptiva secundária, por meio do teste da placa quente, e o comportamento 

emocional pela exposição ao teste do Labirinto em Cruz Elevado (LCE). 

2. Avaliar o efeito do estresse agudo e crônico (repetido e variado) na 

sensibilidade mecânica orofacial, na sensibilidade nociceptiva secundária (teste de placa 

quente), e no comportamento emocional em ratos com a inflamação persistente da ATM. 

3. Analisar se o tratamento com um antidepressivo tricíclico (inibidor da 

recaptação de catecolaminas), imipramina, por 5 dias, é capaz de promover alteração da 

sensibilidade mecânica orofacial (por meio da avaliação do limiar de retirada frente à 

estímulo mecânico inócuo), da sensibilidade nociceptiva secundária (por meio do teste da 

placa quente) e do comportamento emocional no teste do LCE. 

4. Avaliar se a administração de agonista e antagonista para receptores CRF no 

núcleo central da amígdala promove alteração da sensibilidade nociceptiva secundária em 

ratos com inflamação persistente da ATM. 
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III. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1. Animais 

Foram utilizados ratos Wistar (250 a 300 gramas, n = 113) cedidos pelo Biotério Central do 

Campus de Ribeirão Preto. Os ratos foram mantidos em caixas acrílicas coletivas (4 animais por 

caixa) com 1394 cm2 de área de piso, em ambiente com temperatura controlada (24 ºC ± 1 ºC) e 

ciclo claro-escuro de 12 horas (ciclo claro se iniciando às 7 horas), com água (de acordo com o 

protocolo) e comida ad libitum. 

Todos os protocolos experimentais foram realizados de acordo com os regulamentos e 

cuidados na utilização de animais de laboratório, conforme a Legislação Brasileira vigente, e foram 

aprovados pela Comissão de Ética para o Uso de Animais da Prefeitura do Campus Administrativo 

de Ribeirão Preto/USP Processo no. 2009.1.592.53.6. 

 

2. Indução de Inflamação na ATM 

Os animais foram anestesiados com cloridrato de cetamina 10 % (75 mg/kg) associado a 

xilazina 4 % (10 mg/kg) e receberam a injeção de Adjuvante Completo de Freund (CFA, F5881, 

Sigma, St Louis) em suspensão (óleo/salina 1:1) num volume total de 50 µL ou de solução salina 

0,9 % na região das ATMs bilateralmente. Para a injeção foi utilizada uma seringa de 1 mL 

graduada em 0,01 mL e uma agulha fina 30½ G (30 x 13 mm). Para localização das ATMs foi 

realizada a palpação do arco zigomático e do côndilo para identificação do local correto da injeção. 

A agulha foi inserida na região imediatamente inferior à borda posteroinferior do arco zigomático e 

avançada em direção anterior até entrar em contato com a borda posterolateral do côndilo (ZHOU e 

cols., 1999) (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Fotografia ilustrando a aplicação de solução salina 0,9 % ou adjuvante completo de Freund (CFA, 

50 µL) na articulação temporomandibular (ATM) de um animal experimental. Fonte: arquivo pessoal.  
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3. Avaliação da Sensibilidade Mecânica Orofacial 

Para avaliação da sensibilidade mecânica orofacial, foi avaliado o limiar de retirada da 

cabeça após a aplicação de um estímulo mecânico não nocivo, por meio do uso de um 

anestesiomêtro digital modelo von Frey (Insight Instrumentos, Ribeirão Preto, SP, Brasil), o qual 

faz uso de um filamento com aumento progressivo de força (em gramas). Este estímulo foi aplicado 

antes e 15 dias após a indução ou não da inflamação persistente nas ATMs (Figura 2). O limiar de 

retirada da cabeça foi avaliado em gramas. Para realização dos testes os animais foram mantidos 

individualmente em uma caixa acrílica sem restrição de movimentos por 20 minutos, inicialmente 

para habituação. Após este período foram levemente restritos e o estímulo foi aplicado na face 

lateral 2 mm abaixo da borda posterior do arco zigomático. Foram realizadas 3 medidas de limiar 

em cada sessão teste, sendo a média destes 3 valores considerado como o limiar de retirada 

propriamente dito. 

 

Figura 2: Fotografia representativa da avaliação da sensibilidade mecânica orofacial utilizando o 

anestesiômetro modelo Von Frey. Fonte: arquivo pessoal. 

 

4. Teste de Placa Quente 

O aparelho utilizado consistiu de uma placa quente de alumínio a 48 ± 0,5 °C com uma cuba 

de acrílico removível medindo 28 cm de altura, 26 cm de comprimento e 18 cm de largura, onde os 

animais foram colocados (Figura 3). O parâmetro de observação foi o registro do tempo de latência 

de lambidas em um dos membros posteriores ou saltos, sendo que o tempo de corte para este teste 

foi padronizado em 30 segundos, para evitar possíveis danos teciduais. 

Inicialmente foi realizada a latência basal. Após esse procedimento os animais foram 

submetidos aos procedimentos experimentais de administração de CFA ou solução salina nas 

ATMs. Após um período de 15 dias foi avaliada a nocicepção durante 60 minutos, em intervalos 

aleatórios. Para latência basal foi considerada uma média de três medidas obtidas. 
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Figura 3: Fotografia do aparato utilizado para avaliação da nocicepção térmica. Fonte: arquivo pessoal. 

 

5. Labirinto em Cruz Elevado 

O Labirinto em Cruz Elevado (LCE) é constituído de dois braços abertos (50 x 10 cm) 

perpendiculares a dois braços fechados de mesma medida, mas circundados por paredes elevadas 

(40 cm de altura). Todo o aparato encontra-se elevado 50 cm do solo (PELLOW e cols., 1985, 

Figura 4). 

A atividade exploratória do animal no LCE foi avaliada individualmente, segundo os 

seguintes parâmetros tradicionais: 

 Número de entradas nos braços abertos: números de vezes que o animal atravessa 

com as quatro patas para o interior desses braços: 

 Número de entradas nos braços fechados: número de vezes que o animal atravessa 

com as quatro patas para o interior desses braços; 

 Percentual de tempo nos braços abertos: foi obtido através da relação entre o tempo 

gasto nos braços abertos do labirinto pelo tempo total do teste (5 min). 

% Tempo = 100 X Tempo nos BA 

       Tempo total do teste 

 

As sessões do teste no LCE foram filmadas com a utilização do programa The Observer. O 

teste do LCE tem a duração de 5 minutos. 
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Figura 4: Fotografia do aparato utilizado no teste do labirinto em cruz elevado (LCE). Fonte: arquivo 

pessoal. 

 

6. Estresse Agudo 

O estresse agudo foi realizado em laboratório, utilizando um aparato metálico, de 20 cm 

de comprimento e diâmetro ajustável. O aparato metálico possui ventilação adequada ao longo do 

seu comprimento, e as suas extremidades fechadas, não permitindo que o animal se movimente, 

ficando em situação de restrição física (Figura 5). Para a realização do estresse agudo, o animal foi 

submetido a 2 horas de restrição. 

 

Figura 5: Fotografia do aparato utilizado para realização do estresse de restrição. Fonte: arquivo pessoal. 

 

7. Estresse Crônico 

O estresse crônico foi dividido em dois protocolos distintos: repetitivo e variado. No 

protocolo de estresse repetitivo, os ratos permaneceram em restrição física 2 horas por dia durante 

10 dias. Para o estresse crônico variado foram realizadas 5 metodologias diferentes reproduzidas 

duas vezes cada uma, porém não de forma consecutiva (protocolos adaptados de SHI e cols., 2010 e 

WILLNER e cols., 1987). As situações estressoras foram as seguintes: 
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- Agitação: os ratos foram colocados individualmente em uma caixa sobre uma mesa 

agitadora durante 15 minutos. 

-  Nado Forçado: foi realizado em um tanque metálico quadrado com 50 cm de altura e 35 

cm de lado, preenchido com água até uma altura de 22 cm, evitando o contato do animal 

com o chão ou com a borda superior quando este permanece em livre movimentação na 

posição vertical. A temperatura da água foi controlada e mantida a 25 ± 1ºC. O tempo 

deste procedimento foi de 15 minutos. 

- Restrição Forçada: foi realizada em aparato metálico ventilados como descrito 

anteriormente, pelo período de 2 horas. 

- Exposição ao frio: ratos foram expostos à temperatura de 10°C, estando em caixas 

plásticas individuais, pelo período de 30 minutos. 

- Privação de Água: foi removido o bebedouro por 24 horas. 

 

 

 Figura 6: Fotografia dos procedimentos de estresse variado. A; Estresse de Restrição; B: Nado Forçado; C: 

Estresse por agitação; D: Estresse por exposição ao frio. Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

8. Verificação e quantificação do extravasamento plasmático na ATM 

No final de cada experimento, os animais foram anestesiados com cloridrato de cetamina 10 

% (75 mg/kg) associado à xilazina 4 % (10 mg/kg) para administração do corante Azul de Evans 

(0,1%, 5 mg/kg, Sigma Chemicals, via veia peniana) para confirmar o acerto do local da injeção de 

CFA na região das ATMs pelo exame visual do extravasamento plasmático em postmortem (HASS 
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e cols., 1992). Em resumo, o corante liga-se a proteínas plasmáticas, as quais são utilizadas como 

marcadores de extravasamento plasmático. Após 45 minutos da injeção do corante, os animais 

foram anestesiados profundamente com sobredose da mesma associação anestésica (cloridrato de 

cetamina 10 % 225 mg/kg associado à xilazina 4 % 30 mg/kg) e a região da ATM foi analisada 

cuidadosamente com microscópio de dissecação para a avaliação do local da injeção. 

Ainda, para quantificação do extravasamento plasmático na ATM, após a sobredose 

anestésica, os animais do Protocolo 1 (descritos a seguir), foram submetidos a eutanásia por meio 

do rompimento do diafragma, seguida da perfusão transcardíaca com salina tamponada (PBS; 0,05 

M, pH = 7,4). Em seguida, os tecidos articulares foram dissecados para padronizar o tamanho (30 ± 

2 mg) e armazenados a -20°C até a análise. O corante foi extraído pela imersão das amostras em 1 

mL de formamida a 60°C por 24 horas. A quantia de corante azul nas amostras de tecido foi 

determinada usando um espectrofotômetro que mede a absorbância da solução de formamida (v = 

620 nm). A concentração do corante foi calculada por grama de tecido. 

 

9. Dosagem de Corticosterona 

Para avaliar se os protocolos de estresse promovem ativação do eixo HPA, foi realizado 

neste estudo a dosagem da corticosterona plasmática. Para a análise da dosagem da corticosterona 

plasmática nas condições experimentais, seis ratos de cada subgrupo experimental foram 

selecionados aleatoriamente e o sangue coletado por meio de decapitação sem anestesia prévia para 

que não houvesse interferência na dosagem. Após sua obtenção, o sangue foi centrifugado por 20 

minutos à 4°C com velocidade de 3500 rpm, e 2000 µL do componente plasmático (sobrenadante) 

coletado. Deste plasma coletado, 50 µL foi processado pelo método Luminex® 200™ System, que 

consiste na identificação de microesferas coradas por fluoróforos (VEINALDE e cols., 2013). Por 

meio do imunoensaio, anticorpos de captura localizados na superfície da microesfera são detectados 

por um marcador fluorescente, a ficoeritrina (PE) e feixes de dois lasers diferentes detectam a 

microesfera e quantificam o sinal de reporte em cada uma. 

