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RESUMO 
 

Ativação de neurônios encefálicos pela estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) em 

ratos, Elisama de Campos Guimarães, São Cristóvão, 2013. 

A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) é bastante utilizada para o controle da 

dor; no entanto, outras propriedades não analgésicas têm sido citadas. Uma série de estudos 

tem demonstrado que a TENS atua através de mecanismos periféricos e centrais. A fim de 

aprimorar as pesquisas sobre esses mecanismos, esse trabalho teve o objetivo de verificar as 

áreas encefálicas ativadas pelo uso de diferentes protocolos de eletroestimulação com TENS 

em ratos não-hiperalgésicos. A imunodetecção da proteína Fos em neurônios tem sido 

utilizada como marcador de atividade neural. Logo, um total de 15 ratos Wistar, pesando entre 

250 a 350 g, receberam uma única aplicação de TENS, sendo utilizada com baixa (4 Hz) ou 

alta (100 Hz) frequência de estimulação e com intensidade em nível sensorial (ausência de 

contração muscular) e motor (presença de contração muscular). Noventa minutos após a 

eletroestimulação, os animais foram eutanasiados sob anestesia e seus encéfalos foram 

perfundidos e seccionados para realização de imunofluorescência para proteína Fos. 

Posteriormente, imagens foram capturadas e analisadas. Os animais foram divididos em cinco 

grupos (n=3, por grupo): controle, cujos animais não receberam nenhuma estimulação 

elétrica; TENS de baixa frequência em nível sensorial, TENS de baixa frequência em nível 

motor, TENS de alta frequência em nível sensorial e TENS de alta frequência em nível motor.  

Após análise das imagens, verificou-se um número de células Fos positivas significativamente 

maior nos grupos eletroestimulados em comparação ao grupo controle nas seguintes áreas 

encefálicas: área preóptica (p=0,003), córtex insular (p=0,01), córtex motor (p=0,009), córtex 

pré frontal (p=0,003),  núcleo paraventricular talâmico (p=0,003), núcleo endopiriforme 

(p=0,01), colículo inferior (p<0,005), córtex entorrinal (p≤0,0003), córtex somatossensorial 2 

(p≤0,0003), núcleo supraóptico (p≤0,0003) e trato olfatório (p≤0,0003). Entretanto, esta 

ativação neuronal ocorreu de forma dependente da frequência de estimulação e da intensidade 

da corrente nas diferentes regiões encefálicas. Assim, conclui-se que a TENS ativou diversas 

regiões encefálicas importantes, associadas à função de cognição, memória, regulação 

cardiovascular e controle motor; no entanto, não se pode restringir essas áreas como as únicas 

cujos neurônios são ativados pela TENS. Esses resultados são relevantes  uma vez que 

disparam perspectivas quanto a novas e diferentes ações neurobiológicas da TENS e sua 

possível aplicabilidade e eficácia terapêutica para a abordagem de situações clínicas que não 

relacionadas a analgesia, possibilitando a ampliação do direcionamento para a realização de 

novos estudos. 

Descritores: estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS); dor; analgesia; 

imunofluorescência. 
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ABSTRACT 
 

 

Activation of encephalic neurons by transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in 

rats, Elisama de Campos Guimarães, São Cristóvão, 2013. 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) has been widely used by physical 

therapists for pain management, though other non-analgesic properties have been cited. A 

series of studies have shown that TENS acts through both central and peripheral mechanisms. 

However, little is known about the mechanisms of action of TENS. So, in order to improve 

the research on such mechanisms, this work aimed to identify brain areas activated by 

different protocols of TENS stimulation in non-hyperalgesic rats. Fos protein expression in 

neurons has been used as a marker of neural activity. A total of 15 male Wistar rats weighing 

between 250 to 350 g received a single administration of TENS with low (4 Hz) or high (100 

Hz) frequency and sensory (absence of muscle contraction) or motor (muscle contraction) 

intensity of stimulation. Ninety minutes after stimulation, the animals were euthanized under 

general anesthesia and their encephalons were perfused and sectioned to perform the 

immunofluorescence for Fos technique. Then images were captured and analyzed. The 

animals were split into five groups (n=3, per group): control, whose animals did not received 

electrical stimulation, low frequency TENS at sensory level, low-frequency TENS at motor 

level, high frequency TENS at sensory level and high frequency TENS at motor level. After 

analyzing the images, a significant higher c-Fos expression was found in the electrically 

stimulated animals when compared to the control group at the following brain areas: preoptic 

area (p=0.003), insular cortex (p=0.01), motor cortex (p=0.009), prefrontal cortex (p=0.003), 

thalamic paraventricular nucleus (p=0.003), endopiriform cortex (p=0.01), inferior colliculus 

(p<0.005), entorhinal cortex (p≤0.0003), secondary somatosensory cortex (p≤0.0003) and 

olfactory tract (p≤0.0003) in a manner dependent from both frequency of stimulation and 

intensity of current. Thus, one suggest that TENS activated several important encephalon 

regions, which are involved in neural function such as cognition, memory, cardiovascular 

regulation and motor control; however, we cannot restrict these areas as the only ones that are 

influenced by TENS stimulation. These results are of great relevance, because it  open 

perspectives on new and different neurobiological actions of TENS and its possible clinical 

applicability and therapeutic efficacy for addressing clinical situations unrelated to analgesia, 

allowing wider direction for further studies. 

Keywords: transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS); pain; analgesia; fluorescent 

antibody technique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) tem sido bastante utilizada para o 

controle da dor. Consiste em método não invasivo que utiliza corrente elétrica através de 

eletrodos colocados na superfície da pele (DESANTANA et al., 2008; SLUKA E WALSH, 

2003). 

Muitas terapias farmacológicas e não farmacológicas vêm sendo utilizadas para o 

alívio da dor; dentre as não farmacológicas, destaca-se a estimulação elétrica nervosa 

transcutânea (TENS). Esta é uma técnica que reduz a dor em uma variedade de condições 

clínicas, tais como fibromialgia, osteoartrite, lombalgia, dor pós-operatória, entre outras 

(ALMEIDA et al., 2003; CHABAL et al., 1998; DESANTANA et al., 2008; DESANTANA 

et al., 2009; FISHBAIN et al., 1996; JOHNSON et al., 1992; LÖFGREN e NORRBRINK, 

2009; REEVE et al., 1996; VANCE et al., 2012).  

Uma série de estudos tem demonstrado que a TENS atua através de mecanismos 

periféricos e centrais de controle da dor (ver revisão DESANTANA et al., 2008). 

Centralmente, demonstra-se efeito antinociceptivo da TENS pela ativação de regiões da 

medula espinhal e do bulbo mediados por receptores serotoninérgicos, opióides e 

muscarínicos (DESANTANA et al., 2008; KALRA et al., 2001; RADHARKISHNAN et al., 

2003;. SLUKA et al., 1999). Perifericamente, no local da aplicação, os receptores opióides e 

noradrenérgicos α-2 estão envolvidos na analgesia induzida pela TENS (KING et al., 2005; 

SABINO et al., 2008).  

 Além disso, apesar da maioria dos estudos previamente publicados na literatura 

relacionarem a TENS ao seu efeito analgésico, alguns autores sugerem que esta corrente pode 

interferir em outros sistemas biológicos, tais como memória e cognição (SCHERDER et al., 

1992; SCHERDER e BOUMA, 1999), disfunções urinárias (LORDÊLO et al., 2010; 

MONTEIRO et al., 2010; PIACENTINI et al., 1986), desordens intestinais (VITTON et al., 

2009; XIAO e LIU, 2004; YOSHIMOTO et al., 2012), distúrbios cardiovasculares (HALLÉN 

et al., 2010; IZUMI et al., 2010; STEIN et al., 2011), distúrbios respiratórios (LAU e JONES 

et al., 2008; NGAI et al., 2009), espasticidade (HO CHUNG et al., 2010; MILLER et al., 

2005), êmese (CEKMEN et al., 2007; FASSOULAKI et al., 1993), reparo tecidual (Cramp et 

al., 2000; Cramp et al., 2002; Walsh, 1997) e prurido (ENGIN et al., 2009; TANG et al., 

1999; YÜKSEK et al., 2011). 
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Embora um número considerável de estudos clínicos demonstrem a eficácia da TENS 

para o alívio da dor, não há consenso sobre quais condições clínicas devem ser tratadas com 

TENS e quais os parâmetros adequados para sua utilização, caracterizando-o como um 

recurso que ainda é empiricamente utilizado na prática clínica. Ademais, a carência de 

conhecimento na literatura acerca dos mecanismos neurofisiológicos dessa estimulação 

elétrica pode explicar seu manuseio empírico. 

Portanto, a necessidade de mais estudos que possibilitem o esclarecimento desses 

mecanismos neurobiológicos mostrou-se importante para um melhor manuseio clínico desse 

recurso. Além disso, por ser uma terapia não farmacológica, possibilita menos efeitos 

colaterais que os fármacos analgésicos, justificando ainda mais a necessidade de abranger o 

conhecimento sobre a mesma.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

 

2.1 Dor 

 

Dor é um fenômeno difícil de definir. Segundo a IASP (International Association for 

the Study of Pain), “dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com 

danos reais ou potenciais em tecidos, ou descrita como tal” (MERSKEY e BOGDUK, 1994). 

A dor está envolvida com aspectos físicos, psíquicos e culturais, interferindo diretamente na 

qualidade de vida do indivíduo (CASTRO et al., 2011). Logo, tornou-se um problema de 

saúde pública que afeta uma grande parte da população mundial, elevando os gastos 

despendidos para seu tratamento e controle (GOREN et al., 2012). 

A experiência dolorosa é única para cada indivíduo, tornando-a uma sensação 

complexa e de difícil tratamento. A dor não é apenas uma simples extensão da lesão física, é 

bastante influenciada pela ansiedade, depressão, expectativa e diversos outros fatores 

psicológicos. Exerce uma função protetora, alertando os indivíduos para a ocorrência de 

lesões teciduais, permitindo que mecanismos de defesa ou fuga sejam adotados 

(DESANTANA, 2006). 

