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RESUMO 

Desenvolvimento e caracterização comportamental de modelo animal de dor 
muscular tardia induzida por exercício resistido em rato. Rayanne Gois de 
Souza. Universidade Federal de Sergipe, 2016. 
  
A dor muscular tardia (DMT) é uma condição miogênica comum caracterizada por 
hipersensibilidade ou dor na musculatura esquelética afetada após o exercício 
desacostumado, sendo muito referida por praticantes de exercícios físicos resistidos 
ou atletas quando novos movimentos são executados e/ou novos treinos são 
realizados. Modelos animais com protocolos de exercícios resistido são importantes 
para mimetizar os efeitos fisiológicos apresentados pelos seres humanos e, com 
isso, esclarecer os mecanismos envolvidos e elucidar a minimização dos efeitos 
indesejáveis ocasionados pela prática desse tipo de exercício. Porém, modelos 
animais de exercício resistido que causem DMT e os mecanismos envolvidos no 
surgimento desse tipo de dor ainda são pouco investigados. Dessa forma, este 
estudo buscou desenvolver e caracterizar um modelo experimental de dor muscular 
tardia pós-exercício resistido. Para tanto, foram utilizados dois grupos, um submetido 
ao exercício resistido (ER) e um controle (CO), o qual foi submetido ao exercício 
fictício. Os animais realizaram o teste de 1RM para descobrir a maior carga que 
conseguiam levantar em uma única repetição e, a partir de então, foi definida a 
intensidade de treino. Para tal, foi utilizado o aparelho de agachamento para o 
protocolo de exercício resistido. A sessão consistiu de 10 séries de 10 repetições, 
com 60% da carga estabelecida no teste de 1RM para cada animal, com 2 minutos 
de descanso entre as séries. A hiperalgesia mecânica primária (tweezer) e 
secundária (von Frey), latência térmica (hot plate), e atividade locomotora (monitor 
de atividades) foram avaliadas imediatamente antes, 12, 24 e 48 horas após a 
realização da sessão de exercício resistido. Os animais que foram submetidos ao 
protocolo de exercício resistido apresentaram redução significativa do limiar de 
retirada muscular em todos os grupos exercitados quando comparados os 
momentos imediatamente antes e depois do exercício (p<0,05). Quando 
comparados os grupos exercício ao controle, o limiar de retirada da pata foi 
significativamente menor (p<0,05) em todos os grupos exercitados, porém 24 e 48 
horas após houve redução significativa do limiar de retirada apenas na pata 
esquerda. Não foi observado diferença estatisticamente significativa no limiar de 
retirada da pata e latência térmica, quando comparados os momentos 
imediatamente antes e após o exercício nos grupos exercitados em todos os tempos 
avaliados, como também não foi observada diferença significativa entre os grupos 
controle e exercício nos tempos avaliados. Em relação à atividade locomotora, foi 
observada redução significativa na distância percorrida (p<0,03), como também na 
velocidade média (p<0,29) 12 horas após o exercício no grupo exercitado, porém 
não houve diferença estatisticamente significativa quando a distância percorrida e a 
velocidade média foram medidas 24 e 48 horas após o exercício. Esses resultados 
mostram que foi possível desenvolver e caracterizar um modelo de dor muscular 
tardia induzida por exercício resistido em ratos, acompanhado de hiperalgesia 
primária e redução da atividade locomotora.  
 

Descritores: dor muscular; exercício resistido; modelo animal. 
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ABSTRACT 

Development and characterization behavioul of animal model of DOMS induced 

by resistance exercise in rats. Rayanne Gois de Souza. Federal University of 

Sergipe, 2016. 

The delayed onset muscle soreness (DOMS) is a common myogenic condition 

characterized by hypersensitivity or pain in skeletal muscles developed after 

unaccustomed exercise, being very mentioned by practitioners of resistance exercise 

or by athletes when new movements are performed and / or new drills are 

conducted. Animal models with resistance exercise protocols are important to mimic 

the physiological effects of this exercise experienced by humans and, therefore, 

clarify its mechanisms, and investigate the minimizing of the undesirable effects 

caused by the practice of such exercise. However, resistance exercise animal 

models causing DOMS and the mechanisms involved in the development of this type 

of pain are still poorly investigated. Thus, this study aimed to develop and 

characterize an experimental model of post-resistance exercise muscle soreness. 

For this, two groups were used, one submitted to resistance exercise (RE) and a 

control (CO), which will be submitted to the fictional exercise. Animals performed the 

1RM test to discover the greatest burden that could arise in a single repetition and, 

from then, the training intensity has been set. For such, it was used the squat 

machine for resistance exercise protocol. The session consisted of 10 sets of 10 

repetitions with 60% load set in the 1RM test for each animal, with 2 minutes of rest 

between sets. The primary (tweezer) and secondary (von Frey) mechanical 

hyperalgesia, thermal latency (hot plate), and locomotor activity (activity monitor) 

were assessed immediately before, and 12, 24 and 48 hours after the completion of 

resistance exercise session. The animals submitted to resistance exercise protocol 

showed a significant reduction in muscle withdrawal threshold in all exercised groups 

when compared the times immediately before and after exercise (p<0.05). When 

comparing exercise group to control, the paw withdrawal threshold was significantly 

lower (p<0.05) in all exercised groups, however 24 and 48 hours after the exercise 

there was significant reduction in only in the left paw withdrawal threshold. There was 

no statistically significant difference in the paw withdrawal threshold and in thermal 

latency for exercised groups, when compared the moments immediately before and 

after exercise in all evaluated times, as well as there was no significant difference 

between the control and exercise groups in evaluated moments. Regarding the 

locomotor activity, it was observed significant reduction in the distance traveled 

(p<0.03), as well as in the average speed (p<0.29), 12 hours after the exercise for 

the exercised group, but there was no statistically significant difference when 

distance traveled and average speed were measured 24 and 48 hours after exercise. 

These results show that it was possible to develop and characterize a model of 

DOMS induced by resistance exercise in rats, accompanied by primary hyperalgesia 

and decreased locomotor activity. 

Key words: muscular pain; resistance training; animal model.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dor, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, é uma 

experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tissular real 

ou potencial, ou descrita em termos de tal dano (MERSKEY; BOGDUK, 1994). É 

uma manifestação primordial do sofrimento, que informa ao sistema nervoso sobre 

certas condições externas ou internas incompatíveis com a integridade morfológica 

e/ou funcional do indivíduo (MERSKY, 1986).  

Sendo um dos mais importantes mecanismos de defesa do corpo humano, a 

dor propicia um sinal de alerta ao encéfalo de que os tecidos estão expostos a uma 

situação de perigo, mesmo que esta ocorra antes de um real dano físico (SIQUEIRA; 

TEIXEIRA, 2002). 

A dor engloba componentes cognitivos e avaliativos (pensamento, memória, 

atenção, raciocínio, tomada de decisão, etc), emocionais (raiva, tristeza, medo, 

frustração, ansiedade, depressão, etc) (FRUTUOSO; CRUS, 2004) e sensitivos 

(lesão visceral, somática visceral, somática músculo-esquelética e neuropatias) 

(DORSCH; HÃCKER; STAPF, 2001). Neste último, tem-se a dor 

musculoesquelética, que possui caraterísticas como aumento da sensibilidade na 

musculatura afetada, bem como comprometimento da amplitude de movimento 

(IASP, 2009). 

