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RESUMO 

 
 

A dor muscular (DM) pode se manifestar em condições patológicas como sintoma de algumas 

doenças, devido a lesões traumáticas ou após a realização de exercícios, como é o caso da dor 

muscular de início tardio. Experimentalmente a DM tem sido induzida através da injeção de 

agentes químicos, como a carragenina (Cg). Sua administração libera mediadores 

inflamatórios frequentemente associados ao aumento da sensibilidade à dor geral, incluindo a 

muscular, constituindo valiosa ferramenta para a verificação de processos fisiológicos 

analgésicos, como da ativação do sistema opioidérgico durante o desenvolvimento da 

inflamação. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o possível envolvimento 

do sistema opioidérgico na modulação da dor muscular inflamatória. Para tal utilizamos ratos 

machos da linhagem Winstar, pesando entre 160g e 220g. Foi utilizado como agente 

hiperalgésico a Cg e como antagonista inespecífico de receptores opióides a naloxona (Nx), 

no músculo extensor longo dos dedos (ELD). Como teste algesimétrico foi utilizado o método 

de compressão da pata de ratos adaptado para músculo. Todas as doses de Cg foram capazes 

de aumentar a hiperalgesia no ELD 2, 3 e 4 horas após sua injeção de maneira dose 

dependente, sendo o pico de ação observado para todas as doses 3 horas após a injeção de Cg. 

A injeção de Nx, ao bloquear os receptores opióides, induziu uma intensificação da 

hiperalgesia por Cg. Assim, podemos concluir que o sistema opioidérgico participa da 

modulação endógena da dor muscular inflamatória induzida por Cg. 

Palavras chave: Dor muscular. Inflamação muscular. Opióides. Naloxona. Carragenina. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 

Experimentalmente a dor muscular pode se manifestar após a ação de estímulos 

potencialmente nocivos. Tal potencial pode ser representado por exageros provenientes de 

demandas motoras, como a prática de atividades físicas (ARMSTRONG, 1985), ou ainda por 

estímulos químicos (DINA et al., 2008a). Neste último caso, uma possibilidade corrente na 

literatura para o estudo da dor muscular (DM) é o uso da injeção intramuscular de carragenina 

(Cg).  

A Cg é um polissacarídeo sulfatado capaz de induzir inflamação em diferentes tecidos 

(DI ROSA et al., 1971). Sua administração induz a liberação de mediadores inflamatórios 

(CRUNKORN; MEACOCK, 1971), os quais frequentemente estão associados ao aumento da 

sensibilidade à dor (HANDY; MOORE, 1998). A dor inflamatória pode ser mensurada 

experimentalmente através do teste algesimétrico de compressão da pata de ratos, consistindo 

no registro da sensação de dor, ou hiperalgesia mecânica, expressa como limiar nociceptivo, 

experimentada pela administração de agentes analgésicos ou hiperalgésicos na pata de ratos e 

camundongos (KAWABATA et al., 1992; RANDALL; SELITTO, 1957). Este teste pode ser 

utilizado para aferir o limiar nociceptivo também em músculos de ratos (DINA, et al., 2008a; 

DINA, et al., 2008b). 

Sendo assim, a possibilidade de se aferir, pelo algesímetro, a dor inflamatória induzida 

pela administração de Cg constitui valiosa ferramenta para a verificação de mecanismo de 

ação analgésica de várias drogas, bem como da atuação dos processos fisiológicos analgésicos 

durante a inflamação. Em especial, o estudo da ativação do sistema opióidergico durante a 

inflamação é de grande interesse científico por se tratar de uma oportunidade de melhor 

entender como a dor muscular se desenvolve frente a estímulos inflamatórios e mecânicos. 

 

 

1.1  Objetivo 
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1.1.1  Objetivo geral 
 

 

A proposta deste estudo é avaliar o possível envolvimento do sistema opioidérgico na 

modulação da dor muscular inflamatória. 

 

 

1.1.2  Objetivo específico 
 

 

•  Padronizar a injeção intramuscular no músculo extensor longo dos dedos (ELD) em rato. 

•  Padronizar o método algesimétrico de retirada de pata do rato submetida à compressão, 

modificado para aferir o limiar hiperalgésico no músculo ELD. 