Em geral a dor é classificada em aguda e crônica, mas os limites entre as duas formas 

podem não ser exatos (ADAMS; CASHMAN, 1994; TEIXEIRA et al., 2003). A dor aguda é 

descrita como uma sensação em pontada ou alfinetada. Ela é considerada um conjunto de 

respostas fisiológicas, sendo estas desencadeadas com a função de proteção das estruturas 

teciduais submetidas à lesão. Pode ser acompanhada por manifestações neurovegetativas, 

desaparecendo com a resolução do processo patológico, caracterizando-se como uma 

importante modalidade sensorial, desempenhado um papel de alerta. Sua intensidade e 

localização são geralmente associadas ao grau de inflamação, dano ou destruição tecidual na 

área em que a dor é percebida. A localização desse tipo de dor pode ser muito precisa e 

também pode se irradiar para regiões adjacentes. A dor aguda geralmente é autolimitante e, à 

medida que o estímulo nociceptivo (patologia tecidual) diminui, a dor assim o faz (ADAMS; 

CASHMAN, 1994; GUYTON; HALL, 1997; VILELA FILHO, 1998; CAMERON, 1999). 

A dor crônica persiste durante um longo período de tempo, com perda da função 

biológico-defensiva, podendo ser associada a modificações de personalidade e depressão, e 

até mesmo, converter-se em uma enfermidade (a doença dor crônica), geralmente estando 
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associada a processos degenerativos, consistindo em uma condição persistente mesmo após a 

cura aparente da lesão (TEIXEIRA et al., 1997). 

  

2.2 TENS 

 

A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) é um recurso comumente 

utilizado para o tratamento da dor (DESANTANA et al., 2008). Por definição, TENS é um 

método terapêutico que envolve a aplicação de corrente elétrica através de eletrodos 

colocados na superfície da pele. A forma de onda está integrada nos aparelhos de TENS. Os 

modelos comerciais desses aparelhos geralmente usam uma forma de onda bifásica que 

contém ambas as fases, positivas e negativas. As formas de onda são classificadas como 

bifásica simétrica ou assimétrica (HINGINE e SLUKA, 2007).  

A TENS tem sido usada em uma variedade de condições dolorosas e tem demonstrado 

sua eficácia para o alívio da dor (SLUKA E WALSH, 2003). As principais condições 

dolorosas são: dor crônica (JOHNSON et al., 2007; OOSTERHOF et al., 2012), lombalgia 

(KHADILKAR et al., 2005; FACCI et al., 2011), dor no ombro pós-AVE (PRICE E 

PANDYAN, 2000), dismenorréia primária (PROCTOR et a.l, 2001; TUGAY et al., 2007), 

osteoartrite de joelho (OSIRI et al., 2001; VANCE et al., 2012), dor aguda pós-operatória 

(CARROLL et al., 1996; DESANTANA et al., 2008; DESANTANA et al., 2009) e dor 

durante o parto (FRANCIS, 2012).  

 

 2.2.1 Parâmetros 

 

 Os parâmetros encontrados nos aparelhos mais comuns de TENS são duração de 

pulso, frequência, amplitude de pulso e tipos de output (constante, burst ou modulada). A 

duração de pulso é o comprimento de cada pulso (microssegundos ou milissegundos). A 

frequência é o número de pulsos entregues por segundo (hertz). A amplitude de pulso refere-

se à força de output (miliamperes ou volts), dependendo se o dispositivo fornece uma corrente 

constante ou voltagem constante. A amplitude de pulso é utilizada como parâmetro de 

intensidade da corrente. Os tipos de output referem-se ao padrão em que os pulsos são 

liberados (SLUKA, 2009). 

 A TENS pode ser aplicada de baixa (< 10 Hz) a alta (> 50 Hz) frequência. A 

intensidade também pode ser variada de sensorial a motora. A intensidade sensorial ocorre 

quando o paciente sente uma forte, mas confortável sensação, sem contração muscular. A alta 
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intensidade (motora) geralmente envolve contração muscular, mas não é dolorosa. 

Geralmente, estimulação de alta frequência é entregue em intensidade sensorial e estimulação 

de baixa frequência é entregue em intensidade motora (GOPALKRISHNAN E SLUKA, 

2000). Estudos recentes têm demonstrado a importância da intensidade na eficácia analgésica 

da TENS. Para a dor pós-operatória, uma meta-análise indicou redução no consumo de 

analgésicos no período pós-operatório quando a TENS foi aplicada com intensidades 

adequadas, ou seja, um estímulo de forte intensidade, porém não doloroso (BJORDAL, 2004). 

Da mesma forma, outro estudo mostrou que a utilização de niveis adequados de intensidade 

de estimulação é um fator essencial para a redução da dor pós-operatória em humanos 

(RAKEL E FRANTZ, 2003). 

Em estudos experimentais de dor em seres humanos, TENS administrada em 

intensidade motora aumenta o limiar de dor por pressão (RAKEL et al., 2010), e produz 

melhor efeito hipoalgésico que intensidades mais baixas em sujeitos saudáveis (MORAN et 

al., 2011). Além disso, a TENS em intensidade sub sensorial não produz analgesia em 

humanos (BJORDAL et al., 2004; MORAN et al., 2011; RAKEL et al., 2010) 

 Outros estudos demonstraram que independentemente da intensidade, diferentes 

frequências ativam mecanismos centrais para produzir analgesia. Especificamente, baixa 

frequência ativa circuitos que envolvem os receptores opióides µ na medula espinhal e no 

tronco cerebral, enquanto que a alta frequência ativa circuitos que envolvem os receptores 

opióides δ também na medula espinhal e no tronco cerebral (DESANTANA et al., 2009; 

KALRA et al., 2001; SLUKA et al., 1999; SLUKA E CHANDRAN, 2002). 

  

2.2.2 Mecanismos de ação da TENS 

 

Os mecanismos de ação da TENS vem sendo estudados ao longo dos anos com 

modelos animais de dor, revelando vias fisiológicas e anatômicas que medeiam a analgesia 

promovida pela TENS. Esses dados sugerem que diferentes frequências de TENS produzem 

analgesia através de ações em diferentes neurotransmissores e receptores (SLUKA et al., 

2009). 

Durante anos, a teoria da comporta da dor foi a mais comumente utilizada para 

explicar a analgesia promovida pela TENS. De acordo com essa teoria, a estimulação de 

fibras aferentes de largo diâmetro pela TENS inibe as respostas das fibras nociceptivas no 

corno dorsal da medula espinhal (MELZACK e WALL, 1965).  
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No entanto, a TENS reduz a dor através de mecanismos centrais e periféricos 

(DESANTANA et al., 2008). Centralmente, ativa circuitos que envolvem receptores opióides, 

serotoninérgicos e muscarínicos (DESANTANA et al., 2008; KALRA et al., 2001; 

RANDASKRISHMAN et al., 2003; SLUKA et al, 1999). Perifericamente, a TENS ativa 

circuitos que envolvem receptores opióides e α-2 adrenérgicos (KING et al., 2005; SABINO 

et al, 2008). 

Após aplicação da TENS, o impulso é enviando através do sistema nervoso central 

(SNC) para ativar o sistema inibitório descendente da dor. Especificamente, o bloqueio da 

atividade da substância cinzenta periaquedutal ventrolateral (SCPvl) (DESANTANA E 

SLUKA, 2008), da porção rostral ventromedial do bulbo (RVM) (KALRA et al., 2001) e da 

medula espinhal (RANDASKRISHMAN, 2003) inibem o efeito analgésico da TENS.  

Primeiramente, foi comprovado o envolvimento do RVM na analgesia produzida por 

essa eletroestimulação (KALRA et al., 2001). Anos depois, DeSantana e Sluka (2008) 

relataram que a substância cinzenta periaquedutal (SCP) também contribui para este efeito 

analgésico, demonstrando que a redução tanto da hiperalgesia primária como secundária pela 

TENS de alta e baixa frequência é impedida pelo bloqueio da região ventrolateral da SCP com 

cloreto de cobalto. Assim, a TENS ativa a SCP ventrolateral que, por sua vez, envia projeções 

através do RVM à medula espinal para produzir analgesia.  

Em nível espinhal, tem-se o envolvimento do neurotransmissor inibitório GABA, mas 

não da glicina, na analgesia promovida pela TENS. A TENS de alta frequência, mas não a 

baixa, aplicada na articulação do joelho inflamado, aumenta concentrações extracelulares de 

GABA no corno dorsal da medula espinhal em animais com e sem inflamação articular. É 

interessante notar que o bloqueio de receptores GABAA com bicuculina (antagonista de 

receptor GABAA) preveniu a redução da hiperalgesia produzida por ambos, alta e baixa 

frequência de TENS (HINGNE E SLUKA, 2007; MAEDA  et al., 2007).  

Em outro estudo, a concentração de serotonina na medula espinhal foi aumentada 

durante e imediatamente após o tratamento com TENS de baixa frequência, mas não de alta 

frequência. Nem a TENS de baixa, nem a de alta freqüência mudaram as concentrações de 

noradrenalina espinhal (SLUKA, 2006). 

TENS de alta frequência, mas não baixa, reduziu as concentrações de glutamato e 

aspartato no corno dorsal da medula espinhal em um estudo cujos animais apresentavam 

inflamação articular no joelho, quando comparado com os níveis daqueles sem inflamação 

articular (SLUKA et al., 2005). 
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 Além disso, alguns relatos indicam a importância do sistema opióide nesse contexto. 

A administração espinhal de antagonista opióide δ (naltrindole) impediu a redução da 

liberação de glutamato e aspartato pela TENS de alta frequência (SLUKA et al., 2005). 