 

10. Procedimento Cirúrgico 

Inicialmente, os ratos foram anestesiados com uma injeção intramuscular da associação de 

cloridrato de cetamina 10 % (75 mg/kg) e xilazina 4 % (10 mg/kg). Em seguida, foram colocados 

em um aparelho estereotáxico (Insight Ltda, Brasil) tendo a cabeça fixada por meio de duas barras 

auriculares e de um suporte bucal. A peça bucal do exterotáxico permaneceu abaixo do plano 

horizontal por 21,4 mm em relação ao ducto auricular, sendo considerado de 14,4 mm a distância 

do ducto ao bregma. Foi injetado, subcutaneamente, 0,2 mL de xilocaína a 2 % e felinefrina a 0,04 
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%, na região do escalpo a ser aberta, para reduzir a sensibilidade dolorosa e o sangramento no local.  

Foi realizada assepsia da pele após tricotomia, com álcool iodado e após esses procedimentos foi 

realizada uma incisão longitudinal na pele da cabeça e no tecido subcutâneo. A calota craniana foi 

exposta e efetuada nova assepsia da região com água oxigenada 10 vol. e merthiolate. Após a 

exposição da calota craniana foram realizados dois orifícios com auxílio de um motor elétrico de 

baixa rotação e de uma fresa odontológica esférica de aço inoxidável número 4 (carbide). Em um 

orifício foi rosqueado um pequeno parafuso com a finalidade de servir de apoio para o capacete de 

acrílico, confeccionado com resina autopolimerizável (Simplex, Dental Fillings), o outro orifício 

permitiu a introdução da cânula guia nas regiões pré-estabelecidas por meio do uso da coordenadas 

esterotáxicas do Atlas de Swanson (1992) para ratos. 

Após a completa polimerização do acrílico, removeu-se o suporte de apoio da cânula guia 

acoplada a torre do esterotáxico, e colocou-se na mesma, já fixada, um mandril oclusor de aço 

inoxidável com 0,2 mm de diâmetro e do mesmo comprimento da cânula guia, para evitar uma 

possível obstrução. 

Trinta minutos antes do início da cirurgia, os animais receberam, via subcutânea, 1 mL/Kg 

de flunixina meglumine 1 % (Banamine Schering-Plought SA, RJ), um antiinflamatório, 

antipirético e analgésico de longa duração, para contribuir com a recuperação pós-cirúrgica e 0,3 

mL/kg de Pentabiótico veterinário pequeno porte (Fort Dodge). 

 

11. Cânula guia e microinjeção 

As cânulas guias foram confeccionadas a partir de segmentos de agulhas hipodérmicas de 

aço inoxidável com 0,6 mm de diâmetro externo e 14 mm de comprimento. O implante foi realizado 

no hemisfério esquerdo unilateral, e as coordenadas utilizadas foram de acordo com o Atlas de 

Swanson (1992) para ratos, conforme segue: 

Núcleo Central da Amígdala: AP= - 2,3 mm a partir do bregma; L= 4,0 mm a partir da linha 

média; P= 7,0 mm a partir da calota craniana. 

A microinjeção foi realizada com uma seringa Hamilton 10,0 µL (EUA), conectada a uma 

agulha dental, de 0,3 mm de diâmetro externo e 15 mm de comprimento, por um segmento de 

polietileno PE-10 de aproximadamente 45 cm. Dessa forma, a agulha alcançou o tecido cerebral, 

ultrapassando em 1 mm a extremidade inferior da cânula guia. Parte do polietileno foi preenchida 

com a droga utilizada e a outra parte, com água destilada, com uma bolha de ar separando os dois 

líquidos. A microinjeção foi realizada sempre no volume de 0,2 µL e durante 60 segundos. 
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12. Fármacos 

Os seguintes fármacos foram utilizados: imipramina (antidepressivo tricíclico, IMI; 15 

mg/Kg, i.p.; Sigma, EUA), dissolvida em salina estéril, agonista não específico para os receptores 

CRF (CRF, C3042 Sigma St. Louis, MO) e antagonista não específico dos receptores CRF (α-h-

CRF9-41, C246 Sigma St. Louis, MO). A concentração utilizada para o CRF e para o α-h-CRF9-41 foi 

de 1,0 µg/0,2 µL, de acordo com estudo de prévio de Donatti e Leite-Panissi (2013). 

 

13. Histologia 

Com o término dos experimentos onde se administrou drogas intracerebral, os ratos foram 

anestesiados com sobredose da associação de cloridrato de cetamina 10 % (225 mg/kg) e xilazina 

4% (30 mg/kg) via i.m. e em seguida foi realizado a eutanásia, por meio do rompimento do 

diafragma seguida de perfusão utilizando uma bomba peristáltica no ventrículo esquerdo cardíaco 

com solução fisiológica de 0,9 % para remoção do sangue e após com formol a 10 % para a fixação 

dos tecidos. Os encéfalos dos ratos foram removidos e mantidos em formol 10 % por pelo menos 

quatro dias. Após este período foram colocados em uma solução de sacarose a 20 % por 48 hs ou 

até que o material tivesse migrado para o fundo do recipiente, indicando saturação de tecido. Após a 

crioproteção, os encéfalos foram cortados em micrótomo de congelação (40 µm; Microm, EUA) e 

foi realizado o processo histológico utilizando a técnica de coloração com Nissl. As secções foram 

observadas no microscópio para determinar se as microinjeções alcançaram a estrutura alvo, no 

caso o núcleo central da amígdala. 

 

14. Protocolos Experimentais 

Protocolo 1: Avaliação do estresse agudo, crônico repetido ou crônico variado na resposta 

nociceptiva aguda e do comportamento emocional em ratos portadores de inflamação persistente 

nas ATMs induzida por CFA. 

Grupo 1 (n = 6, SAL): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar basal à placa quente os ratos receberam injeção de 50 µL de solução salina na 

região das ATMs bilateralmente. Após 15 dias avaliou-se novamente a sensibilidade mecânica 

orofacial e os ratos foram submetidos ao teste de placa quente durante 60 minutos, em intervalos 

aleatórios. Vinte e quatro horas depois do teste de placa quente, realizou-se o teste do LCE. 

Grupo 2 (n = 6, CFA): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar basal à placa quente os ratos receberam injeção de 50 µL de Adjuvante 

Completo de Freund (CFA) em suspensão (óleo/salina 1:1) na região das ATMs bilateralmente. 
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Após 15 dias avaliou-se novamente submetidos a sensibilidade mecânica orofacial e realizou-se o 

teste de placa quente durante 60 minutos, em intervalos aleatórios. Vinte e quatro horas depois do 

teste de placa quente, realizou-se o teste do LCE. 

Grupo 3 (n = 6, SAL+EA): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar à placa quente os ratos receberam injeção de solução salina na região das 

ATMs bilateralmente. No 15 dia esses animais foram submetidos a estresse de restrição agudo (2 

horas de restrição) e em seguida foram submetidos ao teste de sensibilidade mecânica orofacial 

(avaliação do limiar de retirada frente à estímulo inócuo mecânico) e ao teste de placa quente 

durante 60 minutos, em intervalos aleatórios. Vinte e quatro horas depois do teste de placa quente, 

realizou-se o teste do LCE. 

Grupo 4 (n = 6, CFA+EA): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar à placa quente os ratos receberam injeção de CFA na região das ATMs 

bilateralmente. No 15 dia foram submetidos a estresse de restrição agudo (2 horas de restrição) e 

em seguida foram submetidos ao teste de sensibilidade mecânica orofacial (avaliação do limiar de 

retirada frente à estímulo inócuo mecânico) e ao teste de placa quente durante 60 minutos, em 

intervalos aleatórios. Vinte e quatro horas depois do teste de placa quente, realizou-se o teste do 

LCE. 

Grupo 5 (n = 6, SAL+ECV): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar basal à placa quente, os ratos receberam injeção de solução salina na região das 

ATMs bilateralmente. No 5º dia, esses ratos foram submetidos a estresse crônico variado por 10 

dias, sendo novamente submetidos ao teste de sensibilidade mecânica orofacial (avaliação do limiar 

de retirada frente à estímulo inócuo mecânico) e nociceptiva secundária, por meio do teste de placa 

quente durante 60 minutos, em intervalos aleatórios. Vinte e quatro horas depois os ratos foram 

avaliados no LCE. 

Grupo 6 (n = 6, CFA+ECV): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar basal à placa quente, os ratos receberam injeção de CFA na região das ATMs 

bilateralmente. No 5º dia, esses ratos foram submetidos a estresse crônico variado por 10 dias, 

sendo novamente submetidos ao teste de sensibilidade mecânica orofacial (avaliação do limiar de 

retirada frente à estímulo inócuo mecânico) e nociceptiva secundária, por meio do teste de placa 

quente durante 60 minutos, em intervalos aleatórios. Vinte e quatro horas depois os ratos foram 

avaliados no LCE. 

Grupo 7 (n = 6, SAL+ECR): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar basal à placa quente, os ratos receberam injeção de solução salina na região das 

ATMs bilateralmente. No 5º dia, esses ratos foram submetidos a estresse de restrição crônico 

repetido por 10 dias, sendo novamente submetidos ao teste de sensibilidade mecânica orofacial 
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(avaliação do limiar de retirada frente à estímulo inócuo mecânico) e nociceptiva secundária, por 

meio do teste de placa quente durante 60 minutos, em intervalos aleatórios. Vinte e quatro horas 

depois os ratos foram avaliados no LCE. 

Grupo 8 (n = 6, CFA+ECR): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar basal à placa quente, os ratos receberam injeção de CFA na região das ATMs 

bilateralmente. No 5º dia, esses ratos foram submetidos a estresse de restrição crônico repetido por 

10 dias, sendo novamente submetidos ao teste de sensibilidade mecânica orofacial (avaliação do 

limiar de retirada frente à estímulo inócuo mecânico) e nociceptiva secundária, por meio do teste de 

placa quente durante 60 minutos, em intervalos aleatórios. Vinte e quatro horas depois os ratos 

foram avaliados no LCE. 

 

Protocolo 2: Avaliação do efeito do tratamento sistêmico com inibidor de receptação de serotonina 

sobre a resposta nociceptiva aguda e sobre o comportamento emocional em ratos portadores de 

inflamação persistente nas ATMs induzida por CFA. 

Grupo 1 (n = 5, SAL+SAL): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar à placa quente os ratos desse grupo receberam injeção de 50 µL de solução 

salina na região das ATMs bilateralmente. No 10o dia experimental receberam injeção do veículo da 

imipramina (salina esterelizada, 1 mL/Kg, i.p) 2 vezes por dia durante 5 dias. No 15 dia avaliou-se 

novamente a sensibilidade mecânica orofacial e os ratos foram submetidos ao teste de placa quente 

durante 60 minutos, em intervalos aleatórios. Vinte e quatro horas depois do teste de placa quente, 

realizou-se o teste do LCE. 