•  Verificar o desenvolvimento temporal do efeito hiperalgésico induzido pela injeção 

intramuscular (ELD) de Cg.  

•  Avaliar o possível envolvimento do sistema opioidérgico na DM através da administração de 

naloxona (Nx), um antagonista não seletivo dos receptores opióides.  

 

 

1.2  Justificativa 
 

 

A DM pode surgir como sintoma fisiológico após a realização de exercícios físicos. 

Este quadro de DM, designada como dor muscular de início tardio (DMIT), pode gerar uma 

desagradável sensação e incômodo, prejudicar vários aspectos do cotidiano, como as 

atividades laborais, relacionadas ao lazer, prática de exercícios físicos, além de comprometer 

o desempenho esportivo de atletas. Estudos mostram um decréscimo de força gerada através 

de contrações voluntárias (GIBALA et al.,1995), uma redução da amplitude do movimento 

(GOLDEN; DUDLEY, 1992) no músculo e na articulação acometidos pela DMIT, 
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respectivamente. Além disto, a DM é um sintoma característico de muitas condições 

patológicas, se manifestando em indivíduos após lesões traumáticas ou portadores de doenças 

como fibromialgia, rabdomiólise, polimialgia reumática, polimiosite, dermatomiosite e lúpos. 

Sendo assim, estratégias visando o desenvolvimento de possibilidades no tratamento da DM 

poderiam melhorar a qualidade de vida de indivíduos que sofrem com esta sintomatologia em 

condições fisiológicas ou patológicas.  

Uma possibilidade terapêutica interessante seria interferir em vias de resolução 

endógena da dor. Além da liberação de substâncias analgésicas endógenas durante o 

desenvolvimento do processo inflamatório a literatura nos aponta o aumento da concentração 

de receptores para modular analgésicos e o possível aumento da afinidade de acoplamento 

entre estes receptores e a proteína G (RICHARDSON et al., 1998; PIOMELLI et al., 2000; 

DREW et al., 2000), como elementos do quadro de uma modulação analgésica periférica da 

dor inflamatória. Assim, a possibilidade terapêutica de modulação dos processos dolorosos já 

a nível periférico através de ativação das vias endógenas poderia fornecer uma nova 

ferramenta para o controle não só da dor inflamatória de ocorrência fisiológica pós a prática 

de exercícios físicos, mas também em condições patológicos em que a DM é o principal 

sintoma. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1  Dor muscular inflamatória  
 

 

A inflamação é caracterizada por sinais e sintomas como calor, rubor, tumor, dor e 

perda da função do tecido lesado (LEVINE; TAIWO, 1994). Sendo a importância da dor 

inflamatória alertar sobre a presença de um dano e prevenir traumas futuros ao tecido lesado 

(RIEDEL; NEECK, 2001), durante o processo inflamatório há liberação de mediadores 

inflamatórios (OHARA et al., 1988) que promovem a sensibilização de fibras amielínicas do 

tipo C, que compreendem os ramos periféricos dos neurônios aferentes primários da via 

ascendente nociceptiva. Essas terminações livres são denominadas nociceptores polimodais, 

pois respondem a todos os tipos de estímulos nocivos: térmico, mecânico e químico (RANG 

et al., 1991). O evento da sensibilização dos nociceptores se caracteriza pela diminuição do 

limiar a estímulos nocivos no sítio lesado (WOOLF, 1991) e é descrito como hiperalgesia 

primária. Assim, pela liberação de vários mediadores endógenos por células não neuronais 

presentes no local da lesão, como a bradicinina, histamina, serotonina, prostanóides, 

leucotrienos e citocinas (OHARA et al., 1988), há um aumento da sensibilidade das 

terminações nervosas periféricas, através da atuação desses mediadores inflamatórios em 

sistemas de segundos mensageiros ou canais iônicos (DRAY, 1995), ocorrendo a transmissão 

da informação nociceptiva durante o processo inflamatório. 

