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RESUMO 

 

ALTERAÇÕES NO CONTATO SOCIAL INDUZIDAS PELA DOR REDUZEM 

RESPOSTAS NOCICEPTIVAS SEM MODIFICAR COMPORTAMENTO TIPO-

ANSIOSO. Amélia Santana Barbosa Gonçalves, São Cristovão, 2016. 

 

O componente afetivo-motivacional da dor refere-se aos efeitos da vivência da dor sobre 

emoções e comportamento. Estudos sugerem que o contato social induz alterações nas respostas 

nociceptivas e afetivas, incluindo ansiedade, em indivíduos com dor. O nosso objetivo foi 

avaliar como a dor afeta o contato social e como este contato interfere na nocicepção e 

comportamento tipo-ansioso de ratos com dor inflamatória e em seus contactantes. Foram 

utilizados 75 ratos Wistar, com 2 a 3 meses de idade. Para isso foram realizados três 

experimentos. No experimento I foi avaliado o comportamento do rato residente durante o 

contato com animais controle (CTRL) ou dor inflamatória (FORM), n= 8 animais por grupo. 

Para tanto, foram medidos o tempo de latência para o primeiro contato e a duração do contato 

ao longo de 20 min. Os residentes apresentaram uma menor latência do primeiro contato 

(p=0,013) e maior duração do contato (p=0,0004) com animais do grupo FORM. Essas 

respostas foram maiores, nos intervalos de 0-5 (p< 0,01) e 15-20 min (p< 0,001). No 

experimento II foi avaliado o efeito do contato social na resposta nociceptiva de ratos no teste 

de formalina. Os animais foram divididos em dois grupos (n= 8/grupo): Formalina Isolado (FI) 

que recebeu formalina e em seguida foi isolado e Formalina Contato (FC) que recebeu 

formalina e teve contato com o animal da caixa onde residia. Após 20 min de contato ou 

isolamento, os animais foram colocados na caixa de observação e as respostas nociceptivas 

foram avaliadas por 40 min. Os animais do grupo FC apresentaram menor número de sacudidas 

nos 5 min iniciais de experimento (p=0,0019). No experimento III foram avaliadas as respostas 

tipo-ansiedade com auxílio da placa perfurada, utilizando como parâmetro a distância total 

percorrida, duração e número de mergulhos na placa; e do campo aberto, os parâmetros tempo 

de permanência na zona central do campo e a distância total percorrida (como resposta 

locomotora). Assim, os ratos foram divididos em cinco grupos (n=7/grupo): Formalina-Isolado: 

animais receberam injeções de formalina e foram isolados por 20 min; Formalina-contato: 

animais receberam injeções de formalina retornaram ao contato por 20 min; Controle-isolado: 

os animais foram isolados por 20 min; Residente: os animais que tiveram contato com o animal 

do grupo Formalina-contato, foram submetidos aos testes e; Controle: os animais foram 

submetidos diretamente aos testes. Os animais Residentes apresentaram maior distância total 

percorrida (p= 0,036) no teste da placa perfurada. O número de mergulhos (p= 0,158) e tempo 

de mergulho (p= 0,056) não foram alterados. No campo aberto houve diferença significativa na 

distância total percorrida (p= 0,043), mas não houve diferença no tempo de permanência na 

zona central (p= 0,253) entre os grupos. Os resultados sugerem que ratos são capazes de 

identificar condições de dor inflamatória em outros ratos e adotar comportamentos ativos 

direcionados ao animal com dor. Além disso, o contato social entre animais da mesma colônia 

foi capaz de reduzir a dor inflamatória, mas não alterou o comportamento tipo-ansioso de ratos 

com dor inflamatória e coabitantes. 

 

Descritores: Analgesia; Componente Afetivo; Empatia; Interação Social; Sistema Nervoso 

Central. 
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ABSTRACT 

 

CHANGES IN SOCIAL CONTACT INDUCED BY PAIN REDUCE ANSWERS 

NOCICEPTIVE WITHOUT CHANGING BEHAVIOUR ANXIOUS-LIKE, Amélia 

Santana Barbosa Gonçalves, São Cristovão, 2016. 

 

The pain affective- motivational component refers to the effects of the pain experience on 

emotions and behavior. Studies shown that social contact induces changes in nociceptive 

responses, as well as in emotional responses including anxiety in individuals with pain. Our 

objective was to evaluate how pain affects the social contact and how this contact interferes in 

nociception and behaviour anxious-like of rats with inflammatory pain and its contactantes. 

Wistar rats were used (n=75), with 2 to 3 months old. For that they were conducted three 

experiments. The first experiment evaluated the resident rats behavior during contact with 

control (CTRL) or rats with inflammatory pain (FORM), n =8 animals for group. Therefore, 

we measured the latency for the first contact and the contact during 20 min. Residents had a 

lower latency of the first contact (p=0,013) and longer duration of contact (p=0,0004) with 

animals FORM group. These responses were higher in the intervals of 0 -5 (p< 0,01) and 15 - 

20 min (p< 0,001). Experiment II evaluated the effect of social contact in painful behavior of 

rats in formalin test. The animals were divided into 02 groups (n= 8/group): Formalin isolated 

(FI) receiving formalin and were isolated and Formalin contact (FC) receiving formalin and 

had contact with cohabitants animals. After 20 min of contact or isolation, the animals were 

placed in the observation box and nociceptive responses were evaluated by 40 min. Animals 

FC group showed lower number of shaken paw in the first 5 min test (p=0,0019). In Experiment 

III were evaluated the anxiety- like responses with help of perforated plate using as parameter 

the total distance traveled, duration and number of dives on the board; and open field, the 

parameters time spent in the central area of the field and total distance traveled as locomotor 

response. Thus, the rats were divided into 5 groups (n= 8/group): Formalin-isolated (FORM-

ISO) animals were injected with formalin and were isolated by 20 min; Formalin-contact 

(FORM-CON): animals were injected with formalin and returned to the social contact for 20 

minutes; Control-isolated (ISOL): the animals were isolated and after 20 minutes; Resident 

(RESID): the animals which had contact with the FORM-CON group were tested and; Control 

(CTRL): the animals were submitted directly to the test. Residents animals had higher total 

distance (p = 0,036) in the test of perforated plate. The number of dives (p = 0,158) and dive 

time (p = 0,056) were not changed. In the open field was no significant difference in the total 

distance (p = 0,043), but no difference in time spent in the central zone (p = 0,253) between the 

groups. The results suggest that rats identify inflammatory pain conditions in other rats and 

adopt active behavior directed to the animal in pain. Moreover, the social contact between 

animals of the same colony reduces inflammatory pain, but did not change the behavior 

anxious-like of rats with inflammatory pain and cohabitants. 

 

 

 

Keywords: Analgesia; Affective component; Central nervous system; Empathy; Social 

interaction; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor (em inglês, 

International Association for the Study of Pain [IASP]) como sendo “uma experiência 

emocional e sensorial desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial ou descrita 

em termos de tal lesão” (MERSKEY e BOGDUK, 1994).  

Já é sabido que a dor possui componentes e aspectos ligados à vivência da dor, entre 

eles, destacam-se os componentes sensorial-discriminativo e afetivo-motivacional. O 

componente sensorial-discriminativo refere-se à capacidade de localizar a origem, a escala 

temporal e a intensidade dos danos efetivos ou potenciais ao tecido. As informações ligadas a 

esse componente seguem pelo trato espinotalâmico e são processadas no sistema de dor lateral 

que se projeta através de núcleos talâmicos laterais para o córtex somatossensorial (CSS) 

primário e secundário. O componente afetivo-motivacional refere-se aos efeitos da vivência da 

dor em emoções e comportamento, incluindo o aumento do alerta e comportamento de fuga. As 

informações relacionadas à emoção e motivação seguem pelos tratos espinotalâmico e 

espinorreticular aos núcleos intralaminares e medial do tálamo e, posteriormente, para o córtex 

cingulado anterior (CCA) e para o córtex insular (CI) no sistema límbico (LUNDY- EKMAN, 

2008; SEWARDS, T e SEWARDS, M., 2002; VOGT e SIKES, 2000).  

Observações neurocirúrgicas sugerem que o CCA contribui para as dimensões afetivas 

da dor (HARTE et al., 2011). Procedimentos como a cingulotomia alivia o sofrimento 

emocional sentido por pacientes com dores crônicas (LANDEIRA E CRUZ, 2007). De modo 

que, estes pacientes continuam a ter habilidade para julgar a localização da dor ou sua 

intensidade (HASSENBUSCH et al., 1990). Além disso, tomografia por emissão de pósitrons 

e ressonância magnética funcional têm demonstrado um aumento na atividade neural do CCA 

em consequência de estimulação nociva (CASEY, 1999). De maneira relevante, devemos citar 

que estas medidas de atividade cerebral no CCA têm sido correlacionadas especificamente com 

o componente afetivo da dor em humanos sem participação do componente sensorial 

(RAINVILLE et al.,1997). 

Alguns trabalhos avaliaram a importância de manipulações comportamentais 

envolvendo a atividade cerebral no CCA para o alívio da dor e ansiedade (IASP, 2010), tais 

como hipnose (PLOGHAUS et al., 2003) enriquecimento ambiental (SHUM et al., 2007), 

enriquecimento social (GABRIEL et al., 2010) e acupuntura (BURUCK et al., 2014). Através 
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da utilização de sugestão hipnótica, Rainville et al. (1997) conseguiram diminuir o sofrimento 

emocional de um estímulo nocivo sem afetar o nível de intensidade do próprio estímulo. 

Neste contexto, pesquisadores mostraram que analgesia produzida pela acupuntura pode 

ser aumentada combinando intensidade da estimulação física com estratégia de enfrentamento 

psicológico, permitindo ao indivíduo modular diferencialmente a dor e o limiar de resposta à 

eletroacupuntura, ou seja, as instruções verbais dadas ao paciente podem afetar os resultados 

terapêuticos e a relação entre intensidade da acupuntura e resposta clínica (LEE et al., 2015).  

Buscando uma abordagem psicossocial e multidisciplinar para o tratamento da dor 

crônica, um estudo com ratos submetidos ao teste da carragenina mostrou que aspectos físicos 

do ambiente, tais como o enriquecimento ambiental, e enriquecimento social do ambiente, 

como o aumento de ratos na gaiola, reduziram a duração da dor inflamatória de ratos. Sugerindo 

que fatores sociais devem ser considerados na pesquisa comportamental, e estes possuem maior 

relação com a percepção da dor (GABRIEL et al., 2010). 

Apesar dos animais não poderem descrever sua dor, são capazes de manifestá-la por 

sinais fisiológicos e respostas comportamentais (TEIXEIRA, 2005). Além disso, estudos 

sugerem que roedores podem ainda reconhecer a dor em indivíduos da mesma espécie 

(NAKASHIMA et al., 2015) e exibir um comportamento pró-social (DECETY e SVETLOVA, 

2012). Neste sentido, pesquisas mostraram que ratos apresentam comportamento pró-social 

quando percebem que animais da mesma espécie estão em condições de aprisionamento e 

estresse não doloroso agindo para acabar com esse sofrimento através de ação deliberada 

(BARTAL et al., 2011).  

Considerando que roedores são capazes de reconhecer a dor em indivíduos da mesma 

espécie, a coabitação com um animal com dor crônica, pode potencialmente promover uma 

situação estressante, o que pode provocar alterações comportamentais, tais como ansiedade e 

depressão e alterar as respostas nociceptivas (NAKASHIMA et al., 2015). No que tange a dor, 

por exemplo, camundongos após observarem seus familiares recebendo estímulo nocivo, 

apresentam aumento da sensibilidade dolorosa (LANGFORD et al., 2006). 

Em estudo recente, Baptista et al. (2015) realizaram testes comportamentais de 

avaliação para a nocicepção (teste de contorção) e ansiedade (labirinto em cruz elevado e 

ensaios de campo aberto) e mostraram que camundongos submetidos a um modelo de dor 

neuropática, pela constrição do nervo ciático, induziram efeitos ansiogênico e hipernociceptivo 

em camundongos coabitantes. Assim como em outros estudos (BARTAL et al., 2014; 

HADJISTAVROPOULOS et al., 2011; LANGFORD et al., 2006), eles mostraram que o 
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contato social induz alterações em respostas nociceptivas, bem como afetivas, incluindo 

ansiedade em animais contactantes, na condição de observadores, entretanto a influência do 

contato social no comportamento nociceptivo e tipo- ansioso de animais com dor inflamatória 

ainda não foi avaliado. Deste modo, realizou-se o presente estudo cuja hipótese é de que o 

contato social entre animais da mesma colônia induzirá comportamento pró-social em ratos 

contactantes observadores e também reduzirá a dor inflamatória e o comportamento tipo-

ansioso associado a essa dor. 

Estruturas anatômicas e mecanismos neurofisiológicos envolvidos na percepção da dor 

são marcadamente semelhantes em humanos e em roedores. Deste modo, é razoável assumir 

que, se um estímulo é doloroso para uma pessoa, o será também para um outro animal 

(TEIXEIRA, 2005). 