Assim, tem-se que a TENS reduz a liberação de glutamato e aspartato no animal com 

inflamação articular por ativação de receptores opióides. Também foi mostrado que a TENS 

de alta frequência reduz a liberação do neurotransmissor excitatório, substância P, 

perifericamente e no corno dorsal da medula (ROKUGO, 2002). 

Perifericamente, o efeito de ambas, TENS de alta e de baixa frequência, foi testado em 

camundongos mutantes sem o receptor α2A-adrenérgico contra os seus respectivos tipos 

selvagens. A analgesia induzida pela TENS, em ambas as frequências de estimulação, alta e 

baixa, foi reduzida em camundongos mutantes α2A em comparação com os controles. Além 

disso, quando um antagonista α2 adrenérgico seletivo (SK & F 86466) foi administrado intra-

articularmente, a analgesia da TENS foi revertida, mas o mesmo não ocorreu quando entregue 

por via intratecal ou intracerebroventricular. Assim, os receptores periféricos α2A 

adrenérgicos contribuem parcialmente para analgesia mediada pela TENS. Os subtipos α2A e 

α2C medeiam a antinocicepção quando ativados pela noradrenalina. Estes receptores também 

produzem sinergia antinociceptiva quando ativados simultaneamente com os receptores 

opióides (KING et al., 2005).  

Receptores opióides periféricos também desempenham um papel importante na 

analgesia produzida pela TENS de baixa frequência. Sabino et al. (2008) demonstraram que o 

bloqueio de receptores opióides μ no local da aplicação impede a redução da hiperalgesia 

produzida pela baixa frequência de TENS, mas não de alta frequência. 

O efeito da TENS pode variar, ainda, de acordo com a intensidade de estimulação. Um 

aumento na amplitude de pulso pode promover uma maior ativação de fibras aferentes Aβ 

esse maior número de fibras ativadas pode resultar em uma maior quantidade de opióides 

liberados e mais efetiva redução da excitabilidade central. Intensidades mais altas também 

podem ativar fibras aferentes primárias do tipo Aδ. Essas fibras são ativadas em intensidades 

acima do limiar motor, podendo promover a ativação de um sistema analgésico adicional, o 

controle inibitório nocivo difuso (DNIC), que é primariamente ativado por estímulos 

nociceptivos (DERESENDE et al., 2011; RANDASKRISHMAN E SLUKA, 2005). O DNIC 

é responsável pelo fenômeno de “contra-estimulação” ou “Dor inibe Dor”, onde ocorre uma 

inibição mútua entre as vias que geram sensações provocadas concomitantemente por dois 

focos separados de estimulo doloroso. Além disso, o DNIC inibe os neurônios da lâmina I da 
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medula, área chave para transmissão de estimulos nociceptivos ao sistema nervoso central 

(VILLANUEVA, 2009). 

Com relação à combinação entre frequência e intensidade, a estimulação  do nervo 

mediano em humanos indicou que a alta frequência com intensidade sensorial ativa apenas 

fibras de largo diâmetro Aβ. Similarmente, estimulação de baixa frequência a uma intensidade 

máxima tolerável ativa apenas fibras aferentes Aβ, enquanto que a ativação de fibras Aδ 

ocorre apenas acima da intensidade máxima tolerável. Da mesma maneira, em animais, alta 

ou baixa frequência de TENS a uma intensidade sensorial ou motora ativa apenas fibras Aβ. 

Já, aumentando a intensidade para duas vezes o limiar motor com ambas frequências, alta e 

baixa, ocorre o recrutamento de fibras Aδ (RANDASKRISHMAN, 2005). 

 

 

2.2.3 Propriedades não analgésicas da TENS 

 

Efeitos da TENS na cognição e na memória 

 

Uma série de estudos tem demonstrado o efeito da TENS em aspectos da memória 

como também em outras funções cognitivas e comportamentais de pacientes com doença de 

Alzheimer (DA) (SCHERDER et al., 1996; 1995; 1992; 1998). Esses estudos seguiram 

protocolos similares de tratamento, os quais utilizaram TENS no modo burst, alta frequência 

(160 Hz) e intensidade motora, tipo de onda bifásica assimétrica e os eletrodos foram 

colocados na região paravertebral (entre T1 e T2). Após 6 semanas de tratamento, observou-

se  melhora  em componentes de memória verbal de longo prazo, memória visual de curto e 

longo prazo, bem como na fluência verbal. 

Scherder et al. (1995) avaliaram o comportamento afetivo de pacientes com DA e 

verificaram melhora em aspectos como timidez, humor, atividade, depressão, euforia, cansaço 

e cognição, mostrando-se mais interessados em manter o convívio social e em participar das 

atividades da vida diária. Scherder e Bouma (1999) demonstraram, ainda, que esses efeitos 

benéficos da TENS na DA são estágio dependente, ou seja, os melhores resultados foram 

encontrados no estágio inicial da doença. 

A  hipótese é de que a TENS poderia estimular o hipocampo e o  sistema 

prosencefálico basal colinégico (PBC). Estes são afetados na DA e participam nos processos 

de geração e consolidação da memória (SALZMANN,1992; SCHELTENS et al., 1992; 

SWAAB et al., 2002).  Foi sugerido, ainda, que a TENS também pode estimular 
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indiretamente o hipocampo através de dois núcleos do tronco encefálico, locus coeruleus (LC) 

e núcleo dorsal da rafe (NDR) (DUDAR et al., 1979; DUTAR et al., 1985; EZROKHI et al., 

1999).   

 

Efeito da TENS nos distúrbios urinários 

  

A TENS também tem sido utilizada no tratamento da incontinência urinária em 

diversas condições clínicas como lesão medular, acidente vascular encefálico (AVE) e bexiga 

hiperativa (LORDÊLO et al., 2010; MONTEIRO et al., 2010; PIACENTINI et al., 1986), 

apresentando evidências de recuperação em parâmetros biológicos como capacidade vesical, 

complacência vesical, pressão detrusora máxima, volume de contração e pressão média de 

contração. 

Piacentini et al. (1986), demonstraram em um relato de casos, melhora da 

incontinência urinária após aplicação da TENS no nervo tibial posterior de seis pacientes com 

diferentes doenças (lesão medular, AVE e encefalomeningomielia). Lordêlo et al. (2010) 

também fizeram um estudo no qual TENS foi aplicada em 37 crianças com bexiga hiperativa 

(BH). Nesse estudo, foi utilizada TENS de baixa frequência (10 Hz), com intensidade máxima 

tolerável e colocação de eletrodos na região parassacral (S2 e S3). Após 20 sessões de 30 

minutos de eletroestimulação, aplicada 3 vezes por semana, foram observados efeitos 

benéficos da TENS na incontinência urinária dessas crianças com BH. 

A eletroestimulação do nervo tibial posterior promovida pela TENS ativa reflexos 

inibitórios pelos aferentes dos nervos pudendos, em que ocorre ativação das fibras simpáticas 

nos gânglios pélvicos e no músculo detrusor. Ocorre também inibição central de eferentes 

motores para a bexiga e de aferentes pélvicos e pudendos provenientes da bexiga. Logo, tem-

se que há uma normalização do equilíbrio entre os neurotransmissores adrenérgicos e 

colinérgicos (LINDSTROM et al., 1983; MONTEIRO et al., 2010).   

Ainda, o nervo tibial posterior se projeta na mesma região sacral medular do centro 

sacral da micção, afirmando ser esta a área mais provável onde ocorre o efeito de 

neuromodulação e que essa estimulação aferente provê uma inibição central pré-ganglionar do 

neurônio motor vesical pela via direta sacral (FALL e LINDSTROM et al., 1991; 

MONTEIRO et al., 2010). 

Com relação a participação de estruturas supra espinhais, o controle miccional e de 

armazenamento urinário envolve uma interação complexa entre diversas áreas do sistema 
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nervoso central (KAVIA et a1., 2005). Estudos utilizando ressonância magnética mostraram 

que estruturas dos centros superiores, como o córtex motor, são ativadas por contração do 

assoalho pélvico de voluntários (ZANGH et al., 2005). A hipótese levantada por este estudo 

era de que contrações da musculatura do assoalho pélvico resultariam em desejo de micção. 

Outra evidência de que estruturas superiores seriam relevantes no controle da micção 

deve-se à doença do lobo frontal (ANDREW E NATHAN, 1964).  A lesão do lobo frontal 

leva a frequentes  episódios de urgências miccionais (às vezes, urgeincontinência), quando o 

paciente está acordado, e incontinência, quando dorme. 

 

Efeito da TENS nos distúrbios intestinais 

 

Alguns estudos também relataram que a TENS tem demonstrado ser um método não 

invasivo promissor para tratar a incontinência fecal (VITTON et al., 2009; XIAO e LIU, 

2004; YOSHIMOTO et al., 2012), através da estimulação do nervo tibial posterior e da 

terceira raiz medular sacral (S3).  

Vitton et al. (2009) demonstraram melhora da incontinência fecal em indivíduos com 

doença inflamatória intestinal após aplicação diária de TENS. Nesse estudo foi realizada a 

eletroestimulação do nervo tibial posterior com TENS de baixa frequência (10 Hz), 

intensidade sensorial, 20 minutos por dia, durante 3 meses. Xiao e Liu (2004) fizeram um 

estudo com indivíduos com Síndrome do Intestino Irritável (SII), os quais receberam 

aplicação de TENS acupuntural 30 minutos por dia, 2 vezes na semana, com frequência de 

100 Hz e intensidade motora. E, após 2 meses de tratamento também foi verificado melhora 

no quadro de incontinência fecal. 

A síndrome do intestino irritável está diretamente relacionada ao estresse, este 

aumenta o fator de liberação de corticotropina (FLC) do hipotálamo, resultando na aceleração 

do trânsito intestinal. Em contrapartida, a ocitocina hipotalâmica tem um efeito anti-estresse 

via inibição da expressão e FLC e da atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Então, 

através da imunohistoquímica, foi demonstrado que a TENS aumentou a expressão de 

ocitocina hipotalâmica, sugerindo que a mesma atuaria como um agente anti-estressante e, 

consequentemente, restaurador da motilidade intestinal (YOSHIMOTO et al., 2012). 