A DM também é mediada pelo processo inflamatório. Experimentos sugerem que a 

ação muscular excêntrica favorece a ocorrência de lesão muscular (LIEBER; FRIDÉN, 1993; 

HORTOBÁGYI et al., 1998) potencializando o surgimento de reações inflamatórias no 

músculo exercitado (MURASE et al., 2010; ROSENDAL et al., 2005).  Murase et al. (2010) 

demonstram que em animais submetidos ao protocolo de DMIT após a realização de 

contrações musculares excêntricas, ocorre liberação de mediadores inflamatórios como TNF- 

α, IL-1β e IL-6, mediadores apontados pela literatura como importantes para o 

desenvolvimento da hiperalgesia mecânica (CUNHA et al., 1992). Meotti et al. (2011) 

sugerem a participação dessas citocinas no desenvolvimento da DM gerado por um estímulo 
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nocivo capaz de induzir inflamação muscular. Além disso, alguns autores tem remetido a 

importância da IL-6, que tem sua concentração aumentada após o exercício físico 

(ROSENDAL et al., 2005), no mecanismo de desenvolvimento da hiperalgesia mecânica 

(MANJAVACHI et. al., 2010; DINA; GREEN; LEVINE, 2008,; RADAK et al., 2012). A 

liberação do fator de crescimento neuronal (NGF), outro importante mediador inserido no 

contexto da dor muscular (MURASE, et al., 2010), parece facilitar o aumento da sensibilidade 

de nociceptores na fácia muscular de humanos (DESING et al., 2012). 

Não somente o estímulo mecânico é capaz de gerar inflamação e DM, como em 

exemplos supracitados. Muitos pesquisadores têm usado modelos de indução de miosite 

através da administração de agentes químicos, como a Cg. 

 

 

2.2  Dor inflamatória por carragenina 
 

 

A Cg é um polissacarídeo sulfatado, extraído principalmente da alga Chondrus crispus 

composta por duas frações: kappa (κ) e lambda (λ), sendo a fração λ mais efetiva na indução 

da inflamação aguda e crônica. A administração desse extrato pela via subcutânea apresenta 

um baixo padrão de absorção em ratos e cobaias, e isto explica os seus efeitos inflamatórios 

(DI ROSA, 1972).  

O método de indução de dor inflamatória por carragenina na pata de ratos foi 

inicialmente desenvolvido por Winter et al. (1962) e utilizado em trabalhos subsequentes 

como um modelo de inflamação para se estudar o efeito de drogas anti-inflamatórias 

(WINTER et al., 1963; WINTER, 1965).   

A carragenina além de edema na pata de ratos (DI ROSA et al., 1971) induz infiltração 

de neutrófilos, aumento dos níveis de vários mediadores no exsudato inflamatório e 

desenvolvimento de hiperalgesia ao estímulo térmico e mecânico (HANDY; MOORE, 1998). 

Polle et al. (1999) demonstram  que, em ratos, a liberação de citocínas pró-inflamatórias, pela 

ação da carragenina, ocorre em sequência, iniciando-se com a liberação do mediador 

inflamatório bradicinina que, através de receptores específicos, estimula a liberação do TNF-
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α, que em um lado da cascata induz a produção de IL-1β e IL-6 (FERREIRA et al., 1988; 

CUNHA et al., 1992) e por outro induz a liberação de IL-8 (CUNHA et al., 1992, CUNHA et 

al., 2004). A inflamação causada pela injeção de Cg (POLLE et al., 1999; DI ROSA et al., 

1971) é capaz de induzir uma diminuição do limiar nociceptivo, indicando um aumento da 

hiperalgesia mecânica, tanto quando  administrada na pata (POLLE et al., 1999, FERREIRA 

et al., 1988; CUNHA et al., 1992) quanto no músculo de ratos (ALVAREZ, et al., 2012; 

DINA, et al., 2008a; DINA, et al., 2008b; YOKOYAMA, et al., 2007; RADHAKRISHNAN, 

et al., 2003; SKYBA, et al., 2005; DIEHL, et al., 1988; RESENDE, et al., 2011; LORAM, et 

al., 2007). 

 Dina et al (2008a) relatam que a injeção intramuscular de 100 µg de carragenina 

diluída em 10 µl de solução salina foi suficiente para induzir hiperalgesia mecânica primária, 

mensurada no método algesimétrico de retirada de pata adaptado para a verificação em 

músculo.   