Grupo 2 (n = 6, SAL+IMI): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar à placa quente os ratos desse grupo receberam injeção de 50 µL de solução 

salina na região das ATMs bilateralmente. No 10o dia experimental receberam injeção de 

imipramina (15 mg/Kg, i.p.) 2 vezes por dia durante 5 dias. No 15 dia avaliou-se novamente a 

sensibilidade mecânica orofacial e os ratos foram submetidos ao teste de placa quente durante 60 

minutos, em intervalos aleatórios. Vinte e quatro horas depois do teste de placa quente, realizou-se 

o teste do LCE. 

Grupo 3 (n = 6, CFA+SAL): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar à placa quente os ratos desse grupo receberam injeção de 50 µL de CFA em 

suspensão (óleo/salina 1:1) na região das ATMs bilateralmente. No 10o dia experimental receberam 

injeção de imipramina (15 mg/Kg, i.p) 2 vezes por dia durante 5 dias. No 15 dia avaliou-se 

novamente a sensibilidade mecânica orofacial e os ratos foram submetidos ao teste de placa quente 

durante 60 minutos, em intervalos aleatórios. Vinte e quatro horas depois do teste de placa quente, 

realizou-se o teste do LCE. 
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Grupo 4 (n = 7, CFA+IMI): após a realização da avaliação basal da sensibilidade mecânica 

orofacial e do limiar à placa quente os ratos desse grupo receberam injeção de 50 µL de CFA em 

suspensão (óleo/salina 1:1) na região das ATMs bilateralmente. No 10o dia experimental receberam 

injeção do veículo (salina esterelizada, 1 ml/kg, i.p) 2 vezes por dia durante 5 dias. No 15 dia 

avaliou-se novamente a sensibilidade mecânica orofacial e os ratos foram submetidos ao teste de 

placa quente durante 60 minutos, em intervalos aleatórios. Vinte e quatro horas depois do teste de 

placa quente, realizou-se o teste do LCE. 

 

Protocolo 3: Efeito da administração de agonista e antagonista para receptores CRF no núcleo 

central da amígdala na sensibilidade nociceptiva em ratos portadores de inflamação persistente 

das ATMs. 

Após o período de recuperação da cirurgia para implante da cânula-guia no CEA (6 dias), 

foram formados os seguintes grupos experimentais: 

Grupo 1 (n = 7, SAL+SAL): após a realização da avaliação basal do limiar à placa quente, 

ratos desse grupo receberam injeção de 50 µL de solução salina na região das ATMs. No 15º dia os 

animais receberam microinjeção do veículo (salina esterilizada 0,9%, 0,2 µL) no núcleo central da 

amígdala e a seguir foram submetidos ao teste de placa quente. 

Grupo 2 (n = 7, SAL+CRF): após a realização da avaliação basal do limiar à placa quente, 

ratos desse grupo receberam injeção de 50 µL de solução salina na região das ATMs. No 15º dia os 

animais receberam microinjeção do agonista do receptor CRF na dose 1,0 µg/0,2 µL no núcleo 

central da amígdala e a seguir foram submetidos ao teste de placa quente. 

Grupo 3 (n = 6, SAL+α-hCRF): após a realização da avaliação basal do limiar à placa 

quente, ratos desse grupo receberam injeção de 50 µL de solução salina na região das ATMs. No 

15º dia os animais receberam microinjeção do antagonista do receptor CRF na dose 1,0 µg/0,2 µL 

no núcleo central da amígdala e a seguir foram submetidos ao teste de placa quente. 

Grupo 4 (n = 7, CFA+SAL): após a realização da avaliação basal do limiar à placa quente, 

ratos desse grupo receberam injeção de 50 µL de CFA em suspensão (óleo/salina 1:1) na região das 

ATMs. No 15º dia os animais receberam microinjeção do veículo (salina esterilizada 0,9%, 0,2 µL) 

no núcleo central da amígdala e a seguir foram submetidos ao teste de placa quente. 

Grupo 5 (n = 7, CFA+CRF): após a realização da avaliação basal do limiar à placa quente, 

ratos desse grupo receberam injeção de 50 µL de CFA em suspensão (óleo/salina 1:1) na região das 

ATMs. No 15º dia os animais receberam microinjeção do agonista do receptor CRF na dose 1,0 

µg/0,2 µL no núcleo central da amígdala e a seguir foram submetidos ao teste de placa quente. 

Grupo 6 (n = 7, CFA+α-hCRF): após a realização da avaliação basal do limiar à placa 

quente, ratos desse grupo receberam injeção de 50 µL de CFA em suspensão (óleo/salina 1:1) na 
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região das ATMs. No 15º dia os animais receberam microinjeção do antagonista do receptor CRF 

(α-hCRF) na dose 1,0 µg/0,2 µL no núcleo central da amígdala e a seguir foram submetidos ao teste 

de placa quente. 

 

15. Eutanásia 

Com o término dos experimentos, todos os animais foram submetidos à eutanásia com 

sobredose anestésica com a associação de cloridrato de cetamina 10 % (225 mg/kg) e xilasina 4 % 

(30 mg/kg). Com destaque, de acordo com o protocolo experimental, foi realizada perfusão 

conforme descrito nos itens 8. Verificação e quantificação do extravasamento plasmático na ATM, 

e 13. Histologia. 

16. Análise dos resultados 

Para análise dos resultados do extrasavamento plasmático os dados foram serão 

apresentados em média ± erro padrão da média de μg/mg de tecido, e foi realizada para avaliação 

estatística teste T não-pareado, tendo como fatores o tratamento (SAL ou CFA). 

A dosagem de corticosterona plasmática será apresentada como média ± erro padrão da 

média pg/mL. Para análise estatística foi realizada uma ANOVA de duas vias, sendo considerados 

como fatores o tratamento (SAL ou CFA) e a condição (sem estresse e com estresse). Como pós-

teste foi realizado o teste de Newman-Keuls quando pertinente. Os dados foram considerados 

estatisticamente significantes quando p < 0,05. 

Para análise dos resultados do teste da sensibilidade mecânica orofacial os dados serão 

apresentados como a média do limiar de retirada ± erro padrão da média, em gramas, e foram 

avaliados antes e após os tratamentos, nos diferentes grupos experimentais. Como tratamento 

estatístico, foi realizado teste T-pareado, sendo os fatores considerados antes e após o tratamento. 

Os dados foram considerados significativos apenas quando p < 0,05. 

Os resultados do teste da placa quente foram normalizados de acordo com a seguinte 

fórmula: 

IAPQ = tempo de latência - linha de base 

30 - linha de base 

Onde IAPQ representa Índice de Antinocicepção da Placa Quente; o tempo de latência 

corresponde ao tempo que o animal leva para emitir a resposta após o tratamento experimental, 

linha de base é a duração da latência no período controle e o valor 30 corresponde ao tempo de 

corte do estímulo nocivo em segundos. 
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Para análise estatística foi realizada a análise de variância para medidas repetidas (ANOVA) 

de duas vias, sendo os fatores considerados o tratamento e o tempo. Como pós-teste foi realizado o 

teste de Newman-Keuls quando pertinente. Os dados foram considerados estatisticamente 

significantes quando p < 0,05. 

Para a análise estatística dos estudos comportamentais, foram calculadas as médias do 

número de entradas nos braços abertos e a porcentagem de tempo despendido nos braços abertos 

(%TBA) em relação ao total. Esta última variável será calculada de acordo com a fórmula a seguir: 

%TBA = 100 x [TA/(TA+TF)], onde: 

TA: tempo despendido nos braços abertos; e 

TF: tempo despendido nos braços fechados. 

 

O número total de entradas nos braços fechados foi utilizado como índice geral da atividade 

exploratória. As médias das variáveis descritas foram analisadas utilizando-se análise de variância 

(ANOVA) de uma via, considerando-se o fator tratamento. Como pós-teste foi realizado o teste de 

Newman-Keuls quando pertinente. Os dados foram considerados estatisticamente significantes 

quando p < 0,05. 

Para todas as análise dos dados foi utilizado o programa estatístico SigmaStat 3.1. 
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IV. RESULTADOS 
Para avaliar a inflamação persistente das ATMs dos ratos utilizados neste trabalho, além da 

avaliação do extravasamento plasmático intra-articular, por meio da microscopia de luz, após a 

dissecação do local da injeção, foi realizada a quantificação do extrasamento plasmático de ratos 

portadores (CFA) ou não (SAL) de inflamação persistente das ATMs. Os resultados mostraram 

aumento significativo do extravasamento plasmático do corante Azul de Evans (p < 0,05, teste t-

Student não pareado) nos ratos que receberam CFA intra-articular comparado com os ratos que 

receberam administração intra-articular de SAL (Figura 7). 

0

2

4

6

8

M
é

d
ia

 d
e

 e
x

tr
a

v
a

s
a

m
e

n
to

 p
la

s
m
á
ti

c
o

 

u
g

/m
g

 t
e

c
id

o

SAL CFA

* 

 

Figura 7: Média ± erro padrão da média do extravasamento plasmático do corante Azul de Evans, 15 dias 

após a administração de solução salina 0,9 % (SAL, n = 6) ou adjuvante completo de Freund (CFA, n = 6) 

bilateralmente na ATM de ratos. * p < 0,05, teste t-Student não-pareado. 

 

1. Protocolo 1: Avaliação do estresse agudo, crônico repetido ou crônico variado na resposta 

nociceptiva aguda e do comportamento emocional em ratos portadores de inflamação persistente 

nas ATMs induzida por CFA. 

 

Dosagem da corticosterona plasmática 

Inicialmente, para avaliar a ativação do eixo HPA, nos distintos protocolos, foi 

quantificada a corticosterona plasmática. Nossos resultados mostraram que o EA aumentou a 

concentração de corticosterona plasmática (Figura 8). Por outro lado, o ECV não alterou, enquanto 

que o ECR reduziu a corticosterona plasmática, (Figura 8). A aplicação da ANOVA de duas vias 

evidenciou diferença estatística no tratamento (F1,47 = 4,15, p = 0,048) e na condição (F1,47 = 

236,84, p ˂ 0,001), mas não há interação entre tratamento e condição (F1 ,47 = 0,63, p = 0,59). O 

teste post hoc de Newman-Keuls revelou diferença quando comparados o grupo dos ratos 

submetidos ao EA com os demais grupos, tanto nos ratos que receberam administração intra-
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articular de SAL quanto de CFA. Ainda, o teste post hoc de Newman-Keuls demonstrou diferença 

significativa quando comparados os ratos do grupo SAL+ EA com CFA+EA (p < 0,05, Figura 8). 

Por fim a dosagem de corticosterona plasmática dos grupos SAL+ECR e CFA+ECR foi diferente 

dos grupos SAL+ECV e CFA+ECV (p < 0,05, Newman-Keuls, Figura 8). 

