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RESUMO 
 
Disfunção autonômica cardíaca e expressão de Fos em núcleos do Bulbo após indução de 
dor crônica difusa não-inflamatória em ratos. Larissa Resende Oliveira, São Cristóvão, 
2013. A fibromialgia (FM) é caracterizada por dor muscular crônica difusa não-inflamatória 
(DMCD) e mudanças na função simpática. No intuito de elucidar os mecanismos 
fisiopatológicos da FM, foi utilizado um modelo animal de dor crônica difusa bem 
estabelecido na literatura. Desta forma, o objetivo do estudo foi avaliar a modulação 
autonômica cardíaca e a função do barorreflexo, em resposta à indução de dor muscular 
crônica difusa em ratos. Para tanto, foram utilizados 30 ratos Wistar machos (250 a 350g) 
com 2 a 3 meses. A DMCD foi induzida por duas injeções de solução salina ácida (pH 4,0, 
n=16) com cinco dias de intervalo, no músculo gastrocnêmio esquerdo, enquanto que os 
animais controle foram  injetados duas vezes com solução salina neutra (pH 7,2, n=14). Para 
avaliar as alterações nas respostas cardiovasculares, um dia após a segunda injeção de solução 
salina ácida (n=8) ou salina neutra (n=6) os animais foram instrumentados para gravações da 
pressão arterial, e posterior análise da variabilidade do intervalo de pulso (IP) e da pressão 
arterial sistólica (PAS), como também da sensibilidade espontânea do barorreflexo (SBR) foi 
realizada. Para avaliar a ativação de neurônios em núcleos do Bulbo envolvidos com a 
modulação autonômica cardíaca (NTS, RVL e CVL), dois dias após a segunda injeção de 
salina ácida (n = 8) ou de solução salina normal (n=8), os animais foram anestesiados, 
perfundidos, o cérebro removido e cortado num criostato. As secções do cérebro foram 
submetidas ao protocolo de imunofluorescência para a proteína Fos. Os resultados são 
expressos como média ± EPM. Diferenças entre os grupos foram analisados pelo teste t, 
pareado e não-pareado. Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente 
significativos. Após a indução de dor crônica difusa nos ratos (n=8), as variações do intervalo 
de pulso apresentaram maior oscilação em baixa frequência (LF) (12,75±1,04 un), menor 
oscilação em alta frequência (HF) (87,25±1,04 un) e maior valor da relação LF/HF 
(0,16±0,01), quando comparadas ao grupo controle (n=6) (7,83±1,13 un LF; 92,16±1,13 nu 
HF; 0,08±0,01 LF/HF). Em adição, houve maior oscilação em LF da pressão arterial sistólica 
(PAS) (7,93±1,39 mmHg), comparado ao grupo controle (2,97±0,61 mmHg). A sensibilidade 
espontânea do barorreflexo foi menor nos ratos injetados com salina ácida (0,59±0,06 
ms/mmHg) quando comparada ao grupo controle (0,71±0,03 ms/mmHg). Através da 
imunofluorescência, observou-se que em todas as regiões investigadas a porcentagem de 
células imunorreativas à Fos foi significativamente maior (p<0,001) no grupo salina ácida, em 
comparação ao grupo salina neutra. Nossos resultados mostraram que a indução da DCMD 
em ratos desloca o balanço simpatovagal cardíaco em direção a uma predominância simpática 
e diminui SBR, dados que corroboram achados em seres humanos com FM, e ainda, que a 
ativação de neurônios do NTS, CVL e RVL parece indicar o envolvimento dessas áreas na 
modulação da disfunção autonômica cardíaca.  
Descritores: Fibromialgia, dor muscular crônica, pressão arterial, barorreflexo, sistema 
nervoso central.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Cardiac autonomic dysfunction and Fos expression at Medulla oblongata in a model of chronic 
non-inflammatory widespread pain in rats. Larissa Resende Oliveira, São Cristóvão, 2013.  
Fibromyalgia (FM) is characterized by chronic non-inflammatory widespread pain (CWP) 
and changes in sympathetic function. In attempt to elucidate the pathophysiological 
mechanisms of FM we used a well-established CWP animal model. We aimed to evaluate 
changes in cardiac autonomic balance and baroreflex function in response to CWP induction 
in rats. Therefore, it was used 30 male Wistar rats (250-350 g) with 2 to 3 months. CWP was 
induced by two injections of acidic saline (pH 4.0, n=16) five days apart into the left 
gastrocnemius muscle, whereas control animals were injected twice with normal saline (pH 
7.2, n = 14). To evaluate changes in cardiovascular responses, one day after the second 
injection of acidic saline (n=8) or normal saline (n=6) animals were instrumentated to blood 
pressure recordings and posterior analysis of pulse interval (PI) and systolic arterial pressure 
(SAP) variability, and spontaneous baroreflex sensitivity (BRS) was performed. To determine 
the involvement of areas of the CNS (NTS , RVLM and CVLM ), two days after the second 
injection of acidic saline (n=8) or normal saline (n=8) animals were anesthetized, perfused, 
the brains removed and cut in a cryostat. The brain sections were subjected to 
immunofluorescence protocol for Fos protein. Results are expressed as mean ± SEM. 
Differences between groups were analyzed using by t test, paired and unpaired. Values of p < 
0.05 were considered statistically significant. After induction of CWP, there was an increase 
of power in the low frequency (LF) band of PI spectrum (12.75±1.04 nu), a decrease in the 
high frequency (HF) band (87.25±1.04 nu) and an increase of LF/HF ratio (0.16±0.01), when 
compared to control animals (7.83±1.13 nu LF; 92.16±1.13 nu HF; 0.08±0.01 LF/HF). In 
addition, there was an increase of power in the LF band of SAP spectrum (7.93±1.39 
mmHg2) when compared to control animals (2.97±0.61 mmHg2). BRS was lower in acidic 
saline injected rats (0.59±0.06 ms/mmHg) when compared to control animals (0.71±0.03 
ms/mmHg). By immunofluorescence , we found that in all investigated areas the percentage 
of Fos immunoreactive cells was significantly higher ( p < 0.001) in saline acidic compared to 
neutral saline group. Our results showed that induction of CWP in rats shifts cardiac 
sympathovagal balance towards sympathetic predominance and decreases BRS, data which 
corroborate findings in humans with FM, and also that activation of NTS, CVLM and RVLM 
appears to indicate the involvement of these areas in an attempt to control the cardiac 
autonomic dysfunction. 
Keywords: Fibromyalgia, Chronic muscle pain, Blood Pressure, Baroreflex, Central Nervous 
System 
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1 INTRODUÇÃO    

 

A dor, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP-International 

Association for the Study of Pain), é uma experiência sensorial e emocional desagradável 

associada a um dano tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal dano (MERSKY, 

1986). Quando a dor se repete ou permanece por período prolongado, deixa de apresentar 

vantagens biológicas e passa a causar sofrimento, sendo classificada como dor crônica 

(MELZACK; WALL, 1999). A dor crônica é caracterizada por uma resposta anormal, não-

protetora, com duração maior que 3 meses ou dor que supera o tempo de cicatrização normal 

dos tecidos (DESANTANA; SLUKA, 2008). De acordo com evidências (BERGMAN et al., 

2001; GERDLE et al., 2004), grande parte da população em geral (34,5% a 53,7%) sofre de 

dor crônica, independentemente da intensidade.  

 Dor crônica difusa (DCD) ocorre com frequência em todo o mundo e estima-se que sua 

prevalência na população mundial varia de 4,2% a 13,3%, sendo os fatores genéticos e 

ambientais alguns dos contribuintes para essa variação (MOURAO et al., 2010).  

Aproximadamente 14% da população norte-americana sofre de dor muscular crônica difusa 

(DMCD) tal como fibromialgia (FM) (CLAUW; CROFFORD, 2003). Estima-se que a FM 

afeta 6 milhões de norte-americanos, tornando-a uma condição dolorosa comum (SPROTT, 

2003). No Brasil, destaca-se o trabalho de Bianch et al. (apud Seda, 1982), que observaram a 

frequência de FM em 10,2% das populações do Rio de Janeiro e Porto Alegre.  