Diante disso, na busca por soluções não-farmacológicas, de baixo custo, potencialmente 

seguras e de fácil implementação, o presente estudo se propôs a avaliar o efeito do contato 

social na dor inflamatória e no comportamento tipo-ansiedade induzida pela dor em ratos   

mimetizando o uso de manipulações comportamentais como alternativa no tratamento auxiliar 

da dor inflamatória e transtornos de ansiedade relacionados com esta dor. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Dor 

 

A história da dor na humanidade inicia-se na Pré-História quando se acreditava que a 

dor era causada por espíritos malignos, tratada por xamãs, feiticeiros e curandeiros com práticas 

exorcistas, ervas, pedras, trepanações e magias (MELLO e BURD, 2010; GUTIÉRREZ e 

CADENA, 2001; KRIVOY et al., 2010; MERSKEY, 1980; OKADA, 2009). Na Antiguidade, 

a dor era entendida como forma de punição por interferência dos deuses ou demônios, pelo 

pecado advindo de gerações (PÉREZ- CAJARAVILLE et al., 2005), e a cura estava nas mãos 

dos sacerdotes-médicos que a tratavam com plantas, lavagens, bandagens, imobilizações, 

fazendo orações, exorcismo e sacrifícios (BONICA e LOESER, 2001; PÉREZ-

CAJARAVILLE et al., 2005; OKADA, 2009). Durante a civilização grega, surgiram os 

primeiros médicos que abordavam a dor com analgésicos derivados de plantas, com banhos 

quentes/frios e eletroterapia, utilizando peixes elétricos do rio Nilo (REY, 1998). Além disso, 

filósofos importantes da História, tais como Sócrates, Aristóteles e Platão, se dedicaram ao 

estudo da dor surgindo nesse período a primeira história médica organizada 

(CALCAGNOTTO, 2011). 

Nesse contexto de investigação científica surgiram duas visões opostas sobre o 

significado biológico da dor (CASTELLANOS et al., 2003; BONICA e LOESER, 2001). Um 

ponto de vista que propunha que a dor seria um sentido, como a visão, audição, tato, paladar e 

olfato e, portanto, assim como esses sentidos, a dor possuiria elementos do sistema nervoso 

central e periférico, especificamente e exclusivamente dedicados às suas informações, 

fundamentando assim, a teoria da especificidade. Outro ponto de vista foi defendido por 

Aristóteles, filósofo grego, que propôs a classificação dos cinco sentidos. Para ele, a dor não 

era um sentido, e sim uma paixão da alma, um gatilho de estados emocionais e comportamentais 

e uma ferramenta eficaz de aprendizagem, existindo não apenas um mecanismo neural 

específico para a dor, mas sim uma rede de processamento paralelo interativo. Calcagnotto 

(2011) afirma que tal pensamento serviu como base para fundamentar teorias contemporâneas 

como a Teoria do Portão para o controle da dor, proposta em 1965, por Ronald Melzac e Patrick 

Wall, que enfatizaram a relação de componentes dinâmicos e plásticos da sensação de dor e a 

sua modulação. 
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Adentrando a Idade Média, a “era da superstição”, foi reforçado o conceito de dor e da 

doença atribuído à culpa por transgressões às leis divinas (PÉREZ-CAJARAVILLE et al., 

2005). Mais tarde, no Renascimento, houve a descoberta de novos métodos científicos de 

manejo dos doentes com dor, a exemplo do éter (FERNÁNDEZ- TORRES et al., 1999; RAJ, 

2003). No século XX, a dor passou a ser analisada sob o conceito interdisciplinar, surgindo 

assim, as sociedades médicas para o estudo da dor como por exemplo, a IASP, constituída em 

09 de maio de 1974 por iniciativa do professor da Universidade de Anestesiologia de 

Washington, John J. Bonica (LIPMAN, 2010). A dor foi conceituada pela IASP como “uma 

experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou potencial dos 

tecidos, ou descrita em termos de tais lesões” (MERSKEY e BOGDUK, 1994). E, finalmente, 

no século XXI, teve início a produção de conhecimentos mais detalhados sobre anatomia e 

fisiologia do sistema nociceptivo e supressor da dor buscando a compreensão sobre 

fisiopatologias, seus mecanismos de ação e modulação (CALCAGNOTTO, 2011). 

As últimas décadas testemunharam o crescimento substancial na investigação 

neurobiológica sobre a dor (LUMLEY et al., 2011; SMITH et al., 2003), mostrando que o 

processamento da dor ocorre em várias áreas cerebrais, o que evidencia a complexidade da 

percepção dolorosa (BINGEL et al., 2006). Tal percepção, se constitui de uma experiência 

desagradável que inclui respostas sensoriais e emocionais/motivacionais. Por conseguinte, a 

dor serve como um poderoso sinal de aprendizagem que permite a um organismo evitar 

ferimentos, sendo, portanto, considerada fator crítico para sua sobrevivência (OSSIPOV, 2012). 

Todo evento capaz de causar dano tecidual real ou potencial é considerado um estímulo 

nocivo, podendo pertencer à modalidade térmica, mecânica ou química. Entretanto, nem todo 

estímulo nocivo é detectado pelo sistema sensorial que medeia a sensação da dor (TREEDE, 

2001). Esse sistema possui nociceptores que são terminações nervosas livres de neurônios 

sensoriais primários (KANDEL et al., 2013) responsivas a determinados estímulos nocivos, 

com limiares de ativação inferiores a intensidade necessária para causar dano, constituindo um 

sistema sensível o suficiente para sinalizar dano tecidual iminente (potencial de dano) antes que 

ele ocorra (BASBAUM e BUSHNELL, 2009).  

O estímulo detectado pelos nociceptores denomina-se estímulo nociceptivo. Contudo, 

em algumas situações, por inibição descendente, tal estímulo não é detectado pelo sistema 

sensorial da dor (CERVERO e JENSEN, 2006). Por outro lado, esse mesmo sistema 

descendente pode funcionar de modo a reforçar a sua resposta ao sinal de aviso, aumentando a 

eficácia das suas sinapses centrais, processo chamado de sensibilização central e também 
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podem aumentar a capacidade de resposta dos aferentes nociceptivos primários aos estímulos 

nocivos, processo chamado de sensibilização periférica (RAJA et al., 1999). Ambas 

sensibilizações, periférica e central, contribuem para a função de alerta do sistema nociceptivo, 

onde a dor não é mais o sinal inicial de dano, mas uma resposta do organismo devido a uma 

reação inflamatória, por exemplo, que o protegerá de futuros danos (BASBAUM e 

BUSHNELL, 2009).  

 

2.1.1 Dimensão afetivo-motivacional da dor 

 

Tem sido argumentado que a experiência da dor humana é composta de três dimensões: 

sensorial-discriminativa, afetiva-motivacional e cognitiva e emocional, todas mediadas por 

mecanismos diferentes (MELZACK e CASEY, 1968). A dimensão sensorial e discriminativa 

da dor possibilita ao indivíduo identificar a localização, tempo e características físicas (por 

exemplo, mecânica, química, calor) do estímulo nocivo, e promovendo reflexos de retirada para 

prevenir danos nos tecidos (LUMLEY et al., 2011; XIE et al., 2009). A dimensão afetiva- 

motivacional da dor está relacionada ao desconforto associado à exposição a um estímulo 

nocivo e ativa comportamentos defensivos, tais como luta e fuga, que permitem ao indivíduo 

lidar com o estímulo nocivo (QUINTERO, 2013). Por fim, a dimensão cognitiva e emocional 

influencia apreciação dos significados e consequências de uma lesão ou dor (LUMLEY et al., 

2011). 

Pesquisas propõem que o processamento cortical da dor depende de dois sistemas 

distintos e paralelos: o sistema medial da dor que está envolvido no processamento de aspectos 

afetivo-motivacionais da dor e o sistema lateral da dor envolvido com a dimensão sensório-

discriminativa da dor (PLONER e SCHNITZLER, 2004; GARCIA-LARREA e PEYRON, 

2007; BOCCARD et al., 2014; DE FELICE e OSSIPOV, 2016). O sistema medial possui 

axônios que se projetam através dos núcleos talâmicos mediais para o CCA, o CI e outras 

regiões do cérebro. Já o sistema lateral da dor se projeta através dos núcleos talâmicos laterais 

para o córtex somatossensorial primário e secundário e outras regiões do cérebro (QUINTERO, 

2013).  

Tanto estudos experimentais quanto clínicos têm apoiado a distinção entre sistemas 

medial e lateral da dor (XIE et al., 2009; VOGT, 2005; LUMLEY et al., 2011).  Por exemplo, 

Kulkarni et al. (2005) constataram que pessoas orientadas a fixar a atenção na localização de 

um estímulo ativaram o CSS primário, ao passo que, quando a atenção era destinada ao 
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desconforto do estímulo nocivo, o sistema medial da dor era ativado (córtex cingulado 

perigenual, e ínsula posterior). Além disso, nesse mesmo estudo, danos no sistema lateral da 

dor prejudicou a localização ou descrição das características físicas da dor, apesar de 

experiência desagradável ter persistido. Adicionalmente, a lesão em áreas do sistema medial da 

dor, como por exemplo, o córtex cingulado ou tálamo medial, resultaram em relatos de alívio 

da sensação dolorosa, ou seja, do componente afetivo da dor, sem perda do componente 

sensório-discriminativo. Tais observações têm suportado, na prática clínica, a realização de 

lesão provocada dos componentes corticais e talâmicos do sistema medial da dor como um 

tratamento para dor intratável (ROMANELLI et al., 2004; GU et al., 2015). 

 A relação entre o CCA e o CI com o componente afetivo-motivacional da dor tem se 

tornado cada vez mais evidente com base em estudos experimentais (FUCHS et al., 2014). 

Nessa perspectiva, um estudo com macacos (UHELSKI et al., 2012), revelou que os neurônios 

do CCA estão envolvidos na antecipação que precede a esquiva de estímulos aversivos e que 

neurônios nociceptivos do CCA estão envolvidos na atenção à dor e no comportamento de 

escape da dor, mas não no aspecto sensorial e discriminativo da dor. Nesse estudo foi realizado 

um experimento com ratos utilizando modelo de inflamação na pata em que os animais com 

lesão no CSS, em resposta a estimulação mecânica apresentaram uma forma de assomestesia, 

de tal modo que, apesar de ser incapaz de identificar a fonte específica do desconforto 

demonstraram um comportamento aversivo com comportamento de fuga / esquiva e ativação 

de estruturas cerebrais relacionadas ao componente afetivo da dor (CCA, CI e tálamo medial). 

Ou seja, mostraram pela primeira vez a presença de dor afetiva na ausência de processamento 

somatossensorial. O CI tem amplas conexões córtico-corticais recíprocas com o córtex orbital, 

córtex infra límbico, CCA e com o córtex contralateral. Esta conectividade do CI sugere que 

ele está envolvido em vários aspectos do comportamento de dor, sugerindo um importante papel 

na modulação da nocicepção em humanos e ratos (XIE et al., 2009). Pesquisas sugerem que as 

projeções de núcleos talâmicos mediais para o CI estão associadas com componentes 

motivacionais e afetivos da dor enquanto as projeções do CI para as regiões mesolímbica e 

mesocortical ventral, circuitos do cérebro anterior podem participar na integração sensório-

motora do processamento nociceptivo, e que suas projeções para o tronco cerebral são mais 

envolvidas com o controle descendente inibitório da dor (SEWARDS, T e SEWARDS, M., 

2002; VOGT e SIKES, 2000; RAISON, 2015). 

Estudos recentes têm mostrado que o CCA, o CI, o córtex somatossensorial primário e 

secundário, o córtex ventrolateral orbital e o córtex motor possuem interconexões com diversas 



8 

 

 

outras estruturas cerebrais do sistema ascendente e descendente envolvidos na modulação da 

dor (OHARA et al., 2005; LU et al, 2016; HEINRICHER, 2016). Na via ascendente de 

modulação da nocicepção fibras aferentes primárias atravessam a medula espinhal e realizam 

sinapse com neurônios de transmissão no corno posterior da medula espinhal (CPME), em 

seguida enviam axônios que cruzam para o lado contralateral e ascendem podendo ter como 

alvo diferentes estruturas: o tálamo, a amigdala e o tronco cerebral núcleo reticular dorsal 

mesencefálico, substância cinzenta periaqueductal (SCP) e bulbo rostroventromedial (em 

inglês, rostral ventromedial medulla [RVM]). Na via descendente de modulação da nocicepção, 

em geral o córtex envia projeções diretas ou indiretas para o CPME e núcleo trigeminal. 

(QUINTERO, 2013; XIE et al., 2009). Tendo sido proposto que o córtex pode reduzir a dor por 

meio da interrupção da transmissão de informações nocivas a partir do nível da medula espinal, 

ativando os sistemas descendente de modulação da dor localizados no tronco cerebral (OHARA 

et al., 2005).   

Buscando compreender aspectos emocionais e comportamentais para o controle da dor, 

psicólogos e antropólogos têm mostrado em seus estudos que, pelo menos nas espécies 

superiores, a dor não depende exclusivamente do grau de lesão orgânica (LOVALLO, 2015). 

Em vez disso, a intensidade e o caráter da dor que se sente são também influenciados pelas 

experiências anteriores, as recordações que delas se tem e a capacidade de compreender as suas 

causas e consequências (BLUCK et al., 2013). Sendo assim, o grau de atenção, ansiedade e 

distração influenciam o sistema da dor promovendo uma menor ou maior percepção dolorosa 

para um determinado estímulo de mesmo grau de intensidade (MELZACKI e CASEY, 2013). 

Isso reforça a ideia de que o componente afetivo que constitui o sistema medial subjacente a 

dor afeta e fornece "coloração emocional” e afetiva a estímulos dolorosos (ROME e ROME, 

2000; VOGT, 2005). 

A compreensão dos mecanismos biológicos de funcionamento do componente afetivo-

motivacional e o reconhecimento da grande influência de processos emocionais e subjetivos na 

experiência da dor, tem tido importante papel no desenvolvimento de uma grande variedade de 

técnicas tais como: relaxamento, acupuntura, massoterapia, meditação, técnicas de hipnose, 

trabalhos de grupo, entre outros (LUMLEY et al., 2011; ORME-JOHNSON et al., 2006; 

NAKATA et al., 2014; LEE et al., 2015). Essas alternativas terapêuticas têm comprovadamente 

contribuído para alívio da dor, em especial a dor crônica (COLLIN, 2015).  
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2.1.2. Dor Inflamatória 

 

A capacidade de detectar estímulos nocivos é essencial para a sobrevivência e o bem-

estar de um organismo (BASBAUM et al., 2009). De modo geral é possível identificar três 

formas diferentes de dor, de acordo com a relação entre o estímulo nocivo e sensação de dor: 

nociceptiva, inflamatória e neuropática (CERVERO e LAIRD, 1991). 