Dor muscular, quando relacionada ao exercício, é classificada como lesão 

muscular tipo I e é percebida durante ou imediatamente depois de realizado um 

exercício, seus sintomas são sentidos por algumas horas e são relativamente 

transitórios em comparação com a dor muscular tardia (DMT) (LEWIS; RUDY; 

BUSH-JOSEPH, 2012), que é uma condição miogênica comum, caracterizada por 

hipersensibilidade ou dor na musculatura afetada após exercício desacostumado, 

com aparecimento tardio (ARMSTRONG, 1984). 

Os sintomas da DMT são percebidos cerca de 8 horas após o exercício, com 

seu pico entre 24 a 48 horas, os quais, geralmente, desparecem entre 5 e 7 dias 

(BAKHTIARY; SAFAVI-FARAKHI; AMINIAN-FAR, 2007). Outra característica da 

DMT é a ausência dos sintomas álgicos em repouso e o aumento da percepção da 

dor durante a palpação da musculatura afetada ou durante o movimento produzido 

por meio da contração da musculatura acometida, o que se define como hiperalgesia 
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(ANDERSEN et al. 2008; DUBIN; PATAPOUTIAN, 2010).  

A DMT se desenvolve mais comumente em exercícios que envolvam 

contrações musculares excêntricas, geralmente associadas com lesão muscular 

e/ou do tecido conjuntivo seguida de uma resposta inflamatória (NOSOKA et al., 

2002; CHEUNG et al. 2003). O estresse mecânico musculoesquelético induzido pelo 

exercício excêntrico promove o alongamento excessivo dos sarcômeros e, assim, 

desencadeia uma série de acontecimentos que conduzem a lesão muscular (LYNN 

et al., 1998; PROSKE; ALLEN, 2001). Além disso, exercícios que priorizam o 

desenvolvimento da resistência (ações concêntricas e excêntricas) ou endurance 

também causam DMT e/ou lesão muscular (UCHIDA et al. 2009). 

Nesse contexto, a DMT é frequentemente referida por praticantes de 

exercícios resistidos e por atletas quando novos treinos, que mudem a sua rotina de 

exercício, são realizados e/ou quando executam exercícios aos quais não estão 

acostumados (CHEUNG et al. 2003; UCHIDA et al., 2009).O treino de força ou 

resistido é um método de treinamento bem aceito e estabelecido para 

desenvolvimento do condicionamento muscular, aumento da performance e melhora 

da qualidade de vida, orientado por importantes organizações relacionadas à saúde, 

como American College of Sports Medicine e American Heart Association 

(KRAEMEAR et al. 2002; KRAEMER et al., 2004). 

A DMT, apesar de ser um fenômeno esperado, quando variáveis do 

treinamento como intensidade, volume ou frequência são alteradas e/ou 

manipuladas (FLECK; KRAEMER, 2006), não é uma lesão grave em si, mas 

comumente diminui o desempenho funcional e a mobilidade do indivíduo, como 

também reduz a adesão a um programa de atividade física regular, além de 

aumentar o risco de uma lesão mais grave (MUNEHIRO et al., 2012).  

Diante disso, torna-se importante entender a DMT e seus mecanismos para 

que sejam desenvolvidas estratégias que minimizem as repercussões da 

hipersensibilidade e dor muscular, desse modo, recuperando o tecido muscular de 

forma mais rápida e eficiente, e influenciando, de forma direta, no desempenho 

motor do indivíduo. 

 Entretanto, os mecanismos responsáveis pelo surgimento desse fenômeno, 

ainda não estão bem definidos na literatura (TRICOLI, 2001; BARCALA, 2014). Uma 

das propostas mais aceitas é o surgimento da DMT através da lesão muscular e do 

tecido conjuntivo devido à tensão que é imposta sobre eles por meio das contrações 
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excêntricas com processo inflamatório subsequente para reparação do tecido lesado 

(ARMSTRONG; WARREN; WARREN, 1991; CHUENG et al. 2003). Como 

consequência desse processo, subpopulações de células inflamatórias (neutrófilos, 

macrófagos) são estimuladas por fatores quimiotáticos a se deslocarem para o local 

da lesão para, assim, começar a reparação do tecido acometido (CHEN et al. 2001; 

STUPKA et al. 2000). Além disso, outros autores mostraram que a bradicinina e o 

fator de crescimento do nervo (NGF) estão envolvidos no surgimento e na 

manutenção deste fenômeno, respectivamente (MURASE et al. 2010; MIZUMURA; 

TAGUCHI, 2016). 

Assim sendo, a criação de modelos animais com protocolos de exercícios 

resistidos torna-se importante, pois tentam reproduzir os efeitos fisiológicos 

apresentados pelos seres humanos em reposta a esse tipo de estresse 

(CASSILHAS et al. 2013). Estudos com exercício que reproduz o movimento do 

agachamento em ratos já foram realizados para avaliar as adaptações e funções 

cardiovasculares dos ratos que são submetidos a esse tipo de exercício (BARAUNA 

et al., 2005; ALVES et al. 2014;SILVA et al. 2015; MACEDO et al. 2016), bem como 

o efeito antinociceptivo gerado por esse tipo de atividade (GALDINO; DUARTE; 

PEREZ 2010; GALDINO et al. 2014), porém não há modelo animal que o utilize para 

causar DMT e estudar suas repercussões locais e sistêmicas.  

Nessa perspectiva, um modelo experimental que avalie a DMT após 

exercício resistido em ratos permite realizar uma análise mais profunda desse 

fenômeno, como também estudar suas repercussões locais e/ou sistêmicas e seus 

efeitos motores e sensoriais em ratos que são submetidos a esse tipo de protocolo. 

A partir disso, ampliar o conhecimento sobre DMT, aprimorar o manejo dessa dor e 

elucidar mecanismos de ação para o surgimento desse fenômeno, como também 

para que estratégias terapêuticas sejam desenvolvidas, as quais possam acelerar o 

processo de recuperação do tecido muscular acometido e contribuir, de forma 

positiva, tanto para o desempenho de atletas como para o aumento da adesão a um 

programa regular de atividade física, posteriormente. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Treinamento de Força 

Nas últimas décadas, a força tornou-se um componente fundamental na 

aptidão física, voltada tanto para manutenção da saúde de indivíduos que buscam 

qualidade de vida, bem como para atletas que visam o desenvolvimento em suas 

respectivas modalidades (SILVA; FARINATI, 2007).  

O treino de força é um método de treinamento bem aceito e estabelecido na 

comunidade científica, tanto pela sua segurança como pela sua eficácia (CÂMARA; 

BASTOS; VOLPE, 2012), sendo orientado por importantes organizações 

relacionadas à saúde, como o American College of Sports Medicine e American 

Heart Association, a proporcionar benefícios em nível de performance e saúde 

(KRAEMEAR et al. 2002; KRAEMER et al. 2004).  

Entretanto, esses benefícios dependem da manipulação de alguns fatores, 

dentre estes a intensidade, a frequência e o volume de treinamento, os quais 

precisam estar combinados para obtenção dos melhores resultados (SILVA; 

FARINATI, 2007). 