 

Efeito da TENS no sistema cardiovascular 
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A ação da TENS no sistema cardiovascular também tem sido investigada, 

representando uma possível intervenção terapêutica para reduzir a excitação simpática e 

melhorar o equilíbrio simpato-vagal em diferentes condições clínicas (STEIN et al., 2011). 

 A TENS modula a atividade simpática e parassimpática de forma frequência-

dependente, ou seja, a TENS de baixa frequência promove diminuição na atividade simpática 

e aumento na atividade parassimpática; contrariamente, a TENS de alta frequência aumenta a 

atividade simpática e diminui a parassimpática (STEIN et al., 2011).  

Ainda, a TENS de baixa frequência e intensidade motora pode ser eficaz na prevenção 

de estase venosa, desempenhando uma função tromboprofilática importante durante processos 

cirúrgicos. Após estimulação dos músculos do tríceps sural, a TENS mostrou-se tão eficaz 

quanto outros métodos elétricos e mecânicos de ativação da bomba muscular para a 

aceleração do fluxo venoso no membro inferior (IZUMI et al., 2010). 

O efeito da TENS também foi evidenciado no sistema cardiovascular de indivíduos 

saudáveis em comparação a pacientes com angina refratária pectoris (HALLÉN et al., 2010). 

Pode-se observar, então, que a TENS aplicada a uma intensidade abaixo do limiar motor 

induz a vasodilatação no antebraço em indivíduos saudáveis, evidenciando a atuação da 

TENS no sistema cardiovascular. Estudos prévios (MANNHEIMER et al., 1985) também 

demonstraram que a TENS é eficaz no tratamento da angina pectoris, promovendo melhora 

do metabolismo do lactato, redução da depressão do segmento ST e redução da pós-carga do 

ventrículo esquerdo. Esses efeitos promoveram aumento da tolerância à angina e redução na 

frequência de ocorrência de ataques de angina. Outros estudos sugeriram que a TENS 

promove melhora da angina através do aumento do fluxo sanguíneo coronariano e 

homogeneização da perfusão miocárdica (HAUTVAST et al., 1996; JESSURUN et al., 1998).  

Os efeitos da TENS sobre a modulação do sistema nervoso central podem também 

estar relacionads o com a produção de opióides endógenos e com a teoria da comporta da dor. 

Vários estudos têm demonstrado que a TENS de baixa freqüência aumenta a liberação de 

opióides endógenos, que têm efeitos moduladores sobre o núcleo do tracto solitário (NTS) e 

conseqüentemente, sobre o caminho do controle cardiovascular do sistema nervoso central  

(Sluka et ai. de 1999, Kalra et ai., 2001). Por outro lado, alguns autores relatam que a TENS 

de alta frequência atua estimulando fibras aferentes de largo diametro, inibindo os neurônios 

de segunda ordem no corno dorsal e prevenindo impulsos transportados por fibras de pequeno 

diâmetro (Collins e DiCarlo, 2002). Esta teoria propõe que as fibras A-δ e fibras C pouco 

mielinizadas transmitem a inforrmação para a medula espinhal, resultando na estimulação do 
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reflexo vasoconstritor simpático. Seus efeitos estão associados a um maior mecanismo pelo 

qual esta corrente eléctrica produz alívio da dor,  "Teoria da comporta" (MELZACK e 

WALL, 1967). 

Efeito da TENS no Sistema Respiratório 

 

Efeitos da TENS no sistema respiratório também têm sido identificados. Lau e Jones 

(2008) observaram que a TENS de baixa frequência (4 Hz) aplicada em pontos de acupuntura 

foi eficaz para reduzir a dispneia e aumentar o volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1) em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Efeitos 

similares foram observados em pacientes com asma (NGAI et al., 2009).  O provável 

mecanismo responsável por esses efeitos está relacionado à liberação de β-endorfinas 

promovida pela TENS de baixa frequência, as quais ativam receptores opióides μ localizados 

no componente gerador de ritmo do centro respiratório (GREER et al., 1995; TAKITA et al., 

1997), induzindo diminuição da frequência respiratória. Também foi mostrado que as β-

endorfinas promovem a broncodilatação via estimulação de adrenoceptores-β por meio de 

vias dependentes do AMPc (adenosina monofosfato cíclico) (TAGAYA et al., 1995). A 

broncoconstrição é um dos principais sintomas dessas doenças, e está relacionada a um 

aumento na resposta parassimpática. Sugere-se que TENS reduza a broncoconstrição através 

da modulação do sistema nervoso autonômico. Outra possibilidade é que os opióides 

endógenos liberados pela TENS, induzam um relaxamento na constrição das vias aéreas (Ngai 

et al., 2009). 

Efeito antiespasmódico da TENS 

 

Estudos também investigaram os efeitos da TENS no controle da espasticidade em 

casos de acidente vascular encefálico (AVE) (MILLER et al., 2005), lesões medulares (HO 

CHUNG  et al., 2010) e esclerose múltipla (MILLER et al., 2007). Foi demonstrado que a 

TENS promove redução da espasticidade e do espasmo muscular, bem como redução da dor 

associada (LEVIN E HUI CHAN, 1992). Os possíveis mecanismos sugeridos para explicar 

esses efeitos foram o bloqueio de condução nervosa, inibição segmental, liberação de opióides 

endógenos e desinibição de comandos voluntários descendentes (MILLER et al., 2005). 

A espasticidade é uma disfunção motora associada a lesões dos neurônios motores 

superiores e consequente disfunção de mecanismos supraespinhais descendentes, ocorrendo 

uma redução dos mecanismos inibitórios pré-sinápticos e agindo sobre os fusos musculares 
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terminais aferentes (Levin e Hui Chan, 1991). Uma das características da espasticidade é a 

hiperreflexia. Levin e Chan (1989) demonstraram que a TENS promove redução da 

hiperreflexia em pacientes hemiparéticos, sugerindo uma inibição da excitabilidade dos 

motoneurônios, mediada por mecanismos pré-sinápticos. Essa inibição pode estar associada à 

liberação de opióides endógenos, como mostrado por Han et al. (1994), em que a 

administração de naloxona, um antagonista opióide, promoveu redução de 59% no efeito 

antiespasmódico da TENS de alta frequência, sugerindo que seu efeito é mediado, pelo menos 

parcialmente, por substâncias opióides endógenas. Mais especificamente, esse efeito estaria 

relacionado à liberação de dinorfina, substância liberada nos receptores opióides delta, 

ativados pela TENS de alta frequência. 

Considerando que o efeito antiespasmódico da TENS poderia estar relacionado à 

frequência de estimulação, estudos mostraram que a TENS de alta frequência reduz 

espasticidade (LEVIN e HUI CHAN, 1992); contrariamente, a TENS de baixa frequência não 

age no controle da hipertonia (HAN et al.,1994). Possivelmente, enquanto o efeito 

antinociceptivo da TENS resulta de interações sinergísticas entre encefalina (liberada por 

TENS de baixa frequência) e dinorfina (liberada por TENS de alta frequência), o efeito 

antiespasmódico é baseado na disponibilidade de dinorfina liberada na medula espinhal 

(MILLER et al., 2005). Quanto à intensidade de estimulação, a maioria dos autores tem 

utilizado intensidades acima do limiar sensorial, mas abaixo do limiar motor, com resultados 

positivos (HAN et al., 1994, WANG et al., 2000). Alguns autores sugerem que intensidades 

acima do limiar motor podem promover exacerbação da espasticidade (DALY et al., 1996), 

enquanto outros observaram redução da hipertonia e hiperreflexia e melhora da função motora 

(HAN et al., 1994; SONDE et al., 1994).  

Efeito antiemético da TENS 

Outra propriedade não analgésica da TENS já demonstrada é seu efeito antiemético. 

Estudos mostraram que a TENS de baixa frequência reduz a incidência de náusea e vômito no 

período pós-operatório de laparoscopias (CEKMEN et al., 2007; FASSOULAKI et al.,1993). 

Opióides antieméticos são comumente utilizados na prevenção e tratamento da náusea e 

vômito pós-operatório por seu efeito no sistema piramidal. Similarmente, a TENS promove 

analgesia atuando no sistema opioidérgico, promovendo aumento na liberação de encefalinas 

e endorfinas (CEKMEN et al., 2007). Essa hipótese é suportada pelo bloqueio do efeito 

antiemético da TENS pela naloxona (LEE e DONE, 1999; PUSCH et al., 2000). Saller et al. 

(1986) propuseram que mecanismos serotoninérgicos também estão envolvidos em 
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decorrência do seu impacto na atividade gastrointestinal. As vias envolvidas no controle da 

náusea e do vômito pós-operatório são pouco conhecidas. Mas sabe-se que a náusea é gerada 

por estimulação de estruturas do labirinto; aferências do aparelho vestibular, no ouvido 

interno, fazem conexão com o núcleo vestibular e o cerebelo e ativam o centro do vômito, 

desencadeando esses sintomas (PUSCH et al., 2000). 

 

Efeito da TENS na circulação sanguínea local 

 

Walsh (1997) relatou alguns efeitos não analgésicos da TENS, dentre eles, o aumento 

do fluxo sanguíneo local que levaria a uma melhora da regeneração de feridas e úlceras. 

Cramp et al. (2000) investigaram o efeito da TENS de baixa (4 Hz) e alta frequência (110 Hz) 

sobre o fluxo sanguíneo cutâneo de 30 voluntários saudáveis. A TENS foi aplicada sobre a 

pele que recobre o nervo mediano durante 15 min. Foi demonstrado então que a TENS de 

baixa frequência produziu um aumento local do fluxo sanguíneo cutâneo significativo quando 

comparado ao grupo de alta frequência e ao controle. Ainda, Cramp et al. (2002) em outro 

estudo investigaram o efeito da intensidade da estimulação nervosa transcutânea elétrica 

(TENS) sobre o fluxo sanguíneo e verificaram que a TENS de baixa freqüência aplicada 

acima do limiar motor aumenta significativamente o fluxo sanguíneo cutâneo local. 