 

0

50

100

150

200

C
o

n
c

e
n

tr
a

ç
ã

o
 C

o
rt

ic
o

s
te

ro
n

a
 (
n

g
/m

l)

Controle EA ECV ECR

SAL CFA

a, b

a

c c

 

Figura 8: Média ± erro padrão da média da concentração de corticosterona plasmática (ng/ml) em ratos com 

(CFA) ou sem (SAL) inflamação persistente das ATMs, submetidos (EA, ECV, ECR) ou não (Controle) a 

diferentes protocolos de estresse. (a) p < 0,05 teste de Newman Keuls quando comparado com os demais 

grupos, (b) p < 0,05 teste de Newman Keuls quando comparado com o grupo SAL+EA, (c) p < 0,05 teste de 

Newman Keuls quando comparado com SAL+ECV e CFA+ECV. EA: estresse agudo; ECV: estresse crônico 

variado; ECR: estresse crônico repetido. N = 6, para cada grupo experimental. 

 

Sensibilidade mecânica orofacial e Sensibilidade nociceptiva 

Com relação à sensibilidade mecânica orofacial, o tratamento com CFA intra-articular 

(ATMs), bilateralmente, promoveu redução do limiar de retirada em gramas (Figura 9). Além disso, 

ratos portadores de inflamação persistente das ATMs apresentaram redução do IA (Figura 10). Em 

adição, o estresse agudo (EA) aumentou o limiar de retirada mecânico em ratos sem inflamação as 

ATMs (Figura 9) bem como reverteu a redução do limiar de retirada mecânico orofacial induzido 

pela administração intra-articular de CFA (Figura 9), e impediu a redução do IA, induzida pelo 

CFA, até os 25 minutos do teste da placa quente (Figura 10B). Considerando a realização dos 

protocolos de estresse crônico, os resultados mostraram que o estresse crônico repetido (ECR) ou 
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variado (ECV) não impediram a redução do limiar de retirada frente à estímulo mecânico orofacial 

induzida pela administração intra-articular de CFA (Figura 9). Ressalta-se que nos grupo 

SAL+ECR e SAL+ECV (Figura 9) há redução significativa do limiar de retirada mecânico, bem 

como do IA, no teste da placa quente, quando comparado com os seus respectivos valores basais 

(Figuras 9 e 10). 

A análise estatística (teste t-Student pareado) dos resultados de sensibilidade mecânica 

orofacial apontou diferença significativa nos grupos SAL+EA (p < 0,001) e SAL+ECR (p < 0,001) 

quando comparados os valores do 15º dia experimental com os respectivos valores basais (Figura 

9). Em adição, há também diferença estatística significativa dos valores de retirada mecânica 

orofacial frente à estímulo inócuos nos grupos CFA (p < 0,005), CFA+EA (p < 0,001), CFA+ECV 

(p < 0,001) e CFA+ECR (p < 0,001, Figura 9). 

Considerando os resultados do teste da placa quente, a aplicação da ANOVA de duas vias 

para medidas repetidas evidenciou diferença do IA considerando o fator tratamento (F7,383 = 9,256; 

p < 0,001), o fator tempo (F7,383 = 5,550; p < 0,001), bem como observou-se interação tempo e 

tratamento (F49,383 = 1,827; p = 0,002). Com destaque, o teste post hoc de Newman-Keuls apontou 

diferença (p < 0,05) do IA nos grupos SAL (sem estresse) e SAL+EA quando comparados com o 

IA dos grupos SAL+ECR, SAL+ECV, CFA, CFA+ECR e CFA+ECV (Figura 10). Ainda, o grupo 

CFA foi diferente (p < 0,05) do grupo CFA+EA (Figura 10). Ressalta-se que o IA do grupo CFA 

diferiu (p < 0,05, Newman-Keuls) do seu IA basal, durante todo o período experimental (Figura 

10). Nos grupos submetidos ao estresse agudo, o IA foi diferente (p < 0,05, Newman-Keuls) do seu 

respectivo valor basal nos tempos 0 min e 5 min para o grupo SAL+EA e nos tempos 50 min e 60 

min para o grupo CFA+EA comparado com o tempo 0 min e 5 min (Figura 10C). Na interação 

tempo e tratamento a aplicação do teste post hoc Newman-Keuls evidenciou diferença (p < 0,05) do 

IA dos grupos SAL, SAL+EA e CFA+EA quando comparados com os grupos (CFA, SAL+ECR, 

SAL+ECV, CFA+ECV, CFA+ECR) nos períodos 0 min, 5 min, 15 min e 23 min do tempo 

experimental. Em adição, o IA do grupo CFA foi diferente (p < 0,05, Newman-Keuls) do IA do 

grupo SAL durante todo o período experimental (Figura 10). No tempo de 35 min, o IA dos grupos 

SAL e SAL+EA foi diferente (p < 0,05, Newman-Keuls) do IA dos grupos SAL+ECV, SAL+ECR, 

CFA+ECV e CFA+ECR. Aos 50 min do teste da placa quente, o IA dos grupos SAL e SAL+EA foi 

diferente (p < 0,05, Newman-Keuls) dos demais grupos, enquanto que aos 60 min do teste apenas o 

IA do grupo SAL+EA foi diferente dos demais tratamentos (Figura 10). 
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Figura 9: Média ± erro padrão da média do limiar de retirada (em gramas), após a aplicação de estímulo 

mecânico inócuo orofacial, antes (Basal) ou 15 dias após o tratamento intra-articular (ATM bilateral) com 

(CFA) ou solução salina 0,9% estéril (SAL), e submetidos (EA, ECV, ECR) ou não (Controle) a diferentes 

protocolos de estresse. * p < 0,05 teste t-Student pareado quando comparado o limiar de retirada (g) com o 

respectivo período basal. EA: estresse agudo; ECV: estresse crônico variado; ECR: estresse crônico repetido. 

Os números em parênteses representam o número de animais para cada grupo experimental.  
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Figura 10: Média ± erro padrão da média do Índice de Antinocicepção no teste da placa quente (IA), antes 

(Basal) ou 15 dias após o tratamento intra-articular (ATM bilateral) com (CFA) ou solução salina 0,9% 

(SAL), e submetidos a diferentes protocolos de estresse (EA, ECV, ECR) ou não. (a) p < 0,05 teste Newman-

Keuls quando comparado o IA do período experimental com seu respectivo IA basal. (b) p < 0,05 teste 

Newman-Keuls quando comparado o IA do grupo CFA com grupo SAL. (c) p < 0,05 teste de Newman 

Keuls quando comparado o IA com IA aos 0 min e 5 min. (*) p < 0,05 teste Newman-Keuls quando 

comparado o IA do grupo CFA+EA com o grupo CFA. (#) p < 0,05 teste Newman-Keuls quando comparado 

o IA dos grupos SAL+ECR, SAL+ECV, CFA+ECR e CFA+ECV com os grupos SAL, SAL+EA e 

CFA+EA. EA: estresse agudo; ECR: estresse crônico repetido; ECV: estresse crônico variado. n = 6 para 

cada grupo experimental. 
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Comportamento emocional avaliado no teste do Labirinto em cruz elevado 

Os resultados obtidos no teste do labirinto em cruz elevado mostraram que a administração 

de CFA intra-articular reduziu o número de entradas nos braços abertos (BA, Figura 11A), bem 

como a porcentagem de tempo nos braços abertos (%TBA, Figura 11C). Em adição, o estresse 

crônico variado (ECV) também reduziu o número de entradas nos BA e a %TBA no grupo sem 

inflamação persistente das ATMs (SAL+ECV, Figura 11). Destaca-se que não ocorreu alteração do 

número de entradas nos braços fechados, de todos os grupos realizados (Figura 11B). 

Na análise dos resultados do teste do labirinto em cruz elevado (LCE), a aplicação da 

ANOVA de uma via evidenciou diferença quanto ao tratamento considerando o número de entradas 

nos braços abertos (BA, F7,47 = 7,927, p < 0,001) e a porcentagem de tempo nos braços abertos 

(%TBA, F7,47 = 7,557, p < 0,001). Entretanto, não foi observada diferença significativa no número 

de entradas nos braços fechados (BF, F7,47 = 1,565, p = 0,174). O teste post hoc Newman-Keuls 

apontou diferença (p < 0,05) no número de entradas nos BA quando comparados os grupos CFA, 

CFA+EA, CFA+ECR e CFA+ECR com os grupos SAL, SAL+ECV e SAL+ECR (Figura 11A). 

Ainda o número de entradas nos BA dos grupos CFA, CFA+EA, e CFA+ECR foi diferente (p < 

0,05) quando comparado com o grupo SAL+EA (Figura 11A). Entretanto, não há diferença 

significativa do número de entradas nos BA entre os grupos SAL, SAL+EA e SAL+ECR (Figura 

11A), nem entre os grupos CFA, CFA+EA, CFA+ECR, CFA+ECV (Figura 11A). Considerando a 

porcentagem de tempo nos braços abertos (%TBA) evidenciou-se diferença significativa (p < 0,05, 

Newman-Keuls) quando comparados os grupos CFA, CFA+EA e CFA+ECV com grupo SAL e 

SAL+ECR (Figura 11C). Ainda, há diferença do %TBA quando comparados os grupos SAL+EA 

com CFA+ECV (Figura 11C). 
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Figura 11: Média ± erro padrão da média do número de entradas nos braços abertos (BA, A), do número de 

entradas nos braços fechados (BF, B) e da porcentagem de tempo nos braços abertos (%TBA, C) em ratos 

tratados com solução salina 0,9% (SAL) ou adjuvante completo de Freund (CFA) intra-articular (ATM 

bilateral), e submetidos a diferentes protocolos de estresse (EA, ECV, ECR) ou não. (a) p < 0,05 teste 

Newman-Keuls quando comparado ao grupo SAL. (b) p < 0,05 teste Newman-Keuls quando comparado com 

o grupo SAL+EA. (c) p < 0,05 teste de Newman Keuls quando comparado com o grupo SAL+ECR. EA: 

estresse agudo; ECR: estresse crônico repetido; ECV: estresse crônico variado. n = 6 para cada grupo 

experimental. 
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2.  Protocolo 2: Avaliação do tratamento com antidepressivo tricíclico, imipramina, na 

resposta nociceptiva aguda e no comportamento emocional em ratos portadores de inflamação 

persistente nas ATMs induzida por CFA. 

 

Sensibilidade mecânica orofacial e Sensibilidade nociceptiva 

Com relação à sensibilidade mecânica orofacial, o tratamento com imipramina (IMI) por 5 

dias aumentou o limiar de retirada em gramas, em ratos submetidos à administração de CFA intra-

articular (ATMs), bilateralmente (Figura 12), e limitou a redução do limiar de retirada induzida pela 

administração sistêmica (i.p.) crônica de SAL (Figura 12). Além disso, ratos portadores de 

inflamação persistente das ATMs e tratados com IMI não apresentaram alteração do IA no teste da 

placa quente (Figura 13). Ressalta-se que o tratamento com IMI não alterou o limiar de retirada de 

cabeça frente a estímulo mecânico inócuo (Figura 12), nem o IA no teste da placa quente em ratos 

que receberam a administração de solução salina 0,9% (SAL) intra-articular (Figura 13). 

A análise estatística (teste t-Student pareado) dos resultados de sensibilidade mecânica 

orofacial apontou diferença significativa nos grupos SAL+SAL (p < 0,05), CFA+SAL (p < 0,05) e 

CFA+IMI (p < 0,05) quando comparados os valores do 15º dia experimental com os respectivos 

valores basais (Figura 12). 