A FM só foi reconhecida como uma doença pela Organização Mundial da Saúde no 

final da década de 1970 e, estudada com profundidade, a partir da década de 1990. De acordo 

com o critério de classificação do Colégio Americano de Reumatologia (ACR-American 

College of Rheumatology) (1990), a síndrome da FM combina dor crônica generalizada, com 

duração de pelo menos 3 meses, e sensibilidade à palpação de 11 ou mais dos 18 tender points 

especificados (WOLFE et al., 1990). Na prática clínica, há um consenso de que a FM é uma 

condição heterogênea, de causa desconhecida, e seu diagnóstico é frequentemente dado a 

indivíduos com dor crônica musculoesquelética tipicamente difusa ou multifocal, que se 

apresenta concomitante a outros sintomas somáticos (distúrbios do sono, fadiga intensa, 

depressão, ansiedade), mas sem aparente lesão tissular ou inflamação. A prevalência desses 
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sintomas varia ao longo da população, com a fadiga ocorrendo em até 80% da população, 

distúrbios do sono em 90% e depressão ocorrendo em 40% (SLUKA, 2009). 

Em adição, a FM está frequentemente associada a outros distúrbios, como a síndrome 

da fadiga crônica, síndrome do intestino irritável, desordem temporomandibular (ARNOLD et 

al., 2006; CLAUW, 2009; YUNUS et al., 2012).  A fisiopatologia da FM não está esclarecida, 

entretanto algumas propostas têm incluído: disfunção/isquemia muscular, “sensibilização 

central” ou distúrbio dos sistemas endógenos de modulação da dor (DESANTANA; SLUKA, 

2008). Outros estudos sugerem que a fisiopatologia da FM está relacionada com disfunção 

neuroendócrina ou anormalidades no sistema nervoso autônomo (SNA) (ADLER et al., 2005; 

DEMITRACK et al., 1998; MARTINEZ-LAVIN, 2002; SARZI-PUTTINI et al., 2006).  

Em modelo animal, administrações sucessivas de salina ácida (pH 4.0) no gastrocnêmio 

produzem hiperalgesia mecânica difusa de longa duração sem apresentar distúrbios motores 

nem dano tecidual significativo, sendo a hiperalgesia produzida dependente da dose e do 

tempo de aplicação da salina ácida (SLUKA et al., 2001). 

Esse modelo é caracterizado por uma robusta hiperalgesia muscular (primária), cutânea 

(secundária) e visceral (secundária) (SLUKA et al., 2001; YOKOYAMA et al., 2007). Nesse 

modelo, os neurônios espinhais apresentam aumento da excitabilidade caracterizado por um 

aumento bilateral do campo receptivo (SLUKA et al., 2003) e aumento bilateral da 

fosforilação do fator de transcrição de CREB (HOEGER-BEMENT; SLUKA, 2003). Em 

paralelo, há uma elevação na liberação de glutamato pela medula espinhal somente após a 

segunda administração intramuscular de salina ácida (SKYBA et al., 2005), e o bloqueio 

espinhal de receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) reverte a hiperalgesia que ocorre após a 

segunda injeção (SKYBA et al., 2002). Assim, esse modelo mimetiza aspectos da dor 

musculoesquelética associada com a hiperalgesia secundária (SLUKA et al., 2001) e alta 

“sensibilização central”, sendo, então, um modelo animal que nos permite inferir que os 

resultados observados são característicos da FM. 

A literatura mostra que indivíduos com FM possuem um maior risco cardiovascular 

(FIGUEROA et al., 2008) associado a uma alteração da atividade simpática (MARTINEZ-

LAVIN et al., 1997). Estudo de Staud (2008a) mostra que pacientes fibromiálgicos 

submetidos a manobras de tilt apresentam a síndrome taquicárdica postural ortostática, que é 

caracterizada pelo aumento de mais de 30 batimentos por minuto que persiste após 3 minutos 
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da manobra de tilt, demonstrando que há uma desregulação do sistema nervoso autônomo 

nessa síndrome. 

Os índices da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) podem ser utilizados para 

analisar anormalidades do SNA, com níveis mais baixos de VFC de repouso agindo como um 

marcador potencial para déficits de autorregulação. Estudos de Cohen et al. (2000, 2001) 

revelaram que a VFC tanto em homens como em mulheres com FM, durante o repouso, é 

caracterizada por hiperatividade simpática e redução da atividade parassimpática. De acordo 

com Stein et al. (2004), mulheres com FM apresentam a VFC significativamente menor do 

que os homens na mesma condição. Uma vez que o funcionamento desses marcadores da 

regulação autonômica cardíaca depende de estruturas nervosas centrais, alterações na 

organização central desses dois ritmos (simpático e parassimpático) devem ser responsáveis 

pelas as alterações do sistema nervoso autônomo e, por consequência, da função 

cardiovascular, nesses indivíduos com FM.  

Justifica-se a execução deste estudo devido à carência de informações disponíveis na 

literatura acerca das alterações autonômicas causadas pela FM, considerando o número 

crescente de evidências apontando o desbalanço autonômico cardiovascular como preditor de 

risco cardiovascular, podendo, assim, com a caracterização da desautonomia, permitir melhor 

elucidação da fisiopatologia dessa síndrome e propor novos tratamentos para pacientes 

fibromiálgicos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Dor Crônica  

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) define a dor crônica como a 

dor que persiste além do tempo normal de tecido de cicatrização e propõe três meses como 

um ponto de corte conveniente. A dor crônica é geralmente reconhecida como um problema 

de saúde pública, com importantes consequências físicas e psicológicas, e de carga social e 

econômica (AZEVEDO et al., 2012). A dor crônica está associada a sofrimento psicológico 

significativo, prejuízo funcional e incapacidade (WOLFE et al., 1990; VON KORFF et al., 

1992). Há uma prevalência de condições de dor crônica de 37,3% nos países desenvolvidos e 

41,1% nos países em desenvolvimento (TSANG et al., 2008).  

A dor crônica difusa pode refletir uma doença musculoesquelética. Apesar da possível 

falta de achados patológicos, a dor musculoesquelética crônica e, especialmente, a DCD é 

uma das razões mais comuns para o encaminhamento ao reumatologista, é altamente 

prevalente e incapacitante, e tem um grande impacto sobre o indivíduo e a sociedade 

(ELLIOT et al., 1999). De acordo com os critérios do ACR, a DCD é definida como a dor que 

é bilateral, acima e abaixo da cintura, no esqueleto axial e tem a duração de pelo menos 3 

meses (WOLFE et al, 1990). Hunt et al. (1999) propuseram uma definição ligeiramente 

diferente para DCD, descrevendo-a como a dor que está presente durante pelo menos 3 meses 

em, pelo menos, duas secções de dois membros contralaterais e no esqueleto axial. Estima-se 

que a prevalência da DCD na população geral varia entre 11,4% e 24% (CIMMINO et al., 

2011). Ela difere da dor localizada não apenas na sua distribuição, mas também na forma 

como isso afeta vidas. Múltiplos locais de dor estão associados a maior intensidade de dor, 

maior duração da dor, e maior deficiência.  

A patogênese das alterações periféricas e/ou do sistema nervoso central (SNC) na dor 

crônica difusa ainda não está totalmente esclarecida. Como mecanismos periféricos, 

mediadores químicos locais, incluindo ácido láctico, ATP, e citocinas parecem desempenhar 

um papel importante na sensibilização de nociceptores de tecidos profundos (STAUD et al., 

2008a). Alterações centrais parecem envolver mecanismos de facilitação da dor, o que 

aumenta a “sensibilização central” a dor (DESANTANA; SLUKA, 2008). Assim, a 
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combinação do impulso de entrada periférico e “sensibilização central” aumentada para a dor 

pode ser responsável por distúrbios generalizados de dor crônica.  

Um dos possíveis fatores de risco para DCD é a desregulação do SNA. Emergentes 

evidências apontam para uma associação entre a disfunção do SNA e dor crônica. Uma 

revisão recente de Maletic e Raison (2009) sintetizou evidências sugerindo que a 

desregulação do SNA (isto é, o aumento do componente simpático e / ou diminuição do 

componente parassimpático) tem papel na iniciação e manutenção da “sensibilização central”. 

Por sua vez, a “sensibilização central” predispõe os indivíduos para o desenvolvimento de dor 

crônica.    