 

   

2.3  Teste algesimétrico 
 

 

O método algesimétrico de retirada de pata do rato submetida à compressão descrito 

inicialmente por Green e Young (1951) foi desenvolvido para se verificar o limiar nociceptivo 

dos animais frente a um estímulo mecânico em diferentes intensidades. Mais tarde, Randall e 

Selitto (1957) utilizaram este método para medir o limiar nociceptivo a estímulos mecânicos 

associado à inflamação a qual aumenta a sensibilidade ao estímulo doloroso (hiperalgesia), 

sendo essa sensibilidade susceptível de ser modificada por drogas. 

Posterior à comprovação de que o método algesimétrico de retirada de pata do rato 

submetida à compressão é um confiável método para verificação do limiar nociceptivo dos 

animais e alterações deste pela ação de drogas, vários pesquisadores utilizaram-se deste 

método para a verificação de mecanismos envolvidos na dor e analgesia de várias substâncias.  
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Muitos autores têm demonstrado resultados de hiperalgesia mecânica como 

consequência da ação de agentes inflamatórios aplicados na pata de ratos. Cunha et al. (1992), 

ao aplicaram injeções intraplantares contendo mediadores inflamatórios e medindo a 

intensidade da hiperalgesia através de uma modificação do teste de retirada de pata do rato 

submetida à compressão proposto por Ferreira (1979), onde diferentemente do original a 

pressão na pata do animal é aplicada de forma constante, foi demonstrado o papel de TNF-α 

no desenvolvimento da hiperalgesia inflamatória. Interessante notar que o método também é 

sensível em detectar a ação de analgésicos antiinflamatórios não esteroidais exatamente pela 

natureza inflamatória da dor em questão (ALVES, 2007). 

Além da verificação de limiar nociceptivo em ratos, o teste de retirada da pata 

submetida a compressão proposto inicialmente para ratos também foi adaptado para 

camundongos por Kawabata et al. (1992). Romero (2011) utilizando o método de retirada da 

pata submetida a compressão modificado para camundongos verificou a hiperalgesia 

periférica induzida por injeção intraplantar de Cg, prostaglandina E2 e noradrenalina, além da 

modulação da dor inflamatória por sistemas analgésicos induzida por estes agentes.     

No entanto, além da pata, muitos estudos indicam a viabilidade de usar o método 

algesimétrico mecânico em músculo de ratos que tenham sido expostos a agentes nocivos 

físicos ou químicos.  

Taguchi et al. (2005) demonstraram  um aumento da hiperalgesia mecânica medida no 

músculo ELD de ratos submetidos a um protocolo de indução de DMIT, através de contrações 

musculares com ação excêntrica. Corroborando com tal resultado, Alvarez (2010) mostra uma 

diminuição do limiar nociceptivo aferidos no músculo gastrocnêmio de ratos em protocolo 

similar caracterizando um sintoma inerente à DMIT, a própria manifestação da DM. Em 

ambos os estudos, sem a necessidade de maiores alterações, o limiar nociceptivo mecânico 

dos músculos foram obtidos de um analgesímetro, tradicionalmente utilizado para aplicação 

do método de retirada em patas com a diferença de que a parte compressora do aparelho foi 

colocada diretamente sob o músculo analisado.  

Vários outros estudos também aferiram o limiar nociceptivo através do método 

algesimétrico mecânico no gastrocnêmio de ratos, sendo observado o desenvolvimento de 

hiperalgesia mecânica muscular, resultante da inflamação muscular induzida pela Cg 

(ALVAREZ et al., 2012; DINA et al., 2008a; DINA et al., 2008b; YOKOYAMA, et al., 
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2007; RADHAKRISHNAN et al., 2003; SKYBA et al., 2005; DIEHL et al., 1988; 

RESENDE et al., 2011; LORAM et al., 2007). 

 

 

2.4  Opioides e analgesia  
 

 

Durante a inflamação, a sensibilidade dolorosa pode aumentar em consequência de 

alterações no sistema nervoso central e/ou periférico levando à diminuição do limiar à dor 

(BENNETT, 1988).  