Nesse contexto, as adaptações conquistadas por meio desse tipo de 

treinamento são moduladas pela intensidade, a depender do condicionamento físico 

do praticante (UCHIDA et al. 2009). Exercícios submáximos, que vão de 45% a 50% 

de 1RM (uma repetição máxima) são utilizados para melhorar coordenação motora, 

resistência muscular e aprendizado do movimento. Aqueles com cargas de 70% a 

80% de 1RM são usados para desenvolvimento de hipertrofia muscular, enquanto 

aqueles que vão além dos 80% de 1RM são mais adequados para o 

desenvolvimento da força máxima ou potência muscular (KRAEMER et al. 2004). 

Além disso, esse tipo de treinamento tem relação com o surgimento da DMT, 

visto que indivíduos que não estão acostumados com a prática crônica ou até 

mesmo aqueles que estão, quando realizam novos exercícios ou modificam o treino, 

alterando alguns dos fatores supracitados, relatam a sensações características 

desse fenômeno (CHUENG et al. 2003).   

Todavia, não só o treinamento de força é responsável por isso, pois já foi 

mostrado que treinamentos que visam tanto resistência como endurance também 

causam lesão muscular e DMT (ARMSTRONG,1986). 
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2.2 Dor muscular tardia (DMT) 

Já é bem estabelecido na literatura que exercícios com ações musculares 

excêntricas são os principais causadores da DMT (NOSAKA et al. 2002; CHUENG et 

al., 2003), tendo em vista que, nesse tipo de ação, há menor recrutamento de 

unidades motoras quando comparadas às ações concêntricas, o que provoca um 

estresse mecânico elevado nas fibras musculares, visto que a tensão por área de 

secção transversa ativa é maior (TRICOLI, 2001).  

Além disso, esse tipo de movimento está, geralmente, associado com lesão 

muscular e/ou do tecido conjuntivo com resposta inflamatória subsequente 

(NOSAKA et al., 2002; CHUENG et al. 2003;). Esse tipo de lesão é definida por 

danos nas fibras musculares, as quais afetam as estruturas celulares (linha Z, 

sarcolema, túbulos T, miofiblrilas e proteínas estruturais), e no tecido conectivo, o 

que retarda a recuperação e prejudica o desempenho físico (ABAD et al. 2010), visto 

que os indivíduos resistem a contração muscular, devido a sensação dolorosa ou da 

real redução da capacidade de geração de força pela musculatura atingida 

(TRICOLI, 2001).  

Nesse sentido, a DMT é caracterizada pela sensação de desconforto e/ou 

dor na musculatura esquelética, oriunda da realização de movimentos não rotineiros 

ou treinamento de alta intensidade, a qual pode atingir tanto indivíduos sedentários 

como atletas de alto rendimento (ABAD et al. 2010) e é determinada como aguda e 

de início tardio (GULICK; KIMURA, 1996).  

Essa dor inicialmente é concentrada na porção distal do músculo 

(MACINTYRE, REID; MCKENZIE, 1995), o que pode ser elucidado pela alta 

concentração de nociceptores no tecido conjuntivo da região miotendinosa 

(NEWBAM et al. 1982), como também nas arteríolas e capilares (CHUENG et al. 

2003). Não há manifestação desta até, aproximadamente, 8 horas após a realização 

do exercício, havendo um aumento progressivo em sua intensidade, com seu limiar 

entre 24-48 horas (ARMSTRONG, 1984; SMITH,1991), posteriormente a dor vai 

diminuindo, e, eventualmente, desparecendo entre 5-7 dias (BAKHTIARY; SAFAVI-

FARAKHI; AMINIAN-FAR, 2007), contudo podendo durar até 10 dias (SZYMANSKI, 

2001). 

Além dessas características, observa-se ausência de sintomas álgicos em 

repouso, aumento da rigidez muscular, redução da capacidade de gerar força, 
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redução da amplitude de movimento (TRICOLI, 2001), bem como o aumento da 

percepção da dor, o que é caracterizado como hiperalgesia (DUBIN; 

PATAPOUTIAN, 2010), que, nessa perspectiva, é verificada pela palpação e 

contração muscular (ARENDT-NIELSEN; GRAVEN-NIELSEN, 2008). 

 

2.3 Mecanismo da dor muscular tardia 

Mesmo com a grande quantidade de pesquisas já existentes e as que vêm 

sendo desenvolvidas nessa área, ainda são incertos os mecanismos que são 

responsáveis pelo surgimento da DMT (SILVA et al. 2010). Dentre as propostas de 

elucidação desses mecanismos, encontram-se o lactato, danos do tecido conjuntivo, 

dano muscular, inflamação e estresse oxidativo (ARMSTRONG, 1984; SMITH, 1991; 

CHUENG et al. 2003). Entretanto as mais aceitas são as de lesão muscular e 

inflamação subsequente (MURASE et al. 2010).  

Durante muito tempo, a sensação de dor foi atribuída ao acúmulo do lactato 

pós-atividade, porém essa já é uma proposta extensamente rejeitada, tendo em vista 

que as concentrações de lactato retornam a níveis basais uma hora após o exercício 

(CHUENG et al. 2003).  

Já no que concerne a danos no tecido conjuntivo, o qual reveste as fibras 

musculares, verifica-se que ele reage de diferentes formas mediante cargas 

impostas, a depender do tipo de fibra que ele reveste, pois, a proteção é menos 

robusta nas fibras do tipo II que tipo I, tornando-se mais susceptíveis a lesões e 

gerando a sensação de dor, mediada através dos nocicepitores presentes nesse tipo 

de tecido (CHUENG et al., 2003).  

Nesse contexto, uma teoria proposta por Armstrong (1984) é o dano no 

tecido muscular e no tecido conjuntivo devido à alta tensão exercida sobre eles 

durante as contrações excêntricas por meio de uma redução da ação das unidades 

motoras.  

Para Armstrong (1984), as microlesões produzidas nas fibras musculares, 

por sua vez, são conferidas às disfunções no retículo sarcoplasmático, bem como 

aos rompimentos dos sarcômeros e associado a esses danos estruturais ocorre 

influxo de cálcio do interstício para o interior da fibra muscular, o que gera uma 

elevação do cálcio intracelular. O excesso desse íon no interior da célula faz com 

que a mitocôndria o acumule e, assim, impeça o processo de respiração celular, 
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geração de energia e se inicie uma fase autogênica, na qual haverá, por ativação de 

proteases e fosfolipases, maior degradação da membrana celular e das miofibrilas, 

essa teoria também foi reafirmada por Armstrong; Warren e Warren (1991). 

Ainda nesse processo, com progressiva deterioração do sarcolema, 

componentes intracelulares seriam difundidos para o interstício e para o plasma, o 

que atrairiam monócitos, os quais se transformariam em macrófagos, para região da 

lesão. Estes, por sua vez, na tentativa de remoção dos resíduos do tecido lesionado, 

liberariam prostaglandinas, as quais aumentariam a sensibilidade de receptores de 

dor, que são ativados por estímulos mecânicos e químicos (SMITH, 1991).  

Esses danos estruturais supracitados podem induzir uma resposta 

inflamatória, o que pode estar associado à DMT (SMITH, 1991), tendo em vista que 

essa resposta está associada à lesão muscular e a sua reparação (BALDWIN 

LANIER, 2003).  