A ciência básica vem desenvolvendo modelos de dor musculoesquelética inflamatória e 

não-inflamatória de longa duração, com o intuito de mimetizar desordens musculares como a 

FM (RADHAKRISHNAN; SLUKA, et al., 2003; SLUKA et al., 2001; SLUKA, 2002). No 

entanto, modelos inflamatórios não simulam os processos hiperalgésicos sem ocorrência de 

lesão tecidual, fato muito comum. Sluka et al. (2001) desenvolveram e caracterizaram um 

modelo animal de hiperalgesia muscular crônica difusa não-inflamatória induzida por duas 

injeções unilaterais intramusculares de salina ácida (pH 4,0).  

Este modelo se diferencia dos demais devido a algumas características: promoção de 

hiperalgesia mecânica bilateral muscular (primária), cutânea e visceral (secundária); não 

apresenta lesão tecidual; apresenta hiperalgesia de longa duração (4 semanas), mantida por 

mudanças no SNC (HOEGER-BEMENT; SLUKA, 2003; SKYBA et al., 2002; SKYBA et 

al., 2005; SLUKA et al., 2001;  TILLU et al., 2008; YOKOYAMA, et al. 2007). Além disso, 

esta hiperalgesia é dependente da dose de injeção, de tal forma que o menor pH testado (pH 

4,0) produziu maior hiperalgesia, e dependente do tempo: intervalos de 2 e 5 dias entre as 

aplicações originaram diminuição significativa no limiar mecânico de retirada bilateralmente 

porém, indução com intervalos de 10 dias não produziu hiperalgesia (SLUKA et al., 2001), 

sugerindo que há um intervalo de tempo a ser respeitado entre as injeções. 

Este modelo experimental tem demonstrado ativação de mecanismos nos sistemas 

nervosos periférico e central. Perifericamente, a ativação de canais iônicos sensíveis a ácido 3 

(ASIC3) é necessária para o desenvolvimento de dor muscular difusa e a neurotrofina 3 

previne o desenvolvimento da hiperalgesia (DESANTANA; SLUKA, 2008). Mudanças 

centrais também são críticas para o desenvolvimento de dor crônica difusa e refletem 
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alterações na modulação supraespinhal da nocicepção, o que inclui aumento nas vias de 

modulação excitatória e decréscimo na modulação inibitória. Estas alterações na excitação e 

inibição levam a mudanças observadas na medula espinhal, resultando em “sensibilização 

central” e consequente dor e hiperalgesia (DESANTANA; SLUKA, 2008). 

Este modelo de solução salina ácida leva ao surgimento de características semelhantes a 

de sujeitos com FM. A hiperalgesia é revertida por agonistas opióides administrados intra-

tecal, bem como pregabalina sistêmica, antagonistas de NMDA, agonistas de canal de 

potássio e antagonistas dos canais de sódio (NIELSEN et al. 2004; SLUKA et al., 2002; 

YOKOYAMA, et al. 2007). No entanto, não há efeito sobre a hiperalgesia com inibidores 

específicos da ciclo-oxigenase-2, anticonvulsivantes, como a lamotrigina ou ansiolíticos, tais 

como o diazepam (NIELSEN et al., 2004). Além disso, exercícios aeróbicos revertem a 

hiperalgesia neste modelo (BEMENT; SLUKA, 2005), como também ocorre em seres 

humanos com FM (BUSCH et al., 2007).  

2.2 Fibromialgia 

A FM é uma síndrome reumática de etiologia desconhecida, que acomete, 

predominante, mulheres, caracterizada por dor musculoesquelética crônica difusa e não-

inflamatória. Na sua manifestação típica, a FM está frequentemente associada a outros 

sintomas: fadiga pronunciada, ansiedade, depressão, sensibilidade, rigidez matinal, distúrbio 

do sono (BENGTSSON; HENRIKSSON, 1989; HENRIKSSON; BENGTSSON, 1991). O 

critério diagnóstico proposto pelo ACR inclui dor difusa em conjunto com sítios anatômicos 

específicos dolorosos à palpação, no mínimo 11 dos 18 pontos sensíveis específicos 

(CLAUW; CROFFORD, 2003; WOLFE et al., 1990).  

Uma revisão de literatura de diferentes países ocidentais reportou uma prevalência da 

FM na população geral adulta entre 0,7% e 3,3%, com a maior prevalência aparecendo entre 

as mulheres (1,0% e 4,9%), comparado aos homens (0% a 1,6%) (GRAN et al., 2003). Nos 

Estados Unidos, a FM afeta cerca de 6 milhões de pessoas (LAWRENCE et al., 2008).  

Uma das propostas mais aceitas para explicar a fisiopatologia da FM diz respeito à 

“sensibilização central” (DESANTANA; SLUKA, 2008). Distúrbios centrais de 

processamento e “sensibilização central” são sugeridos por estudos que mostram uma 

diminuição generalizada no limiar mecânico por pressão, (GRAVEN-NIELSEN et al., 2000; 
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STAUD et al., 2001; VIERCK et al., 2001), somação temporal a estímulos térmico e 

mecânico profundo (SÖRENSEN et al., 1998; STAUD et al., 2001), dor referida em áreas 

mais amplas após infusão com salina hipertônica intramuscular (SÖRENSEN et al., 1998), e 

alterações na modulação descendente que são interpretadas como decréscimo na inibição 

endógena da dor (KOSEK et al., 1996). A somação temporal em pacientes com FM é 

potencializada comparada com sujeitos controles normais (STAUD et al., 2005). 

Anormalidades estão sempre presentes na função do SNA de pacientes com FM (BOU-

HOLAIG  et al., 1997;  MARTINEZ-LAVIN et al., 1997, 1998; RAJ et al., 2000). A sugestão 

de que FM é uma síndrome simpaticamente mantida é baseada em estudos controlados 

mostrando hiperatividade simpática implacável em pacientes com FM (FURLAN et al., 1998; 

SARZI-PUTTINI et al., 2006). Nos estudos de Cohen et al., (2000) e Dogru et al., (2009) 

indivíduos com FM exibiram aumento da atividade simpática e diminuição da atividade do 

sistema nervoso parassimpático, em comparação ao grupo controle. 

A desautonomia da FM é caracterizada por hiperatividade persistente do SNA em 

repouso e hiporreatividade durante o estresse. Vários estressores, incluindo o teste de 

inclinação ortostática (tilt-table testing), têm sido utilizados para testar a função da regulação 

autonômica cardíaca na FM (FURLAN et al., 2005; MARTINEZ-LAVIN et al., 1997). Foi 

observado que durante a posição supina, mulheres com FM apresentam um componente 

simpático marcadamente aumentado, em comparação com os controles na mesma postura, 

porém após estresse ortostático este componente apresenta uma variação diminuída em 

relação aos indivíduos saudáveis (MARTINEZ-LAVIN et al., 1997), sendo as mesmas 

respostas observadas em homens com FM (COHEN et al., 2001).  

2.3 Controle autonômico cardíaco 

2.3.1 Barorreflexo 

Os barorreceptores são terminações neurais localizadas entre as camadas adventícia e 

média do arco aórtico e seios carotídeos, formando uma estrutura sensitiva e complexa 

(CHAPLEAU; ABBOUD 2001; KIRCHHEIM 1976; KRIEGER et al., 1982). Os 

barorreceptores são sensíveis à deformação da parede dos vasos, constituindo-se, em última 

análise, em mecanorreceptores (BROWN 1980; KIRCHHEIM 1976). Sendo assim, o 

principal mecanismo de ativação dos barorreceptores arteriais é a sua deformação mecânica, 
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proveniente do grau de distensão da parede vascular (SALGADO; KRIEGER 1978). Em 

níveis normais de pressão arterial (PA), a descarga dos terminais barorreceptores é 

intermitente e sincrônica com a fase sistólica dos pulsos de pressão. Quando a PA se eleva, 

ocorre uma deformação mecânica das terminações nervosas, decorrente da distensão do vaso, 

levando a um aumento do número de potenciais gerados nos barorreceptores, até atingir um 

nível máximo de descargas (saturação). Quando ocorrem quedas na PA, a atividade nos 

barorreceptores diminui, até cessar completamente (CHAPLEAU et al., 1988). 

Na maioria dos animais, as aferências barorreceptoras originadas no seio carotídeo 

trafegam pelo nervo carotídeo (nervo de Hering) que se une ao glossofaríngeo (IX par 

craniano) para alcançar o SNC. As aferências barorreceptoras do arco aórtico trafegam no 

nervo depressor aórtico e, posteriormente, pelo vago (X par craniano) para alcançar o SNC. O 

nervo depressor aórtico do rato é constituído quase que exclusivamente por fibras 

barorreceptoras (KOBAYASHI et al., 1999; SAPRU et al., 1981), o que o torna uma estrutura 

adequada para estudos morfológicos e fisiológicos da função barorreceptora nesses animais 

(FAZAN et al., 1997; SALGADO et al., 1998). 