Nos últimos anos, várias evidências têm demonstrado que, em adição aos mecanismos 

que ocorrem no sistema nervoso central, uma modulação intrínseca da nocicepção pode 

ocorrer nos terminais periféricos dos neurônios aferentes durante o processo inflamatório 

(STEIN, 1995). STEIN et al. (1989) demonstraram que a administração periférica de 

agonistas de receptores μ, δ e κ opióides produziam efeito analgésico em tecidos inflamados, 

mas não em tecidos não inflamados, sugerindo que o processo inflamatório ativaria receptores 

opióides. 

Em ratos (POOLE et al., 1999), a inflamação induzida por Cg libera uma série de 

mediadores inflamatórios que contribuem para a ocorrência de hiperalgesia. Além disso, tais 

mediadores inflamatórios promovem o recrutamento de células imunes (STEIN et al., 1990), 

principalmente leucócitos polimorfonucleares. Este tipo celular secreta peptídeos opióides que 

induzem a ativação de receptores opióides em terminais sensoriais gerando antinocicepção 

periférica (STEIN et al., 2003).  Machelska et al. (1998) e Mousa et al. (2002)  verificaram 

uma escassez da expressão de receptores opióides nos neurônios sensoriais periféricos na 

ausência de inflamação. Corroborando com esses resultados, Rittner et al. (2001) 

demonstraram que durante a inflamação ocorre um progressivo aumento de leucócitos 

contendo opióides, do conteúdo de peptídeos opióides no sítio inflamado e da intensidade da 

analgesia periférica por receptores opióides. 

Além do contexto celular, o processo inflamatório parece regular um aumento do 

número de receptores µ opióides no gânglio da raiz dorsal (ZÖLLNER et al., 2003), amento 

no transporte de receptores opióides do gânglio da raiz dorsal através do nervo ciático 
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(HASSAN et al., 1993), um aumento do número de neurônios sensoriais periféricos 

imunoreativos a receptores opióides (MOUSA et al., 2001) e um aumento da antinocicepção 

provocada por ligantes de receptores opióides (SCHÄFER et al., 1995). Por outro lado, Brack 

et al. (2004) sugeriram que a antinocicepção periférica mediada por opióides durante a 

inflamação aparentemente não é determinada pelo número de leucócitos contendo opióides, 

mas provavelmente pela expressão e eficácia de acoplamento de receptores opióides nos 

neurônios sensoriais periféricos. 
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3  METODOLOGIA 
 

 

3.1  Animais de experimentação 
 

 

Foram utilizados nos vários experimentos ratos da linhagem wistar, machos, pesando 

entre 160 e 200 g, provenientes do Centro de Bioterismo do Instituto de Ciências Biológicas 

da UFMG (Cebio-ICB/UFMG). Esses animais foram acondicionados em caixas plásticas com 

camas de maravalha, tendo livre acesso à água e ração. Dois dias antes da realização dos 

experimentos, os animais eram levados a uma sala controlada termicamente (23 a 25ºC), com 

alternância de ciclo claro-escuro de 12 em 12 horas, para ambientalização. Os animais foram 

ambientalizados ao aparelho algesimétrico um dia antes de qualquer teste. Todos os 

experimentos foram realizados de 9-16 horas, na fase clara do ciclo. 

 

 

3.2  Fármacos e solventes 
 

 

3.2.1  Agente hiperalgésico 
 

 

Carragenina lambida (Sigma, EUA). Suspensão preparada em salina fisiológica (NaCl 

0,9%). 
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3.2.2  Droga envolvida no sistema opióide  
 

 

Naloxona (Sigma, EUA). Mantida, no freezer, em solução-estoque, dissolvida em salina 

fisiológica, na concentração de 10 µg/µl. Imediatamente antes das injeções, a solução é 

diluída em salina fisiológica. 
 