Nesse contexto, após exercício de alta intensidade, há aumento da 

circulação de subpopulações de células inflamatórias, como macrófagos e 

neutrófilos (CHEN et al. 2001; STUPKA et al. 2000), que, por sua vez, estimuladas 

por fatores quimiotáticos como fator de necrose tumoral (TNF-α), interleucinas (IL1-

β, IL6) e prostaglandinas (PG), se deslocam até o local da lesão muscular gerada 

pelo exercício (DINARELLO, 1997; SMITH et al. 2000).  

 A IL1-β e o TNF-α são os mais liberados pelos macrófagos que residem na 

área da lesão, os quais possuem o papel de iniciar a destruição do tecido lesionado, 

além disso, ocorre, também, a liberação da prostaglandina E² (PGE²), sintetizada por 

macrófagos, a qual gera um ambiente inflamatório, como também sensibiliza 

neurônios aferentes do tipo III e IV, o que resulta na sensação de dor de 24 a 48 

horas após o exercício (THOMPSON et al. 1997). Dessa forma, a liberação de 

prostaglandinas associadamente ao processo de dano muscular, poderia explicar a 

sensação relacionada à dor muscular tardia (SMITH, 1991). 

Ainda associado a esse processo inflamatório, Gulick e Kimura (1996) 

levaram em consideração os níveis de edema como uma das possíveis explicações 

para surgimento da DMT, visto que a pressão tecidual é elevada devido a esses 

edemas, ativando, dessa forma, receptores de dor e resultando em uma sensação 

de desconforto e dor pós-exercício, que são característicos da DMT.  
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2.4 Marcadores de Lesão Muscular 

Uma das formas indiretas de avaliação de lesão no tecido muscular é 

através da alteração dos parâmetros bioquímicos, pois é devido ao rompimento da 

estrutura tecidual que há o extravasamento de substâncias como creatina quinase 

(CK), lactato desidrogenase (LDH), mioglobina (Mb) e algumas citocinas específicas 

para o líquido extracelular e plasma, a gerar variações nesses parâmetros e indicar 

lesão muscular (UCHIDA et al. 2009). 

A CK atinge seu pico entre 24 e 48 horas após exercício, podendo 

permanecer por até sete dias, entretanto a redução da atividade dessa substância 

não significa recuperação funcional completa da fibra muscular, mas sim de que não 

há mais extravasamento do conteúdo extracelular (DOP BÃR et al. 1997).  

Diferindo do padrão da CK, a Mb apresenta elevação imediatamente após o 

exercício e, assim, persiste nas primeiras 24 horas, sendo um dos marcadores mais 

específicos de lesão muscular e estando localizada tanto no músculo esquelético 

como no músculo cardíaco (DOP BÃR et al. 1997). 

Outro marcador bioquímico de lesão muscular e morte celular é a 

concentração e atividade plasmática do LDH, entretanto as concentrações dessa 

substância retornam aos níveis basais uma hora depois do exercício (CHUENG et al. 

2003).  

Além desses marcadores bioquímicos, Clarkson e Newham (1995) 

mostraram que, estruturalmente, danos na fibra muscular após exercício são 

atribuídos, geralmente, a uma desordem na estrutura das fibras musculares, mais 

especificamente na linha Z, como também no sarcolema, túbulos transversos e nas 

miofibrilas.  

 

 

2.5 Modelos experimentais de dor muscular tardia 

Atualmente, ainda há poucos relatos tanto de sintomas da DMT em animais, 

como de modelos que mensurem tal condição em experimentação animal, devido à 

dificuldade de avaliação quantitativa da nocicepção, por isso muitos estudos são 

realizados em humanos (MUNEHIRO et al. 2012).  

Entre os modelos experimentais mais relatados na literatura atual, na 

tentativa de indução dessa dor, encontram-se: DMT induzida por exercício aeróbico 
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na esteira para ratos (MUNEHIRO et al. 2012), por sessão de natação intensa em 

ratos (BORGHI et al. 2014), por alongamento e contração, sob anestesia, dos 

gastrocnêmios de ratos (URAKAWA et al. 2015), bem como por alongamento e 

contração, sob anestesia, do extensor longo dos dedos de ratos (TAGUCHI et al. 

2005). Entretanto, não há relatos de modelos experimentais de DMT induzida por 

exercício de força nessa população. 

Nesse contexto, verifica-se a necessidade da criação de modelos que usem 

protocolos de exercícios resistidos, visto que estes buscam reproduzir a resposta 

fisiológica que os seres humanos apresentam quando submetidos a esse tipo de 

estresse (CASSILHAS et al. 2013), a auxiliar na elucidação dos mecanismos 

responsáveis pelo surgimento desse tipo de dor, tendo em vista que estes são, 

ainda, indefinidos (TRICOLI, 2001; BARCALA, 2014). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver e caracterizar um modelo animal de dor muscular tardia 

induzida por exercício resistido em rato. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

Verificar a repercussão do exercício físico, nos períodos de 12, 24 e 48 

horas (após exercício resistido), no (a): 

 hiperalgesia mecânica primária; 

 hiperalgesia mecânica secundária; 

 hiperalgesia térmica; 

 atividade locomotora. 
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4. MÉTODOS 

4.1 Animais 

Foram utilizados 54 ratos Wistar (250 a 350 g, provenientes do Biotério 

Setorial do Laboratório de Pesquisa em Neurociência (LAPENE) da Universidade 

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

Universidade (CEPA/UFS), com número de protocolo 55/2015. A pesquisa seguiu as 

recomendações do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e da 

International Association for the Study of Pain (IASP). Os animais foram 

acomodados em número de 3 por mini-isolador de polinsulfona, com 48,7 cm de 

comprimento, 33,1 cm de largura e 21,4 cm de altura e mantidos em rack ventilado 

em condições de temperatura 23ºC ± 1°C e ciclo claro/escuro de 12 horas, com livre 

acesso a água e ração para roedores (Labina, da marca Purina®). Estes animais 

foram mantidos no LAPENE no campus São Cristovão da Universidade Federal de 

Sergipe.  

 

4.1.2 Grupos do Estudo 

As séries experimentais foram realizadas de acordo com o protocolo de 

exercício, as quais foram constituídas por análise comportamental, nos momentos 

basal, 12, 24 e 48 horas depois do exercício. Dessa forma, no quadro abaixo, estão 

listados os grupos de todas as séries experimentais:  

Quadro 1. Grupos experimentais e números de animais por grupo 

Tipo de análise e grupos Nº de animais 

Análise comportamental (Basal)  

 6 

Análise comportamental (12 horas após o exercício)  

Grupo controle 6 

Grupo exercício 6 

Análise comportamental (24 horas após o exercício)  

Grupo controle 6 

Grupo exercício 6 

Análise comportamental (48 horas após o exercício)  

Grupo controle 6 

Grupo exercício 6 

Número total de animais 42 
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4.2 Protocolo de Exercício Resistido 

A dor muscular tardia foi produzida a partir da execução do protocolo de 

exercício resistido(TAMAKI et al. 2000; BARAUNA et al. 2005).Inicialmente, os 

animais foram aclimatados durante três dias, contidos pelo dorso, colocados no 

aparelho de agachamento, presos por um colete e permaneceram sem executar 

nenhum tipo de exercício por um período de 5 minutos. Posteriormente, para 

determinar a carga do exercício antes da caracterização da dor, todos os ratos foram 

submetidos ao teste de uma repetição máxima (1RM), que consiste na maior carga 

que cada animal é capaz de levantar uma única vez (DESGORCES et al. 2010).  O 

teste foi realizado em aparelho de agachamento, conforme Tamaki et al. (1992) 

(figura 1).  