No SNC, sabe-se que o tronco cerebral e, mais especificamente, o bulbo (ou medula 

oblongata) constitui o segmento crítico para a regulação neural da PA. No bulbo, existem 

estruturais primordiais envolvidas no controle do barorreflexo: a estimulação dos 

barorreceptores arteriais excita neurônios de projeção no núcleo do trato solitário (NTS), 

sendo este o primeiro núcleo a integrar as informações cardiovasculares vindas dos 

barorreceptores; do NTS saem projeções excitatórias para o núcleo caudal ventrolateral 

(CVL) do bulbo, a qual inibe o núcleo rostral ventrolateral (RVL). Este último núcleo 

constitui a principal fonte de eferências excitatórias para os neurônios simpáticos pré-

ganglionares, sendo responsável pelo tônus simpático para o coração e vasos (DAMPNEY et 

al., 1994; SVED et al., 1999).  

A ativação dos barorreceptores provoca inibição das descargas simpáticas para vasos e 

coração e aumento de atividade parassimpática, resultando na redução da PA e da FC. A 

redução da atividade simpática e o aumento da atividade vagal (parassimpática) tendem a 

produzir uma redução da resistência periférica total e do débito cardíaco, contribuindo assim 

para a manutenção da PA em níveis normais (ABBOUD et al., 1976; KIRCHHEIM 1976; 

KRIEGER et al., 1982). Portanto, a principal função do barorreflexo no controle 

cardiovascular é manter a PA estável, dentro de uma faixa estreita, em diferentes situações 
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comportamentais, tais como: exercício físico, mudança postural, sono, etc. (CHAPLEAU et 

al., 1988; KRIEGER et al., 1982). Em função disso, os barorreceptores exercem importante 

regulação reflexa da frequência cardíaca (FC), débito cardíaco, contratilidade do miocárdio, 

vasomotricidade e, consequentemente, distribuição regional do fluxo sanguíneo. A capacidade 

das respostas reflexas desses parâmetros às oscilações na PA reflete a sensibilidade do 

barorreflexo.  

A diminuição da sensibilidade do barorreflexo arterial pode desempenhar um papel 

adverso em várias doenças cardiovasculares como, por exemplo, na insuficiência cardíaca 

congestiva e no infarto do miocárdio, em que uma modulação barorreflexa da função cardíaca 

prejudicada está associada com um aumento da taxa de mortalidade (OSTERZIEL et al., 

1995; SCHWARTZ et al., 1988). Sendo assim, um passo importante na investigação do 

barorreflexo arterial tem sido o desenvolvimento de técnicas que analisam a sensibilidade do 

barorreflexo (MANCIA, 1983). 

A sensibilidade espontânea do barorreflexo pode ser obtida por meio de métodos de 

avaliação baseados na análise combinada, pelo computador, de variações espontâneas da PA e 

FC. Isso justifica o uso do termo sensibilidade espontânea do barorreflexo (PARLOW et al., 

1995). Nos últimos anos, o método da sequência (DI RIENZO et al., 1985) tem sido um dos 

mais utilizados em diversos estudos para análise da sensibilidade espontânea do barorreflexo 

(OOSTING et al., 1997; STAUSS et al., 2005; WAKI et al., 2006). 

 2.3.2 Variabilidade Cardiovascular 

Embora o organismo seja capaz de corrigir variações abruptas de parâmetros 

fisiológicos, sabe-se da existência de certa variabilidade da PA e FC em torno dos níveis 

normais (BASELLI et al., 1986; CERUTTI et al., 1991). A VFC é um termo usado para 

descrever as flutuações da FC, bem como a oscilação do intervalo entre batimentos cardíacos 

consecutivos (intervalos RR), e envolve uma interação complexa entre inúmeros mecanismos 

no intuito de manter a PA dentro de estreitos limites de variação. A análise da variabilidade 

espontânea da FC e PA é um método bem estabelecido que permite inferir a modulação 

autonômica sobre o sistema cardiovascular e pode ser cálculo do desvio padrão ou variância 

de séries de valores de PA ou de FC (TASK FORCE, 1996; DIAS DA SILVA et al., 2006). 

Além disso, estudos de VFC e da PA no domínio da frequência (análise espectral) revelam a 

existência de componentes oscilatórios na variabilidade, tanto da FC como da PA, não apenas 
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em seres humanos, como também em animais de experimentação (AKSELROD et al., 1981; 

CERUTTI et al., 1994; TASK FORCE, 1996). Assim, a quantificação da VFC e PA, por meio 

da análise espectral, permite a identificação, em uma sequência de sucessivos intervalos de 

pulsos ou níveis pressóricos, de oscilações rítmicas que podem refletir a modulação simpática, 

ou parassimpática sobre o sistema cardiovascular (AKSELROD et al., 1981; PAGANI et al., 

1986). 

 Inúmeros estudos têm mostrado que a modulação simpática e parassimpática, sobre o 

coração e os vasos, seguem certos padrões de variabilidade rítmica de baixa (LF) e alta 

frequência (HF), respectivamente. Em indivíduos normais e animais de experimentação, a 

análise espectral mostra três ritmos básicos de oscilação da PA e FC. Fatores humorais, como 

óxido nítrico, peptídeo natriurético atrial, catecolaminas da adrenal e, sobretudo, o sistema 

renina-angiotensina, participam da gênese dos ritmos de muito baixa frequência (VLF) da PA 

e FC. As oscilações em alta frequência da FC correspondem à modulação vagal sobre o 

coração, e ocorrem na mesma frequência da respiração (AKSELROD et al., 1981; 

JAPUNDZIC et al., 1990; JULIAN; ZHANG, 1995). Já as oscilações em alta frequência da 

PA são associadas às flutuações rítmicas do débito cardíaco ocasionadas pelos movimentos 

respiratórios, os quais alteram a pressão intratorácica e o retorno venoso. Por outro lado, as 

oscilações em baixa frequência da FC e PA refletem as oscilações rítmicas da modulação 

simpática sobre o coração e vasos (AKSELROD et al., 1981; CERUTTI et al., 1991). Assim, 

a análise da VFC e PA tem se revelado de grande importância nos estudos sobre o controle 

autonômico cardiovascular em humanos e animais de experimentação.  

2.4 Atividade neuronal e expressão de Fos 

A integração da resposta celular a uma molécula sinalizadora se dá através de uma 

integração do estímulo extracelular à via efetora intracelular. Quando esses estímulos não são 

capazes de atravessar a membrana celular, eles irão promover modificações na molécula de 

segundo mensageiro, o que pode levar a indução de genes de expressão imediata (GEIs). 

Esses genes, por sua vez, codificam os fatores de transcrição indutíveis (FTIs) que se ligam a 

sítios reguladores do DNA e controlam a transcrição de genes alvos secundários. Esses fatores 

de transcrição indutíveis constituem um grupo de proteínas nucleares que compreendem a 

família de proteínas Fos, Jun e Krox.  
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 Assim, estímulos extrínsecos induzem a expressão gênica por meio de moléculas 

nucleares que fazem parte do acoplamento estímulo-transcrição. 

O oncogene Fos foi isolado pela primeira vez em 1982 e, posteriormente, a sua versão 

celular c-Fos foi descrita (CURRAN; TEICH, 1982; HERDEGEN et al., 1995). Existem 

quatro genes pertencentes a família fos: c-fos, fos-B, fra-1 e fra-2, os quais codificam quatro 

proteínas designadas: Fos, Fos-B, Fra-1, Fra-2 (BIAŁY; KACZMAREK, 1996). A proteína 

Fos é formada no citoplasma e vai para o núcleo onde tende a formar heterodímeros (Fos-

Jun), sendo classificadas, então, como proteína ativadora 1 (AP-1) (PRADO; DEL BEL, 

1998). Após a formação do dímero, a AP-1 se ligará a uma sequência gênica específica, o 

sítio AP-1, o qual é essencial para a ativação de vários genes alvos. Ao interagir com outros 

fatores de transcrição, o heterodímero da proteína Fos, simultaneamente, forma uma ligação 

entre sistemas de segundos mensageiros independentes. Essa proteína e outros FTIs atuam, 

portanto, como terceiros mensageiros nucleares, ligando eventos mediados pelos segundos 

mensageiros a alterações subsequentes na expressão gênica (HESS; ANGEL; SCHORPP-

KISTNER, 2004).  