 

3.3  Administralção dos fármacos  
 

 

3.3.1  Injeção intramuscular 
 

 

Inicialmente definimos o local em que a injeção seria aplicada, a qual correspondeu ao 

ponto de aplicação da parte compressora do algesímetro no ELD (fig.1). Depois, a 

profundidade média (P.m.) do ELD foi determinada. Para isso, dez ratos foram sacrificados, 

tiveram seus membros inferiores direitos retirados e o ELD de cada um deles seccionado 

transversalmente na altura aonde seria feita a injeção. A P.m. foi calculada como a média 

aritmética da distância (d) perpendicular entre uma reta tangente à superfície do músculo e 

paralela à face da tíbia (F.T.) (A) onde se insere o ELD e outra reta paralela na altura da base 

desta mesma face (B) dos ELD dos animais (fig. 2). Com isso, estabeleceu-se que a 

profundidade em que a agulha penetraria o ELD seria de 50% da P.m. (fig. 3), garantindo a 

entrada e acomodação do líquido dentro do músculo como mostra a figura 4. 

Durante o experimento, realizado posteriormente à padronização da injeção 

intramuscular no ELD, as drogas foram administradas por via intramuscular. O volume de 

100 μl para a Cg e de 50 μl para Nx foram injetados próximo ao ponto de contato da parte 

compressora do algesímetro com o ELD da pata posterior direita dos ratos. 
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FIGURA 1. Compressão do músculo ELD pelo algesímetro. 

 
 

FIGURA 2. Determinação da profundidade média do músculo ELD. Reta tangente à superfície do músculo e 

paralela à face da tíbia= A. Reta paralela à face da tíbia= B. Profundidade do ELD= d. Face da tíbia= F.T. 
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FIGURA 3. Agulha para injeção intramuscular com capacidade de penetração limitada em 50% da P.m. do ELD 

(3mm). 

 

FIGURA 4. Acomodação e localização do Azul de Evans dentro do ELD . (a) Exposição do ELD após injeção 
de Azul de Evans. (b) ELD seccionado sem injeção. (c) ELD seccionado após injeção com Azul de Evans.  
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3.4  Teste algesimétrico 
 

 

3.4.1  Método algesimétrico mecânico 
 

 

Para a medida do limiar nociceptivo foi utilizado uma modificação do método de 

retirada da pata do rato submetido à compressão descrito originalmente por Randall e Selitto 

(1957). Estes autores desenvolveram a técnica para medir a atividade antinociceptiva, baseada 

no princípio de que a inflamação aumenta a sensibilidade ao estímulo doloroso (hiperalgesia) 

e que essa sensibilidade aumentada é susceptível de ser modificada por drogas. Neste método, 

a pata é submetida a um estímulo mecânico crescente até que o animal apresente resposta de 

retirada de pata, quando é registrado o limiar nociceptivo, cuja medida é dada em gramas (g). 

Para a modificação, no lugar da pata o músculo ELD sofreu a compressão. 

Além disso, um período de ambientalização de 2 dias anteriores ao dia do experimento, 

não evidenciado no trabalho original, foi adotado.  

O aprendizado para a medida do limiar nociceptivo do ELD do animal consiste no 

treinamento do experimentador para detectar o momento em que o animal percebe o estímulo 

como sendo doloroso e desenvolve uma reação. É considerado como resposta o instante 

inicial dessa reação. Nesse momento, observa-se um reflexo de retirada do membro. É 

importante ressaltar que o período de ambientalização ao aparelho consiste em submeter o 

animal à mesma situação que será vivenciada no dia do experimento. O ELD do animal é 

colocado ao aparelho várias vezes, até que o mesmo não manifeste mais uma reação de fuga. 

Esse procedimento é muito importante, pois permite uma melhor observação da resposta 

nociceptiva do animal, que durante o teste deve permanecer quieto, evitando que desenvolva 

uma reação aversiva devido à situação inabitual a qual se encontra. A utilidade desta 

ambientalização foi comprovada uma vez que as medidas feitas nestes 2 dias não são 

homogêneas, além de se verificar um alto índice de animais que se mantinham simplesmente 

parados sem responder ao estímulo mecânico imposto pelo aparelho. Situações não 

observadas durante os dias de experimentos com animais que foram ambientalizados. 
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3.4.2  Aparelho utilizado para medir hiperalgesia  
 

 

Foi utilizado o aparelho algesimétrico da Ugo Basile (Itália). 