 

Efeito antiprurido da TENS 

 

Outro efeito cutâneo periférico da TENS ocorre quanto ao controle do prurido. O 

alívio do prurido promovido pela TENS foi observado em pacientes com dermatites (TANG 

et al., 1999), amiloidose macular (YÜKSEK et al., 2011), neurodermatite (ENGIN et al., 

2009), e em distúrbios hematológicos (TINEGATE E MCLELLAND, 2002). A maioria dos 

autores sugere a teoria dos portões da dor para explicar o alívio do prurido promovido pela 

TENS. Entretanto, um estudo mostrou que esse efeito permanece após o fim do tratamento e 

afeta outros dermátomos, além daquele estimulado (TANG et al., 1999), sugerindo a possível 

atuação de mecanismos complexos ocorrendo na medula espinhal ou níveis superiores, ou 

uma alteração no processamento central( GREAVES, 1993).  

 

 

 

 



15 

 

2.3 Expressão de c-Fos 

 

O oncogene Fos foi isolado pela primeira vez em 1982, a partir do vírus FBJ murine 

osteogenic sarcoma, e, posteriormente, a sua versão celular c-Fos foi descrita (CURRAN; 

TEICH, 1982).  

A transcrição do gene c-Fos é um processo rápido e transitório (FONTA et al., 1995; 

HARRIS, 1998; MORGAN E CURRAN, 1989), no qual o RNAm se acumula no citoplasma 

e a proteína c-Fos é traduzida. Tal proteína é deslocada para o núcleo celular, através da 

formação de um heterodímero (Fos-Jun), sendo classificados como proteína ativadora 1 (AP-

1) (PRADO; DEL BEL, 1998). É no sítio regulador AP-1 do DNA que ocorre a ativação da 

expressão de genes-alvo (HARRIS, 1998; MORGAN e CURRAN, 1989; MORGAN e 

CURRAN, 1991; NARANJO. et al., 1991).  

Ao interagir com outros fatores de transcrição, o heterodímero da proteína Fos, 

simultaneamente, forma uma ligação entre sistemas de segundos mensageiros independentes. 

Essa proteína atua, portanto, como terceiros mensageiros nucleares, ligando eventos mediados 

pelos segundos mensageiros a alterações subsequentes na expressão gênica (HESS et al., 

2004).  

A expressão de c-Fos é representada por cascatas de eventos moleculares que seguem 

a 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 E CURRAN, 

1986), estresse (DEL BEL, 1993), estímulo nociceptivo (HUNT, 1987), podendo estar 

envolvida em vários processos fisiológicos.  

As técnicas de imunohistoquímica podem detectar, nos neurônios, a expressão de c-

Fos 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 E 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. Desta forma, a proteína Fos é um importante marcador 

para atividade neuronal do sistema nervoso central. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

 

Identificar as áreas encefálicas ativadas após aplicação da TENS em diferentes 

frequências e intensidades em ratos. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar as áreas encefálicas ativadas após a aplicação da TENS de alta e baixa 

frequência em intensidade sensorial em ratos, através de um mapeamento imunohistoquímico 

de todo encéfalo. 

 

 Identificar as áreas encefálicas ativadas após a aplicação da TENS de alta e baixa 

frequência em intensidade motora em ratos, através de um mapeamento imunohistoquímico 

de todo encéfalo. 
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4 MÉTODOS 

 

 4.1 Animais 

Foram utilizados 15 ratos Wistar machos, pesando 250 a 350g, provenientes do Biotério 

Central da Universidade Federal de Sergipe, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

Animal desta Universidade, os animais foram mantidos num ciclo claro-escuro de 12h e todos 

os testes foram feitos durante o ciclo claro. Comida e água ficaram disponíveis ad libitum. Os 

experimentos seguiram as normas propostas pelo Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA) e Associação Internacional para o Estudo da Dor 

(IASP). 

  4.2 Grupos experimentais 

 

 Os animais foram divididos em cinco grupos: 

1. Controle (Sem aplicação da corrente elétrica, n=3) 

2. TBF-IS (TENS de baixa frequência com intensidade sensorial, n=3) 

3. TBF-IM (TENS de baixa frequência com intensidade motora, n=3) 

4. TAF- IS (TENS de alta frequência com intensidade sensorial, n=3) 

5. TAF-IM (TENS de alta frequência com intensidade motora, n=3) 

 

Nos grupos que utilizaram TENS, os animais foram anestesiados com uma injeção 

intraperitoneal (1 mL/100 g de peso corporal) de ketamina (80 mg/kg) e xilazina (80 mg/kg) 

diluídas em salina isotônica (NaCl 0,15 M) e em seguida receberam o estimulo elétrico 

correspondente por 20 min. No grupo controle, os animais foram anestesiados e 

permaneceram com os eletrodos por 20 minutos sem passagem de corrente elétrica.  

A fim de realizar os controles positivos e negativos da imunofluorescência, foi 

utilizado um total de 3 animais. 

 

 4.3 Teste de sensibilidade mecânica 

 

Para a avaliação da sensibilidade mecânica, foi utilizado o analgesímetro digital (von 

Frey eletrônico; Insight®, São Paulo, SP, Brasil). Este aparelho consiste em um transdutor de 

pressão conectado a um contador digital de força, expressada em gramas (g). Uma ponteira 

descartável de polipropileno com 0,5 mm de diâmetro foi adaptada ao analgesímetro para 



18 

 

possibilitar o contato do transdutor de pressão à pata do animal. Com a ponteira, o 

examinador aplicou uma pressão linearmente crescente na região plantar da pata traseira do 

animal até provocar uma resposta de flexão característica (“flinch”) com a retirada da pata, 

momento em que o estimulo foi interrompido.  

A intensidade do estímulo foi registrada automaticamente quando a pata foi retirada. O 

equipamento foi calibrado para determinar uma pressão máxima de 80 g. A estimulação da 

pata foi repetida até que o animal apresentasse três medidas similares (a diferença entre a 

maior e a menor medida foi inferior a 10 g) (VIVANCOS et al., 2004). 

O teste de sensibilidade mecânica foi realizado para garantir que os animais não 

estivessem hiperalgésicos durante o experimento. 

 4.4 Aplicação da TENS 

 

A TENS (Neurodyn portable TENS, Ibramed®, Amparo, SP, Brasil) foi aplicada em 

uma frequência de estimulação de 4 Hz (baixa frequência) ou 100 Hz (alta frequência), em 

intensidade sensorial ou motora e com largura de pulso de 300 microssegundos,. A 

intensidade foi definida pela quantidade de cliques (já que o painel do aparelho não mostra em 

miliamperes a intensidade determinada), estes foram aumentados até que o animal 

apresentasse contração muscular, determinando assim a intensidade motora. A intensidade 

sensorial foi determinada diminuindo a quantidade de cliques após o animal apresentar a 

contração muscular até que a mesma não fosse mais visível. Os eletrodos foram colocados nas 

regiões medial e lateral do joelho esquerdo dos animais. 

 

4.5 Perfusão intracárdica 

 

Os animais foram anestesiados com uma injeção intraperitoneal (1 mL/100 g) de 

ketamina (80 mg/kg) e xilazina (8 mg/kg). A perfusão foi realizada por meio de infusão 

intracardíaca (8 mL/minuto) com tampão (pH 7,4) fosfato (100 mM) salina (PBS) por 10 

minutos e paraformaldeído 4% em PBS por 40 minutos. Após a perfusão, os cérebros dos 

animais foram removidos e imersos em solução de sacarose 30% em PBS até a saturação do 

tecido (por volta de 48 horas). Em seguida, os cérebros foram congelados envolto de papel 

alumíneo a –22ºC. 
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 4.6 Imunofluorescência para proteína FOS 

 

Os cérebros congelados a –22ºC foram levados ao criostato a uma temperatura de -

23ºC para obtenção de quatro séries de secções com 20 µm montadas em lâminas previamente 

gelatinizadas. Uma série de lâminas foi utilizada na marcação por imunofluorescência da 

proteína FOS e as demais foram armazenadas a –22ºC. 

Todas as secções cerebrais foram processadas a temperatura ambiente (22ºC) e 

lavadas em PBS (cinco vezes por cinco minutos, cada lavagem em constante agitação) após 

cada etapa de exposição aos reagentes. 

A exposição aos reagentes começou com a exposição à glicina (0,01 M), diluída em 

PBS por dez minutos, para reduzir a autofluorescência do tecido provocada pela exposição ao 

paraformoldeído (4%). Após a lavagem em PBS (tampão fosfato), as ligações para 

gamaglobulina foram bloqueadas com albumina bovina 1% em PBS por 30 minutos. 

Após a realização dessas etapas para bloqueio de reações inespecíficas, foram feitas 

as incubações com os anticorpos primários e secundários. As secções cerebrais foram 

incubadas com o anticorpo primário policlonal produzido em coelho, específico contra a 

proteína FOS (SC 52, Santa Cruz Biotechnologies, Estados Unidos), diluído 1/2000 em PBS, 

por 16 horas. Após lavagem em PBS, os cortes foram expostos ao segundo anticorpo 

produzido em jumento, anti-IgG de coelho e conjugado com Alexa Flúor (594, Santa Cruz 

Biotechnologies, Estados Unidos), diluído 1/2000 em PBS, por 2 horas. 

Finalmente, os cortes foram montados em solução de glicerol (89%) e vedados com 

tinta esmalte. Entre cada uma das etapas, os cortes foram lavados cinco vezes em PBS, por 

cinco minutos. Todas as reações ocorreram em temperatura ambiente (22ºC).  