A expressão da Fos é uma chave de cascatas de eventos moleculares os quais seguem à 

ativação neuronal. Essas cascatas de sinalização operam em todas as células em resposta a 

diversas formas de estímulos que podem provocar a expressão dessa proteína nuclear no 

sistema nervoso central. Assim, a ativação da proteína Fos se dá pelos mais diversos 

estímulos, como, por exemplo, a despolarização de neurônios (MORGAN; CURRAN, 1986), 

estresse (DEL BEL, 1993), estímulo nociceptivo (HUNT, 1987), podendo estar envolvida em 

vários processos fisiológicos.  

A expressão do c-Fos pode ser detectada nos neurônios por técnicas de 

imunohistoquímica de 20 a 90 minutos após a ativação neuronal, desaparecendo dentro de 4 a 

16 horas após o estímulo (BURMEISTER et al., 2008; WILLIAMS et al., 1990). Entretanto, 

diversos estudos na literatura (ABBADIE; BESSON, 1993; GOGAS, 1991; PRESLEY, 1990) 

ressaltam que a expressão de Fos, após estímulos crônicos, é duradoura, talvez refletindo 

alterações moleculares que desencadeiam mudanças fisiológicas, persistentes, como a 

expressão de genes específicos de fatores indutíveis (MUNGLANI; HUNT, 1991). Desta 

forma, a proteína Fos é um marcador útil para o controle das atividades neuronais nas vias 

centrais do sistema nervoso central. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Investigar a modulação das respostas autonômicas cardiovasculares e o 

envolvimento de regiões do Bulbo em resposta à indução de dor crônica difusa não-

inflamatória em ratos.  

3.2 Objetivos específicos 

• Avaliar a variabilidade do intervalo de pulso e pressão arterial no domínio da 

frequência após indução da dor crônica difusa não-inflamatória em ratos. 

• Determinar a sensibilidade espontânea do barorreflexo após indução da dor 

crônica difusa não-inflamatória em ratos. 

• Avaliar a ativação dos neurônios do NTS, CVL e RVL, através da expressão de 

proteína Fos, após indução da dor crônica difusa não-inflamatória em ratos. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

Foram utilizados ratos Wistar (250 a 350g; Biotério Central da Universidade Federal de 

Sergipe), após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Animal desta Universidade 

(CEPA/UFS, protocolo nº001/2010). A pesquisa seguiu as recomendações do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e da IASP. Os animais foram acomodados 

em número médio de 4 a 5 por gaiola de polipropileno e foram mantidos em condições de 

temperatura e ciclo claro/escuro controladas, com livre acesso a água e ração específica de 

roedores Labina, da marca Purina, e foram mantidos no Laboratório de Pesquisa em 

Neurociências no Prédio de Medicina Experimental do Hospital Universitário. Para o estudo, 

os animais foram divididos em dois grupos: grupo de solução salina ácida, pH=4,0 (GSA, n = 

16) e grupo de solução salina neutra, pH 7,2 (GSN, n = 14). 

4.2 Indução da Dor Muscular Crônica 

Inicialmente, os animais foram avaliados quanto ao limiar de retirada da pata 

(filamentos de Von Frey) para avaliar a condição basal desses animais. Imediatamente após a 

mensuração desses parâmetros, os animais foram anestesiados com isofluorano (2-5%) e um 

volume de 100 µl de salina estéril com pH 4 foi injetado no músculo gastrocnêmio esquerdo 

no dia 0 (injeção 1) e no dia 5 (injeção 2). Esse procedimento produz hiperalgesia mecânica 

bilateral persistente no músculo e na pata por um período de até 4 semanas (SLUKA et al., 

2001). Como controle, no outro grupo de animais foi administrada salina com pH neutro 

(7,2). 

 

Figura 1 - A) Injeção dupla de salina ácida no músculo gastrocnêmio esquerdo. Seta vermelha 

indicando local da  injeção intramuscular. B) Hiperalgesia bilateral (em vermelho). 
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4.3 Hiperalgesia mecânica  

Para a avaliação do limiar mecânico de retirada da pata, foram utilizados os filamentos 

de von Frey aplicados diretamente à pata traseira. Inicialmente, os animais foram aclimatados 

em suas caixas por 30 minutos na sala de comportamento. Na sequência, os animais ficaram 

em cubículos transparentes sobre uma superfície de metal vazada e aclimatados novamente 

por 30 minutos. Este procedimento foi repetido por dois dias consecutivos antes de iniciar o 

teste comportamental. Séries de filamentos com resistência crescente (11,8 a 190,9 mN), 

calibrados em balança semi-automática de precisão foram aplicados, em duplicata, na 

superfície plantar da pata traseira até que o animal manifestasse o comportamento de retirar a 

pata mediante o estímulo (GOPALKRISHNAN; SLUKA, 2000). A menor força na qual o 

animal retirou a pata de uma das duas aplicações foi registrada como limiar mecânico de 

retirada da pata, e interpretada como hiperalgesia mecânica secundária (cutânea). Esse método 

tem demonstrado extrema confiabilidade (SLUKA et al., 1999). As mensurações de limiar 

mecânico foram realizadas nos seguintes momentos: antes da injeção 1 e 24 horas após a 

injeção 2 (Figuras 2 e 5). 

4.4 Avaliação cardiovascular 

4.4.1 Mensuração das respostas cardiovasculares  

Um dia após a segunda injeção, animais do grupo salina ácida (n=8) e salina neutra 

(n=6) foram anestesiados com tiopental sódico (50 mg/kg, i.p.) e implantados com catéter de 

polietileno (PE-10/PE-50, Intramedic, Becton Dickinson and Company, Sparks, MD, USA) 

na artéria femoral, permitindo o registro da PA. Após a implantação, o cateter foi tunelizado 

por meio de um trocater ao dorso do animal e em seguida sua extremidade foi exteriorizada 

para permitir o registro da PA com livre movimentação dos animais. Imediatamente após a 

cirurgia, os animais receberam uma (1) dose de diclofenaco resinato, via oral, por gavagem 

(10mg/kg). 

Após 24 h, com os animais completamente recuperados dos efeitos da anestesia, a PA 

foi registrada durante 30 minutos por meio da conexão do catéter arterial a um transdutor de 

pressão (Edwards Lifescience, Irvine, CA, USA), cujo sinal amplificado (BioData, Model 

BD-01, PB, Brasil) foi enviado a um conversor analógico/digital (BioData, PB, Brasil). A 

partir do sinal de PA adquirido digitalmente (frequência de amostragem = 2 kHz), séries 
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temporais de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), pressão 

arterial média (PAM) e intervalo de pulso (IP) foram geradas por meio de um programa 

(software) para posterior análise.  

Figura 2 - Linha do tempo do protocolo de avaliação cardiovascular. 

4.4.2 Análise dos dados  

A análise da variabilidade do IP e da PAS foi realizada usando um programa 

computacional específico (CardioSeries v2.3 - http://sites.google.com/site/cardioseries). 

Séries temporais, batimento-a-batimento, obtidas das gravações da PA pulsátil foram 

convertidas a pontos de dados a cada 100 ms usando interpolação spline cúbica (10 Hz). A 

série interpolada foi dividida em conjuntos sequenciais de 512 pontos de dados (51.2s) 

sobrepostos em 50%. Antes de calcular a densidade espectral de potência, os segmentos foram 

inspecionadas visualmente e os dados não estacionários não foram tidos em consideração. 

Uma janela de Hanning foi utilizada para atenuar os efeitos de ponta a análise do espectro foi 

calculada usando o algoritmo da Transformada Rápida de Fourrier para séries temporais 

discretas. O espectro foi integrado na banda de baixa frequência (LF: 0,2 a 0,75 Hz) e na 

banda de alta frequência (HF: 0,75 a 3,0 Hz), e os resultados são apresentados na forma 

absoluta e normalizada, pela divisão da potência do componente de LF, ou de HF, pela 

potência espectral total, da qual se subtraiu a potência da banda de muito baixa frequência 

(VLF: < 0,2 Hz), multiplicando-se o resultado por 100.   