 

 

3.4.3  Descrição do teste  
 

 

No teste, o animal foi cuidadosamente mantido em posição horizontal sobre a bancada, 

por uma das mãos do experimentador, e a região ântero-lateral da perna direita, local aonde 

esta o ELD, foi colocada junto a parte compressora do aparelho. Esta consiste em duas 

superfícies, sendo uma plana, sobre a qual se apóia a perna do animal, e outra cônica, com 

uma área de 1,75 mm2 na extremidade, por meio da qual é aplicada a pressão. A intensidade 

da pressão aplicada aumenta a uma taxa constante de 32 g/s, mediante o acionamento de um 

pedal pelo experimentador. Ao observar a resposta nociceptiva do animal, caracterizada pela 

retirada completa do membro do animal da parte compressora do aparelho, o experimentador 

desaciona o pedal, interrompendo assim o aumento da pressão imposta ao ELD, sendo que o 

último valor, correspondente ao limiar nociceptivo, fica indicado na escala numerada do 

aparelho. 

 

 

3.4.4  Medida do limiar nociceptivo 
 

 

O limiar nociceptivo deve ser entendido neste estudo como a pressão aplicada no ELD 

do animal suficiente para que ele apresente a resposta nociceptiva de retirada do membro. A 

intensidade da resposta nociceptiva foi avaliada através dos valores absolutos destes limiares. 
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3.4.5  Procedimento experimental 
 

 

O tempo de injeção dos fármacos, medidas do limiar nociceptivo, assim como as doses 

utilizadas foram baseados em experimentos piloto e dados da literatura e estão citados nas 

legendas de todos os gráficos. Em todos os experimentos, o limiar basal de cada animal foi 

determinado antes da administração dos fármacos, sendo estes sempre medidos três vezes, 

observando um intervalo mínimo de 10 segundos entre cada medida, sendo o resultado final a 

média dessas medidas. 

 

 

3.5  Análise estatística 
 

 

Os resultados obtidos foram submetidos a tratamentos estatísticos para a determinação 

das médias e erros padrões das médias (E.P.M.). A diferença estatística entre os grupos foi 

determinada pelo teste one-way ANOVA e complementada pelo teste Student-Newman-Keuls 

para múltiplas comparações. Foi considerada estatisticamente significativa diferenças com 

valores de P<0,05. 
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4  RESULTADOS  

 

 

4.1  Cinética do efeito hiperalgésico induzido por Cg no ELD 
 

 

A administração intramuscular de Cg induziu uma redução dose-dependente dos 

limiares nociceptivos em relação ao grupo controle (salina). Esse efeito hiperalgésico foi 

detectado a partir da 1ª hora para as doses de 500 e 1000 µg e a partir da 2ª hora para a dose 

de 100 µg. Em todas as doses foi atingida a intensidade máxima de hiperalgesia na 3ª hora 

após a administração do agente hiperalgésico, sendo a hiperalgesia ainda detectada até a 5ª 

hora nas maiores doses, com remissão completa desta hiperalgesia na 6ª hora após a 

administração de Cg, em todas as doses testadas. 

Diante do perfil do desenvolvimento temporal do efeito hiperalgésico induzido pela 

injeção intramuscular de diferentes doses de Cg, foi escolhido a dose de 100 µg para o 

experimento subseqüente, quando buscou-se evidenciar uma possível intensificação da 

hiperalgesia induzida por Cg após a administração do antagonista dos receptores opióides Nx. 

GRÁFICO 1. Desenvolvimento temporal do efeito hiperalgésico de diferentes doses (µg) de carragenina 

(Cg)no ELD . A carragenina foi administrada na 0h. As medidas foram realizadas com intervalo de uma hora 

entre elas. 

 

Cada símbolo representa a média ± E.P.M. da medida do limiar nociceptivo expresso em gramas (g) referentes a 

8 ratos. * indica significância estatística (p < 0,001) em relação ao grupo controle salina 0.9%. 
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4.2  Efeito da administração de Nx sobre a hiperalgesia induzida por Cg no ELD 
 

 