A sessão de exercício resistido (ER) foi constituída de 10 séries de 10 

repetições, com intensidade de 60% da carga estabelecida no teste de 1RM para 

cada animal e com descanso de dois minutos entre as séries, baseando-se no 

modelo de Braga et al. (2015).. Da mesma forma que no procedimento de 

aclimatação, os animais foram contidos pelo dorso, colocados no aparelho de 

agachamento e presos por um colete e, para realização do exercício propriamente 

dito, os animais permaneceram com as patas traseiras apoiadas em uma superfície 

metálica, as quais foram contidas com os dedos polegares do avaliador, afim de que 

os animais, ao serem eletroestimulados, realizassem o movimento do agachamento 

sem perder o contato com o solo.  

As intensidades do presente protocolo são consideradas de moderada a 

alta, segundo as diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte, 

reportando que iniciantes devem treinar com cargas entre 60% e 70% de uma 

repetição máxima, entre 8 e 12 repetições e com intervalos de descanso entre 2 e 3 

minutos (KRAEMER et al. 2002). 

Os animais foram estimulados a executar o exercício através de um eletrodo 

colocado na cauda e conectado a um eletroestimulador (BIOSET®, Physiotonus 

four, Modelo 3050, Rio Claro, SP, Brasil). Os parâmetros de eletroestimulação 

utilizados foram de 20 V, com duração de 0,3 s, em intervalos de 3 s (FONTES et al. 

2014; ARAUJO et al. 2013).  

Os animais alocados no grupo controle (CTR) foram submetidos ao exercício 

fictício, sendo colocados no aparelho de agachamento e estimulados eletricamente 
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na cauda com intensidade e intervalo similares ao grupo ER. No entanto, o 

equipamento não apresentou resistência à realização do movimento, pois os animais 

foram mantidos suspensos em posição de repouso. Desta forma, não houve contato 

com a base do aparelho para realização do movimento. 

 

Figura 1. Aparato de treinamento resistido do modelo proposto por Tamaki et al. (1992) 
(adaptado por BARAUNA et al. 2005). 

 

4.3 Mensuração da Hiperalgesia  

4.3.1. Hiperalgesia Mecânica Primária (Muscular) 

Os animais também foram testados para o limiar mecânico de retirada 

muscular, utilizando uma pinça aplicada nos músculos gastrocnêmios (DA SILVA; 

DESANTANA; SLUKA, 2010). Inicialmente, os animais foram aclimatados em uma 

luva de algodão, que possui perfurações para uma melhor circulação do ar, e foram 

posicionados com as patas traseiras e a cauda para fora da luva. Com uma das 

mãos, o investigador posicionou em extensão a articulação do joelho da pata a ser 

avaliada e, com a outra, realizou uma compressão leve dos músculos gastrocnêmios 

com a pinça do aparelho tweezer por três vezes.  

Esse procedimento foi realizado dois dias antes do início do experimento, 

com duração de 5 minutos. A pinça possui, em suas extremidades, dois transdutores 

que medem a força de tensão produzida pelo músculo. Então, o sinal de 

compressão mecânica foi captado por esses transdutores, codificado no sistema 

tweezer e transmitido ao software de reconhecimento e digitalização do sinal em um 

computador. 

Para avaliar o limiar mecânico de retirada muscular (em milinewtons), os 

animais foram colocados no contensor e o experimentador fez a compressão dos 
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músculos gastrocnêmios com a ponta da pinça, individulmente, mantendo o membro 

em extensão de joelho. A compressão foi continuada até o animal retirar a pata ou 

vocalizar. A força máxima aplicada no momento da retirada pelo animal foi registrada 

como limiar mecânico de retirada muscular. Três tentativas com um intervalo de 

cinco minutos foram feitas para cada músculo e a média obtida desses valores foi 

utilizada como limiar de retirada muscular. A redução no limiar de retirada muscular 

foi interpretada como hiperalgesia mecânica primária (muscular) (DA SILVA; 

DESANTANA; SLUKA, 2010). 

                       

Figura 2. Tweezer utilizado para mensuração do limiar de retirada por pressão. Arquivos do 
Laboratório de Pesquisa em Neurociência-UFS. 

  

4.3.2. Hiperalgesia Mecânica Secundária (Cutânea) 

Para a avaliação do limiar mecânico de retirada da pata (em milinewtons), 

foram utilizados os filamentos de von Frey aplicado diretamente às patas traseiras 

do animal. Inicialmente, os animais foram aclimatados nas suas caixas por 30 

minutos na sala de comportamento. Na sequência, foram colocados em cubículos 

transparentes sobre uma superfície de metal vazada e aclimatados novamente por 

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

iniciar o teste comportamental. Séries de filamentos com resistência crescente 

(496,5 a 904,8 mN, calibrados em balança semi-automatica de precisao) foram 

aplicados, em duplicata, na superfície plantar da pata traseira até que o animal 

manifestasse o comportamento de retirar a pata mediante o estímulo 

(GOPALKRISHNAN; SLUKA, 2000). A menor força na qual o animal retirou a pata 

de uma das duas aplicações foi registrada como limiar mecânico de retirada da pata, 

e interpretada como hiperalgesia mecânica secundária (cutânea). Esse método tem 

indicado extrema confiabilidade estatística (SLUKA et al. 1999).  
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Figura 3. Filamentos de von Frey utilizados para mensuração do limiar mecânico de retirada 
de pata. Arquivos do Laboratório de Pesquisa em Neurociência-UFS. 

 

4.3.3.  Latência Térmica  

Para avaliação da latência térmica (em segundos), foi utilizado o Hot Plate 

(Insight®, modelo EFF 361, Ribeirão Preto, SP, Brasil), o qual consiste de uma 

superfície aquecida e um tubo de acrílico aberto para confinar os animais na 

superfície aquecida. Neste teste, a temperatura foi fixada em 50°C. Os animais 

foram colocados separadamente na superfície aquecida do aparelho, e o intervalo 

de tempo (em segundos) entre a colocação do animal e a manifestação do 

comportamento de pular ou lamber as patas traseiras foi registrado através de um 

cronômetro como a latência de resposta do animal (LUSZCZKI; FLOREK-

LUSZCZKI, 2012). O tempo de latência para a resposta foi registrado por meio de 

um cronômetro e o tempo de corte utilizado foi de 20 segundos, a fim de evitar lesão 

tecidual. 