Considerando os resultados do teste da placa quente, a aplicação da ANOVA de duas vias 

para medidas repetidas evidenciou diferença do IA considerando o fator tratamento (F3,159 = 6,095; 

p < 0,005) e interação tempo e tratamento (F21,159  = 1,818; p < 0,05), porém, não há diferença no 

fator tempo (F7,159  = 0,758; p = 0,629),Com destaque, o teste post hoc de Newman-Keuls apontou 

diferença (p < 0,05) do IA no grupo CFA+IMI quando comparado com os IA dos grupos 

CFA+SAL e SAL+IMI (Figura 13). Destaca-se que o IA durante todo o período experimental do 

grupo CFA+SAL diferiu do seu respectivo IA basal, entretanto, não há diferença ao longo do tempo 

do IA dos demais grupos experimentais comparados com seus respectivos IA basal (Figura 13). 

Considerando a interação tempo e tratamento a aplicação do teste post hoc Newman-Keuls 

evidenciou diferença (p < 0,05) do IA do grupo CFA+IMI quando comparado com o IA do grupo 

CFA+IMI durante todo o período experimental (Figura 13). Ainda, o IA do grupo CFA+IMI diferiu 

do IA do grupo SAL+IMI nos tempos o min, 5 min e 60 min. Entretanto, não se observou diferença 

do IA ao longo do tempo quando comparados os grupos SAL+SAL e SAL+IMI (Figura 13). 
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Figura 12: Média ± erro padrão da média do limiar de retirada (em gramas), após a aplicação de estímulo 

mecânico inócuo orofacial), no antes (Basal) ou 15 dias após a administração intra-articular (ATM bilateral) 

com (CFA) ou solução salina 0,9% (SAL), e submetidos ao tratamento sistêmico crônico (5 dias, 2 vezes ao 

dia) com imipramina (IMI, 15 mg/kg, via i.p.) ou solução salina 0,9% (1mL/kg, via i.p.). * p < 0,05 teste t-

Student pareado quando o limiar de retirada (g) do respectivo período basal. Os números em parênteses 

representam o número de animais para cada grupo experimental. 
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Figura 13: Média ± erro padrão da média do Índice de Antinocicepção no teste da placa quente (IA), antes 

(Basal) ou 15 dias após a administração intra-articular (ATM bilateral) com (CFA) ou solução salina 0,9% 

(SAL), e submetidos ao tratamento sistêmico crônico (5 dias, 2 vezes ao dia) com imipramina (IMI, 15 

mg/kg, via i.p.) ou solução salina 0,9% (1mL/kg, via i.p.). (a) p < 0,05 teste Newman-Keuls quando 

comparado o IA do período experimental com seu respectivo IA basal. (b) p < 0,05 teste Newman-Keuls 

quando comparado o IA do grupo CFA+SAL com o IA grupo CFA+IMI em cada tempo experimental. (*) p 

< 0,05 teste Newman-Keuls quando comparado o IA do grupo CFA+IMI com o IA do grupo SAL+IMI. 

SAL+SAL n = 5; SAL+IMI n = 6; CFA+SAL n = 6; CFA+IMI n = 7. 
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Comportamento emocional avaliado no teste do Labirinto em cruz elevado 

Os resultados do teste do labirinto em cruz elevado (LCE) mostraram que o tratamento 

sistêmico com o antidepressivo tricíclico, imipramina (CFA+IMI), bloqueou a redução do número 

de entradas nos braços abertos (Figura 14A) induzida pela administração de CFA intra-articular 

(ATMs bilateralmente). Entretanto não foi observada alteração da atividade locomotora avaliada 

pelo número de entradas nos braços fechados (Figura 14B) e na porcentagem de tempo nos braços 

abertos (%TBA, Figura 14C). 

Na análise dos resultados do teste do labirinto em cruz elevado (LCE), a aplicação da 

ANOVA de uma via evidenciou diferença quanto ao tratamento considerando o número de entradas 

nos braços abertos (BA, F3,23 = 3,379, p < 0,05, Figura 14A). Entretanto, não foi observada 

diferença significativa na porcentagem de tempo nos braços abertos (%TBA, F3,23 = 1,177, p = 

0,343) e no número de entradas nos braços fechados (BF, F3,23 = 2,565, p = 0,083). 
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Figura 14: Média ± erro padrão da média do número de entradas nos braços abertos (BA, A), do número de 

entradas nos braços fechados (BF, B) e da porcentagem de tempo nos braços abertos (%TBA, C) em ratos 

tratados com solução salina 0,9% (SAL) ou adjuvante completo de Freund (CFA) intra-articular (ATM 

bilateral), e submetidos ao tratamento sistêmico crônico (5 dias, 2 vezes ao dia) com imipramina (IMI, 15 

mg/kg, via i.p.) ou solução salina 0,9% (1mL/kg, via i.p.) SAL+ECR. EA: estresse agudo; ECR: estresse 

crônico repetido; ECV: estresse crônico variado. SAL+SAL n = 5; SAL+IMI n = 6; CFA+SAL n = 6; 

CFA+IMI n = 7. 
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3. Protocolo 3: Efeito da administração de agonista e antagonista para receptores CRF no 

núcleo central da amígdala na sensibilidade nociceptiva em ratos portadores de inflamação 

persistente das ATMs. 

Os resultados deste conjunto de experimentos mostraram que a administração de CRF 

intra-CEA promoveu aumento do IAPQ, nos ratos sem inflamação persistente das ATMs (Figura 

14A). Em adição o tratamento com CRF intra-CEA impediu a redução do IAPQ induzida pela 

administração de CFA intra-articular (Figura 14B). Além disso, o tratamento com α-hCRF intra-

CEA não alterou o IAPQ per se (grupo SAL+α-hCRF), bem como não alterou a redução do IAPQ 

induzida pelo CFA (grupo CFA+ α-hCRF, Figura 15). 

A aplicação da ANOVA de duas vias para medidas repetidas evidenciou diferença no fator 

tratamento (F25,287 = 33,024, p < 0,001), e interação tempo tratamento (F35,287 = 12,469, p < 0,001). 

Porém, não apontou diferença significativa no fator tempo (F7,287 = 2,098, p = 0,070). O teste post 

hoc de Newman-Keuls (p < 0,05) mostrou que o IA dos grupos CFA+SAL CFA+α-h-CRF foi 

diferente do IA do seu respectivo IA basal, bem como do IA do grupo SAL+SAL, SAL+CRF e 

SAL+CRF ao longo do tempo experimental (Figura 15B). Em adição, o IA do grupo SAL+CRF foi 

diferente (teste Newman-Keuls p < 0,05) do seu respectivo IA basal, bem como do IA dos grupos 

SAL+SAL e SAL+ α-h-CRF, até 50 min do tempo experimental (Figura 15A). 

A Figura 16 apresenta os sítios de microinjeção localizados no CEA dos distintos grupos 

experimentais deste protocolo, e a Figura 17 mostra uma fotomicrografia de um sítio de 

microinjeção de um animal experimental, localizado no CEA. 
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Figura 15: Índice de Antinocicepção do teste de placa quente (IAPQ) de ratos que receberam 

injeção bilateral na região das ATMs de 50 µL de solução salina 0,9 % ou CFA (50 µL CFA em 

suspensão (óleo/salina 1:1) e 15 dias após receberam microinjeção de salina (0,9%, 0,2 µL), de 

agonista do receptor CRF na dose 1,0µg/0,2µL ou do antagonista do receptor CRF (α-hCRF) na 

dose 1,0µg/0,2µL no núcleo central da amígdala. (a) p < 0,05 teste de Newman Keuls quando 

comparado com o seu respectivo IA basal. (b) p < 0,05 teste de Newman Keuls quando comparado 

com o IA dos grupos SAL+SAL, SAL+ α-hCRF. (c) p < 0,05 teste de Newman Keuls quando 

comparado com o grupo CFA+CRF. * p < 0,05 teste de Newman Keuls quando comparado o grupo 

CFA+SAL, CFA+ α-hCRF com o grupo SAL+SAL. SAL+SAL n = 7; SAL+CRF n = 7; SAL+ α-

hCRF n = 6; CFA+SAL n = 7; CFA+CRF n = 7; CFA+ α-hCRF n = 7. 



 58 

CEA

TO

CEA








TO

 

Figura 16: Representação esquemática de secções frontais obtidas em planos representativos da 

amígdala de ratos: (   ) salina esterilizada 0,9%, 0,2 µL; (   ) 1,0 µg/0,2 µL agonista CRF; (   ) 1,0 

µg/0,2 µL antagonista CRF (α-h-CRF9-41). Abreviações: CEA: núcleo central da amígdala; TO: 

trato óptico. Todas as microinjeções foram realizadas do lado esquerdo, a representação do lado 

direito é para melhor visualização. O número de pontos pode ser menor do que o número de animais 

em cada grupo devido à sobreposição de sítios de microinjeção. 
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Figura 17: Fotomicrografia de um corte transversal do encéfalo de rato com cânula-guia dirigida 

para o núcleo central da amígdala após coloração pela técnica de Nissl (cresil violeta). Abreviação: 

TO: Trato Ótico, CEA: Núcleo Central da Amígdala. Aumento de 2,5X. A barra representa 100 μm. 
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V. DISCUSSÃO 

1.  Avaliação da resposta nociceptiva e do efeito de diferentes situações de estresse sobre 

essa resposta em ratos portadores de inflamação persistente nas ATMs. 

Os resultados do presente trabalho mostraram que a inflamação persistente das ATMs 

promoveu alodinia mecânica orofacial e hiperalgesia secundária, observados pela redução do limiar 

mecânico orofacial (Figura 9), bem como pela redução do IAPQ (Figura 10). Ainda, o EA per se 

promoveu analgesia avaliada pelo teste de sensibilidade mecânica orofacial (Figura 9), bem como 

no teste da placa quente (Figura 10). Além disso, o EA reduziu a alodinia mecânica e a hiperalgesia 

secundária induzidos pelo CFA intra-articular. Considerando os protocolos de estresse crônico, os 

resultados mostraram que o ECV e o ECR promoveram per se hiperalgesia evidenciada no teste de 

sensibilidade mecânica orofacial (Figura 9), bem como no teste da placa quente (Figura 10 B e D). 

Ainda, o ECV e o ECR não alteraram o efeito da administração intra-articular de CFA. 

Os resultados do presente trabalho corroboram dados anteriores demonstrando que CFA atua 

como agente irritante, induzindo inflamação e hiperalgesia em modelos experimentais, inicialmente, 

sendo utilizado nos membros posteriores de ratos. (STEIN e cols, 1988; HYLDEN e cols., 1989). 

Posteriormente, esse método foi adaptado para produzir inflamação persistente e hiperalgesia na 

região orofacial (REN e DUBNER, 1996, IMBE e REN, 1999). Estudo recente (Nascimento e cols., 

2013) mostraram que a administração bilateral de CFA nas ATMs promoveu alodinia mecânica 

orofacial, bem como hiperalgesia orofacial. O presente trabalho acrescenta a hiperalgesia 

secundária que acompanha a inflamação intra-articular, a qual foi observada pela redução do IAPQ 

em ratos. 