A dor nociceptiva refere-se ao processamento de breves estímulos nocivos constituindo 

uma via que transporta impulsos de nociceptores periféricos para regiões centrais como tálamo 

e córtex e promovendo a percepção da dor (LENZ et al., 1995). Já a dor inflamatória é a 

consequência de danos teciduais (traumas externos ou internos, tais como lesão de tecidos, 

infecção, ou crescimento de um tumor) que induzem a uma reação inflamatória do organismo 

(MAMET et al., 2002) resulta basicamente da interação entre o tecido danificado e os neurônios 

sensoriais nociceptivos periféricos por meio da participação de mediadores inflamatórios 

(PETHŐ e REEH, 2012). A dor neuropática, por sua vez, é gerada por lesão ou patologia do 

sistema nervoso, seja em seus elementos periféricos (dor neuropática periférica) ou no sistema 

nervoso central (dor neuropática central) (BOUHASSIRA e ATTAL, 2016).  

A inflamação representa uma das principais causas de dor (MAMET et al., 2002).  

Entretanto o processo inflamatório é tido como uma extensão normal do processo de cura, um 

mecanismo de defesa e proteção, em que o tecido ou nervo que sofre o dano provoca uma 

hiperatividade celular para promover a recuperação da área lesada (BASBAUM et al., 2009). 

Independentemente da natureza química, física ou biológica da lesão, a dor, juntamente com o 

calor, o rubor e o tumor/edema, constitui um dos sinais cardeais da inflamação (BUCKLEY et 

al., 2013) reconhecidos desde a época grega (OHISHI, 2000). 

 A dor inflamatória aguda resulta da ação de um estímulo desencadeante (mecânico, 

químico ou térmico) (NETO, 2009) ou da ação de um mediador, como a bradicinina (DRAY e 

PERKINS, 1993), por exemplo, que promovem modificações de curto prazo na excitação e 

sensibilização dos terminais sensoriais periféricos (MAMET et al., 2002).  Já a 

hiperalgesia/hipernocicepção inflamatória é o resultado de modificações funcionais, a longo 

prazo, nos neurônios aferentes primários nociceptivos que inervam o tecido inflamado (NETO, 

2009). Essas modificações funcionais da excitabilidade neuronal são induzidas por mediadores 

inflamatórios liberados diretamente pelas células danificadas pelo trauma tecidual ou pelo 

reconhecimento de um elemento estranho ao organismo por células residentes, como, por 

exemplo, os macrófagos (RIBEIRO et al., 2000). 
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Na inflamação aguda, o agente estranho ao organismo (ou mesmo resto tecidual 

resultante de danos) é tratado de forma orquestrada, a fim de ser eliminado (HEADLAND e 

NORLING, 2015). E um ponto importante em relação à indução da hiperalgesia inflamatória é 

que a liberação dos mediadores respeita uma hierarquia temporal de liberação e de ação 

(LORENZETTI et al., 2002). 

Se for realizado uma análise do exsudato inflamatório colhido em uma fase tardia de um 

processo inflamatório agudo, é possível detectar uma “sopa” de mediadores intermediários e 

finais. Porém, se for realizada uma análise temporal cuidadosa desse exsudato, será observado 

uma sequência definida de liberação (BUCKLEY et al., 2013). É por essa razão que se pode, 

ao bloquear um passo dessa sequência, inibir o desenvolvimento de determinados eventos, 

sinais e sintomas do processo inflamatório, inclusive a dor (LORENZETTI et al., 2002). 

Os mediadores inflamatórios liberados durante a resposta imune inata, no que se refere 

a dor, podem ser divididos em dois grupos: os mediadores hiperalgésicos intermediários (entre 

eles, os mais importantes são as citocinas/quimiocinas, de origem celular, e a bradicinina e os 

fatores do complemento C3a e C5a, de origem peptídica e provenientes do plasma  e os 

mediadores hiperalgésicos finais, [entre os mais importantes estão os eicosanóides -

prostaglandinas (PGs)  e prostaciclinas -, as aminas simpáticas, os leucotrienos, o fator de 

agregação de plaquetas, a histamina e a serotonina (SERHAN et al., 2008; NETO, 2009). Os 

primeiros são liberados no início e durante a inflamação, sendo responsáveis pela liberação de 

outros mediadores intermediários. Já os mediadores hiperalgésicos finais interagem com seus 

receptores específicos nos neurônios aferentes primários, promovendo as modificações 

moleculares responsáveis por sua sensibilização (CUNHA et al., 2007). 

A resposta inflamatória aguda na hipernocicepção inicia-se quando a lesão inicial é 

detectada por células fagocíticas locais, principalmente macrófagos que ativam um programa 

de citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, aminas vasoativas e secreção de eicosanóide para 

amplificar a resposta imune inata. Estes mediadores aumentam a permeabilidade vascular que 

leva ao influxo de anticorpos no plasma e que contém outros componentes solúveis, tais como 

o complemento que é necessário para a opsonização das bactérias (a resposta imunitária 

humoral), e a diluição de fatores prejudiciais (HEADLAND e NORLING, 2015). 

Citocinas e quimiocinas que a princípio pareciam ser importantes apenas no 

recrutamento de leucócitos (neutrófilos) para o foco inflamatório, foram reconhecidas 

posteriormente como relevantes na gênese da sensibilização nociceptiva pois a entrada dos 

neutrófilos no foco inflamatório desencadeia a dor inflamatória (HEADLAND e NORLING, 
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2015). As citocinas mais importantes no que se refere à hipernocicepção são o fator de necrose 

tumoral-alfa (TNF-α), a interleucina (IL) -1 e a IL-8). A IL-1 e a IL-8 liberam, respectivamente, 

os mediadores finais PGs e as aminas simpatomiméticas (CERAMI, 1992; NETO, 2009). Já as 

quimiocinas formam gradientes na superfície intraluminal do endotélio microvascular, para 

capturar e recrutar neutrófilos circulantes (ZLOTNIK e YOSHIE, 2000). Os neutrófilos 

ativados transmigram através do endotélio para o tecido inflamado e exercem mecanismos de 

destruição bacteriana potente, tais como a desgranulação e a geração de espécies reativas de 

oxigênio (JONES et al., 2016; HEADLAND e NORLING, 2015).  

As PGs e as aminas simpáticas atuam em determinados receptores, presentes na 

membrana dos neurônios nociceptivos, e sua ativação estimulará vias de sinalização intracelular 

(como a da adenosina monofosfato cíclico – AMPc – e das proteínas quinases A – PKA – e C 

– PKC), levando ao desenvolvimento da sensibilização (ALEY et al., 2000). A ativação dessas 

proteínas quinases altera características elétricas da membrana neuronal por modificar o limiar 

de ativação de vários canais iônicos, como os de sódio (Na+), de potássio (K+) e de cálcio (Ca+²), 

presentes na membrana e nas organelas citosólicas (OKUSE, 2007; NETO, 2009). Tais 

modificações induzem uma alteração nos potenciais de repouso e uma diminuição do limiar de 

ativação da membrana, facilitando a ação de estímulos anteriormente inócuos ou muito pouco 

efetivos (HOLDEN e PIZZI, 2003; FERREIRA, 2009). 

Pode-se dizer que os monócitos e neutrófilos comunicam as respostas imune inata e 

adaptativa pois a persistência da resposta inflamatória significa que a resposta inata não foi 

efetiva no seu propósito devido as características do seu agente etiológico (RIVERA et al., 

2016), ou seja, os mecanismos inflamatórios agudos não conseguiram eliminar a lesão tecidual 

iniciando-se um processo de inflamação crônica (HEADLAND e NORLING, 2015) e isto 

serve, em geral, de gatilho para o desenvolvimento de respostas de defesa e de ataque mais 

elaboradas, as respostas imunoadaptativas (MANTOVANI et al., 2011). 

Esta transição para uma fase crônica com dor persistente envolve mudanças dentro da 

medula espinal e do cérebro, mas também é notável modulação em que as mensagens de dor 

são iniciadas ao nível do neurônio sensorial primário (JULIUS e BASBAUM, 2001). Ainda 

não são bem compreendidos os mecanismos envolvidos na gênese e na manutenção desse 

processo de dor persistente; no entanto, foram observadas algumas evidências de ativação 

contínua das vias intracelulares dependentes de PKA e PKC, além de aumento na expressão 

dos canais de sódio NaV1.8, o que poderia contribuir para esse estado de persistência 

(EIJKELKAMP et al., 2015; NETO, 2009). 
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Alguns progressos foram feitos em exames de imagem em humanos utilizando a 

tomografia de emissão positrônica (em inglês, Positron Emission Tomography, [PET]), 

ressonância magnética funcional e estimulação eletromagnética que mostraram que tanto a área 

quanto a extensão da ativação nos centros superiores do cérebro são expandidos e reorganizados 

em seres humanos com a dor persistente sugerindo que, previsivelmente, essas mudanças 

ocorrem em centros cerebrais, que estão envolvidos nas dimensões sensoriais e afetivas da dor, 

bem como as memórias de dor (HUNT e  MANTYH, 2001). Entretanto, outros estudiosos do 

assunto sugerem que esta plasticidade neuronal ou sensibilização que medeia a dor persistente 

parece ser uma particularidade do sistema de dor medial (NAKASHIMA, et al. 2015). 

A dor é necessária para a sobrevivência e a manutenção da integridade do organismo, 

mas a dor crônica pode resultar em sintomas secundários tais como ansiedade e depressão, e 

diminuição acentuada na qualidade de vida (HUNT e MANTYH, 2001).  Além disso, existe 

um interesse óbvio na pesquisa sobre os processos de cronicidade da dor inflamatória, à procura 

de novos alvos que permitam bloquear essa progressão. A dor inflamatória ainda permanece 

um desafio tanto para pesquisadores da área da ciência básica quanto para os clínicos em geral, 

já que para cada resposta obtida gera-se um grande número de novas perguntas. Entretanto, na 

ânsia de avançar na compreensão das vias biológicas nociceptivas, a ciência não esquece que, 

na verdade, ninguém quer sofrer com dor, tampouco envelhecer com ela e a compreensão dessas 

vias também permitirá o surgimento e o aperfeiçoamento de terapias não farmacológicas, 

efetivas e de baixo custo (TURK et al., 2011; NETO, 2009). 

 

2.1.3 Empatia para dor 

 

O modelo biopsicossocial de dor sugere uma interação dinâmica entre os fatores 

biológicos, psicológicos e sociais (LUMLEY, 2011). Assim, embora os mecanismos biológicos 

possam iniciar, manter e modular a dor, fatores psicológicos influenciam a percepção da dor e 

o comportamento em resposta à dor (NOGA et al., 2013). 

Neste sentido, a propriedade de percepção, consciência e compreensão dos estados 

sensoriais e emocionais de outras pessoas é denominada empatia (GU et al., 2012). Esta é 

relacionada com a capacidade de compreender e compartilhar o estado emocional dos outros 

(CHEN et al., 2015).  O termo foi usado pela primeira vez no início do século XX, pelo filósofo 

alemão Theodor Lipps (1851-1914), "para indicar a relação entre o artista e o espectador que 

projeta a si mesmo na obra de arte” (GASPAR et al., 2014; AGLIOTI e AVENANTI, 2007). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3999437/#R78
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Estudiosos da neurociência acreditam que a empatia possivelmente esteja relacionada a uma 

"ligação fisiológica” e exista apenas em humanos (LANGFORD et al., 2006,). Por outro lado, 

estudos recentes mostram que roedores são capazes de reconhecer e ter reações emocionais à 

dor de indivíduos da mesma espécie, e sua sensibilidade à dor pode ser alterada por fatores 

sociais (LANGFORD et al., 2010a, 2010b; SOTOCINAL et al., 2011).  

Para Nakashima et al. (2015), apesar dos estudos mostrarem que os roedores apresentam 

expressões faciais associadas a estados emocionais, não se pode ainda afirmar que tal 

capacidade tenha uma função comunicativa. Tais pesquisadores em seus experimentos com 

ratos Long-Evans descobriram que esses animais evitavam imagens de expressões de dor de 

membros da mesma espécie, mas não os de expressões neutras. Sugerindo que os ratos são 

capazes de reconhecer expressões e utilizem esses sinais emocionais para ajustar seu 

comportamento num ambiente a fim de evitar um lugar potencialmente perigoso.   

Para alguns pesquisadores como Craig (2009), a consciência emocional é fator 

determinante para o desenvolvimento da cognição. Entretanto, evidência convincente mostra 

que a percepção emocional, avaliação e comportamento podem ser processados com ou sem 

percepção consciente e que a consciência emocional é uma condição necessária, mas não 

suficiente, para o processamento emocional bem sucedido (OHMAN e SOARES, 1994). Sendo 

que animais não-humanos seriam capazes de discriminar expressões emocionais de dor de 

expressões neutras de animais da mesma espécie (NAKASHIMA, 2015).  