Dois grupos, com três animais cada, foram utilizados para controle (positivo e 

negativo) da imunofluorescência. Esses animais foram similarmente anestesiados com uma 

injeção intraperitoneal (1 mL/100 g de peso corporal) de ketamina (80 mg/kg) e xilazina (80 

mg/kg) e mantidos, por 20 minutos (5%, mantida a 1%-2%), com os eletrodos aplicados nos 

aspectos medial e lateral do joelho, sem passagem de corrente elétrica.  

O controle positivo foi realizado através de um estímulo osmótico com uma injeção 

intraperitonial de solução salina hipertônica a 0,5 M (10 mL/Kg). Esse estímulo altera a 



20 

 

osmolaridade plasmática, levando a ativação do núcleo supraótico do hipotálamo e 

consequentemente a expressão do gene c-fos.  

Para o controle negativo das imunofluorescências foram utilizados secções cerebrais 

obtidas 90 minutos após o estímulo osmótico por meio de injeção intraperitoneal (2 mL/100g) 

de salina hipertônica (0,5 M). Durante o processamento desses cérebros para 

imunofluorescência, foi omitida a incubação do anticorpo primário para verificar se as 

ligações do anticorpo secundário foram específicas. Dessa forma, não houve ligações do 

anticorpo secundário com o primário (omitido da reação) não havendo também marcações 

específicas nesse grupo. 

 4.7 Aquisição de imagens 

 

As secções encefálicas contendo neurônios marcados positivamente para FOS foram 

adquiridas e classificadas em regiões de acordo com o Atlas Paxinos & Watson (2007) e 

fotografadas, de forma aleatória em relação aos hemisférios, utilizando-se um microscópio de 

fluorescência com câmera digital (Axioskop 2 plus®, Carl Zeiss, Alemanha). 

 4.8 Análise de imagens  

 

O maior número possível de fotomicrografias das regiões encefálicas foi adquirida. Nas 

fotomicrografias de 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 o programa computacional image 

J® (programa computacional disponibilizado gratuitamente pelo National Institute of Health, 

USA - http://rsb.info.nih.gov/nih-image/) que viabilizou as contagens manuais do número de 

neurônios marcados para FOS, utilizando-se assim um controle matemático para evitar o viés. 
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4.9 Delineamento experimental 

 

Os animais foram aclimatados em suas caixas por 30 minutos na sala de 

comportamento, onde foi realizada a mensuração da sensibilidade mecânica (analgesímetro 

digital). Os grupos foram avaliados antes da aplicação da eletroestimulação para garantir que 

não estivessem hiperalgésicos. Após 90 minutos da aplicação da TENS, foi realizada a 

perfusão intracárdica, a dissecação e a crioproteção dos tecidos. Posteriormente, os tecidos 

foram cortados no criostato a 20 µm e montados em lâminas previamente gelatinizadas. Após 

a realização das estapas da imunomarcação da proteína Fos as imagens foram capturadas 

bilateralmente utilizando-se um microscópio de fluorescência com câmera digital (Axioskop 2 

plus, Carl Zeiss, Germany). Por fim, as imagens foram analisadas e a estatística realizada 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Linha de tempo do delineamento experimental. 

4.10 Descartes 

 

Após perfusão dos animais, as carcaças foram depositadas em sacos plásticos 

apropriados e armazenadas no freezer de coleta de material biológico, situado no Laboratório 

de Anatomia Molecular do Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Sergipe 

para posterior recolhimento durante a coleta de lixo hospitalar. 
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Os resíduos perfuro-cortantes foram armazenados em caixas adequadas. E, o resíduo 

de paraformaldeido foi neutralizado na proporção (molar) de 1:1 com hidróxido de sódio 

antes de seu descarte na rede de esgoto. 

  

 4.11 Análise estatística 

 Os resultados dos experimentos foram expressos com média ± erro padrão da média e 

submetidos à análise de variância (one-way analysis of variance) seguida de pós-teste para 

comparações múltiplas (Bonferroni posttest). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os encéfalos de animais que receberam intervenção com TENS de alta frequência em 

intensidade sensorial (TAF-IS) apresentaram um número significativamente maior de 

neurônios Fos positivos quando comparado aos demais protocolos de TENS e ao grupo 

controle nas seguintes áreas encefálicas (tabela 1): área preóptica (P=0,003) (figura 2), córtex 

insular (P=0,01) (figura 3), córtex pré-frontal (P=0,003), córtex motor (P=0,009) (figura 4), 

(figura 5), núcleo paraventricular talâmico (P=0,004) (figura 6) e núcleo endopiriforme 

(P=0,01) (figura 7).  

 

Tabela 1.  Número de neurônios expressando protéina c-Fos após aplicação única de 

diferentes protocolos de estimulação com TENS, de acordo com a organização estrutural do 

encéfalo.  

 

 

Os valores representam as médias do número de células neuronais de c-Fos imunopositivas. 

Os dados estão apresentados como média ± EPM. CTL: controle; TBF-IS: tens de baixa 

frequência e intensidade sensorial; TBF-IM: tens de baixa frequência e intensidade motora; 

TAF-IS: tens de alta frequência e intensidade sensorial; TAF-IM: tens de alta frequência e 

intensidade motora. *Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente maior em 

relação aos demais grupos. **Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente maior 

em relação ao grupo TBF-IM. † Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente 

maior em relação aos grupos CTL e TBF-IS. ‡Quantidade de neurônios Fos positivos 

Área/Sub-área encefálica CTL TAF-IS TAF-IM TBF-IS TBF-IM P (ANOVA) 

Cérebro – Telencéfalo - Hemisférios       

       Córtex Motor (primário e secundário) 0 ± 0 5,47 ±1,32‡ 2,08 ± 1,10 1,88 ± 1,05 0 ± 0 0,0093 

       Córtex Pré Frontal 0 ± 0 6,66 ± 1,85* 1,33 ± 0,88 0,66 ± 0,66 0 ± 0 0,0029 

       Córtex Somatossensorial 4,08 ± 0,88* 0 ± 0 0,72 ± 0,49 0 ± 0 0 ± 0 0,0002 

       Córtex Somatossensorial 2 0 ± 0 3,55 ± 1,28 1,16 ± 0,92 5,66 ± 1,85‡ 0 ± 0 0,0162 

       Córtex Insular 0 ± 0 4,66 ± 1,85* 0,66 ± 0,66 0 ± 0 0,16 ± 0,16 0,0194 

       Córtex Entorrinal 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 9,00 ± 2,08* 0 ± 0 0,0001 

       Núcleo Endopiriforme 0,33 ± 0,33 5,22 ± 1,60‡ 0,66 ± 0,33 3,16 ± 1,16 0,3 ± 0,17 0,0115 

       Córtex Disgranular Retrosplenial 24,25 ± 4,90* 0 ± 0 0 ± 0 0,33 ± 0,33 3,23 ± 1,61 <0,0001 

       Córtex Granular Retrosplenial  22, 66 ± 2,02* 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 <0,0001 

Cérebro – Diencéfalo - Hipotálamo       

       Área Preóptica 0 ± 0 4,00 ± 1,15* 0 ± 0 0 ± 0 0,66 ± 0,66 0,0029 

       Núcleo Paraventricular Talâmico 0 ± 0 3,28 ± 1,25† 3,86 ± 0,55† 0 ± 0 2 ± 0,46 0,0028 

       Núcleo Mamilar 8,00 ± 1,15* 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 <0,0001 

       Núcleo Septal 9,00 ± 0,57** 3,55 ± 1,85 1,76 ± 1,29 8,13 ± 2,57** 0,1 ± 0,05 0,0082 

       Núcleo Supraóptico 1,91 ± 0,96 2,33 ± 1,85 2,66 ± 0,66 8,5 ± 1,91** 1 ± 0,23 0,0153 

Mesencéfalo       

 Colículo Inferior 0 ± 0 0 ± 0 2,33 ± 0,88* 0 ± 0 0 ± 0 0,0059 

Trato Olfatório 2,66 ± 1,20 1,66 ± 0,33 1,00 ± 1,00 10,5 ± 1,04* 0,5 ± 0,25 <0,0001 

Substância Cinzenta Periaquedutal 6,33 ± 5,84 1,33 ± 0,88 2,33 ± 0,33 1 ± 1 0 ± 0 0,5315 
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significativamente maior em relação aos grupos CTL e TBF-IM. Teste ANOVA monocaudal 

para amostras independentes corrigido pelo post hoc teste de Bonferroni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos na Área Preóptica (A) 

e imagens de imunofluorescência para Fos da Área Preóptica no grupo controle (B) e TAF-IS 

(C). *Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente maior em relação aos demais 

grupos (P=0,003).  

 

 

 
 

Figura 3. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos no Córtex Insular (A) e 

imagens de imunofluorescência para Fos do Córtex Insular no grupo controle (B) e TAF-IS 

(C). *Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente maior em relação aos demais 

grupos (P=0,01).  
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Figura 4. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos no Córtex Pré Frontal 

(A) e imagens de imunofluorescência para Fos do Córtex Pré Frontal no grupo controle (B) e 

TAF-IS (C). *Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente maior em relação aos 

demais grupos (P=0,003).  

 

 
 

Figura 5. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos no Córtex Motor (A) e 

imagens de imunofluorescência para Fos do Córtex Motor no grupo controle (B) e TAF-IS 

(C). *Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente maior em relação aos demais 

grupos (P=0,009).  
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Figura 6. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos no Núcleo 

Paraventricular Talâmico (A) e imagens de imunofluorescência para Fos do Núcleo 

Paraventricular Talâmico no grupo controle (B) e TAF-IS (C). †Quantidade de neurônios Fos 

positivos significativamente maior em relação ao grupo CTL e TBF-IS (P=0,003).  

 

 

 
 

Figura 7. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos no Núcleo 

Endopiriforme (A) e imagens de imunofluorescência para Fos do Núcleo Endopiriforme no 

grupo controle (B) e TAF-IS (C). ‡Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente 

maior em relação ao grupo CTL e TBF-IM (P=0,01).  