As mensurações de limiar térmico foram realizadas nos seguintes 

momentos: antes, logo após, 12, 24 e 48 horas após realização do protocolo de 

exercício resistido. 
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Figura 4. Aparelho hot plate utilizado para mensuração do limiar térmico. Origem: 
insightltda.com.br  

 

4.4 Mensuração da Atividade Locomotora 

Para avaliação da atividade motora, foi utilizado o monitor de atividades-IR 

(modelo EP-149, Insight®, Ribeirão Preto, SP, Brasil), que consiste em uma caixa de 

acrílico com dimensões (C x L x A: 500 mm x 480 mm x 500 mm), conforme descrito 

por Filippin et al. (2013). Os ratos foram colocados individualmente dentro da caixa 

de acrílico onde a atividade locomotora exploratória foi detectada por meio de barras 

com 16 sensores infra-vermelhos localizados na lateral da caixa de acrílico. Nesta 

caixa, os animais permaneceram por 5 minutos para registro da atividade 

locomotora, o qual foi iniciado 30 segundos após um período de adaptação dentro 

desta caixa. A detecção do movimento foi avaliada por meio de um programa de 

computador (Insight®, Ribeirão Preto, SP, Brasil), usando os parâmetros de distância 

percorrida (em milímetros) e velocidade média (em milímetros por segundo). Todos 

os testes foram realizados pelo mesmo avaliador, o qual foi mascarado para os 

grupos nos quais os animais estavam incluidos.  
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Figura 5. Aparelho monitor de atividades-IR utilizado para mensuração da atividade 
locomotora do rato. Origem: insightltda.com.br. 

 

4.5 Delineamento experimental 

As etapas seguintes deste trabalho estão descritas na linha do tempo (figura 

6). As atividades foram iniciadas com o processo de aclimatação dos animais (D-3, 

D-2, D-1). Três dias após (D0), foi realizado o teste de 1RM. No dia seguinte (D1), os 

animais foram submetidos ao repouso. No dia 2, foi realizada a avaliação 

comportamental (hiperalgesia secundária, primária, térmica e avaliação locomotora) 

antes da etapa de indução do exercício resistido. Com 12 horas após essa indução 

(D3), foi realizada a avaliação comportamental (hiperalgesia secundária, primária, 

térmica e avaliação locomotora).  

Os grupos subsequentes (24 e 48 horas depois do exercício) passaram pelo 

mesmo processo anteriormente descrito, diferindo, apenas, o dia de avaliação 

comportamental e coleta sanguínea. O grupo de 24 horas foi avaliado um dia após a 

indução do exercício (D4) e o grupo de 48 horas, dois dias depois a indução do 

exercício (D5). 
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 Figura 6. Delineamento experimental 

 

4.6 Descarte 

Finalizada a execução do protocolo experimental, os animais foram 

eutanasiados, acondicionados em sacos plásticos devidamente identificados como 

material infectante e serão entregues para coleta seletiva de lixo biológico da 

instituição para o descarte adequado, de acordo com a legislação vigente. 

 

4.7 Análise estatística 

Os resultados foram expressos em mediana e intervalo interquartil. Para 

verificar a normalidade dos dados foi realizado o teste Shapiro Wilk. Para analisar os 

dados de limiar de retirada por pressão, limiar sensitivo cutâneo, latência de retirada 

da pata, distância percorrida e velocidade média foram utilizados os testes Wilcoxon 

Matched Pairs para medidas pareadas e Mann-Whitney para medidas não pareadas. 

Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Hiperalgesia Mecânica Primária 

5.1.1 Limiar de Retirada por Pressão – Antes do Exercício, 12, 24 e 48 

horas Após o Exercício 

Foi observada redução significativa do limiar de retirada muscular em todos 

os grupos exercitados quando comparados os momentos imediatamente antes e 

depois do exercício (p<0,05). Quando comparados os grupos exercício ao controle, 

o limiar de retirada da pata por pressão foi significativamente menor (p<0,05) em 

todos os grupos exercitados, porém 24 e 48 horas após houve redução significativa 

do limiar de retirada apenas na pata esquerda. Os dados relacionados a hiperalgesia 

mecânica primária mensurada através do limiar de retirada por pressão (mN), estão 

representados na figura 7.  

 

 

Figura 7. Limiar de retirada (em milinewnton) do músculo gastrocnêmio A) direito e B) 
esquerdo à estimulação mecânica com tweezer de animais exercitados (exercício) e não-
exercitados (controle), imediatamente antes (Pré), 12, 24 e 48 horas após o exercício ou 
simulação. Dados apresentados como mediana e intervalo interquartil. *Diferente do 
momento Pré, p<0,05. Teste Wilcoxon Matched Pairs. #Diferente do grupo controle, p<0,05. 
Teste Mann-Whitney. 

 

5.2 Hiperalgesia Secundária 

5.2.1 Limiar de Retirada de Pata  

Verificou-se que não houve diferença estatisticamente significativa quando -
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comparados os momentos imediatamente antes e após o exercício nos grupos 

exercitados em todos os tempos avaliados, como também não foi observada 

diferença significativa entre os grupos controle e exercício nos tempos avaliados (12, 

24 e 48 horas após o exercício) (figura 8). 

 Figura 8. Limiar de retirada (em milinewton) da pata A) direita e B) esquerda à estimulação 
com filamentos de von Frey de animais exercitados (exercício) e não-exercitados (controle), 
imediatamente antes (Pré), 12, 24 e 48 horas após o exercício ou simulação. Dados 
apresentados como mediana e intervalo interquartil. p>0,05, não houve diferença 
significativa entre os momentos (Teste Wilcoxon Matched Pairs), bem como entre os grupos 
(Teste Mann-Whitney). 

 

5.2.2 Latência Térmica  

A latência térmica (s), demostrada na figura 9, não apresentou diferença 

estatisticamente significativa quando comparados os momentos imediatamente 

antes e após o exercício nos grupos exercitados em todos os tempos avaliados, 

como também não foi observada diferença significativa entre os grupos controle e 

exercício nos tempos avaliados (12, 24 e 48 horas após o exercício).  
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Figura 9. Latência térmica da pata (em segundos) à estimulação com placa quente de 
animais exercitados (exercício) e não-exercitados (controle), imediatamente antes (Pré), 
12, 24 e 48 horas após o exercício ou simulação. Dados apresentados como mediana e 
intervalo interquartil, não houve diferença significativa entre os momentos (Teste 
Wilcoxon Matched Pairs), bem como entre os grupos (Teste Mann-Whitney). 

 

5.3 Atividade Locomotora 

5.3.1 Distância Percorrida e Velocidade Média 

Foi observada redução significativa na distância percorrida (p<0,03) e da 

velicidade média (p<0,029), 12 horas após o exercício no grupo exercitado porém 

não houve diferença estatisticamente significativa na quando essas duas variáveis  

foram medidas 24 e 48 horas após o exercício. Também não houve diferença 

significativa quando comparados os grupos controles dos exercitados em nenhum 

dos tempos avaliados. 

 

 

Figura 10. Distância (em milímetros) percorrida e elocidade média (em milímetros por 
segundo) durante a realização do teste de monitoração de atividade de animais exercitados 
(exercício) e não-exercitados (controle), imediatamente antes (Pré) e 12, 24 e 48 horas após 
o exercício ou simulação. Dados apresentados como mediana e intervalo interquartil. 
*Diferente do momento Pré na variável distância percorrida, p=0,0313 e velocidade media, 
p=0,0296. Teste Wilcoxon Matched Pairs.  
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6. DISCUSSÃO 

Para o nosso conhecimento, essa é a primeira caracterização 

comportamental nociceptiva de um modelo animal de dor muscular tardia induzida 

por exercício resistido. De acordo com os dados do presente estudo, os animais que 

foram submetidos ao protocolo de exercício resistido, além de produzirem 

hiperlagesia mecânica primária 12, 24 e 48 horas após o exercício, apresentaram 

redução da atividade locomotora 12 horas depois de serem submetidos ao exercício 

e não desenvolveram hiperalgesia secundária no período de tempo avaliado, 

sugerindo sensibilização do tecido muscular profundo, compatível com as evidências 

de DMT reportadas em seres humanos.   