Neste sentido, estudos relatam que a modulação da sensibilidade da dor em ratos, é 

produzida apenas por exposição aos seus coabitantes, mas não a estranhos, com dor (BARTAL 

et al., 2014; HADJISTAVROPOULOS et al., 2011). Assim, Langford et al. (2006) utilizando 

como modelo de dor o teste de contorções abdominais induzidas por ácido acético, onde cada 

camundongo observava o outro camundongo (pares estranhos e pares coabitantes) com dor, 

percebeu que de modo geral, todos os camundongos observadores, apresentaram hiperalgesia 

ao serem submetidos ao teste de dor, entretanto, essa hiperalgesia foi notadamente maior em 

camundongos irmãos do mesmo sexo quando comparado a camundongos que observaram ratos 

estranhos (não- coabitantes).  

A literatura de estudos com humanos documenta os efeitos sobre o relato de dor 

mediante observação da dor em outros (HADJISTAVROPOULOS et al., 2011). Em estudos de 

ressonância magnética funcional (em inglês, Functional Magnetic Ressonance Imaging 

[fMRI]), para investigação da resposta do cérebro humano aos videoclipes de expressões faciais 

de dor, (BUDEL et al., 2015) mostraram que a observação de expressões faciais dinâmicas de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3999437/#R142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3999437/#R142
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dor provocou a ativação do CCA e a insula anterior, duas áreas associadas com o processamento 

dos aspectos afetivos da experiência pessoal de dor, bem como com a percepção da dor em 

outros. No entanto, também foi observada a ativação do lóbulo parietal inferior (LPI) e o giro 

frontal inferior (GFI). Segundo Iacoboni (2005), essas regiões teoricamente fazem parte, 

juntamente com o sulco temporal superior (STS), de um "circuito central" do suposto "sistema 

de neurônios-espelho” (SNE) humano, e que provavelmente contribui para a representação 

interna de ações observadas e relacionadas com fenômenos socialmente relevantes, o 

“espelhamento afetivo”.  

Os neurônios espelho foram descobertos por Rizzolatti e colaboradores na área pré-

motora de macacos Rhesus na década de 90 (GIESE e RIZZOLATTI, 2015). Estes 

pesquisadores mostraram que alguns neurônios da área F5, localizada no lobo frontal, eram 

ativados quando o animal realizava um movimento com uma finalidade específica (tipo apanhar 

uma uva passa com os dedos) também eram ativados quando o animal observava um outro 

indivíduo (macaco ou ser humano) realizando a mesma tarefa (CASILE, 2013). Estudos mais 

recentes sugerem que é a interação deste sistema “core” com outras redes motora, sensorial e 

funções afetivas (CCA e IC) que suporta vários processos de cognição social, como a imitação, 

a compreensão ação, linguagem, e até mesmo reconhecimento de emoções, empatia, e leitura 

da intenção em outros humanos e a sua disfunção em humanos poderia estar envolvida com a 

gênese do autismo (BUDELL et al., 2015). Além disso, estudos anteriores desse mesmo autor, 

(BUDELL, 2010) sugerem que essa atividade de neurônios espelhos está envolvida na 

percepção da dor em outros, por meio de uma simulação interna do sistema motor diante da 

expressão facial. 

Morelli et al. (2012) analisaram, em humanos, a ativação neural de regiões associadas 

ao processamento empático: o sistema límbico, o sistema de neurônios- espelho e a rede de 

mentalização, durante diversas condições de empatia (para dor, ansiedade e felicidade) em 

comparação com a condição neutra.  Foi observado que a empatia para emoções positivas e 

negativas ativou seletivamente regiões associadas com afeto positivo e negativo, 

respectivamente, e o SNE foi mais ativo durante a empatia para eventos independentes do 

contexto (empatia para dor), e esta, por sua vez, promove a ativação da área do septo, uma 

região associada com cuidado e sentimentos pró-sociais. Além disso, a empatia para emoções 

positivas não ativou o CCA ou CI evidenciando que tais estruturas estão centralmente 

envolvidas na experiência pessoal de dor e sofrimento (SHACKMAN et al., 2011 ), sugerindo, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3871722/?log$=activity#nss088-B46
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portanto, que essas regiões parecem ser específicas para o componente da empatia relacionados 

com a observação de um alvo experimentando a dor. 

 

2.2. Contato social 

 

Os seres humanos são criaturas intensamente sociais que têm a necessidade de pertencer 

e se conectar com outras pessoas (BAUMEISTER e LEARY, 1995). Neste contexto, a empatia 

ajuda a criar e manter esses laços sociais tendo como componente-chave a motivação pró-social 

(DECETY e JACKSON, 2004). Além disso, relações interpessoais têm uma função 

fundamental para a saúde humana e o bem-estar (KAWAMICHI et al., 2015). A falta de 

relações interpessoais, ou seja, a solidão, é um dos principais fatores de risco para a saúde, 

juntamente com o tabagismo ou obesidade (HOLT- LUNSTAD et al., 2010). Sendo assim, o 

apoio social através de relações interpessoais para uma pessoa aflita tem função reguladora do 

sofrimento-mitigação tais como a supressão de pensamentos dolorosos e a repressão de 

memórias negativas (MIKULINCER et al., 2003). 

Comportamentos pró‑sociais referem‑se a ações que se destinam a beneficiar o outro. 

Assim, observando a dor de outra pessoa o estado afetivo desta pessoa também é percebido e 

pode levar a um estado afetivo semelhante no observador (CRAIG et al., 2010). Neste sentido, 

a dor é um fenômeno multidimensional que fornece um aviso para a pessoa que sofre, mas 

também um sinal para atrair a atenção dos outros (CRAIG, 2009), a fim de receber o conforto, 

alívio ou ajuda médica. Tomando a perspectiva do observador, o conceito de dor, e a construção 

de empatia estão sobrepostos, pois sentir-se como outra pessoa na dor pode se constituir um 

pré-requisito para iniciar um comportamento de ajuda (BURUCK et al., 2014).  

Neste contexto, a ocorrência de interações pró sociais em primatas e roedores   

constituem processos necessários para a formação e manutenção de grupos sociais. As 

interações sociais podem ter a capacidade de aumentar o limiar nociceptivo em roedores 

provocando efeito "analgésico", porém, para esse efeito, precisa de uma relação afetiva entre 

os indivíduos que podem se basear no conhecimento ou no parentesco (D’AMATO e PAVONE, 

2012). No que tange a sensibilidade nociceptiva estudos mostraram que roedores tem a 

capacidade de reconhecer e ter reações emocionais à dor de indivíduos da mesma espécie 

(LANGFORD, 2006) e sua sensibilidade à dor pode ser alterada por fatores sociais (MOGIL, 

2015; RABER e DEVOR, 2002). Langford et al. (2011) nos seus estudos avaliaram os efeitos 

imediatos do ambiente social na sensibilidade à dor em ratos. Foi observado hiperalgesia em 

https://scan-oxfordjournals-org.ez20.periodicos.capes.gov.br/content/early/2012/09/28/scan.nss088.full#ref-6
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duplas familiares em que ambos os ratos receberam a injeção de ácido acético, e esses resultados 

foram interpretados como prova de empatia da dor. Assim, para D’amato e Pavone (2012) os 

ratos se comportam pró‑socialmente fornecendo forte evidência de raízes biológicas do 

comportamento de ajuda empaticamente motivado.  

Em um estudo de neuroimagem funcional com humanos, Nilakantan et al. (2014) 

mostrou que a visualização de fotos de um parceiro romântico ou um conhecido igualmente 

atraente e familiar produziam analgesia, e ativaram as áreas relacionadas ao componente afetivo 

da dor.  Esse efeito analgésico talvez não seja surpreendente, uma vez que as regiões de 

recompensa e motivação subcorticais envolvidas no amor e paixão também são conhecidos por 

desempenhar um papel importante no processo de analgésico (ARON et al., 2005; XU et al., 

2011). Sendo que as propriedades analgésicas do amor romântico se correlacionam com a 

atividade nas regiões límbicas e recompensa do cérebro (WOOD, 2006; YOUNGER et al., 

2010). 

A nossa atenção quando é dirigida para o contato com outras pessoas (por exemplo, o 

contato com uma pessoa familiarizada), atenua a resposta negativa provocada por estímulos 

aversivos tais como a dor física (KAWAMICHI et al., 2015). Além deste efeito, sabe-se que os 

estímulos fotográficos ou de vídeo mostrando parceiro romântico dos participantes ou criança 

ativa o sistema de recompensa (XU et al., 2011; ACEVEDO et al., 2012). 

Pesquisas realizadas por Kawamichi et al. (2015) demonstraram pela primeira vez que 

a resposta neural aos estímulos aversivos no córtex visual pode ser suprimida por contato social 

através do toque interpessoal. Sugerindo que o toque evoca sentimentos positivos, que podem 

suprimir emoções negativas como por exemplo, as emoções despertadas por estímulos 

aversivos.  Além disso, o toque interpessoal contribui para conexões sociais (GALLACE E 

SPENCE, 2010) e ligação social, através da, liberação de neuropeptídeos, como a ocitocina e 

endorfinas; (DUNBAR, 2010). Entretanto, nos seres humanos, a interação calorosa e amigável 

não envolve necessariamente a interação tátil, mas sim a interação psicológica dos personagens 

envolvidos (UVNÄS‑MOBERG, 2006).  

A conexão social desempenha um papel importante na saúde geral e bem-estar 

(MARTINO et al., 2015). Um estudo com pacientes em fase de recuperação após grandes 

cirurgias torácica ou abdominais demonstrou que os indivíduos que apresentavam uma rede 

social maior tinham menor intensidade de dor no pré-operatório, menos desconforto, e menor 

ansiedade-estado e ansiedade- traço, o que por sua vez causou redução de complicações pós-

operatórias e no tempo de permanência hospitalar (MITCHINSON et al., 2008). 
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Muitos estudos clínicos e experimentais destinam-se a elucidar o mecanismo pelo qual 

variáveis psicológicas afetam a codificação neural e a percepção da dor (BUSHNELL et al., 

2013; OSBORN e SMITH, 2015). Recentemente, centrou-se maior atenção em variáveis 

situacionais como modificadores importantes da dor e a sua eficácia analgésica (LEFEBVRE e 

BEDNAR, 2016). As variáveis situacionais se referem à combinação específica de fatores 

psicológicos e contextuais que existem em uma situação de dor particular. Essas variáveis 

representam uma interação única entre a dor experimentada individualmente e contexto em que 

a dor é percebida (MCGRATH, 1983). Nessa perspectiva, intervenções não-farmacológica, 

potencialmente baratas, seguras e de fácil implementação, tais como enriquecimento ambiental 

(VACHON et al., 2013), meditação (MICHALSEN et al., 2016), acupuntura (LAU et al., 2016), 

dentre outros, tem sido utilizada para o tratamento da dor crônica. A oferta de um ambiente 

enriquecido para os animais (ou seja, com unidades de habitação maiores, maior acesso à 

atividade física, interações sociais melhoradas), é fator de neuroproteção durante o 

envelhecimento e de várias patologias neurodegenerativas, incluindo acidente vascular 

cerebral, lesão cerebral traumática, epilepsia e doença de Alzheimer (VACHON et al., 2013). 

A abordagem não- farmacológica da dor inclui uma grande variedade de técnicas para 

abordar não só as sensações físicas de dor, mas também para evitar o sofrimento, melhorando 

os componentes psicoemocionais e espirituais do cuidado. Durante o trabalho de parto e o parto, 

por exemplo, a dor é percebida como um efeito secundário de um processo normal, e não um 

sinal de danos, lesões ou anormalidade. Ao invés de fazer a dor desaparecer, a parteira e outros 

cuidadores ajudam a mulher a lidar com isso, a construir a sua autoconfiança, e manter um 

senso de domínio e bem-estar (SIMKIN e BOLDING, 2004). 

Estudos apontam a eficácia do apoio ao trabalho contínuo de parto, na redução da dor e 

do sofrimento durante o parto (HE et al., 2015). O Manual "Parto, aborto e puerpério: 

assistência humanizada à mulher", do Ministério da Saúde, no Brasil, que divulga conceitos, 

princípios e parâmetros da atenção à saúde materna aborda, entre outras questões, o tema do 

acompanhamento  ou "suporte psicossocial"  das mulheres durante o trabalho de parto na 

perspectiva do direito (BRASIL, 2001), já instituído pela lei e reconhecido, mas não praticado 

sistematicamente no país (SILVA e   DE SIQUEIRA, 2007).  A Lei referida é a n. 11.108, de 7 

de abril de 2005, que assegura a presença de um acompanhante de escolha da parturiente, em 

toda a rede dos serviços de saúde do SUS, no período que se estende desde o trabalho de parto 

até o pós-parto imediato (BRASIL, 2005). 
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O manual também faz referência específica ao acompanhamento realizado por pessoa  

a doula  designada e treinada para esse fim pela instituição de saúde ou pela comunidade 

(DINIZ et al., 2014; SILVA e DE SIQUEIRA, 2007). Além de estimular a participação do 

marido ou companheiro em todo o processo (PERDOMINI e BONILHA, 2011). 

O entendimento da percepção humana da dor, sistemas nociceptivos, e analgesia é 

complicado pela multiplicidade de variáveis psicológicas, sociais e contextuais (CARRIERI‑

KOHLMAN et al., 2010) que podem interagir com a entrada sensorial nociva para produzir 

mudanças inexplicáveis na intensidade, desconforto ou qualidade de dor que é experimentada 

(CHIAO e MATHUR, 2016). Assim, se faz necessário uma combinação de procedimentos 

experimentais e perspectivas sóciobiológicas (MOGIL et al., 2015) que poderão fornecer 

oportunidade de investigação de previsões especificas sugeridas por estudos, publicados até 

momento, e que sugerem de que forma o contato social interfere na modulação da dor. 