 

O grupo de animais estimulados com TENS de alta frequência em intensidade motora 

(TAF-IM), houve marcação de uma quantidade significativamente maior de neurônios no 

colículo inferior (figura 8) e no núcleo paraventricular talâmico (figura 9) em comparação aos 

outros grupos eletroestimulados e ao controle (P<0,005) (tabela 1). 
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Figura 8. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos no Colículo Inferior 

(A) e imagens de imunofluorescência para Fos do Colículo Inferior no grupo controle (B) e 

TAF-IM (C). *Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente maior em relação 

aos demais grupos (P<<0,005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos no Núcleo 

Paraventricular Talâmico (A) e imagens de imunofluorescência para Fos do Núcleo 

Paraventricular Talâmico no grupo controle (B) e TAF-IM (C). †Quantidade de neurônios Fos 

positivos significativamente maior em relação ao grupo controle e TBF-IS (P<<0,005).  

 

Após estimulação com TENS de baixa frequência em intensidade sensorial (TBF-IS), 

observou-se marcação de número de neurônios significativamente maior que nos demais 

grupos estimulados com TENS e no controle nas regiões do córtex entorrinal, córtex 

somatossensorial 2, núcleo supraóptico e trato olfatório (P≤0,0003) (tabela 1).  
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Figura 10. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos no Córtex Entorrinal 

(A) e imagens de imunofluorescência para Fos do Córtex Entorrinal no grupo controle (B) e 

TBF-IS (C). *Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente maior em relação aos 

demais grupos ( P≤0,0003). 

 

 

Figura 11. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos no Córtex 

Somatossensorial 2 (A) e imagens de imunofluorescência para Fos do Córtex 

Somatossensorial 2 no grupo controle (B) e TAF-IS (C). ‡Quantidade de neurônios Fos 

positivos significativamente maior em relação ao grupo controle e TBF-IM (P≤0,0003) 
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Figura 12. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos no Núcleo 

Supraóptico (A) e imagens de imunofluorescência para Fos do Núcleo Supraóptico no grupo 

controle (B) e TBF-IS (C). **Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente maior 

em relação ao grupo TBF-IM (P≤0,0003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Representação gráfica do número de neurônios Fos positivos no Trato Olfatório 

(A) e imagens de imunofluorescência para Fos do Trato Olfatório no grupo controle (B) e 

TBF-IS (C). **Quantidade de neurônios Fos positivos significativamente maior em relação ao 

grupo TBF-IM (P≤0,0003). 

 

 

Nos animais eletroestimulados com TENS de baixa frequência em intensidade motora 

(TBF-IM), não houve marcação significativa de células neuronais em comparação aos demais 

grupos (tabela 1).   

No grupo controle, verificou-se um número de neurônios marcados significativamente 

maior em comparação a todos os grupos eletroestimulados ativamente com TENS nas 
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seguintes regiões do encéfalo: córtex somatossensorial (P=0,003), córtex disgranular 

retrosplenial (P<0,0001), núcleo septal (P=0,008), núcleo granular retrosplenial (P<0,0001) e 

núcleo mamilar (P<0,0001) (tabela 1). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo com ratos intactos (sem lesão tissular), foi identificada uma série de áreas 

encefálicas possivelmente ativadas por diferentes protocolos de eletroestimulação com TENS. 

Após uma única administração de TENS ativa, células Fos imunopositivas foram ativadas em 

11 áreas distintas do encéfalo, em resposta a, pelo menos, um dos protocolos de 

eletroestimulação com TENS, que variaram de acordo com parâmetros de frequência e 

intensidade.  

 

ÁREAS RELACIONADAS A PROPRIEDADES NÃO ANALGÉSICAS 

 

A ativação de neurônios do córtex entorrinal observada no presente estudo 

possivelmente está associada a promoção de efeitos terapêuticos da TENS na Doença de 

Alzheimer (DA). O córtex entorrinal representa uma porção do giro parahipocampal anterior e 

atua como a maior fonte de entrada para a formação do hipocampo e do seu principal input 

cortical (LI et al., 2012). Suas principais funções são cognição e memória (SCHIMDT-

HIEBER et al., 2013; LI et al., 2012). Há relatos de que a atrofia do córtex entorrinal 

encontra-se mais elevada do que a do hipocampo nas fases iniciais da DA, evidenciando que 

essa doença se inicia no córtex entorrinal (LI et al., 2012). De forma interessante, ensaios 

clínicos randomizados demonstram os efeitos benéficos da TENS na memória, na cognição e 

no comportamento emocional de pacientes com DA, ressaltando maior eficácia terapêutica 

nos estágios iniciais da doença (SCHERDER et al., 1995; SCHERDER et al., 1992). Assim, 

conforme observado em nosso estudo, e as evidências clínicas prévias de otimização dos 

sintomas de afecção de memória em sujeitos com DA tratados com esta corrente, sugere-se 

que a TENS, provavelmente, atua via córtex entorrinal para promover melhora em 

componentes de memória. Nestes estudos previamente citados, foi utilizada TENS de alta 

frequência em intensidade motora. Contrariamente, no presente estudo, um maior número de 

neurônios Fos positivos foi encontrado no grupo estimulado com TENS de baixa frequência e 

intensidade sensorial. 

 O córtex motor é responsável pelo aprendizado motor, integração sensoriomotora e 

pelo controle e coordenação da motricidade voluntária (BONAZZI et al., 2012; HUBER et al., 

2013). Vários estudos têm demonstrado a ação da TENS no controle da espasticidade, 
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inclusive com melhoria da motricidade voluntária, em patologias como AVE (MILLER et al., 

2005), lesão medular (HO CHUNG  et al., 2010) e esclerose múltipla (MILLER et al., 2007).  

A espasticidade é caracterizada por hiperatividade muscular, decorrente de um 

desequilíbrio entre impulsos excitatórios e inibitórios, onde prevalecem os impulsos 

excitatórios do motoneurônio superior (do trato cortico-espinhal), resultando em contração 

contínua da musculatura (RODRIGUEZ, 2005). Então, possivelmente, a ativação do córtex 

motor demonstrada nesse estudo pode estar relacionada com o efeito antiespasmódico da 

TENS (HO CHUNG  et al., 2010; MILLER et al., 2005; MILLER et al., 2007).   

Levin e Chan (1989) demonstraram que a TENS promove redução da hiperreflexia em 

pacientes hemiparéticos, sugerindo uma inibição da excitabilidade dos motoneurônios, 

mediada por mecanismos pré-sinápticos. Essa inibição pode estar associada à liberação de 

opióides endógenos, já que a administração de naloxona, um antagonista opióide, promoveu 

redução de 59% do efeito antiespasmódico da TENS de alta frequência, sugerindo que seu 

efeito é mediado, pelo menos parcialmente, por substâncias opióides endógenas. Mais 

especificamente, esse efeito estaria relacionado à liberação de dinorfina, substância liberada 

nos receptores opióides delta, ativados pela TENS de alta frequência (HAN et al., 1994). 

Estudos anteriores mostraram que a TENS de alta frequência reduz a espasticidade 

(LEVIN E HUI CHAN, 1992) e, contrariamente, a TENS de baixa frequência não age no 

controle do tônus muscular (HAN et al.,1994). Quanto à intensidade de estimulação, a maioria 

dos autores tem utilizado intensidades acima do limiar sensorial, mas abaixo do limiar motor, 

com resultados positivos (HAN et al., 1994, WANG et al., 2000). Esses dados corroboram o 

presente estudo, considerando que áreas responsáveis pelo controle motor, como os córtex 

motor e pré-frontal apresentaram maior expressão de neurônios Fos positivos. 

Alguns estudos têm comprovado os efeitos benéficos da TENS de baixa frequência na 

incontinência urinária (LORDÊLO et al., 2010; MONTEIRO et al., 2010; PIACENTINI et al., 

1986). O controle miccional e de armazenamento urinário envolve uma interação complexa 

entre diversas áreas do sistema nervoso central (KAVIA et a1., 2005). Estudos utilizando 

ressonância magnética mostraram que estruturas dos centros superiores, como o córtex motor, 

são ativadas por contração do assoalho pélvico (ZANGH et al., 2005). A hipótese levantada 

por este estudo era de que contrações da musculatura do assoalho pélvico resultariam em 

desejo de micção. Outra evidência de que estruturas superiores seriam relevantes no controle 

da micção deve-se à doença do lobo frontal (ANDREW E NATHAN, 1964), o qual é formado 

pelos córtex motor (primário), córtex pré-motor (secundário) e córtex pré-frontal. Nosso 

estudo mostra a ativação de regiões do lobo frontal (córtex motor e pré-frontal) pela TENS, o 
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que sugere que o controle motor promovido pela eletroestimulação na incontinência urinária 

poderia ser mediado via ativação dessas regiões encefálicas. 

Ademas, há relatos de que a TENS é eficaz no tratamento de distúrbios intestinais 

como a síndrome do intestino irritável, que se trata de uma desregulação da motilidade 

intestinal (Xiau e Liu, 2004; Yoshimoto et al., 2012). A ativação de áreas responsáveis pelo 

controle motor, como o córtex motor e o córtex pré-frontal, evidenciada nesse estudo, sugere 

que a TENS atua nessas áreas corticais para controlar e otimizar a motilidade intestinal.  

Aumento do fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal de indivíduos com síndrome do intestino 

irritável já foi demonstrado através de tomografia computadorizada cerebral (SILVERMAN, 

1997), corroborando os achados deste estudo e sugerindo  que a TENS ativa essas áreas para 

produzir melhora da motilidade intestinal.  

Os achados do presente estudo demonstram que a TENS de alta frequência em 

intensidade sensorial, promove um maior recrutamento de neurônios Fos positivos em regiões 

encefálicas que podem estar relacionadas com o controle miccional e da motilidade intestinal, 

como o córtex motor e o pré-frontal. No entanto, os estudos prévios relatam que parâmetros 

de estimulação variados, como frequência e intensidade, proporcionam os mesmos efeitos 

terapêuticos benéficos na incontinência urinária e fecal. 