O modelo de exercício resistido escolhido para validação desse modelo, é 

bem difundido e validado na literatura atual, sendo utilizado para avaliação das 

funções e adaptações cardiovasculares que ratos que são submetidos a esse 

protocolo apresentam (BARAUNA et al. 2005; ALVES et al. 2014; SILVA et al. 2015; 

MACEDO et al. 2016),), como também para verificar o efeito antinociceptivo causado 

por esse tipo de exercício e a participação de sistemas que são envolvidos nesse 

efeito (GALDINO; DUARTE; PEREZ, 2010; GALDINO et al. 2014), entretanto , 

nenhum estudo o utilizou para causar e estudar  a DMT nesse modelo de exercício.  

Embora não haja estudo prévio na literatura que utilize esse tipo de exercício 

para causar DMT, bem como sua eficácia para esse fim, outros modelos vêm sendo 

reproduzidos. Taguchi et al. (2005) utilizaram um modelo de alongamento e 

contração, aplicado aos extensores longos dos dedos dos animais sob efeito de 

anestesia, juntamente com eletroestimulação próximo ao nervo fibular, o qual inerva 

o extensor longo dos dedos, repetindo o movimento por 500 vezes. Apesar de se 

tratar de um modelo com mecânica muscular diferente, similarmente aos nossos 

achados, foi possível desenvolver hiperalgesia mecânica primária entre 1 e 3 dias 

após a indução do modelo, sem desenvolvimento de hiperalgesia mecânica 

secundária. 

Urakawa et al. (2015), baseando-se no modelo usado anteriormente 

descrito, buscaram desenvolver um modelo que avaliasse o efeito da terapia manual 

após a  DMT, para tanto, utilizaram, sob anestesia, eletroestimulação no nervo tibial, 

para induzir a contração dos músculos gastrocnêmios e um aparato preso ao 

tornozelo do animal para promover o alongamento da musculatura, com isso 
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conseguiram desenvolver hiperalgesia mecânica primária entre 2-4 dias depois da 

indução, sem desenvolvimento da hiperalgesia secundária.  

Apesar de nosso modelo não usar a anestesia na indução e utilizar menor 

quantidade de repetições (100 vezes) do movimento que simula o agachamento, 

obteve-se resultados semelhantes aos estudos anteriores, não desenvolvendo 

hiperalgesia secundária em nenhum dos momentos avaliados, como também 

instalando a hiperalgesia primária entre 12 e 48 horas após o exercício.  

Esses achados indicam possível ação de vias nociceptivas periféricas, tendo 

em vista que não foi desenvolvida a hiperalgesia secundária, além disso, esses 

dados corroboram para caraterização do nosso modelo para indução e avaliação da 

DMT em ratos após exercício resistido, tendo em vista que tais características 

apresentadas em nossos resultados se aproximaram dos efeitos mecânicos 

causados por esse tipo de dor, como maior sensibilidade da musculatura afetada e 

aumento do limiar nociceptivo mecânico. 

Em estudos com humanos, foram verificadas características semelhantes ao 

nosso modelo animal proposto. Uchida (2009) avaliou o impacto do exercício 

resistido em diversas intensidades (50%, 75%, 95% e 110% de 1RM) na ocorrência 

de DMT, indicando presença de dor muscular cujo pico se deu entre 24 e 48 horas 

após a aplicação do exercício, porém não houve diferença na magnitude da dor 

comparando-se as intensidades de exercício. 

Ainda nesse contexto, Abad et al. (2010) constataram a instalação da DMT 

induzida por exercício resistido, com seu pico com 48 horas após a realização do 

protocolo, que consistiu em 30 ações excêntricas musculares supramáximas (seis 

séries de cinco repetições a 110% de 1RM). Dados que se assemelham aos nossos 

achados, comprovando a importância e o diferencial do nosso modelo, o qual 

consegue, de maneira mais próxima e funcional, mimetizar o que acontece com o os 

seres humanos que são submetidos ao exercício resistido. 

Curiosamente, houve hiperalgesia mecânica primária apenas na pata 

esquerda dos animais avaliados 24 e 48 horas após o exercício. Esse achado 

poderia ser, hipoteticamente, elucidado pela vantagem do membro dominante sobre 

o não dominante.  

Nessa perspectiva, Barbieri, Junior e Gobbi (2006) indicam que membros 

dominantes apresentam melhor desempenho motor comparado aos membros não-

dominantes, os quais, teoricamente, seriam mais usados na tarefa motora. Dessa 
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forma, causando, possivelmente, maior extensão de lesão e/ou dor na musculatura 

desse membro, o que pode elucidar essa redução do limiar mecânico, 

especificamente, em uma pata 24 e 48 horas após o exercício. 

Ainda nesse contexto, segundo Gable, Marino e Potvin (2003), essa 

dominância gera assimetrias entre os membros, o que pode ser explicado pela 

lateralização cerebral, ou seja, a diferenciação funcional dos hemisférios como 

geradora da preferência de um dos lados do corpo (GABBAND; HART, 1996), como 

também por fatores genéticos e ambientais (TEIXEIRA; SILVA; CARVALHO, 2003). 

No presente estudo, ocorreu alteração da função motora concomitantemente 

a hiperalgesia, visto que houve redução da distância percorrida bem como da 

velocidade média 12 horas após o exercício resistido, sugerindo que a lesão 

muscular provocada pelo protocolo de exercício resistido utilizado promoveu 

sensibilização periférica associada a alteração transitória da função muscular.  

No que concerne à atividade locomotora, a alteração transitória da função 

muscular, poderia, hipoteticamente, ser elucidada pela diminuição da propriocepção, 

que segundo Leparace, Metsavaht e Sposito (2009), faz parte de um sistema 

denominado sensório-motor, a qual é descrita como as aferências neurais originadas 

dos mecanoreceptores das articulações, músculos, tendões e tecidos profundos, dos 

nociceptores e dos termorreceptores, englobando informações mecânicas, dolorosas 

e térmicas, que são transmitidas em forma de impulso neural codificado para os 

vários níveis do sistema nervoso central, para que as informações a respeito das 

condições dinâmicas ou estáticas, equilíbrio ou desequilíbrio, relações biomecânicas 

de estresse/distensão, frio ou calor, possam ser verificadas, influenciando no tônus 

muscular, programas de execução motora e percepção somática cognitiva.  

Nesse sentido, a diminuição desse componente gera, indiretamente, 

alterações no controle neuromuscular, o qual, associado à instabilidade mecânica, 

leva a instabilidade funcional (Leparace, Metsavaht e Sposito, 2009). Indivíduos que 

praticam alguma modalidade esportiva ou algum tipo de exercício físico estão 

sujeitos a vários tipos de lesão, seja por sobrecarga repetitiva ou traumatismo local 

direto, de modo que seu padrão neuromuscular seja profundamente alterado como 

também suas atividades proprioceptivas, o que pode influenciar em suas valências 

físicas, a reduzir o desempenho de forma geral (CONDUTA, 2012). Diante disso, 

essa redução temporária da função proprioceptiva poderia justificar a redução 

transitória da ambulação dos animais 12 horas após a realização do exercício em 
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nosso modelo. 