 

2.3 Dor e Ansiedade 

 

Desde meados do século XX, com a formulação da teoria da comporta da dor 

(MELZACK e KATZ, 2004; MELZACK e WALL, 1967), a dor passou a ser compreendida 

como um complexo fenômeno biopsicológico modulado por sistemas periféricos e centrais 

nociceptivos e passível de controle através de diversas intervenções biomédicas e psicossociais 

(WRIGHT, 2004). Nos últimos 40 anos houve a elaboração substancial de estudos acerca dos 

mecanismos facilitadores e inibidores que modulam esses processos nociceptivos, 

proporcionando assim uma base neurofisiológica para conceituar os fatores biológicos, 

psicológicos e ambientais que são determinantes na experiência de dor 

(HADJISTAVROPOULOS et al., 2011). 

Nas últimas décadas, os pesquisadores passaram a se concentrar sobre a relação 

recíproca entre dor e ansiedade / medo (HELSEN et al., 2011). Acredita-se que a ansiedade e o 

medo são fortemente ligados à dor física (MACDONALD e LEARY, 2005). De acordo com 

Carpentino (2011), o medo é definido como o “estado no qual o indivíduo apresenta um 

sentimento de temor relacionado a uma fonte identificável que ele pode verificar”. A ansiedade, 

por outro lado, é entendida como uma resposta a situações nas quais o indivíduo experimenta 

um sentimento de incômodo e inquietação, cuja fonte é, frequentemente, inespecífica ou 

desconhecida por ele. Bergamasco et al. (2004) e Singh et al. (2000) afirmam que a ansiedade 
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implica na ocorrência de uma condição aversiva ou penosa, algum grau de incerteza ou dúvida 

e alguma forma de impotência do organismo em uma dada conjuntura.  

O motivo do medo (o que Freud chamou de objetivo da ansiedade) é despertado quando 

pessoas são confrontadas por um objeto externo ou um evento que são inerentemente perigosos 

e susceptíveis de produzir dor sendo que, apenas um tipo de resposta pode reduzir o medo: a 

separação dos aspectos ameaçadores do objeto temido (SARNOFF e ZIMBARDO, 1961). E, 

em seguida, as respostas comportamentais são organizadas para lidar com o estímulo externo; 

para eliminar, por meio de algum modo de fuga ou ataque, a ameaça que se apresenta clara e 

objetivamente no estímulo (GRUPE e NITSCHKE, 2013). Além disso, a aversão a dor pode 

condicionar um organismo a necessidade de uma resposta rápida (ASMUNDSON et al., 2015). 

E depois que os organismos aprendem a associar certos estímulos situacionais com a dor, esses 

sinais desencadeiam tendências de aproximação / evasão relevantes para que a dor seja evitada 

ou minimizada (ASMUNDSON et al., 2004). Como resultado, o organismo aprende a temer 

não apenas a própria dor, mas também pistas que indicam a possibilidade de dor (REISS et al., 

1986).  

A dor é um sinal de alarme de dano corporal e através de uma experiência vivenciada 

pela primeira vez, aprendemos a prever a dor e o reconhecimento de sinais desencadeantes da 

dor podem se tornar uma fonte de medo desencadeando reações defensivas ou conservatórias 

(AUVRAY et al., 2010). Entretanto, a dor é raramente um evento privado e reações da pessoa 

que sofre a dor podem ter a capacidade de comunicar essa dor vivenciada para outras pessoas 

(HADJISTAVROPOULOS et al., 2011). Além disso, a capacidade de modular a experiência e 

expressão da dor através de referências de outros aparece compondo um sistema dedicado a 

sobrevivência e segurança (GOUBERT et al., 2011 ; ICKES e DECETY, 2009).   

Em diversas pesquisas, a ansiedade relacionada à dor foi encontrada amplificando a 

experiência subjetiva da dor e prevendo o comportamento da dor (HELSEN et al., 2011). Como 

exemplo, tem-se o experimento realizado por Ploghaus et al. (2001), com humanos, onde foi 

observado a hiperalgesia induzida pela ansiedade da dor. Nesse estudo foi mostrado que sinais 

visuais associados a estímulos nocivos de intensidade moderada causou menor ansiedade à dor 

iminente e sinais visuais de mesma intensidade, porém associados a estímulos nocivos mais 

fortes, provocaram maior ansiedade e hiperalgesia.    

Por outro lado, estudos apontam que a dor percebida ou antecipada aumenta a ansiedade. 

Procedimentos dentários, por exemplo, apresentam fatores predisponentes e situacionais que 

contribuem para a percepção de maior aversão ao procedimento (LITT, 1996). Um outro estudo 
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(FELDNER e HEKMAT, 2001) mostrou também, que a percepção do controle sobre 

a ansiedade relacionada aos eventos influenciou a capacidade dos participantes em lidar com a 

experiência da dor, alterando a percepção da ameaça da dor induzida, comportamento 

evidenciado pela manifestação de maior tolerância e resistência a dor, ainda que não tenha 

ocorrido alteração no limiar de dor.  

A dor pode ter uma influência profunda tanto para o observador quanto para quem sofre 

a dor. E a aprendizagem sobre a dor também pode ocorrer indiretamente, ao observar os outros 

quando estes sentem dor.  Esta forma de aprendizagem, também chamada de aprendizagem 

condicionada, pode mudar o comportamento quando o indivíduo se depara com uma situação 

semelhante. Além disso, fornece informações sobre quando os outros provavelmente irão sentir 

dor e sofrimento (CAES et al., 2012; HELSEN et al., 2011). 

 Não é nenhuma surpresa que os estudos revelam que os sinais de dor em outras pessoas 

podem provocar medo e ansiedade em indivíduos que estão na qualidade de observadores. 

Olsson et al. (2007) realizaram um experimento constituído de duas fases: uma de observação 

e outra de teste. Na primeira fase, os participantes foram orientados a assistir a um filme no 

qual uma pessoa recebia choques com um dos dois quadrados coloridos que existia, sendo 

informados de que na segunda fase do teste, elas vivenciariam a mesma experiência da pessoa 

do filme, inclusive recebendo choques com o quadrado da mesma cor da pessoa do filme. Foi 

observado uma resposta de medo aumentada na segunda fase do teste, após a visualização do 

filme de modo que, provavelmente o medo foi adquirido indiretamente por meio de observação 

social, sem experiência pessoal do evento aversivo, envolvendo mecanismos neuronais 

semelhantes ao comportamento condicionado. 

Dor serve como um sinal arquetípico de ameaça e comanda não só a atenção do doente, 

mas também, através de manifestações comportamentais, a atenção das pessoas no ambiente 

social (CANO et al., 2008).  As respostas comportamentais dos outros, por sua vez, têm um 

impacto importante sobre a experiência da dor e do bem-estar da pessoa com dor (CHAMBERS 

et al., 2002).  

As dimensões sensoriais e afetivas da dor são independentemente influenciadas por 

fatores psicológicos. A dimensão sensorial é a intensidade de um sintoma; a dimensão afetiva 

é o grau de sofrimento ou desconforto associado com o sintoma (CARRIERI‑KOHLMAN et 

al., 2010). Estudos de neuroimagem utilizando fMRI mostraram que a ocorrência de excitação 

emocional produzida por situações que provocam ansiedade (visualização de filme ou 

antecipação de estímulos de dor imprevisíveis) também aumentam a atividade de regiões 
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cerebrais relacionadas ao componente afetivo da dor: o CCA e CI (PLOGHAUS et al., 2001); 

LAGRAIZE et al. 2004). 

Morelli et al., (2012) realizaram um experimento de investigação de empatia para 

ansiedade, em que os participantes foram instruídos a visualizar frases contextuais descrevendo 

uma situação (de dor, ansiedade e felicidade) seguida por seis fotos que representavam 

diferentes indivíduos nessa situação. Em seguida os participantes deveriam tomar a perspectiva 

de cada alvo e imaginar como ele / ela se sentia sobre a situação e como isso afetava seu / sua 

vida. Como resultado, foi observado que na empatia para a ansiedade como para a dor, as áreas 

mais ativadas foram o CCA e CI bilateral, juntamente com a amígdala. E tal como acontece 

com a empatia para a dor, a empatia para a ansiedade levou a um aumento da atividade na área 

do septo.  

Além disso, a exposição antecipada a um estímulo externo doloroso determina o grau 

em que as pessoas desejam se afiliar a outrem, ou seja, quanto mais intensa é a dor antecipada, 

mais forte é o desejo de aguardar o aparecimento da dor (contato real com o objeto do medo) 

na companhia de outras pessoas. Entretanto, quando a ansiedade é despertada, o indivíduo tende 

a buscar o isolamento social sugerindo que os motivos de medo e ansiedade deve influenciar o 

comportamento inserção social de forma diferente (OKDIE et al., 2013; SCHACHTER, 1959). 

Resultados experimentais com pacientes submetidos a grandes cirurgias sugerem que 

conexões sociais produzem efeito sobre os níveis de dor pré-operatória e ansiedade de modo 

que, os pacientes que apresentavam maior conexão social apresentaram melhores resultados: 

menos ansiedade no período pré-operatório e consequentemente melhoraram mais rápido 

durante os primeiros 5 dias de pós-operatório (MITCHINSON et al., 2008) 

Também foi proposto por Tramullas et al. (2012) que a severidade do estressor modula 

diferencialmente sensibilidade à dor, sendo que estressores mais graves evocam analgesia, 

enquanto que estressores menos graves evocam hiperalgesia.  Esta hipótese é mais claramente 

corroborada por conta de humanos que possuem completa ausência de percepção da dor, apesar 

das grandes lesões em eventos desportivos, acidentes graves, ou a batalha contra a percepção 

da dor reforçada entre aqueles com transtornos de ansiedade (GUREJE, 2008). Além disso, nos 

seres humanos, também tem sido demonstrado que o medo (induzido por choque elétrico) 

produz analgesia, ao passo que a ansiedade (induzida pela ameaça de choque elétrico) induz 

hiperalgesia (RHUDY e MEAGHER, 2000).   

Uma vez que os ratos são animais sociais eles proporcionam um útil e interessante 

modelo das dimensões sociais da dor, uma vez que o comportamento deste animal pode ser 
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afetado pela dor de um do outro da mesma espécie (MORELLI et al., 2012). Uma série de 

experimentos foi concebido para analisar sistematicamente o impacto da comunicação social 

sobre o comportamento e expressão da dor em ratos, através da variação do contexto social nos 

testes de dor (LANGFORD et al., 2006). Além disso, a modulação da dor pelo contexto social 

é aparentemente influenciada pela dominância/relações de submissão entre ratos em uma díade 

de modo que a analgesia foi observada em ratos testados para a dor na companhia de machos 

dominantes (GIOIOSA et al., 2009). Alguns pesquisadores como Nahman‑Averbuch et al. 

(2014) defendem que fatores psicológicos, como os níveis de ansiedade influenciam a 

expressão dessa analgesia endógena, mais especificamente, modulada pelo CPME.    

Relacionando ansiedade à dor, diversos estudos sugerem que em humanos, a resposta 

do observador será influenciada pelo seu relacionamento com a pessoa com dor, por seus juízos 

de equidade ou merecimento, e através da percepção de ameaça para ele ou para o ser 

observado.  O conhecimento sobre esses fatores psicossociais desempenha um importante papel 

para uma melhor compreensão biológica e mecanismos comportamentais para o controle da dor 

(HADJISTAVROPOULOS et al., 2011; CAES et al., 2012). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito da dor no contato social e como alterações neste contato interferem na 

nocicepção e no comportamento tipo-ansioso de ratos com dor inflamatória e em seus 

contactantes.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o comportamento social de ratos residentes durante a exposição a coabitantes 

com dor inflamatória; 

 Avaliar o efeito do contato social no comportamento álgico de ratos com dor 

inflamatória; 

 Avaliar o efeito do contato social nas respostas tipo-ansiedade em ratos submetidos à 

dor inflamatória ou que tiveram contato com ratos com dor inflamatória. 
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4. ANIMAIS, MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

 

Neste estudo foram utilizados 75 ratos Wistar, com 2 a 3 meses de idade, provenientes 

do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia da Univesidade Federal de Sergipe (UFS). 

Os animais foram mantidos no biotério do Laboratório de Fisiologia do Comportamento 

(LAFICO) da UFS, em gaiolas plásticas, medindo (41cm x 34 cm x 17,5 cm), com no máximo 

cinco animais, perfazendo uma taxa de lotação de 278,8 cm²/ animal, com livre acesso à água 

e ração própria para roedores, com temperatura controlada de 23 ± 1ºC, ciclo claro/escuro de 

12/12 h e exaustão do ar. 

 Todos os protocolos experimentais foram conduzidos em acordo com os princípios 

éticos estabelecidos pelas Resoluções Normativas, Decretos e Portarias do Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), bem como a Lei Nº 11.794 (Lei Arouca). 

Os experimentos foram iniciados após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal 

(CEPA) da UFS, sob protocolo Nº. 48/2015. 

 

4.2 Teste da Formalina 

 

O teste da formalina é um método de avaliação comportamental utilizado para mensurar 

a efetividade de agentes antinociceptivos (RANDOLPH, 1997). Este modelo de dor está 

associado à lesão tecidual, no qual se quantifica a resposta comportamental provocada pela 

injeção subcutânea de formalina diluída na pata traseira do animal (DUBUISSON e DENNIS, 

1977; MARTINS et al., 2006). Neste teste é possível avaliar dois tipos diferentes de dor ao 

longo de um período prolongado de tempo (RANDOLPH, 1997). As respostas 

comportamentais à formalina possuem duas fases: a primeira é a fase inicial aguda, que se inicia 

após a injeção de formalina e se estende pelos primeiros 5 min (dor neurogênica ou aguda) e a 

segunda fase, que é a mais prolongada com atividade comportamental aumentada, que pode 

durar até cerca de uma hora. A segunda fase tem início entre 15 e 30 min após a injeção de 

formalina e está relacionada com a liberação de vários mediadores pró-inflamatórios, como 

bradicinina, prostaglandinas, serotonina, entre outros (HUNSKAR e HOLE, 1987). 