A sensibilidade espontânea do barorreflexo foi quantificada por meio do método da 

sequência, descrito por DI RIENZO et al., 1985. Foi utilizado um programa computacional 

personalizado (CardioSeries v2.3 - http://sites.google.com/site/cardioseries), o qual processou 

series temporais, batimento-a-batimento, da PAS e do IP, buscando detectar sequências de 

pelo menos quatro batimentos consecutivos em que aumentos na PAS foram seguidos por um 
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alongamento do IP (sequências de subida) e diminuições na PAS foram seguidas por um 

encurtamento do IP (sequências de descida),com uma correlação linear superior a 0,85. A 

média do coeficiente angular das linhas de regressão linear entre a PAS e o IP foi utilizada 

como índice da sensibilidade espontânea do barorreflexo (ganho do barorreflexo). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Análise da sensibilidade espontânea do barorreflexo com base na avaliação de 

sequências de hipertensão/bradicardia e hipotensão/taquicardia. No painel da esquerda, um 

desenho esquemático ilustra alterações na PAS e IP como uma função do tempo (eixo 

horizontal). As linhas de regressão correspondentes entre alterações na PAS e mudanças no IP 

também são mostradas, nos painéis do lado direito. Adaptado de PARATI; DI RIENZO; 

MANCIA, 2000.  

4.5 Avaliação da expressão da Fos 

4.5.1 Perfusão, crioproteção e secção do tecido 

Dois dias após a segunda injeção, animais do grupo salina ácida (n=8) e do grupo salina 

neutra (n=8) foram anestesiados com ketamina (80 mg/kg; i.p.) e xilazina (8 mg/kg; i.p.) para 

perfusão intracárdica, a qual consiste na introdução, no ventrículo esquerdo, de uma agulha 

sem bizel conectada a um sistema de perfusão que tem por objetivo trocar o tecido sanguíneo 

por solução salina tamponada com fosfato (PBS) (pH 7,4; 10 mM) à temperatura ambiente, 

por um período de 5 min a um fluxo de 6 mL/min. Após perfusão por 5 minutos, o PBS foi 

substituído por uma solução de formalina tamponada 10% (pH 7,4) à temperatura ambiente, 

por um período de 30 min a um fluxo de 6 mL/min. Após a perfusão, os animais foram 

decapitados e os cérebros extraídos para o processo de pós-fixação, crioproteção e 
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4.5.3 Aquisição das imagens 

As secções cerebrais contendo neurônios marcados positivamente para Fos foram 

adquiridas e classificadas em regiões de acordo com o Atlas Paxinos e Watson (1997) e 

fotografadas bilateralmente utilizando-se um microscópio de fluorescência com câmera digital 

(Olympus, EUA).  

4.5.4 Análise das imagens 

O maior número possível de fotomicrografias de cada região cerebral de interesse (NTS, 

RVL e CVL) foi adquirido. Nas fotomicrografias das regiões cerebrais em cada animal, foi 

contado o número de neurônios Fos positivos. Após a contagem dos neurônios, foi calculada 

uma média aritmética do número de neurônios marcados em cada região de cada animal. 

Dessa forma, cada animal apresentou um valor médio de neurônios marcados para cada uma 

das regiões marcadas positivamente para Fos. Em seguida, foi calculada novamente outra 

média aritmética (média do grupo) a partir das médias obtidas de cada animal, encontrando-se 

o valor médio de neurônios Fos positivos por grupo.  

Para análise quantitativa das marcações foi utilizado uma macro no programa 

computacional Image J® (programa computacional disponibilizado gratuitamente pelo 

National Institute of Health, EUA - http://rsb.info.nih.gov/nih-image/) que viabiliza as 

contagens automáticas do número de neurônios marcados para Fos, utilizando-se assim um 

controle matemático para evitar o viés. 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Linha do tempo do protocolo de avaliação da expressão da Fos  
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4.6 Descartes 

Após a eutanásia dos animais, as carcaças foram depositadas em sacos plásticos 

apropriados e armazenadas no freezer de coleta de material biológico situado no Biotério do 

Departamento de Fisiologia da UFS para posterior recolhimento durante a coleta de lixo 

hospitalar. Os resíduos perfurocortantes foram armazenados em caixas adequadas e levados 

até o hospital universitário para descarte junto ao material hospitalar. 

4.7 Análise estatística 

Os resultados foram expressos em média ± E.P.M. As diferenças entre os grupos foram 

analisadas por meio de teste t, pareados e não pareados, utilizando-se o software Graph Pad 

Prism 5.0® (San Diego, EUA). Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Hiperalgesia Mecânica 

Na tabela 1 estão apresentados os valores do limiar de retirada da pata no dia 0, antes da 

primeira injeção de salina ácida (GSA; n=16) ou salina neutra (GSN; n=14), bem como no dia 

6 (24 horas após a segunda injeção) em ambos os grupos. Foi observado redução significativa 

do limiar de retirada da pata, bilateralmente, nos ratos do GSA, como mostrado previamente 

(SLUKA et al., 2001) e assim estabelecendo o desenvolvimento da hiperalgesia mecânica. 

Tabela 1 - Valores de limiar de retirada de pata (mN) no dia 0 (1ª Injeção) e dia 6 (após 2ª 
Injeção) nos grupos Salina Ácida e Salina Neutra. 

* p < 0,05 quando comparado ao Dia 0 na mesma pata 

5.2 Variabilidade cardiovascular  

Em seguida, foi observado se havia diferenças nas respostas cardiovasculares após o 

desenvolvimento da hiperalgesia mecânica. Os dados mostram que no grupo injetado com 

solução salina ácida (n=8) a FC basal apresentou-se maior (p = 0,01), comparada ao grupo 

injetado com salina neutra (n=6) (Tabela 2). No entanto, a PAM foi semelhante entre ambos 

os grupos (p=0,4) (Tabela 2). 

Tabela 2 – Valores da Pressão Arterial Média (PAM) e Frequência Cardíaca (FC) entre os 
Grupos Salina Ácida e Salina Neutra. 

* p < 0,05 quando comparado ao grupo salina neutra.  
 
 

 Pata Direita Pata Esquerda 

 Dia 0 Dia 6       Dia 0 Dia 6 

Grupo Salina Ácida 92 ± 22 28 ± 4* 132 ± 27 27 ± 2* 

Grupo Salina Neutra 108 ± 31 113 ± 21 105 ± 16 105 ± 17 

 FC (bpm) PAM (mmHg) 

Grupo Salina Ácida 409±12* 131±2 

Grupo Salina Neutra 355±12 134±4 
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Com relação à análise de variabilidade da PAS e do IP no domínio da frequência, os 

resultados dos valores dos componentes oscilatórios do IP, representados nos gráficos da 

figura 6 (A e B), revelaram que, no grupo injetado com salina ácida, houve uma maior 

oscilação em LF (12,75±1,04 un) e menor em HF (87,25±1,04 un) quando comparados ao 

grupo injetado com salina neutra (7,83±1,13 un LF; 92,16±1,13 un HF). Isto resultou em uma 

maior relação LF/HF para o GSA (0,16±0,01 vs. 0,08±0,01; Fig. 6C), o que indica o aumento 

da modulação simpática. Além disso, para determinar alterações na atividade simpática, 

foram analisados os valores dos componentes oscilatórios da PAS. O grupo injetado com 

salina ácida mostrou maior oscilação em LF (7,93±1,39 vs. 2,97±0,61 mmHg²; Fig. 6D), 

também indicando aumento da modulação simpática neste grupo.  

 

Figura 6 – Potências dos espectros do IP na banda de baixa frequência (LF; painel A), banda 
de alta frequência (HF; painel B), razão LF/HF (painel C), e potência dos espectros da PAS na 
banda LF (painel D), de ratos injetados com solução salina ácida ou neutra no músculo 
gastrocnêmio. *p<0,05 em relação ao grupo salina neutra.  
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Também se examinou a sensibilidade espontânea do barorreflexo para determinar as 

diferenças na função barorreflexa após o desenvolvimento da hiperalgesia mecânica. Os 

animais que receberam salina ácida apresentaram valores significativamente menores da 

sensibilidade do barorreflexo quando comparados aos controles que receberam salina neutra 

(0,59 ± 0,06 vs 0,71 ± 0,03 ms/mmHg; Fig. 7). 

 

Figura 7 - Sensibilidade espontânea do barorreflexo (SBR) de ratos injetados com solução 

salina ácida ou neutra no músculo gastrocnêmio. *p<0,05 em relação ao grupo salina neutra.  