De forma interessante, o número de células Fos positivas encontrado no núcleo 

paraventricular talâmico pode estar associado aos efeitos cardiovasculares promovidos pela 

TENS, considerando que este núcleo está relacionado às adaptações neuroendócrinas e 

comportamentais ao estresse repetitivo, promovendo facilitação após exposição repetida ao 

estresse (HEYDENDAEL et al., 2011) e ao reflexo simpático cardíaco aferente, responsável 

por aumento do fluxo sanguíneo e da pressão arterial (XU et al., 2013). O estudo de Stein et 

al. (2011) mostrou que a TENS de alta frequência é capaz de promover um aumento da 

atividade simpática.  Hallén et al. (2010) observaram que a TENS de alta frequência foi capaz 

de promover vasodilatação no antebraço de sujeitos saudáveis, por meio da redução da 

resistência e aumento do fluxo sanguíneo vascular. Ainda, esse efeito foi superior quando a 

TENS foi aplicada em níveis de intensidade maiores. Em nosso estudo, o núcleo 

paraventricular talâmico foi ativado no grupo TAF-IM, sugerindo o papel desse tipo de 

eletroestimulação no recrutamento do núcleo paraventricular talâmico para modular os efeitos 

cardiovasculares da mesma e indicando a TENS de alta frequência em intensidade motora 

como o melhor protocolo pra obter tais efeitos. 

Alguns estudos corroboram e evidenciam a atuação da TENS sobre o sistema nervoso 

autônomo. Vieira et al. (2012) demonstraram que a aplicação de TENS de alta frequência (80 
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Hz) por 30 min na região ganglionar de indivíduos jovens e idosos saudáveis  atenua a 

pressão arterial e respostas vasoconstritoras durante o exercício e promove ativação do 

metaboreflexo, associado com melhor equilíbrio simpato-vagal.  

Chu et al. (2012)  relataram que a TENS influencia as respostas cardiovasculares 

através do sistema nervoso autônomo e melhora a função motora, habilidades visuo-espaciais, 

controle postural e função cognitiva.  Através desse conceito fizeram um estudo para 

investigar os efeitos da TENS na doença do movimento e constaram que a eletroestimulação 

transcutânea aumenta a atividade simpática e diminui a parassimpática, além de melhorar  a 

função cognitiva. 

Arai et al. (2008) verificaram ainda que a TENS sobre os pontos de acupuntura 

tradicional reduziu a severidade e a incidência de hipotensão após raquianestesia em pacientes 

submetidas a cesariana. Cheung et al. (2007) também investigaram o efeito da TENS 

acunputural sobre a frequência cardíaca de recuperação em indivíduos saudáveis após 

exercício de corrida em esteira e sugeriram que a TENS pode facilitar a recuperação da 

frequência cardíaca após o exercício em esteira de alta intensidade. 

Ngai et al. (2013) fizeram um relato de caso com aplicação de TENS acupuntural em 

um paciente com exacerbação aguda da DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e 

verificaram melhora da saturação de oxigênio, redução da freqüência cardíaca e da sensação 

de dispnéia acompanhados por um nível elevado de β-endorfina arterial. 

 Outras áreas encefálicas que apresentaram um número de células Fos positivas 

significativas desempenham funções que podem contribuir com alguns efeitos já descritos da 

TENS ou até mesmo podem ser um indício de um efeito ainda desconhecido. O córtex 

somatosensorial primário, por exemplo, participa da integração da informação proprioceptiva 

e da informação somática profunda (KIM E LEE, 2013; LEE E KIM, 2012). O córtex 

somatossensorial secundário participa do processamento do tipo e intensidade dos estímulos 

(contralateral) e também na integração sensoriomotora (córtex somatosensorial secundário 

bilateral) (CHEN et al., 2008). 

O colículo inferior por sua vez está envolvido no processamento dos sons e faz relação 

com o sistema auditivo central (NIU et al., 2013). A área preóptica tem como principal função 

a termorregulação corporal (OSAKA, 2012; TABAREAN, 2012). O núcleo endopiriforme 

tem relação com a epilepsia, processamento da informação olfativa e gustativa e faz conexões 

com o córtex insular e claustro (BEHAN E HABERLY, 1999; KOWIANSKI et al., 1999; 

SUGAI et al., 2012). 
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O núcleo supraóptico é responsável pela sintese de vasopressina e ocitocina. Esses 

neuropeptídeos são transportados para a glândula pituitária posterior onde são liberados na 

corrente sanguínea e desempenham várias funções no organismo relacionadas ao sistema 

cardiovascular, cognitivo e comportamental (BROWN e FENTON, 2012; CALDWELL et al., 

2008).  O trato olfatório por sua vez é formado por axônios de neurônios de segunda ordem 

que transmitem os sinais olfatórios a várias áreas cerebrais. Esses sinais são provenientes do 

bulbo olfatório que possui várias funções olfativas, incluindo a discriminação do odor, o 

aprendizagem perceptual e memória de curto prazo (LI e CLELAND, 2013) . 

Os achados do presente estudo sugerem a ativação da TENS em áreas encefálicas até 

então desconhecidas, como córtex motor, córtex pré frontal, córtex entorrinal e núcleo 

paraventricular talâmico que corroboram com a atuação da TENS em funções não analgésicas 

já descritas na literatura, como memória, cognição, regulação cardiovascular e controle motor. 

Além disso, a ativação de outras áreas, como área preóptica, córtex insular, núcleo 

endopiriforme, colículo inferior, córtex somatossensorial 2, núcleo supraóptico e trato 

olfatório podem ser um indício de que essas áreas podem contribuir de forma direta ou 

indireta em alguns efeitos já descritos daTENS ou até mesmo de efeitos ainda desconhecidos. 

Esses dados apontam para possíveis propriedades terapêuticas da TENS até então 

pouco conhecidas e encorajam a realização de novos estudos para investigar o potencial e 

aplicabilidade de tais efeitos. 

 

ÁREAS ENCEFÁLICAS RELACIONADAS A ANALGESIA 

 

Estudos prévios têm demonstrado que a TENS promove analgesia por meio de 

mecanismos centrais, espinhais e supraespinhais, bem como periféricos 

(RADHARKISHNAN et al, 2003; SLUKA et al, 1999; KALRAa et al, 2001; DESANTANA 

et al., 2008b; KING et al, 2005; SABINO et al, 2008). Centralmente, em nível encefálico, um 

dos mecanismos de ação para a analgesia produzida pela TENS se dá através da ativação da 

Substância Cinzenta Periaquedutal (SCP) E da porção Rostral Ventromedial do Bulbo (RVM) 

(KALRA et al., 2001; DESANTANA et al., 2009), as quais participam do circuito neural 

responsável pelo controle inibitório descendente da dor, e são ativadas na presença de lesão 

(BEE E DICKENSON, 2007). Em nosso estudo, a TENS não promoveu a ativação dessas 

regiões, provavelmente pelo fato de utilizarmos animais sem lesão, não ocorrendo, dessa 

forma, a ativação da via descendente inibitória da dor pela TENS.  
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Bee e Dickenson (2007) demonstraram que, após o bloqueio do RVM com lidocaína, a 

resposta para os estímulos nocivos foi predominantemente reduzida e esse feito foi 

significativamente maior nos animais com neuropatia, quando comparados aos animais 

saudáveis, sugerindo que a ativação da via descendente inibitória da dor ocorre, 

primordialmente, na presença de alguma lesão. Portanto, é provável que, em estudos 

similares, utilizando animais com algum tipo de lesão, seja observada a ativação dessas áreas. 

Entretanto, outras regiões do SNC envolvidas na modulação da dor foram ativadas, 

como o córtex insular (JASMIN et al., 2003), córtex entorrinal (PLOHAUS et al., 2001) e 

córtex somatosensorial secundário (SENAPATI et al., 2005). Existe uma forte evidência de 

que o córtex insular esteja envolvido no aspecto comportamental da dor. A porção rostral 

agranular do córtex insular foi identificada como uma região onde alterações nos níveis de 

GABA e dopamina, ou administração de opióides, podem alterar o limiar nociceptivo de 

animais (JASMIN et al., 2003).  

Segundo Kuroda et al. (2011), o córtex somatossensorial secundário também está 

envolvido no controle da dor. Foi demonstrado que a estimulação elétrica do córtex 

somatosensorial secundário promoveu redução do comportamento doloroso induzido por 

formalina e diminuição da expressão de c-Fos no corno dorsal da medula contralateral 

(GOJYO et al., 2002). Além disso, Ploghaus et al. (2001) sugere uma relação entre a atividade 

do córtex entorrinal e a modulação da dor. 

Os resultados desse estudo fortalecem as evidências de que a analgesia promovida pela 

TENS é mediada por mecanismos centrais. Entretanto, estudos similares com modelos 

animais de dor são necessários para esclarecer os mecanismos da TENS na presença de lesão. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Com esse trabalho, podemos concluir que, após uma única administração de TENS 

ativa, 11 áreas distintas do encéfalo foram ativadas, em resposta a, pelo menos, um dos 

protocolos de eletroestimulação com TENS, que variaram de acordo com parâmetros de 

frequência e intensidade de estimulação. São elas: área preóptica, córtex insular, córtex motor, 

córtex pré-frontal, núcleo paraventricular talâmico, núcleo endopiriforme, colículo inferior, 

córtex entorrinal, córtex somatossensorial 2, núcleo supraóptico e trato olfatório. 

Os resultados do presente estudo corroboram com a atuação da TENS em algumas 

funções não analgésicas já descritas na literatura, como memória, cognição, regulação 

cardiovascular e controle motor, tornando-os relevantes  uma vez que disparam perspectivas 

quanto a novas e diferentes ações neurobiológicas da TENS e sua possível aplicabilidade e 

eficácia terapêutica para a abordagem de situações clínicas que não relacionadas a analgesia, 

o que  possibilita a ampliação do direcionamento para a realização de novos estudos. 
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