Para realização do teste de formalina os animais receberam injeções subcutâneas de 50 

μL de solução de formalina a 1% na região dorsal da pata posterior esquerda. Após a injeção 
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de formalina, dependendo do grupo experimental, os ratos tiveram contato com os animais da 

sua colônia ou permaneceram isolados por 20 min. Após este período os animais foram 

colocados no interior de câmaras com paredes de vidro, medindo: 30cm x 17cm x 12 cm (Figura 

1), para observação das respostas comportamentais. Um espelho foi colocado atrás da câmara 

para facilitar a observação e todo o experimento foi filmado. As respostas comportamentais 

analisadas foram a quantidade de sacudidas da pata e o tempo de lambida. Para registro de tais 

parâmetros foram utilizados um contador de eventos e um cronômetro. 

 

 

 

 

4.3 Placa perfurada (PP) 

 

O modelo da PP foi configurado conforme descrito por File e Wardill (1975), exceto 

para o registro dos parâmetros comportamentais, que foi utilizado um sistema automatizado 

(MONTAGUD-ROMERO et al., 2014). O teste da placa perfurada baseia-se na exposição do 

animal a um dilema causado pela tendência exploratória de um novo ambiente e a ansiedade 

gerada pelos perigos potenciais que um novo ambiente oferece. O aparato consiste de uma caixa 

de madeira (66 x 56 x 47 cm), cujo chão contém 16 orifícios equidistantes, com 3,8 cm de 

diâmetro cada (Figura 2). Abaixo destes orifícios há fotocélulas que estão conectadas a um 

Figura 1: Rato Wistar na Câmara de Observação no Teste da Formalina (Fonte: arquivo pessoal). 
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sistema computadorizado e são sensíveis ao mergulho da cabeça do animal. O aparato é elevado 

do chão numa altura de 50 cm. Cada animal foi colocado em um dos cantos do aparato e pôde 

explorá-lo por 5 min. Os parâmetros avaliados foram: distância total percorrida, número de 

mergulhos e o tempo de mergulho. Neste modelo experimental, altos níveis de ansiedade 

resultam em diminuição na frequência de mergulhos de cabeça (TAKEDA et al., 2006). 

  

 

Figura 2: Vista superior do aparato do Teste da Placa Perfurada contendo um rato Wistar mergulhando 

a cabeça em um dos buracos (Fonte: arquivo pessoal). 

 

 

4.4 Campo Aberto 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Este modelo oferece um ambiente novo ao animal, o que promove a exploração do 

mesmo e tem sido utilizado por alguns autores como preditor da ansiedade (RAMOS et al., 

1997). O aparato consiste de uma arena circular de polietileno de 1 m de diâmetro e 70 cm de 

altura, a iluminação central do campo foi de 1300 lux e periférica entre 85-90 lux. Cada animal 

foi colocado no centro do aparato e pôde explorá-lo por 5 min (Figura 3). Os parâmetros 

avaliados foram: tempo de permanência na zona central e a distância total percorrida (como 

avaliação locomotora). Um tempo de permanência maior na zona central da arena pode ser 

considerado como redução do comportamento do tipo ansioso. 
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Figura 3: Aparato do teste do Campo Aberto contendo um rato Wistar na zona periférica (Fonte: arquivo 

pessoal). 

 

4.5 Protocolo experimental 

 

4.5.1 Experimento I: Avaliação do comportamento de ratos residentes durante a 

exposição a coabitantes com dor inflamatória. 

 

Nesse experimento foram formados dois grupos: Grupo Controle (CTRL, n=8), grupo 

Formalina (FORM, n=8). O grupo FORM foi formado pelos ratos que receberam formalina e 

imediatamente tiveram contato, por 20 min, com o rato residente, enquanto que o grupo CTRL 

foi formado por animais que foram manipulados para aplicação da formalina, mas não 

receberam injeções e, tiveram contato, por 20 min, com rato residente. Esses 20 min de contato 

foram filmados e as respostas comportamentais do rato residente foi analisada posteriormente 

em intervalos de 5 min (Figura 4). As respostas avaliadas foram a latência para ocorrência do 

primeiro contato e a duração do contato. Como a dor e as respostas comportamentais durante o 

teste de formalina apresentam característica bifásica, decidimos dividir a análise da duração do 

contato em intervalos de cinco min. Dessa forma, teríamos nos primeiros cinco min as respostas 

comportamentais a dor neurogênica ou aguda, por estimulação direta dos nociceptores e após 

15 min respostas relacionadas a dor inflamatória.  
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Tendo em vista que as caixas de animais possuíam cinco ratos o protocolo experimental 

ocorreu como descrito a seguir. No dia 1 (D1), durante a realização do teste, um dos ratos foi 

escolhido aleatoriamente para ser o rato residente e os demais foram removidos para uma caixa 

de espera. Em seguida, um dos ratos retornou para caixa de origem com o rato residente, onde 

permaneceu por 20 min. No momento do retorno o rato foi colocado na caixa na extremidade 

oposta ao rato residente. No D1 foram testados apenas dois animais por caixa, um pertencendo 

ao grupo CTRL e o outro ao grupo FORM, necessariamente nessa ordem. Após reagrupamento 

dos animais não testados e do rato residente, na caixa de origem, os testes se repetiram na 

mesma sequência no dia 2 (D2) porém, outro animal da caixa foi escolhido para ser o residente. 

Figura 4: Representação esquemática das etapas realizadas com os grupos do Experimento I. 

 

 

 4.5.2 Experimento II: Avaliação do efeito do contato social no comportamento 

nociceptivo de ratos submetidos ao teste de formalina.  

 

Nesse experimento os animais foram divididos em dois grupos experimentais: Grupo 

Formalina Isolado (FI, n=8), grupo Formalina Contato Social (FC, n=8).  Os ratos de ambos os 

grupos receberam injeção de formalina, na pata posterior esquerda, e após a injeção os ratos do 

grupo FI foram colocados em uma caixa vazia com as mesmas características físicas e de 

alimentação da caixa onde residia, enquanto que os animais do grupo FC retornaram para caixa 

onde residia na companhia dos outros ratos da colônia. Após 20 min, de contato ou isolamento, 

Contenção
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os animais foram colocados na caixa de observação e as respostas nociceptivas foram avaliadas 

por 40 min como descrito anteriormente (Figura 5). 

Figura 5: Representação esquemática das etapas realizadas com os grupos do Experimento II. 

 

 

4.5.3 Experimento III: Avaliação do efeito do contato social nas respostas tipo-ansiedade 

em ratos submetidos à injeção de formalina ou que tiveram contato com os que receberam 

a injeção. 

 

Trinta e cinco animais foram testados no experimento III, e foram divididos em cinco 

grupos, descritos a seguir (Figura 6). 

 - Grupo Formalina-isolado (FORM-ISO, n=7): os animais deste grupo receberam 

injeções de formalina e foram colocados sozinhos em uma caixa com as mesmas características 

da caixa em que residiam. Após vinte min os animais foram submetidos aos testes 

comportamentais para avaliação de comportamentos tipo-ansioso descritos anteriormente. 

- Grupo Formalina-contato (FORM-CON, n=7): neste grupo os animais receberam 

injeções de formalina e retornaram, por 20 min, para caixa onde residiam, possibilitando o 

contato com o rato residente da colônia. Após 20 min os animais foram submetidos aos testes 

comportamentais para avaliação de comportamentos tipo-ansioso descritos anteriormente. 

- Grupo Controle–isolado (ISOL, n=7):  neste grupo os animais foram colocados 

sozinhos em uma caixa com as mesmas características da caixa em que residiam. Após os 20 

min os animais foram submetidos aos testes comportamentais para avaliação de 

comportamentos tipo-ansioso descritos anteriormente. 

- Grupo Residente (RESID, n=7): neste grupo os animais residentes que tiveram contato 

com o animal com dor inflamatória por 20 min foram submetidos aos testes comportamentais 

para avaliação de comportamentos tipo-ansioso descritos anteriormente. 
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- Grupo Controle (CTRL, n=7): os animais deste grupo foram submetidos aos testes 

comportamentais para avaliação de comportamentos tipo-ansioso descritos anteriormente. 

Os testes comportamentais avaliados na Placa Perfurada e no Campo Aberto foram 

realizados na fase clara do ciclo claro/escuro, e os parâmetros avaliados foram registrados 

através de um sistema computadorizado de rastreamento de animais – Anymaze© (Stoelting 

Co., E.U.A). Ambos os aparatos foram limpos com uma solução de álcool etílico 10% após 

cada teste. 

Figura 6: Representação esquemática das etapas realizadas com os grupos do Experimento III. 

 

4.6 Eutanásia dos animais 

 

 A indução da morte dos animais submetidos aos protocolos experimentais foi realizada 

com aplicação de dose excessiva de anestésico. 

 Para a dose excessiva de anestésico, a anestesia foi induzida por meio da saturação da 

atmosfera de uma câmara hermeticamente fechada contendo algodão embebido com o 

anestésico inalatório Isoflurano. Não houve contato direto do animal com o algodão. 

 

4.7 Análise dos resultados 

 

Os dados foram expressos em valores médios ± o erro padrão da média (EPM) e 

submetidos ao teste de normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Sendo confirmada a 

distribuição normal dos dados os mesmos foram analisados por meio do teste t de Student na 
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latência para o contato e duração do contato;análise de variância (ANOVA) para latência para 

o contato e duração do contato, distância percorrida, número e duração dos mergulhos e tempo 

de permanência na zona central; ou ANOVA de duas vias (two-way ANOVA) para medidas 

repetidas, onde as variáveis foram o tempo (fator repetido) e o tratamento (fator independente) 

na duração do contato em intervalos de tempo, número de sacudidas da pata e tempo de lambida. 

Quando necessário avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado o pós-teste de Tukey para 

distância percorrida na PP, número e duração dos mergulhos) e de Bonferroni para duração do 

contato em intervalos de tempo, número de sacudidas da pata, tempo de lambida, distância 

percorrida no campo aberto e tempo de permanência na zona central. Os dados foram 

considerados estatisticamente significantes para p < 0,05. Para realização das análises foi 

utilizado o software Graphpad Prism. 5.0.  Foi calculado o z-escore e os animais que 

apresentaram resultados com dois desvios da média foram retirados da análise.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Experimento I: Avaliação do comportamento dos ratos residentes durante a exposição 

a coabitantes com dor inflamatória. 

 

5.1.1 Latência para o Contato 

 

Na avaliação da latência para o primeiro contato a aplicação do teste t mostrou que os 

animais residentes apresentaram menor tempo de latência para o contato com animais do grupo 

FORM (t13 = 2,88; p = 0,013) em relação aos animais do grupo CTRL (Figura 7). Vale ressaltar 

que, nesse estudo, a iniciativa do contato entre o rato residente e o rato do grupo FORM, partiu 

sempre do rato residente. 
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Figura 7:  Latência, em segundos, para o contato entre o rato residente e os ratos dos grupos Controle 

(CTRL) ou Formalina (FORM). (n= 8 por grupo). Menor tempo de latência dos ratos residentes para o 

contato com os animais do grupo FORM.  Dados são expressos como Média ± EPM. *p<0,05 quando 

comparado ao grupo CTRL (Teste t simples). 
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5.1.2 Duração do contato 

 

Na avaliação da duração do contato a comparação entre os grupos pelo teste t mostrou 

que a duração do contato do animal residente foi maior com os animais do grupo FORM (t14 = 

6,32; p < 0,0001), quando comparado com o grupo CTRL (Figura 8). Durante este contato, os 

animais residentes apresentaram comportamentos sociais variados em relação aos animais do 

grupo FORM tais como: cheirar e lamber (a pata lesionada do rato, a região anogenital e a 

cabeça); posicionamento das patas dianteiras em cima do dorso do rato FORM; entretanto, não 

foi observado nenhum tipo de comportamento agressivo nos ratos residentes. Quando 

apresentados ao grupo CTRL os comportamentos observados no animal residente foram de 

lamber e cheirar o corpo (cabeça e dorso e flanco) do animal controle. 
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Figura 8: Duração, em segundos, do contato do rato residente com ratos dos grupos Controle (CTRL) 

ou Formalina (FORM). (N =8 por grupo). Maior duração do contato dos animais residentes com os 

animais do grupo FORM. Dados expressos como Média ± EPM. *p<0,05 quando comparado ao grupo 

CTRL (Teste t simples). 
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5.1.3 Duração do Contato em Intervalos de tempo 

 

Os resultados da duração do contato do animal residente com o grupo FORM e CTRL 

nos diferentes intervalos de tempo foram comparados utilizando ANOVA de duas vias para 

medidas repetidas, seguida pelo pós-teste de Bonferroni. A aplicação do teste estatístico 

mostrou haver interação do tempo vs tratamento (F (3,42) = 7,611 p = 0,0004), indicando um 

efeito do tratamento ao longo do tempo (Figura 9). O pós- teste de Bonferroni mostrou haver 

maior duração do contato dos animais residentes com os animais do grupo FORM, nos 

intervalos de 0 -5 (p< 0,01) e 15 – 20 min (p< 0,001), em relação aos animais do grupo CTRL. 