5.3 Imunofluorescência para Fos 

Em relação aos resultados da imunofluorescência para proteína Fos, as figuras 8, 9 e 10 

apresentam a localização das áreas de contagem e o padrão geral de distribuição das células 

marcadas com Fos, acompanhadas com os resultados das contagens para cada condição 

experimental, no NTS, RVL e CVL, respectivamente. Em todas as regiões observadas, a 

porcentagem de células imunorreativas à Fos foi significativamente maior (p<0,001) no grupo 

salina ácida (n=8), em comparação ao grupo salina neutra (n=8).  
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Figura 8 - Neurônios Fos positivos no núcleo do trato solitário (A), após a injeção de salina 
ácida (B) ou salina neutra (C). ***p < 0,001 quando comparado ao grupo salina neutra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Neurônios Fos positivos no núcleo rostral ventrolateral (A), após a injeção de salina 
ácida (B) ou salina neutra (C). ***p < 0,001 quando comparado ao grupo salina neutra. 
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Figura 10 - Neurônios Fos positivos no núcleo caudal ventrolateral (A), após a injeção de 
salina ácida (B) ou salina neutra (C). ***p < 0,001 quando comparado ao grupo salina neutra. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Este estudou demonstrou o comportamento do SNA em ratos com indução de dor 

crônica experimental. De acordo com os dados, os animais que recebem duas injeções de 

salina ácida no gastrocnêmio além de produzirem hiperalgesia bilateralmente, apresentam 

uma mudança do balanço autonômico para o lado do simpático e uma redução da 

sensibilidade do barorreflexo, em comparação aos seus controles. Além disso, esses animais 

apresentaram aumento significativo do número de células Fos positivas no NTS, RVL e CVL, 

regiões do SNC envolvidas no controle cardiovascular. 

Esses dados corroboram estudos em humanos que demonstram de forma consistente 

uma relação entre desordens cardiovasculares (por exemplo, desautonomia) e a FM 

(MARTÍNEZ-LAVÍN et al., 1997; REYES DEL PASO et al., 2010; SOLANO et al., 2009; 

STAUD, 2008a). Esta disfunção autonômica cardíaca (isto é, desautonomia) pode ser 

acompanhada por hiperatividade simpática em repouso e hipoatividade simpática em testes 

ortostáticos (ou seja, diminuição da variabilidade da frequência cardíaca e da sensibilidade 

espontânea do barorreflexo) (COHEN et al., 2001; FURLAN et al., 2005; FRIEDERICH et 

al., 2005).  

Foi observado, no presente estudo, que após indução de dor crônica difusa em ratos 

houve um aumento da FC, e a análise da VFC mostrou um valor da potência LF aumentado e, 

em contrapartida, o valor de HF reduzido. No trabalho de Furlan et al. (2005)  e Thieme et al. 

(2006) indivíduos com FM apresentaram FC elevada durante o repouso. Em outros estudos 

recentes (DOGRU et al., 2009; REYES DEL PASO et al., 2010; KULSHRESHTHA et al., 

2012) foi observado que em pacientes com FM as medições da VFC revelaram valor de HF 

significativamente reduzido, quando comparados aos sujeitos saudáveis,  o que suporta a 

discussão da predominância da ativação simpática e consequente disfunção autonômica na 

população com essa síndrome.   

Outro resultado desse estudo diz respeito a SBR, que revelou-se diminuída nos ratos do 

GSA, em comparação ao GSN.  Tal qual, alguns autores avaliaram a função do barorreflexo 

em humanos com dor muscular crônica, e também encontraram diminuição da SBR (COHEN 

et al., 2000; STAUD et al., 2008a).  Reyes del paso et al. (2011) sugerem que há uma 
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associação entre a função do barorreflexo e a experiência de dor, e supõe que a diminuição da 

sensibilidade do barorreflexo pode resultar em deficiência na inibição da dor ascendente, o 

que pode contribuir para a sensibilidade à dor exagerada de indivíduos com FM.  

Outros autores também apontam que esse balanço simpático e a disfunção do 

barorreflexo estão intimamente relacionados ao mecanismo patogênico da dor crônica 

muscular (COHEN et al., 2000; FIGUEROA et al., 2008; MARTÍNEZ-LAVIN, 2004; RAJ et 

al., 2000) que, por sua vez, é um sintoma marcante da FM (CLAUW; CROFFORD, 2003) e 

de outras síndromes também caracterizadas pela presença de dor crônica, como a síndrome da 

fadiga crônica (TAK et al., 2009). 

Estudo de Frith et al. (2012) observou que pacientes com síndrome da fadiga crônica, 

em repouso, apresentam a potência LF (simpático) aumentada, enquanto que os valores do 

marcador parassimpático (isto é, o HF) estão reduzidos,  em comparação com os controles.  

Indivíduos com a síndrome da dor crônica pélvica apresentaram, durante teste ortostático, 

diminuição de LF (YILMAZ et al., 2007), o que indica disfunção na regulação do SNA. Por 

outro lado, uma revisão de literatura analisou o funcionamento do SNA na síndrome do 

intestino irritável, por meio da VFC, e os resultados da maioria dos estudos mostraram não 

haver diferença na VFC, quando a população com síndrome do intestino irritável foi 

comparada aos controles saudáveis (MAZURAK et al., 2012).  

Desse modo, a partir de consistentes estudos da relação entre desbalanço autonômico e a 

FM em humanos (STAUD et al., 2008b; DI FRANCO et al., 2009) esse foi o primeiro 

trabalho a demonstrar a existência dessa relação em ratos. Para isso, foi utilizado um modelo 

animal de dor crônica muscular que mimetiza a dor característica da FM, generalizada e sem 

dano tecidual. Segundo Sluka et al. (2003) a dor crônica muscular induzida nesse modelo 

animal por repetidas injeções de salina ácida baseia-se na hipótese da ativação de canais de 

íons sensíveis ao pH ácido, encontrados em fibras aferentes primárias que inervam os 

músculos. É proposto ainda que, concomitante à hiperalgesia, repetidas injeções de salina 

ácida são capazes de causar “sensibilização central” (SLUKA et al., 2001, 2003; SKYBA et 

al., 2005) que se revela como uma propagação contralateral da hiperalgesia induzida por uma 

expansão do campo receptivo, como também aumento da liberação de glutamato pela medula 

espinhal. Embora as alterações na excitabilidade ocorram na medula espinhal, medido por 

hiperexcitabilidade neuronal, aumento da liberação de glutamato e fosforilação de fatores de 
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transcrição (SKYBA et al , 2002, 2005;  RADHAKRISHNAN; SLUKA, 2009), regiões 

supraespinhais provavelmente medeiam a natureza disseminada da hiperalgesia. 

O núcleo rostral ventromedial (RVM) é uma região do cérebro envolvida na modulação 

da dor e tanto pode inibir como facilitar as respostas nociceptiva (DA SILVA et al., 2010; 

DESANTANA; SLUKA, 2008). No modelo de salina ácida, o bloqueio da atividade neuronal 

com uma anestesia local durante a segunda injeção de salina ácida evita o desenvolvimento de 

hiperalgesia 24 h mais tarde, e reverte a hipersensibilidade mecânica, uma vez desenvolvida 

(TILLU et al., 2008), o que sugere uma facilitação aumentada. O RVM não está apenas 

envolvido na nocicepção, mas também em respostas autonômicas e, portanto, tem várias 

funções efetoras (FOO; MASON, 2005; MASON, 2005). O RVM se projeta para a medula 

espinhal, onde ele atinge o corno dorsal e neurônios simpáticos pré-ganglionares (ALLEN; 

CECHETTO, 1994; MASON, 2005). No que diz respeito ao controle simpático, a inibição do 

RVM reduz a taquicardia evocada por jato de ar, estresse e respostas autonômicas no 

condicionamento do medo (ZARETSKY et al., 2003; VIANNA et al., 2008) 

O glutamato no RVM desempenha um papel crítico no desenvolvimento e na 

manutenção da hipersensibilidade neste modelo de salina ácida (RADHAKRISHNAN; 

SLUKA, 2009; DA SILVA et al., 2010a). O glutamato no RVM também pode modular o 

SNA (DE TOLEDO BERGAMASCHI et al., 2006). Em resposta à segunda injeção de salina 

ácida, há um aumento na liberação de glutamato no RVM, sendo que o bloqueio de receptores 

NMDA de glutamato (N-metil-D-aspartato) no RVM inverteu a hiperalgesia mecânica 

(RADHAKRISHNAN; SLUKA, 2009; DA SILVA et al., 2010b). Em relação às respostas 

autonômicas, a injeção de glutamato no RVM aumenta a PAM e a FC (BAZIL; GORDON, 

1991; ZARETSKY et al., 2003). Em adição, é sabido o papel dos receptores de glutamato 

para mediar respostas simpatoexcitatórias no RVL (BARDGETT et al., 2010), demonstrando 

o seu papel na mediação da facilitação da dor e de controle do SNA. 