Ainda relacionado ao desempenho funcional, Villa-Chã et al. (2012) 

mostraram que 10 voluntários saudáveis que realizaram contrações voluntárias 

máximas (contrações isométricas explosivas dos extensores do joelho, seguidas por 

contrações isométricas)  apresentaram DMT 24 horas após a realização do exercício 

associada a redução da máxima contração voluntária e da taxa de desenvolvimento 

de força e impulso. Além disso, Bakhtiary, Safavi-Farokhi e Aminian-Far (2007) e 

Hilbert, Sforzo e Swensen (2003) mostraram redução da força e da potência bem 

acentuadas no período entre 24 e 48 h após o exercício, retornando a seus níveis 

normais somente após os próximos 8 a 14 dias seguintes ao exercício. Essa 

redução de capacidades como força e potência poderia, também, explicar a perda, 

mesmo que temporária, de função muscular, em nosso estudo. Dessa forma, 

indicando que nosso modelo se aproxima do que é vivenciado por indivíduos que 

são submetidos ao exercício resistido com instalação da DMT, com reduções de 

capacidades como força, amplitude de movimento (TRICOLI, 2001), influenciando, 

de maneira direta, no desempenho motor. 

Além de acometer capacidades como força, amplitude de movimento, 

potência, a DMT também interfere na coordenação motora (SILVA et al. 2010). 

Cheuung, Hume e Maxwell (2003) indicam que as micro-lesões que, teoricamente, 

causam o aparecimento tardio de dores musculares são responsáveis por alterações 

do padrão de recrutamento muscular, o que pode resultar em mudanças na 

coordenação motora, que é causada através da redução da velocidade de 

contração, devido ao estresse causado nas fibras de contração rápida, bem como 

em consequência ao aumento do tempo de atraso entre o início da atividade 

mioelétrica e o desenvolvimento de tensão em uma contração muscular (ZHOU et al. 

1998). Assim como as outras capacidades, mesmo que de maneira transitória, a 

coordenação motora é afetada pela DMT, o que pode justificar a redução da 

ambulação dos animais em nosso modelo, tendo em vista que a dor tardia gerada 

pelo exercício influencia no desempenho funcional dos indivíduos que são 

acometidos por esse fenômeno.  

Diante disso, mesmo que os sintomas apresentados pela DMT não sejam 

totalmente debilitantes, quando presentes em longo prazo, podem conduzir ao 

surgimento de lesões mais graves, uma vez que estes proporcionam diversas 

alterações na biomecânica normal dos músculos e articulações afetados (SILVA et 
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al. 2010). 

Porém, mesmo diante de todos esses achados em relação a DMT, ainda 

não está bem definido o mecanismo de ação desse fenômeno, estudos sugerem 

vias de ação dessa condição. Murase et al. (2010) mostraram que a bracidicinina 

está envolvida no surgimento da DMT e o fator de crescimento do nervo (NGF) em 

sua manutenção, pois a bradicinina, assim como outras substâncias, é liberada 

quando um processo inflamatório é gerado, o qual é um evento subsequente a 

instalação da DMT, segundo Chen et al. (2001) e Stupka et al. (2000)  

Além disso, essa substância, assim como o ATP e o glutamato, é capaz de 

excitar/sensibilizar nociceptores, mas também causar alterações na expressão de 

neoropepitídeos e canais em vários tipos de células (FERREIRA et al. 1993; 

BAKER, 2005; INOUNE et al. 2006). 

Dessa forma, Murase et al. (2010),  ao injetarem antagonistas de receptores 

B2 de bradicinina, antes da realização do exercício, verificaram que não houve o 

desenvolvimento da hiperalgesia mecânica nesses animais, bem como injetando o 

mesmo antagonista 30 minutos após a indução do modelo não houve nenhum efeito, 

além disso, esses autores verificaram a ação do NGF nesse fenômeno também, e 

constataram que esse é responsável pela manutenção dessa dor, pois quando 

avaliou essa substância ao longo do tempo, percebeu que RNAms do NGF 

aumentaram com 12 após o exercício, mantendo-se até dois dias depois, o que foi 

comparado com o tempo de manutenção da hiperalgesia mecânica nesse animais.  

Esses dados mostram que, além da bradicinina estar envolvida na fase 

inicial de desenvolvimento dessa dor, o NGF, que apresenta regulação positiva 

através da ativação dos receptores B2 da bradicinina, está ligado a manutenção dela 

por sensibilização de fibras musculares do tipo C, por estimulação mecânica 

(MURASE et al. 2010), pois essa substância é conhecida por induzir hiperalgesia 

mecânica sem provocar dor aparente quando injetado no musculo (ANDERSEN; 

ARENDT-NIELSEN; SVENSSON, 2008).  

Corroborando esses resultados, Kubo et al. (2012) mostraram que ratos 

tratados em períodos neonatais com capsaicina, com 7-8 semanas após o 

tratamento, após indução do modelo de DMT por alongamento e contração, não 

apresentaram redução do limiar de hiperalgesia mecânica, pois essa substância é 

uma neurotoxina que, além de destruir neurônios nociceptivos (HUDSON et al. 

2016), fibras do tipo C (mielinizadas), é um agonista de receptores TRPV1, o que 
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mostra que vias aferentes das fibras do tipo C são essenciais na transmissão da 

informação nocicepitiva a partir da DMT.  

Diante disso, nota-se que fibras do tipo C estão envolvidas na instalação e 

manutenção da DMT, bem como a bradicinina e o NGF , devido ao processo 

inflamatório subsequente a esse fenômeno (MURASE et al. 2010; KUBO et al. 2012)   

, nesse sentido, essas são também possíveis vias de ação para o surgimento da 

DMT em nosso modelo, tendo em vista que foi instalado a hiperalgesia primária e 

houve a sua manutenção nos períodos entre 12 e 48 horas após o exercício. 

Diante da proposta do nosso estudo de desenvolver e caracterizar um 

modelo comportamental de DMT induzida por exercício resistido, os nossos 

resultados asseguram a indução desse fenômeno, mas ainda se faz necessário uma 

investigação mais ampla sobre os mecanismos de surgimento da DMT através do 

nosso modelo, tendo como objetivos investigar a resposta inflamatória sistêmica nos 

momentos avaliados, bem como analisar a ativação de áreas motoras e sensoriais 

do encéfalo e medula espinal, a fim de verificar possíveis efeitos locais ou sistêmicos 

causados por esse modelo. Além disso, juntamente com estratégias terapêuticas 

investigar possíveis vias de tratamento dessa lesão, dessa forma contribuir, 

futuramente, de maneira positiva no manejo dessa dor, bem como na prevenção 

desse tipo de lesão e otimização no desempenho de atletas. 
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7. CONCLUSÃO 

Foi possível desenvolver e caracterizar um modelo de dor muscular tardia 

induzida por exercício resistido em ratos, seguido por hiperalgesia mecânica 

primária e redução transitória do desempenho motor.  
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