Sendo que, o comportamento que prevaleceu no intervalo de 0-5min foi a lambedura da pata 

lesionada do rato do grupo FORM pelo rato residente e no intervalo de 15- 20 min, foi o 

posicionamento das patas dianteiras do rato residente, sobre o dorso do animal com dor, 

próximo à cabeça. Nos demais intervalos de tempo, o rato residente adotou comportamentos de 

exploração da caixa, comportamento de auto-limpeza e posicionamento lateralizado ao animal 

com dor, porém sem contato físico e interação social. 
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Figura 9: Duração, em segundos, do contato do rato residente com animais dos grupos Controle (CTRL) 

ou Formalina (FORM) em intervalos de tempo. (N =8 por grupo). Maior duração do contato dos animais 

residentes com os animais do grupo FORM nos intervalos 0-5 e 15-20 min. Dados expressos como 

Média ± EPM. *p<0,01 no intervalo de 0-5 min e ** p<0,001 no intervalo de 15-20 min quando 

comparado ao grupo CTRL (ANOVA de duas vias para medidas repetidas, seguida pelo pós-teste de 

Bonferroni).  
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5.2 Experimento II: Avaliação do efeito do contato social no comportamento nociceptivo 

de ratos submetidos ao teste de formalina.  

 

As respostas nociceptivas avaliadas foram o número de sacudidas e tempo de lambida 

da pata posterior esquerda. Com relação ao número de sacudidas a aplicação da ANOVA de 

duas vias para medidas repetidas mostrou haver interação entre as variáveis tipo de contato e 

tempo (F(7,91)= 3,624; p = 0,0017), indicando existir efeito do tipo de contato ao longo do tempo 

(Figura 10). O pós-teste indicou que o grupo FC apresentou menor número de sacudidas da pata 

no intervalo de tempo de 20 – 25 min (p <0,05) quando comparado ao grupo FI. No parâmetro 

do tempo de lambida não houve interação do tipo de contato com o tempo (F(7,98)= 1,347; p = 

0,236) (Figura 11).    
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Figura 10: Número de sacudidas da pata dos animais dos grupos Formalina Contato-social (FC) ou grupo 

Formalina-isolado (FI). (n=8 animais por grupo). Menor número de sacudidas da pata dos animais do 

grupo FORM no intervalo 20-25 min. Dados expressos como Média ± EPM. *p<0,05 quando 

comparado ao grupo FI (ANOVA de duas vias para medidas repetidas, seguida pelo pós-teste de 

Bonferroni). 
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Figura 11. Duração do tempo de lambida, em segundos, dos animais dos grupos Formalina Contato-

social (FC) ou grupo Formalina-isolado (FI). (n=8 animais por grupo). Não houve diferença estatística 

nos resultados. Dados expressos como Média ± EPM. (ANOVA de duas vias para medidas repetidas).  

 

 

5.3 Experimento III: Avaliação do efeito do contato social nas respostas tipo-ansiedade 

em ratos submetidos à injeção de formalina ou que tiveram contato com os que receberam 

a injeção. 

 

5.3.1. Placa Perfurada (PP) 

 

A análise dos dados da P.P. pela ANOVA mostrou haver diferença significativa entre 

os grupos experimentais na distância total percorrida (F(4,35)= 7,611 p = 0,036). A aplicação do 

pós- teste de Tukey indicou que o grupo FORM-ISO percorreu menor distância que os animais 

do grupo RESID (p < 0,05) (Figura 12). Na sequência foram comparados os números de 

mergulhos e duração do tempo de mergulho entre os grupos experimentais. A aplicação do 

ANOVA mostrou não haver diferença estatística no número (F(4,33)= 1,791 p = 0,158) de 

mergulhos (Figura 13) e na duração dos mergulhos (F(4,34)= 2,605 p = 0,056) (Figura 14) entre 

os grupos testados.  
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Figura 13: Número de mergulhos, no teste da Placa Perfurada, dos animais dos grupos: Controle 

(CTRL); Controle-isolado (ISOL); Formalina-Isolado (FORM-ISO); Formalina-Contato (FORM-CON) 

e; Residente (RESID). (n=7 por grupo). Não houve diferença estatística nos resultados. Dados expressos 

em média ± EPM. RESID (ANOVA de uma via). 

Figura 12: Distância total percorrida, em metros, no teste da Placa Perfurada, pelos animais dos grupos: 

Controle (CTRL); Controle-isolado (ISOL); Formalina-Isolado (FORM-ISO); Formalina-Contato 

(FORM-CON) e; Residente (RESID). (n=7 por grupo). A distância total percorrida pelos animais do 

grupo FORM-ISSO foi significativamente menor que os animais do grupo RESID.  Dados expressos 

em média ± EPM. *(p < 0,05) quando comparado ao grupo RESID (ANOVA de uma via, seguida pelo 

pós-teste de Tukey). 
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Figura 14: Duração do tempo de mergulhos, em segundos, no teste da Placa Perfurada, dos animais dos 

grupos: Controle (CTRL); Controle-isolado (ISOL); Formalina- Isolado (FORM-ISO); Formalina-

Contato (FORM-CON) e; Residente (RESID). (n=7 por grupo). Não houve diferença estatística nos 

resultados. Dados expressos em média ± EPM. RESID (ANOVA de uma via). 

 

 

5.3.2 Campo Aberto 

 

No teste de Campo Aberto a ANOVA mostrou diferença significativa entre os diferentes 

grupos experimentais na distância total percorrida (F(4,34)= 2,816 p = 0,043) (Figura 15). Além 

disso, a ANOVA não mostrou diferença significativa entre os grupos estudados com relação as 

variáveis tempo de permanência na zona central (F(4,33)= 1,426 p = 0,2503) (Figura 16). 
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Figura 15: Distância total percorrida, em metros, no Teste do Campo Aberto, pelos animais dos grupos: 

Controle (CTRL); Controle-isolado (ISOL); Formalina- Isolado (FORM-ISO); Formalina-Contato 

(FORM-CON) e; Residente (RESID). (n=7 por grupo). Não houve diferença estatística nos resultados. 

Dados expressos em média ± EPM. RESID (ANOVA de uma via). 
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Figura 16: Porcentagem do tempo de permanência na zona central, no Teste do Campo Aberto, pelos 

animais dos grupos: Controle (CTRL); Controle-isolado (ISOL); Formalina- Isolado (FORM-ISO); 

Formalina-Contato (FORM-CON) e; Residente (RESID). (n=7 por grupo). Não houve diferença 

estatística nos resultados. Dados expressos em média ± EPM. RESID (ANOVA de uma via). 
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar como a dor afeta o contato social e como este 

contato interfere na nocicepção e comportamento tipo-ansioso de ratos com dor inflamatória e 

em seus contactantes. 

Evidencias sugerem que roedores se comportam empaticamente e desenvolvem 

comportamentos sociais de modo que, fatores sociais afetam o comportamento da dor em ratos, 

alterando respostas nociceptivas, bem como afetivas, incluindo a ansiedade. Tais evidências 

permitem a utilização do modelo de dor em roedores para o estudo das bases mecanicistas da 

modulação da dor em humanos (BARTAL et al., 2011; LANGFORD et al., 2011).   

Os resultados do presente estudo mostraram uma redução na latência para o primeiro 

contato e um aumento na duração do contato com o rato residente, quando coabitantes 

retornavam para caixa apresentando sinais de dor. Além disso, a ocorrência de contato com o 

rato residente produziu uma redução na dor inflamatória dos coabitantes. Tais resultados 

sugerem que ratos são capazes de identificar condições álgicas em outros ratos e adotar 

comportamentos ativos direcionados ao animal com dor, e que tais comportamentos podem 

resultar em uma redução na dor inflamatória.  

A dor possui componentes e aspectos ligados à sua vivência, entre eles, destacam-se os 

componentes sensorial-discriminativo e afetivo-motivacional (XIE et al., 2009). O componente 

afetivo-motivacional refere-se aos efeitos da vivência da dor sobre emoções e comportamento, 

incluindo o aumento do alerta e comportamento de fuga (LUNDY- EKMAN, 2008). A 

comunicação da dor é um componente extremamente comum da experiência da dor em 

humanos e outros animais (HADJISTAVROPOULOS et al., 2011). Pesquisa  sugere que a dor 

e o sofrimento afetivo são funcionalmente e anatomicamente integrados no CCA e este modula 

os aspectos afetivos da dor (LAGRAIZE ET AL., 2004). Um estudo mostrou que as regiões 

cerebrais de processamento afetivo, normalmente ativadas durante a experiência da dor e 

ansiedade, CCA e CI, também são recrutados durante a empatia para dor e ansiedade 

(MORELLI et al., 2012).  

Os nossos resultados mostraram que o retorno de um animal com dor para a caixa 

produziu uma menor latência para o primeiro contato e um maior tempo de contato com o 

animal residente. Tais comportamentos sugerem que o rato residente foi capaz de perceber a 

condição de dor, e isto, causou um aumento do seu interesse pelo animal em tal condição. Isso 

se tornou mais evidente uma vez que o rato residente apresentou maior duração do contato com 
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o animal com dor nos intervalos de 0 – 5 e 15 – 20 min, intervalos esses correspondentes a dor 

neurogênica (aguda) e inflamatória no modelo de formalina, respectivamente.  

O teste da formalina é um método simples para avaliar a nocicepção em ratos. Como a 

injeção de formalina produz resposta bifásica distinta (a primeira fase que é a dor aguda e a 

segunda fase que é a dor inflamatória) (HUNSKAAR e HOLE, 1987), e a análise da duração 

da dor pode ser realizada em intervalo de  5 min  com dois pontos de pico de hiperalgesia 

notadamente reconhecidos e além disso, a duração total da dor provocada pela injeção da 

formalina é de aproximadamente 60 min, este teste nos permite a determinação do efeito 

analgésico a ser testado durante todo o tempo da dor inflamatória  e  o encurtamento do tempo 

experimental. Além disso, as respostas comportamentais observadas (tempo de lambida e 

quantidade de sacudidas da pata lesionada) são muito distintas e avaliação da dor é facilmente 

realizada sem avaliação subjetiva do experimentador (SHIBATA et al., 1989). 

Na tentativa de simplificar a análise dos comportamentos sociais em roedores de 

laboratório, têm-se usado como parâmetro o tempo que os animais permanecem próximos ao 

seu co-específico (BURMAN e MENDL, 2000; FERGUSON et al., 2001). Utilizando-se desse 

parâmetro, nossos resultados mostraram que a aplicação de estimulo doloroso, produziu 

aumento na duração do contato do animal residente.   

Ainda no primeiro experimento, buscando uma análise de informações sobre a natureza 

dos comportamentos evidenciados pelo rato residente durante o contato social com os ratos dos 

grupos experimentais, e seu possível significado, foi realizado a observação e registro de 

padrões de comportamentos apresentados nos intervalos de tempo. 

Durante o período de contato foram observados nos animais residentes comportamentos 

sociais variados em relação aos animais com dor tais como: de cheirar e lamber (a pata lesionada 

do rato, a região anogenital e a cabeça); posicionamento das patas dianteiras em cima do dorso; 

não sendo observado nenhum tipo de comportamento agressivo nos ratos residentes. O 

comportamento do rato residente, que prevaleceu no intervalo de 0-5min, foi a lambedura da 

pata lesionada do outro animal e no intervalo de 15-20 min, foi o posicionamento das patas 

dianteiras do rato residente, sobre o dorso do animal com dor, próximo a cabeça. Os demais 

intervalos de tempo, os quais coincidem com os períodos em que as respostas nociceptivas no 

teste de formalina caem consideravelmente, e a intensidade da dor é menor é justamente o 

período em que houve uma diminuição do contato do rato residente. Neste momento, o rato 

residente adota comportamentos de exploração da caixa, comportamento de auto-limpeza e 

posicionamento lateralizado em ralação ao animal com dor, porém sem contato físico e 
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interação social. Por outro lado, quando em contato com os animais sem dor (grupo controle) 

os comportamentos observados no animal residente foram de exploração e reconhecimento 

social tais como: de lamber e cheirar o corpo (cabeça e dorso e flanco) do animal controle. 

Os comportamentos sociais podem ser classificados em quatro categorias principais, 

incluindo comportamentos sociais de investigação, contato direto, comportamentos atentos 

(“attentive behaviors”) e comportamentos “do tipo” agressivo (MOURA e XAVIER, 2010). Os 

comportamentos sociais de investigação incluem aqueles nos quais um rato obtém informações 

sobre o outro cheirando e lambendo, ou mesmo utilizando suas vibrissas para obter informações 

de natureza tátil; nesses animais, a investigação anogenital parece extremamente importante 

para a aquisição de informações sobre o co-específico. Contatos sociais diretos incluem passar 

por cima ou por baixo do co-específico, montar e catação social (“social grooming”). 

Comportamentos atentos incluem aproximação e perseguição do co-específico. 

Comportamentos do tipo agressivo incluem mordiscadas, “chutes” e posturas ameaçadoras 

(POPIK e REE, 1998).   

Outra observação relevante é a ausência de agressividade por parte do animal residente 

ainda que o animal com dor apresentasse tal comportamento. Estudo sugere que roedores 

exibem “assinaturas olfatórias” que são cruciais para a formação de grupos sociais, e também 

na demarcação de territórios (CARR et al., 1976). Há um consenso de que feromônios possuem 

propriedades importantes para a memória de reconhecimento social (PERNA e ENGELMANN, 

2015). Estes feromônios são secretados por glândulas localizadas em diferentes locais do corpo; 

em roedores, principalmente na região anogenital (COLLEN et al., 1997). Entretanto diante 

desse resultado, não podemos afirmar que o reconhecimento do animal com dor como ex-

companheiro, através de pistas olfatórias possa ter inibido o comportamento agressivo do rato 

residente. Talvez a condição de dor, que coloca o animal em desvantagem, tenha sido percebida 

pelo rato residente e este não se sentiu ameaçado diante do rato do grupo FORM ainda que este 

tenha tentado agredi-lo. 