A nocicepção originada de tecidos e regiões como da ATM tem como característica a 

hiperalgesia persistente e resulta em acentuada hiperexcitabilidade de neurônios do corno dorsal da 

medula espinhal (IWATA e cols., 1999). De fato, estudos prévios demonstraram que a injeção de 

CFA nas ATMs de ratos produz profunda resposta inflamatória que pode perdurar por até 6 

semanas (HARPER e cols., 2001). Os autores mostraram por meio da análise histológica das 

articulações temporomandibulares, onde se realizou administração de CFA, intenso infiltrado 

inflamatório agudo, com a presença de neutrófilos e macrófagos, no tecido intracapsular das ATMs. 

No presente trabalho, a inflamação das ATMs em ratos foi demonstrada com o aumento do 

extravasamento plasmático na região das ATMs em ratos portadores de inflamação persistente pelo 

período de 15 dias (Figura 7). 

De fato, desordens na articulação temporomandibular (DTMs) frequentemente envolvem o 

componente inflamatório (GOULET e cols., 1995). Desta forma, estudos relataram que inflamação 

na ATM promoveu a produção de substâncias pró-inflamatórias, incluindo taquicininas, como a 
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substância P, e peptídeos como o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) 

(CARLESSON e cols., 1997). Além desses mediadores, pacientes com DTM apresentaram altos 

níveis de interleucina-1β (IL-1β) no fluido sinovial (HARPER e cols., 2000). 

A hiperalgesia resultante da administração de agentes inflamatórios está associada a 

alterações na transmissão e modulação do estímulo nociceptivo na medula espinhal (DUBNER e 

RUDA, 1992). Evidências sugerem que há desenvolvimento de hiperexcitabilidade espinhal 

acompanhada de dor persistente, envolvendo a ativação de receptores glutamatérgicos do tipo 

NMDA (Guo e cols., 2002; Ro, 2003). Em particular, trabalho de Guo e cols. (2002) demonstrou 

aumento dos receptores NMDA no corno dorsal da medula espinhal, correlacionando este receptor 

com o desenvolvimento da inflamação e hiperalgesia induzidas por injeção intraplantar de CFA. Em 

adição, Ro (2003) mostrou a participação de receptores NMDA na nocicepção orofacial e na 

formação de edema decorrente da inflamação aguda promovida pela administração no músculo 

masseter de óleo de mostarda. Além disso, foi demonstrado que a injeção de CFA na ATM 

aumentou a atividade de neurônios nociceptivos trigeminais, bem como promoveu a expansão dos 

campos receptivos destas células (IWATA e cols., 1999). 

É importante destacar que a inflamação que ocorre localmente após a aplicação de CFA no 

músculo masseter pode promover hiperalgesia mecânica secundária que se difunde além da região 

orofacial para as patas traseiras de ratos (AMBALAVANAR e cols., 2006). Outros estudos 

demonstraram que a dor, a hiperalgesia e a alodinia podem se propagar para regiões distantes do 

local de origem da inflamação, em diversas condições crônicas (SCOTT e cols., 2005). Nossos 

achados corroboram estes resultados, desde que a injeção de CFA bilateralmente na região das 

ATMs promoveu alteração da sensibilidade nociceptiva térmica no teste da placa quente. De forma 

semelhante, Okamoto e cols. (2006) mostraram que a inflamação provocada pela administração de 

CFA (0,025 mg, 0,05 ml) na região da ATM esquerda de ratos aumentou as respostas 

comportamentais nociceptivas evocadas pela injeção de formalina na pata traseira, 10 a 14 dias após 

a indução da inflamação intra-articular. Ainda, essa inflamação aumentou a expressão da proteína 

FOS no corno dorsal da medula espinal, nas laminas I-II e V-VI, ipsilateral a injeção de formalina. 

Esses resultados sugeriram que a inflamação persistente das ATMs induz alterações neurais centrais 

em estruturas espinhais e supra espinhais, as quais podem induzir e manter a ocorrência de 

hiperalgesia em outras regiões corporais. 

Considerando estudos clínicos, pacientes portadores de DTM comumente relatam 

sintomatologia dolorosa em áreas corporais distantes da região orofacial (FILLINGIM e cols., 1998, 

JOHN e cols., 2003), além de exibirem pronunciada somação temporal da dor a estímulos térmicos 

nociceptivos repetidos aplicados na região da face e também nas mãos (MAIXNER e cols., 1998; 

TURP e cols., 1998). É possível que esses pacientes apresentem reduzida habilidade da ativação de 
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sistemas endógenos de controle da dor ou desequilíbrio em sua modulação (BRAGDON e cols., 

2002; SARLANI e cols., 2004). 

Uma das possíveis explicações para o aumento de sensibilidade nociceptiva em regiões 

corporais distantes da área orofacial pode ser a ativação de vias proprioespinhais entre o núcleo 

espinhal do trigêmeo e a medula espinhal lombar (MILLER e cols., 1998). De fato, a injeção de 

CFA na região das ATMs promove sensibilização de neurônios do subnúcleo caudal do núcleo 

espinhal do trigêmeo e da região cervical da medula espinhal (região Vc/C2) (ZHOU e cols., 1999; 

IMBE e cols., 2001). A região Vc/C2 pode modular a atividade neuronal do corno dorsal da medula 

espinhal lombar via projeções proprioespinhais. Estudo anatômico evidenciou que neurônios da 

região cervical da medula espinhal possuem projeções proprioespinhais descendentes para a região 

lombo-sacral (MILLER e cols., 1998). Desta forma, é possível, em nossos resultados que a 

sensibilização das projeções proprioespinhais, devido à inflamação persistente da ATM, promoveu 

a hiperalgesia observada no teste da placa quente em ratos. 

Em adição, nossos resultados demonstraram alterações comportamentais nos ratos 

submetidos à inflamação das ATMs e avaliados no teste do LCE. Com destaque, observou-se 

diminuição do número de entradas nos BA e diminuição da %TBA, sem alterar a atividade 

exploratória avaliada pelo número de entradas nos BF (Figura 11). Estes dados corroboram estudo 

recente (NASCIMENTO e LEITE-PANISSI, 2014) evidenciando efeito ansiogênico em ratos 

portadores de inflamação persistente das ATMs. Ressalta-se que no presente estudo, foi realizada 

análise do comportamento emocional após 15 dias da induçãoo da inflamaçãoo persistente nas 

ATMs, enquanto que no estudo anterior (NASCIMENTO e LEITE-PANISSI, 2014), o efeito 

ansiogênico foi analisado no 10o dia de inflamação. Desta forma, este estudo mostra que o efeito 

ansiogênico induzido pela inflamação persistente da ATMs é mantido, acompanhando a 

manutenção da resposta inflamatória intra-articular. 

Com destaque, algumas evidências sugerem estreita relação entre a intensidade da 

sensibilidade à dor e o estado emocional individual (MASON e GAO, 1980; BROWN, 1999; 

KRISHNAN e cols., 1985). Assim, é possível que a magnitude da inibição tônica da transmissão da 

dor na medula espinhal, realizada pelas vias descendentes modulatórias, seja dependente do estado 

emocional do organismo, ou seja, da depressão, do medo, e da ansiedade (MASON e GAO, 1980). 

De forma particular, a dor crônica está associada com as alterações emocionais de ansiedade e 

depressão (PARENT e cols., 2012). Ainda, estudos realizados com pacientes com dor crônica 

mostraram redução do N-acetil aspartato na região do córtex orbitofrontal, e no córtex pré-frontal 

dorsolateral (GRACHEV e cols., 2000). Devido ao envolvimento dessa primeira estrutura com 

comportamento de ansiedade (GRACHEV e APKARIAN, 2000) é possível sugerir interação entre 

essa resposta emocional e a experiência de dor crônica. De fato, estudos sobre ansiedade e 
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depressão evidenciaram maior prevalência de sintomas destes transtornos psicológicos em 

populações com dor crônica ou persistente, quando comparados com indivíduos saudáveis 

(KRISHNAN e cols., 1985, BROWN, 1990). De fato, é interessante reportar que pacientes com 

DTM apresentam maior grau de estresse, depressão e ansiedade quando comparados com os grupos 

controle saudáveis (JONES e cols., 1997). Desta forma, nossos dados corroboram estudos que 

sugerem a correlação entre a inflamação persistente, em particular das ATMs, e a alteração do 

estado emocional do individuo. 

Em situações clínicas e experimentais, a ansiedade e a experiência dolorosa muitas vezes são 

positivamente relacionadas. Dentro desta perspectiva, estudo prévio observou que o estado de 

ansiedade pode aumentar a dor por meio da liberação de catecolaminas, pela sensibilização 

periférica ou pela estimulação direta de nociceptores (CHAPMAN e TURNER, 1986). Por outro 

lado, Bolles e Fanselow (1980) postularam que o medo e a ansiedade são capazes de inibir a 

sensibilidade dolorosa devido a liberação de opióides endógenos. Desta forma, fica evidente a 

necessidade de que estudos detalhados para elucidar os mecanismos pelos quais ocorre a correlação 

entre modulação da sensibilidade dolorosa e o comportamento emocional. 

As principais vias nociceptivas são mediadas por projeções espinotalâmicas corticais. 

Assim, vias ascendentes nociceptivas com origem na medula espinhal foram demonstradas em 

roedores (RAINVILLE, 2002). Uma dessas vias é a projeção da medula espinhal para o núcleo 

parabraquial (Pb), hipotálamo e amígdala. Parte da informação nociceptiva das ATMs pode ser 

transmitida por meio da vias espino(trigêmio)pontoamigdalóide (BERNARD e cols., 1989), 

espino(trigêmio)parabraquiohipotalâmica (BESTER e cols., 1995) e espinohipotalâmica 

(GIESLER, 1995). Essas vias que se iniciam, principalmente, nas lâminas I e V do corno dorsal da 

medula espinhal, ou então, no núcleo espinhal do trigêmeo alcançam, principalmente, a parte lateral 

da área parabraquial. Por sua vez, a área parabraquial retransmite essas informações nociceptivas 

para a amígdala e para o hipotálamo. De fato, trabalho de Hermanson e Blomqvist (1997) em que se 

avalia a expressão de FOS em estruturas encefálicas após aplicação de um estímulo nocivo orofacial 

(injeção de paraformaldeído 1,85% na região do lábio superior de ratos) mostrou que a região 

lateral externa da parabraquial (Pbel) recebe grande parte da informação nociceptiva do núcleo 

espinhal do trigêmeo. Por sua vez a Pbel é a origem principal de eferências para o núcleo central da 

amígdala (BERNARD e cols., 1989; BERNARD e cols., 1993; MA e PESCHANSKI, 1988). Em 

adição, estudos anatômicos demonstraram que apesar dos neurônios do núcleo parabraquial pontino 

realizarem sinapse, principalmente, no núcleo central da amígdala, esses axônios possuem colaterais 

que se dirigem para o tálamo e hipotálamo. A informação nociceptiva é transmitida por meio dessa 

via, denominada espino(trigêmeo)parabraquiohipotalâmica (BESTER e cols., 1995). Assim, da 

mesma forma que a via espino(trigêmeo)pontoamigdalóide, esta via com participação hipotalâmica 
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está intimamente envolvida em reações afetivas-motivacionais, comportamentais e autonômicas ao 

estímulo nocivo (BERNARD e cols., 1993; BESTER e cols., 1995). 