No entanto, embora o RVM apresente seu papel bem estabelecido nesse modelo de dor 

crônica difusa (DE SANTANA, 2008), na literatura existe um número considerável de 

estudos discutindo o papel primordial de outros núcleos do SNC, especificamente do Bulbo, 

na modulação de respostas autonômicas cardíacas: o NTS, o RVL e o CVL, por exemplo.  

Sendo assim, o presente estudo investigou também o envolvimento dessas três regiões do 

SNC em modelo animal de dor crônica difusa não-inflamatória. Nesse modelo, duas injeções 

de salina ácida no gastrocnêmio esquerdo induziram a expressão da proteína Fos no NTS, 
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RVL e CVL, regiões as quais são conhecidas para estar envolvidas no controle 

cardiovascular.  

 As aferências barorreceptoras terminam principalmente na porção intermédia do NTS, 

subjacente à área postrema da região dorsal do bulbo (CIRIELLO, 1983). Aqui elas fazem 

contatos sinápticos (excitatórios) com neurônios de segunda ordem no NTS (AICHER; 

SHARMA; PICKEL, 1998). A imunoreatividade à proteína Fos pode ser detectada nos 

neurônios do NTS em diferentes tipos de estímulos, em ratos. Por exemplo: após indução de 

hipertensão (GRAHAM et al. 1995; MIURA et al. 1994; MURPHY et al. 1994; SHIH et al. 

1996), após estimulação do nervo do seio carotídeo (ERICKSON; MILLHORN 1991) ou do 

nervo depressor da aorta (MCKITRICK et al. 1992), após aumento da pressão no seio 

carotídeo (DEAN; SEAGARD, 1995) ou ainda, após estímulos nociceptivos (BOSCAN et al., 

2002; PICKERING et al., 2003; MARQUES-LOPES et al., 2012) 

De acordo com os resultados do presente estudo, a expressão de atividade neuronal no 

NTS, nesse modelo de dor crônica que mimetiza a FM, deve representar a participação de 

mecanismos centrais na modulação das respostas autonômicas encontradas no estudo como, 

por exemplo, a disfunção no controle do barorreflexo. Estudos utilizando ratos 

espontaneamente hipertensos (SRH) também determinaram uma ativação significativa no 

NTS, através da expressão da proteína Fos, associada com uma diminuição da sensibilidade 

espontânea do barorreflexo (CHAN et al., 1997; 1998).  

Conforme visto anteriormente, os receptores NMDA, no RVM, desempenham papel 

crítico no desenvolvimento da hiperalgesia mecânica desse modelo. Por outro lado, diversos 

estudos reportam a importante função desses receptores no NTS, no controle de respostas 

cardiovasculares, provocando aumentos ou diminuições na PA e alterações na FC (BAUDE et 

al., 2009; TALMAN et al., 1998; ZHANG et al., 1998).  Recente estudo de Marques-Lopes et 

al. (2012) sugere, por sua vez, que os receptores NMDA no NTS participam da regulação da 

via descendente da dor crônica induzida por formalina, especialmente por meio da expressão 

da sua subunidade NR1. Sendo assim, a partir dos resultados encontrados no presente estudo 

pode-se sugerir que o NTS, nesse modelo animal, pode representar uma área de associação 

entre o controle cardiovascular e a modulação da dor, através da ativação de receptores 

NMDA.  
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A região do RVL contém neurônios que tem um papel chave na determinação da 

atividade vasomotora periférica simpática e da PA. O aumento da atividade de neurônios no 

RVL é transmitido para as células da coluna intermediolateral, em cada nível da medula 

espinal, onde os nervos periféricos simpáticos do coração, arteríolas e rins são ativados, 

aumentando assim a FC (MORRISON; REIS, 1991). No presente estudo, foram encontrados 

neurônios marcados positivamente para proteína Fos no RVL, após indução de DMCD. Esse 

resultado vai ao encontro às respostas cardiovasculares encontradas nesse modelo, que 

mostraram um aumento da FC e aumento da ativação simpática no balanço autonômico. Um 

estudo mostra que, em modelos experimentais de dor, a ativação do RVL pode acontecer a 

partir de projeções partindo de regiões centrais envolvidas diretamente com a modulação da 

dor como, por exemplo, a substância cinzenta periaquedutal (PAG) (HEINRICHER et al., 

2009). Keay et al. (2000), por exemplo, mostrou em um modelo de dor muscular que 

aproximadamente 25 % dos neurônios imunorreativos a Fos na PAG projetavam-se para o 

RVL, provocando respostas tais como hipotensão e bradicardia. No presente estudo, os 

resultados mostraram que após indução de DMCD em ratos foram encontradas células 

neuronais Fos positivas no RVL, sugerindo-se que estes neurônios ali ativados estão para 

exercer o papel na desregulação autonômica cardíaca provocada por esse modelo, 

caracterizada por taquicardia, semelhante à disfunção autonômica encontrada em indivíduos 

com FM.  

O CVL tem sido funcionalmente definido como uma região simpatoinibitória 

tonicamente ativa, localizada na região ventral do bulbo, adjacente à formação reticular lateral 

(AICHER et al., 1995). Os neurônios do CVL são interneurônios do arco do barorreflexo e 

estão interpostos entre os neurônios do NTS e neurônios vasomotores do RVL, sendo 

excitados por aqueles e inibindo esses (DAMPNEY, 1994).  Nos resultados do presente 

estudo foram encontrados neurônios positivamente marcados para a proteína Fos no CVL, 

mas também no NTS e no RVL, o que revela a integração entre os sinais excitatórios e 

inibitórios de transmissão do arco do barorreflexo. Uma vez que o aumento da atividade dos 

neurônios no RVL é capaz de provocar respostas simpatoexcitatórias nesse modelo 

(taquicardia e aumento do tônus simpático nos vasos), sugere-se que os neurônios excitados 

no CVL funcionam enviando, através das suas projeções, sinais inibitórios ao RVL na 

tentativa, ainda que discreta, de inibir a quantidade de disparos excitatórios para a coluna 

intermediolateral simpática.   
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Por outro lado, trabalhos na literatura sugerem que parte dos neurônios do CVL 

parecem desempenhar um papel na modulação descendente da dor. De acordo com o trabalho 

de Marques-Lopes et al. (2010) o CVL está envolvido na indução de hiperalgesia após injeção 

local de angiotensina II. Porém, em animais saudáveis ou em animais com dor crônica, as 

propriedades das respostas desses neurônios do CVL relacionados a dor ainda são pouco 

conhecidas. Estudo de Pinto-Ribeiro et al. (2011)  mostrou a presença de neurônios no CVL 

que respondem, de forma excitatória, a estímulos nociceptivos periféricos, mantendo a 

propriedade das suas respostas após o desenvolvimento de dor crônica, por artrite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

7 CONCLUSÃO 

Este é o primeiro trabalho a demonstrar a presença de disfunção autonômica 

cardiovascular em um modelo experimental de fibromialgia. Conclui-se que a indução de dor 

muscular crônica difusa, em ratos, provoca alterações no controle barorreflexo e na 

modulação autonômica cardíaca. Paralelamente, os dados revelaram que nesse modelo animal 

de dor crônica ocorre ativação sustentada de neurônios que são parte da via central do 

barorreflexo (NTS, CVL e RVL). Essas respostas refletem uma associação entre a experiência 

de dor crônica e alterações do sistema nervoso autônomo, mediado pelo sistema do 

barorreflexo.  Estudos adicionais são necessários para entender melhor a gênese dessas 

desordens autonômicas cardíacas, central e perifericamente, nesse modelo animal, podendo 

assim auxiliar na busca de tratamentos para essa disfunção autonômica e, mais além, ajudar a 

elucidar a fisiopatologia da fibromialgia.  
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