O comportamento de lamber a pata lesionada do rato machucado sugere atitude de 

tentativa de aliviar o sofrimento do rato machucado não tendo relação com a atração do rato 

residente pelo odor da formalina. Pois, as partículas dessa substância após serem liberadas se 

dissipam gradativamente no ambiente e isto não justificaria a diminuição do contato do animal 

residente com os animais do grupo FORM na fase intermediária do teste, onde é observado 

menor comportamento nociceptivo, e o retorno desse contato na segunda fase do teste. 
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 Além disso, o posicionamento das patas dianteiras em cima do dorso do rato com lesão 

na pata, apesar de ser caracterizado como um comportamento de dominância, talvez possa ser 

interpretado como atitude de proteção ao animal ferido.  

No geral, a quantidade e a qualidade de interações sociais entre o rato residente e os 

animais com dor foram maiores quando comparadas aos animais controles, sugerindo que a 

presença da empatia para a dor, motivando comportamentos pró-sociais, foi fator determinante 

para este resultado. Neste sentido, Langford et al. (2006) demonstraram que os ratos são 

capazes de perceber a dor em um rato familiar e exibem comportamento de contágio emocional 

da dor, provavelmente através de correspondência de estado fisiológico. Diante dessa 

capacidade de percepção em espécies de roedores, estudiosos (MOGIL, 2012; BARTAL et al., 

2011) sugerem que os mesmos possuam níveis mais elevados de empatia, sendo possíveis o 

desenvolvimento de comportamentos pró-sociais e de ajuda. 

Com relação ao comportamento pró-social de ratos, Bartal et al. (2011) relataram que 

ratos libertavam ratos companheiros de caixa aprisionados e aparentemente angustiados, 

mesmo em concorrência de comida altamente palatável e independente de recompensa. Este 

comportamento foi interpretado como que "fornecendo forte evidência de raízes biológicas do 

comportamento de ajuda empaticamente motivado" sendo semelhante, ou mesmo homólogo, 

ao apresentado pelos seres humanos. A interpretação para o comportamento de resgate 

observado em ratos é que eles possuem "a capacidade de compreender e responder ativamente 

a um estado afetivo de um ser da mesma espécie”. 

Diversos estudos de empatia para a dor utilizando neuroimagens (SINGER et al 2004; 

CRAIG et al., 2010; HEIN et al., 2011) defendem que o comportamento de dor do observador 

é alterado quando este visualiza entes queridos em condições de dor e sofrimento. Entretanto, 

respostas afetivas dos outros, por sua vez, tem um impacto importante sobre a experiência da 

dor e do bem- estar da pessoa com dor (CHAMBERS et al., 2002). E, tendo em vista a utilização 

de modelos de dor em animais como meio de investigação e translocação de resultados da 

empatia em humanos e; evidências da percepção e comunicação da dor entre animais 

(HADJISTAVROPOULOS et al., 2011), avaliamos ainda a influência do contato social nas 

respostas álgicas durante a dor inflamatória. 

Assim, os nossos experimentos mostraram que o contato social durante os primeiros 20 

min do teste de formalina foi capaz de reduzir a dor inflamatória. Tal redução foi de curta 

duração sendo observada apenas nos primeiros 5 min de teste. A hipoalgesia observada foi de 

curta duração, por isso, a nossa hipótese é de que os mecanismos envolvidos nessa resposta não 
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sejam do tipo opióide, podendo ter ocorrido uma analgesia adrenérgica ou até mesmo uma 

alteração na interpretação do componente afetivo motivacional da dor sem alteração sensorial 

ou seja, a dor continua sendo sentida mas passou a incomodar menos. 

Camundongos testados na presença de camundongos estranhos exibiram 

comportamento reduzido de dor em relação aos níveis observados quando testados 

isoladamente (LANGFORD et al., 2011) e indivíduos que possuem uma maior relação social 

apresentam maior tolerância a dor (KATERINA et al., 2016). Em humanos, o contato social 

alivia o sofrimento relacionado a dor através da supressão da atividade de sua rede neural 

subjacente, envolvendo o córtex visual e estruturas límbicas como o CCA e o CI. 

(KAWAMICHI et al., 2015). Uma provável explicação para isso é que a atenção é desviada da 

causa de sofrimento para contato interpessoal diminuindo a dor (ROYL et al, 2011; 

MCCRACKEN, 2007). Essa redução do desconforto que acompanha a dor é   um fenômeno 

referido como “analgesia afetiva” (LUMLEY et al., 2011). Assim, uma possibilidade do nosso 

estudo é que possa ter ocorrido alteração na interpretação da dor, de modo que ela possa ser 

descrita em termos sensoriais (ex: localização) mas o sofrimento referido pela dor seja menor. 

Com relação as estruturas neurais envolvidas na dor o CCA tem sido relacionado ao 

processamento de componentes afetivos da dor, mas não aos sensoriais (SINGER et al., 2004). 

Tal relação pode explicar por exemplo, por que a cingulotomia, em seres humanos alivia a dor 

crônica intratável, de modo que os pacientes relatam menos dor e menos incômodo 

(MACDONALD e LEARY, 2005). Possivelmente em nosso estudo a hipoalgesia encontrada 

possa estar relacionada a ativação de sistemas descendentes inibitórios da dor pelo CCA. Tal 

sistema depende da ativação de um circuito envolvendo a SCP, RVM e corno dorsal da medula 

espinal (CDME) (OSSIPOV, 2012). Estudos mostraram que o CCA envia projeções para a SCP 

(FLOYD et al., 2000; PRICE, 2000). O RVM contém opióides endógenos tais como 

encefalinas, endorfinas e dinorfinas; que desempenham importante papel na desinibição de 

interneurônios gabaérgicos promovendo a ativação da via descendente antinociceptiva opióide 

endógena mediada pelo RVM (PATEL, 2010; NOBACK et al., 2005). A ativação 

farmacológica de receptores opióides (μ mors) dentro da via descendente da dor, 

particularmente a na SCP e RVM, resulta em analgesia potente (BASBAUM et al., 1984) e o 

bloqueio das ações centrais dos opióides endógenos com o naloxona (antagonista opióide), 

inibindo a via descendente da dor, culminando em reflexos espinais nociceptivos mais 

acentuados (HATHWAY et al., 2012). Além disso, a SCP emite projeções para o locus ceruleus 

(LC) e a estimulação elétrica ou química do LC libera noradrenalina no CDME produzindo 
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analgesia, denominada de noradrenérgica. Assim, dependendo do circuito descendente ativado 

podemos observar analgesia do tipo opióide ou não-opóide (adrenérgica) (GERARD, 2009). 

Uma vez que a hipoalgesia observada foi de curta duração, a nossa hipótese é de que os 

mecanismos envolvidos nessa resposta não sejam do tipo opióide, já que os mesmos estão 

associados a analgesia de longa duração (CORDER et al., 2013). Um estudo mostrou que 

manipulações sociais e enriquecimento ambiental provocaram analgesia sem ativação de 

receptores opioides mu (BARDO, et al., 1997). Além desse estudo, um outro (LEWIS et al., 

1981) mostrou que ratos que foram submetidos a choques, de forma intermitente por 30 min, 

tiveram a analgesia antagonizada por naloxona, mas não quando receberam choque 

continuamente durante 3 min. Assim, parece que o mecanismo endógeno da analgesia responde 

a parâmetros temporais, ativando sistemas opióides e não- opióides. Estudos futuros são 

necessários para avaliar os mecanismos envolvidos na hipoalgesia mediada pelo contato social. 

 Intervenções não-farmacológicas, são ferramentas que utilizam técnicas não invasivas 

de tratamento para alívio da dor e compreendem um conjunto de medidas de ordem 

educacional, física, emocional, comportamental e espiritual, de baixo custo, fácil aplicação, 

mínimos efeitos indesejáveis e podendo ser ensinada aos doentes e seus cuidadores para uso 

domiciliar (PIMENTA, 2004). A utilização do contato social como medida não-farmacológica, 

demosntrada em nosso estudo, pode contribuir para a redução do uso de drogas terapêuticas 

bem como de seus efeitos colaterais melhorando a qualidade de vida dos pacientes. 

No caso das respostas tipo-ansiedade nossos resultados mostraram que a dor 

inflamatória não alterou a ansiedade dos animais, independente do tratamento, quando 

avaliados no teste da placa perfurada e do campo aberto. Da mesma maneira o contato social 

não modificou o comportamento tipo-ansioso dos ratos residentes nos mesmos testes. Contudo, 

vários estudos em humanos e animais utilizando outros métodos para avaliar as respostas 

ansiosas, comprovam que a dor provoca ou aumenta ansiedade (LITT, 1996; POSSOBON et 

al., 2007). A ausência de alterações nos resultados pode ser justificada pelo método utilizado. 

Além disso, apesar de não ter sido encontrada diferença estatística pode ser observada a redução 

no número de mergulhos e no tempo de mergulhos dos animais com dor e no rato residente. 

Com esses resultados não se pode afirmar que o contato social altera o comportamento tipo- 

ansioso em ratos com dor, ou que tiveram contato com ratos com dor inflamatória. Contudo, 

acreditamos que o número de animais por grupo (n=7) não tenha sido suficiente para 

apresentação de dados estatisticamente diferentes nos parâmetros avaliados nesse teste. 
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Em animais de laboratório, marcadamente ratos e camundongos, o campo aberto e a 

placa perfurada são testes amplamente utilizados e validados do ponto de vista científico para 

avaliar a reatividade emocional. Estes testes comportamentais são simples, não- invasivos e 

facilmente reprodutíveis (BOUWKNECHT et al., 2007).  

O modelo de campo aberto, tornou-se largamente utilizado na pesquisa da ansiedade, 

considerando-se que um aumento na ambulação do animal indica redução de fatores 

estressantes (CHOLERIS et al., 2001). Sendo que a atividade locomotora do animal no centro 

do campo aberto é considerada como medida mais seletiva de ansiedade e a distância total 

percorrida como um indicador da atividade locomotora do animal (CRUZ et al., 1997).  

A placa perfurada é um teste comportamental para estimar o nível de ansiedade em 

roedores e que contempla um método fácil de medir a resposta desses a um ambiente 

desconhecido, avaliando o parâmetro head-dipping (ato do animal mergulhar a cabeça no 

aparato) e a distância total percorrida. Esta análise surge a partir da hipótese de que o 

comportamento dos animais expostos a uma nova situação origina o antagonismo entre a 

exploração e a propensão a fuga (CASARRUBEA et al., 2010). 

Exploração e locomoção são muitas vezes usados como sinônimos nos de estudos. A 

distinção entre os efeitos de compostos ansiolíticos na atividade locomotora, por si só ou em 

exploração, tem sido normalmente determinada testando os animais no campo aberto, para 

medir a locomoção, e no teste da placa perfurada, para medir exploração (CHOLERIS et al., 

2001). 

Nossos resultados mostraram que a distância percorrida não foi alterada pela dor 

inflamatória, isolamento, ou contato com animais com dor. Esses resultados indicam que a 

respostas motoras não foram alteradas por nenhum dos tratamentos empregados, inclusive a 

presença de dor.   

A dor nem sempre pode ser evitada, e alguns comportamentos relacionados com a dor 

só podem resultar no alívio temporário da dor e sofrimento associado. Entretanto é possível a 

rápida previsão de estímulos aversivos através do condicionamento ou aprendizagem que 

ocorrem através da observação de mudanças no comportamento devido a alterações no 

ambiente interno e externo. Mudanças rápidas de comportamento são permitidas pela 

plasticidade do sistema nervoso periférico e central (VLAEYEN, 2015), 

Embora o mecanismo da comunicação social entre os roedores ainda não tenha sido 

esclarecido (LANGFORD et al., 2011), sabe-se que roedores são capazes de discriminar 

expressões emocionais de dor de expressões neutras (NAKASHIMA et al., 2015) e que fatores 
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sociais influenciam na dimensão afetiva da dor (MACDONALD e LEARY, 2005). Além disso, 

apesar de outros pesquisadores já haverem investigado a influência do contato social, em 

animais coabitantes observadores, em relação à nocicepção e ansiedade, utilizando modelos de 

dor aguda (LANGFORD et al., 2006) e neuropática (BAPTISTA et al., 2015), o presente 

estudo, utilizou o modelo de dor inflamatória, analisando não só os animais coabitantes 

observadores, mas também, os animais submetidos ao modelo de dor. Foi mostrado que o 

contato social não influenciou apenas as respostas nociceptivas do animal observador, 

desencadeando comportamentos pró-sociais, mas também alterou o comportamento 

nociceptivo do animal observado.  

 Não se sabe se a motivação pró-social aumenta a resposta afetiva ao alvo ou se a 

resposta afetiva ao alvo reforça a motivação pró-social. Além disso, apesar de existirem grandes 

evidências da participação do CCA no controle da dor relacionado aos seus aspectos afetivos, 

as bases neurobiológicas destes mecanismos de modulação ainda são desconhecidas. Portanto 

a continuação de pesquisas sobre a compreensão de tais mecanismos nos permitirá entender se 

fatores sociais, tais como o contato social possam provocar analgesia/hipoalgesia devido a 

redução da sensibilidade à dor nos ratos observados, por alterações na via de informação da dor 

ou por reduzir a expressão do comportamento de dor, de modo que a dor possa se fazer presente, 

entretanto ser menos “sentida”. A aquisição desses conhecimentos permitirá a ciência o 

desenvolvimento de alternativas terapêuticas para o alívio do sofrimento provocado pela dor. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que ratos são capazes de perceber condições álgicas em outros ratos e 

adotar comportamentos ativos direcionados ao animal com dor. Além disso, o contato social 

entre animais da mesma colônia pode ser capaz de reduzir a dor inflamatória, mas não alterou 

o comportamento tipo-ansioso de ratos com dor inflamatória e dos coabitantes.  
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