Considerando estados emocionais modulando respostas nociceptivas, os resultados do 

presente trabalho mostraram que o EA reduziu a sensibilidade mecânica orofacial, bem como a 

sensibilidade nociceptiva avaliada no teste da placa quente (Figura 10C), sugerindo efeito 

antinociceptivo. Em contraste, o ECR e o ECV promoveram redução do limiar do retirada 

mecânica, bem como do IAPQ, evidenciando efeito hipernocicepção (Figura 10 B e D). Ainda, o 

EA impediu a alodinia mecânica em ratos portadores de inflamação persistente das ATMs, bem 

como a hiperalgesia avaliada no teste da placa quente. Entretanto, o ECV e o ECR não alteraram a 

alodinia mecânica orofacial, nem a hiperalgesia secundária desencadeada pela administração intra-

articular (ATMs) de CFA (Figura 9). Juntos, os resultados deste trabalho demonstraram a íntima 

relação entre a modulação nociceptiva e respostas emocionais, onde os dois sistemas, nociceptivo e 

emocional interagem diretamente. Em resumo, o estresse agudo apresentou efeito antinociceptivo, 

enquanto que o estresse crônico, repetido ou variado apresentaram efeito hiperalgésico. 

De acordo com a literatura, o estresse pode promover aumento ou inibição da sensibilidade 

dolorosa, dependendo do estímulo, da duração e da intensidade do estímulo (JAYARAM e cols., 

1995). Dentro desta perspectiva, a exposição aguda a diferentes estímulos estressores podem 

promover analgesia em testes nociceptivos (TURP e cols., 1998, VACCARINO e KASTIN, 2001). 

De fato, estudos demonstraram que o estresse agudo por contenção é capaz de promover aumento 

da latência no teste de retirada de cauda em ratos machos e fêmeas, quando comparados com 

animais não estressados (GAMARO e cols., 1998; da SILVA TORRES, 2003). 

A redução da sensibilidade à dor destaca-se como um dos mais importantes elementos da 

resposta do organismo em relação a situações de emergência (BRANDÃO, 2004). Frente a uma 

realidade de estresse, as respostas de defesa (reflexo de retirada, fuga, repouso e outros 

comportamentos recuperativos) podem ser suprimidas em favor de comportamentos mais 

adaptativos. Ainda, considerando que as respostas naturais do organismo às situações de 

emergência incluem também redução da sensibilidade à dor, supõe-se que o sistema analgésico que 

utiliza opióides endógenos possa participar na mediação do comportamento defensivo (MICZEK e 

cols., 1986). Vários estudos têm demonstrado que diferentes situações de estresse podem promover 

antinocicepção tanto de origem opióide, como não opióide (LEWIS e cols., 1980), envolvendo a 

neurotransmissão histaminérgica, colinérgica e serotoninérgica (TRICKLEBANK e CURZON, 

1984). De fato, o pré-tratamento com naloxone, antagonista de receptores opióides, bloqueia a 

antinocicepção induzida por diferentes tipos de estresse, tais como exposição à água fria (BODNAR 

e cols., 1979), choques elétricos (CHESHER e CHAN, 1977), bem como a antinocicepção que 

acompanha a emissão de comportamentos de defesa (LEITE-PANISSI e cols., 2001). Com relação 
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ao estresse de restrição, foi demonstrado que a administração intracerebroventricular de antagonista 

angiotensinérgicos (saralasina) ou de naloxone preveniu a antinocicepção avaliada pelo teste de 

retirada de cauda em ratos (HAULICÃ e cols., 1986). 

Em contrapartida, estudos demonstraram que o estresse crônico de restrição é capaz de 

induzir hiperalgesia de longa duração no teste de retirada de cauda (GAMARO e cols., 1998). 

Considerando a nocicepção orofacial, Gameiro e cols. (2006b), demonstraram que o estresse 

crônico promoveu aumento de comportamentos nociceptivo em teste de formalina intra-ATM. 

Nossos resultados corroboram estes achados, desde que demonstraram que o estresse crônico, 

repetido ou variado, promoveu hiperalgesia no teste de placa quente nos animais sem inflamação 

persistente nas ATMs, porém a hiperalgesia produzida pela administração de CFA intra-articular 

não foi potencializada pelo estresse. É possível que considerando que o CFA promove inflamação 

intensa, a hiperalgesia tenha atingido seu limite, não sendo possível o ECV ou ECR promover 

somação neste efeito. 

Estudo prévio (Gameiro e cols., 2006b) realizado para avaliar a ansiedade em animais submetidos a 

estresse de restrição agudo (15, 30 e 60 minutos) e crônico (restrição de 1 hora por dia, 5 dias por 

semana durante 40 dias) verificou que os diferentes protocolos de estresse promoveram alterações 

no comportamento emocional em ratos submetidos ao teste do LCE, induzindo níveis significativos 

de ansiedade, avaliados por meio da diminuição número de entradas nos braços abertos e da 

porcentagem de tempo despendida nesses braços. De fato, nossos resultados demonstram que o 

estresse agudo apesar de ter se mostrado capaz de promover alteração da sensibilidade mecânica e 

térmica não foi capaz de alterar o comportamento dos animais submetidos ao LCE, enquanto que os 

animais que receberam administração intra-articular de CFA e foram avaliados no LCE 

continuaram apresentando comportamento ansiogênico. Em nosso modelo podemos atribuir a não 

ocorrência de alteração comportamental no LCE entre os animais submetidos ou não a estresse 

agudo de restrição ao longo tempo esperado (24 horas) entre a sessão de estresse e a avaliação 

desses animais no LCE. De forma semelhante, a exposição dos animais a estresse de restrição 

repetido não promoveu alteração do comportamento ansiogênico no LCE. Estudo de Gameiro e 

cols. (2006b), verificou que não houve diferença nos níveis de hormônio liberador da 

adrenocorticotropina (ACTH) plasmático de animais submetidos a estresse crônico de restrição por 

3 e 40 dias quando comparados com seus respectivos controles. Esses achados corroboram as 

afirmações de que pode ocorrer um processo adaptativo ao estímulo estressante (GAMARO e cols., 

1998). Dessa forma podemos atribuir nossos achados do protocolo de estresse de restrição crônico a 

essa adaptação ao estímulo repetido. 

Em contrapartida, quando submetemos os animais a estresse crônico variado, sendo os 

agentes estressores imprevisíveis em sua forma e duração, verificamos a ocorrência de efeito 
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ansiogênico nos animais submetidos a esse tipo de estresse quando comparados ao grupo que 

recebeu administração de solução salina intra-articular e não foi submetido a estresse. Dessa forma 

podemos afirmar que as alterações causadas por agentes estressores que não podem ser previstos 

causam alterações persistente no comportamento emocional desses animais. De forma oposta, não 

verificamos alterações comportamentais entre os animais que receberam administração intra-

articular de CFA submetidos ou não a estresse crônico variado. Isso pode ser devido ao fato da 

sintomatologia dolorosa provocada pelo CFA ser por si só estímulo estressante suficiente para 

alterar o comportamento dos animais no LCE. 

Em nosso estudo, foi avaliado a ação da imipramina, um antidepressivo tricíclico, inibidor 

da recaptação de serotonina e noradrenalina, sobre a sensibilidade dolorosa de ratos com inflamação 

persistente das ATMs e ratos controles. Neste protocolo foi verificado que esse fármaco reverteu a 

hiperalgesia causada pela administração de CFA intra-articular, verificada pelo teste de placa 

quente, exercendo dessa forma efeito analgésico. Embora existam estudos que indicam a eficácia 

desse fármaco em dor aguda experimental (BROOM e cols., 1986), os antidepressivos têm sido 

utilizados há mais de 30 anos (MAGNI, 1991) para tratamento de alguns tipos de dor, incluindo a 

dor orofacial crônica (McNEILL, 1993). De fato, já foi demonstrado que a imipramina possui efeito 

analgésico no teste de formalina (ZARRINDAST e cols., 2003), no teste da placa quente 

(SAHEBGHARAI e ZARRINDAST, 2001) e em situações de dor neuropática (ZARRINDAST e 

cols., 2000). 

Neurônios das vias ascendentes de transmissão nociceptiva podem ser modulados por fibras 

descendentes serotoninérgicas e noradrenérgicas (WEI e cols., 1999 a e b). Gameiro e cols. (2006b) 

propuseram que alterações na atividade central do sistema serotoninérgico podem explicar as 

modificações bidirecionais na nocicepção (analgesia e hiperalgesia) verificadas após diferentes 

situações de estresse. Ainda, os autores sugerem que estresse e ansiedade são capazes de alterar a 

transmissão serotoninérgica central. Após exposição aguda a diferentes tipos de estímulos 

aversivos, fisiológicos ou psicológicos, ocorre aumento da concentração extracelular de serotonina 

em diversas estruturas encefálicas, especialmente no núcleo magno da rafe (ADELL e cols., 1997). 

De forma oposta, o estresse prolongado diminui o efluxo de serotonina em estruturas do sistema 

nervoso central que são ativadas pelo estresse, como amígdala e septo lateral (KIRBY e cols., 

1995), produzindo sensibilização das vias centrais da dor. Esse estudo demonstrou que a 

administração de fluoxetina, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, 30 minutos antes da 

injeção de formalina intra-articular promoveu efeito analgésico análogo ao efeito produzido pela 

morfina (GAMEIRO e cols., 2004). Em adição, Mochizucki (2004) mostrou a eficácia dos 

inibidores da receptação de serotonina e noradrenalina, em modelo animal de dor crônica, 

utilizando como estímulo nocivo a injeção de formalina na pata de ratos. Este estudo evidenciou 
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que os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como a imipramina, são mais 

eficientes no controle da dor que os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. 

Nossos experimentos demonstraram ainda que a administração i.p. de imipramina foi capaz 

de reverter o efeito ansiogênico causado pelo CFA intra-articular, uma vez que os animais que 

receberam injeção de CFA nas ATMs e tratados com imipramina apresentaram aumento do 

percentual de entradas nos braços abertos. Na literatura encontram-se poucos estudos que 

investigam a relação entre o efeito analgésico de antidepressivos e as alterações emocionais em 

situações de dor crônica. Dentro desse contexto, novas evidências mostram que a administração 

repetida de antidepressivos inibidores da receptação de serotonina são capazes de prevenir 

significativamente a hiperalgesia térmica e reverter comportamentos ansiogênicos após lesão do 

nervo ciático em ratos (MATSUZAWA-YANAGIDA e cols.; 2008). O possível mecanismo do 

efeito ansiolítico dos antidepressivos pode ser pela ação anti-hiperalgésica e anti-alodinia, e desta 

forma, previne o aparecimento de comportamentos de ansiedade induzidos pela dor crônica 

(MATSUZAWA-YANAGIDA e cols.; 2008). 
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2.  Avaliação do efeito da administração de agonista e antagonista para receptores CRF no 

núcleo central da amígdala na sensibilidade nociceptiva em ratos portadores de inflamação 

persistente das ATMs. 

Na segunda etapa deste trabalho, avaliamos o envolvimento de receptores para CRF do 

CEA na sensibilidade nociceptiva secundária em ratos com inflamação persistente das ATMs. 

Nossos resultados demonstraram que a ativação desses receptores foi capaz de promover aumento 

do IAPQ nos animais que receberam administração de salina nas ATMs e ainda foi capaz de 

reverter a hiperalgesia causada pela administração intra-articular do CFA (Figura 15). De fato, 

existem na literatura evidências demonstrando que o CRF produz analgesia após administração por 

via local, sistêmica e central, destacando a capacidade do CRF de modular a dor em diferentes 

níveis do neuroeixo (LARIVIERI e MELZACK, 2000). 

Em situações de dor associada à inflamação periférica a administração local de CRF 

produziu efeito antinociceptivo por meio da liberação de opióides pelas células associadas à 

resposta imunológica, resultando na inibição das fibras aferentes periféricas (HARGREAVES e 

cols., 1990). Em contrapartida, estudo de Poree e cols. (1989) demonstrou que após a administração 

intravenosa de CRF, os efeitos antinociceptivos promovidos à estímulos térmicos nocivos não 

foram revertidos em animais que tiveram as glândulas hipófise e adrenal previamente removidas, 

sugerindo que a ação do CRF na modulação da dor independe da liberação de beta-endorfina, 

cortisol ou do ACTH. Porém achados de Hargreaves e cols. (1990) mostraram que a ação 

antinociceptiva periférica em ratos foi bloqueada em animais hipofisectomizados, sugerindo que a 

ação do CRF é dependente da liberação de beta-endorfina da hipófise. Desta forma,o efeito 

antinociceptivo de CRF envolvendo o sistema opióide ainda necessita de mais estudos para ser 

esclarecido. 

Com relação à ação central do CRF, estudos mostraram que a liberação deste peptídeo 

modula a atividade tônica de neurônios localizados em estruturas que compõem as vias de 

modulação nociceptiva, tais como o lócus coeruleus (VALENTINO e FOOTE, 1987), hipocampo 

(ALDENHOFF e cols., 1983) e amígdala (JI e NEUGEBAUER, 2008). Nos últimos anos, estudos 

eletrofisiológicos (JI e NEUGEBAUER, 2008), bioquímicos (SINNIGER e cols., 2004; ULRICH-

LAI e cols., 2006) e comportamentais (LARIVIERI e MELZACK, 2000) apontam a amígdala como 

um local de modulação da dor mediada pela ação do CRF. A amígdala, particularmente o CEA, é o 

maior sítio extra-hipotalâmico de expressão do CRF e é um elemento chave dos circuitos extra-

hipotalâmicos através dos quais o CRF contribui para comportamentos de ansiedade e alterações 

comportamentais (ASAN e cols., 2005; REUL e HOLSBOER, 2002). Nos últimos anos, a amígdala 

emergiu como uma interface neuronal entre dor e desordens comportamentais, tais como ansiedade 
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(FIELDS, 2004; NEUGEBAUER, 2006). De fato, o CEA integra informações relacionadas ao 

componente afetivo da amigdala lateral e basolateral com aferências nociceptivas subcorticais da 

via espino-parabraquio-amigdalóide (GAURIAU e BERNARD, 2002). A presença de neurônios 

contendo CRF na área parabraquial (MERCHENTHALER e cols., 1982) conecta o sistema de CRF 

na amígdala à via espino-parabraquio-amigdalóide e sugere a participação do CRF na transmissão 

da informação nociceptiva para a amígdala (JI e NEUGEBAUER, 2007). 

A literatura a respeito das funções do CRF relacionadas à dor no sistema nervoso central, 

incluindo a amígdala, ainda é controversa. Estudo de Williams e cols. (1986) demonstrou efeito 

hiperalgésico após a administração intracerebroventricular (icv) de CRF em coelhos. Em 

contrapartida, estudo de Vit e cols. (2006) demonstrou efeito antinociceptivo após administração icv 

de CRF no limiar de retirada da pata posterior de ratos submetidos ao teste de formalina frente a 

estímulo mecânico gradual. A razão para esses efeitos heterogêneos ainda não é completamente 

entendida, mas se discute que o intervalo de doses efetivo para a analgesia induzida pelo CRF é 

estreito, assim doses menores de CRF icv provocaria aumento da atividade comportamental 

nociceptiva, enquanto doses mais altas teriam efeito inibitório (LARIVIERI e MELZACK, 2000). 

Esses achados são consistentes, considerando as diferentes funções dos receptores CRF1 e CRF2. De 

fato, grande número de estudos sugeriram que os receptores CRF1 medeiam efeitos pró-

nociceptivos do CRF, enquanto os receptores CRF2 possuem função antinociceptiva (TACHE e 

cols., 2004; TACHE e BONAZ, 2007). Além do mais, o agonista não específico do CRF pode 

ativar ambos os tipos de receptores, porém possui cerca de 10 a 40 vezes maior afinidade para 

receptores CRF1 do que com o CRF2 (TACHE e cols., 2004). Corroborando essas afirmações, 

estudo de Ji e Neugebauer (2008) utilizando baixas concentrações de CRF (0,01 a 1 µM) no CEA, 

as quais levam a ativação de receptores CRF1, verificou efeitos facilitatórios na dor, enquanto que 

altas concentrações de CRF (10 µM) causam ativação de receptores CRF2 levando aos efeitos 

inibitórios na dor. Da mesma forma, estudo prévio de nosso laboratório em que se verificou o efeito 

da administração de CRF no CEA e no núcleo basolateral da amígdala (BLA) demonstrou que na 

dose de 1,0 µg/0,2 µL ocorreu aumento do IAPQ (DONATTI e LEITE-PANISSI, 2013) 

No presente trabalho a administração de 1,0 µg/0,2 µL de agonista CRF no CEA promoveu 

aumento do IAPQ, entretanto, não podemos afirmar se por ativação de receptores CRF1 ou CRF2, 

desde que o CRF tem atuação em ambos receptores.. Os mecanismos facilitatórios e inibitórios 

ainda necessitam de maiores investigações para serem completamente entendidos, mas acredita-se 

que o efeito da ativação de receptores CRF será determinado pela relativa dominância entre esses 

mecanismos opostos. Estudo de Ji e Neugebauer (2008) demonstrou que administração de alta 

concentração de CRF (10 µM) no CEA produziu inibição da resposta eletrofisiológica de neurônios 

dessa região após a estimulação nociva da articulação do joelho de ratos. Essa inibição foi mediada 
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por receptores CRF2 sugerindo que a ativação do processo inibitório através desses receptores possa 

se sobrepor aos efeitos facilitatórios da ativação de receptores CRF1, visto que nessas concentrações 

os receptores CRF1 devem estar ocupados pelo CRF (JI e NEUGEBAUER, 2008). Corroborando os 

resultados obtidos em nosso trabalho, Cui e cols. (2004) demonstraram que a administração de CRF 

no CEA promoveu antinocicepção térmica e mecânica em ratos. Ainda a administração de 

antagonista não seletivo para receptores CRF (α-h-CRF9-41) no CEA atenuou os efeitos observados 

pelo tratamento com CRF. Da mesma forma, Donatti e Leite-Panissi (2013) demonstraram que a 

antinocicepção induzida pela administração de 1,0 µg/0,2 µL do agonista para CRF foi bloqueada 

pelo pré-tratamento com o antagonista, mas a administração isolada do antagonista não alterou o 

IAPQ, sugerindo que os receptores para CRF nesses núcleos estão envolvidos no mecanismo de 

regulação nociceptiva, porém não participam de maneira tônica desta circuitaria. Esses dados 

corroboram nossos achados em que a administração isolada de α-h-CRF9-41 não foi capaz de 

promover alteração no IAPQ. 

Considerando que o CRF está primariamente relacionado com respostas relacionadas ao 

estresse, Bardin e cols. (2009) sugeriram que a modulação dual do CRF no sistema nociceptivo 

possa estar diretamente relacionada com o efeito anti e pró-nociceptivo observado em situações 

emocionais (GAMARO e cols., 1998). De fato, a antinocicepção do estresse agudo é amplamente 

conhecida em animais e humanos (AMIT e GALINA, 1986). Por outro lado, acredita-se que o 

estresse crônico promova hiperalgesia ou alodinia (GAMARO e cols., 1998). Estudo de Roltsch e 

cols. (2014) mostrou que a hiperalgesia induzida por estresse em ratos expostos ao odor do predador 

pode ser devido a aumento da sinalização de CRF em receptores CRF1, já que a administração 

sistêmica de antagonista seletivo para receptores CRF1 reduziu a sensibilidade nociceptiva térmica 

no teste de Hargreaves. Em contrapartida, Abdelhamid e cols. (2013) demonstraram que a 

hiperalgesia músculo-esqueletal resultante de estresse por nado forçado é mediada em parte por 

receptores CRF2, visto que o pré-tratamento com astressin 2B, antagonista de receptor CRF2, mas 

não com NBI-35965, antagonista de receptor CRF1, atenuou essa hiperalgesia. Dessa forma ainda 

são necessários estudos para melhor entender o funcionamento desse mecanismo modulatório. 

Em conclusão nossos resultados sugerem que a administração de agonista não específico 

para receptores CRF no CEA possa modular a sensibilidade mecânica secundária avaliada no teste 

da placa quente em animais sem e com inflamação persistente das ATMs. 
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VI. CONCLUSÃO 
 

Fundamentado nos resultados obtidos neste trabalho podem ser sumarizadas as seguintes 

conclusões: 

 

 A inflamação persistente das ATMs induzida por CFA é capaz de promover alodinia 

mecânica diminuindo o limiar de retirada frente a estímulo mecânico inócuo no teste de Von 

Frey, e hiperalgesia secundária, evidenciada pela diminuição do IA no teste da placa quente 

Ainda possui efeito ansiogênico avaliado no teste do labirinto em cruz elevado, evidenciado 

pela diminuição do tempo de permanência e do número de entradas nos braços abertos. 

 Em situações de estresse agudo é possível observar analgesia no teste de placa quente de 

animais sem inflamação persistente das ATMs. Ainda, o EA foi capaz de reverter a alodinia 

mecânica e a hiperalgesia secundária, pelo menos em parte, induzidos pelo CFA intra-

articular, porém não alterou o efeito ansiogênico nos animais com inflamação crônica das 

ATMs. 

 Estresse crônico, repetido e variado, promoveram hiperalgesia no teste de placa quente de 

animais sem inflamação persistente das ATMs, porém não alteraram a hiperalgesia 

secundária induzida pelo CFA intra-articular. Ainda, o ECR e ECV não alteraram o efeito 

ansiogênico da administração intra-articular de CFA, porém o ECV demonstrou efeito 

ansiogênico nos animais sem inflamação crônica das ATMs. 

 A administração do antidepressivo tricíclico, inibidor da recaptação de serotonina e 

noradrenalina, imipramina, reverteu a hiperalgesia causada pela administração de CFA intra-

articular, exercendo dessa forma efeito analgésico, bem como reduziu  o efeito ansiogênico 

causado pelo CFA intra-articular. 

 A ativação de receptores para CRF no CEA promoveu analgesia nos animais sem 

inflamação das ATMs e ainda reverteu a hiperalgesia causada pela administração intra-

articular do CFA. 
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