No gráfico 2 observa-se o efeito da injeção intramuscular do antagonista não seletivo de 

receptores opióides Nx (50, 25 e 12,5 μg). Foi observado que a Nx induziu uma redução dose 

dependente do limiar nociceptivo quando administrada 30 minutos antes da 3ª hora após a 

administração de Cg (100 μg/pata). Sendo assim a Nx intensificou a hiperalgesia no momento 

de maior magnitude deste efeito induzido pela Cg.  
GRÁFICO 2. Intensificação do efeito nociceptivo induzido pela injeção de Cg no ELD após administração de 
naloxona. A Naloxona  foi administrada 30 minutos antes da aferição do limiar nociceptivo realizado no 
analgesímetro 3 horas após a injeção de carragenina. Cada coluna representa a média ± E.P.M. # e * indicam 
diferença significativa (P< 0,05) em relação aos grupos basais (grupo “pré” de cada dose) e controle (Cg + Sal. 
respectivamente (n=4). 
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5  DISCUSSÃO 
 

 

O músculo EDL está localizado na região anterolateral da perna dos ratos Winstar e seu 

tamanho ocupa grande parte do membro destes animais, sendo este escolhido para a 

realização dos experimentos, uma vez que suas características permitem com facilidade a 

aplicação de injeções, sem risco de extravazamento do conteúdo aplicado, além de uma 

melhor exposição do local sensibilizado ao algesímetro. Taguchi et al. (2005) também 

utilizou o ELD com objetivo de avaliar a participação de mediadores inflamatórios na DMIT. 

Para isso os autores submeteram o ELD dos ratos ao método algesimétrico mecânico, após a 

indução da DMIT por via de contrações de ação isométrica, reafirmando a possibilidade de se 

utilizar este método algesimétrico no ELD. Junto a compressão mecânica, a utilização de 

agentes químicos em músculos, especificamente através da administração de Cg, vem sendo 

extensivamente utilizado para o estudo da DM em vários trabalhos (ALVAREZ et al., 2012; 

DINA et al., 2008a; DINA et al., 2008b; YOKOYAMA et al., 2007; RADHAKRISHNAN et 

al., 2005; LORAM et al., 2007) bem como em nosso estudo. 

A utilização da fração lambda (λ) do polissacarídeo sulfatado extraído da alga Chondrus 

crispus carragenina é conhecida por induzir resposta inflamatória aguda e crônica (DI ROSA, 

1972) com consequente hiperalgesia (NANTEL et al., 1999). Este método instituído por 

Winter et al. (1962) para o estudo da inflamação ou dor inflamatória ainda hoje é um dos 

métodos mais amplamente utilizados. Sabendo que a Cg desencadeia uma resposta 

inflamatória complexa (DI ROSA, 1972), acreditamos que o modelo de hiperalgesia induzido 

pela injeção intramuscular de Cg é um bom método para se avaliar a modulação endógena 

periférica da dor inflamatória ao mimetizar um evento inflamatório próximo do de ocorrência 

natural.  

Em nossos experimentos as doses de 100, 500 e 1000 µg de Cg foram capazes de 

induzir um aumento da hiperalgesia mecânica de forma dose dependente. Assim, a dose de 

100 µg por ter causado um moderado aumento da hiperalgesia, passível de ser intensificada, 

foi determinada para experimentos subsequentes que nos permitiu avaliar o efeito de 

intensificação da hiperalgesia esperado após administração de Nx. Alvarez et al. (2012), Dina 

et al. (2008a), Dina et al. (2008b) mostram em seus estudos que 100 µg de Cg foi capaz de 

causar uma alteração no limiar nociceptivo dos animais testados. Nos trabalhos de Alvarez et 
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al. (2012), Dina et al. (2008a) esta alteração correspondeu a uma diminuição do limiar 

nociceptivo em torno de 60%. Em nosso estudo a alteração para a dose de 100 µg ficou em 

torno de uma diminuição de 20% do limiar nociceptivo. Esta diferença entre os resultados 

pode ser explicada pela diferença entre os músculos utilizados, o ELD em nosso estudo e não 

o gastrocnêmio nos estudos anteriores, ou pelo volume administrado na injeção de Cg, que em 

nosso experimento foi de 100 µl e não de 10 µl de salina. A diferença no volume 

administrado pode ter determinado uma dispersão diferenciada da Cg pelo tecido muscular e 

conjuntivo que o envolve, interferindo na ação direta da droga sobre a área de tecido a que foi 

exposta. 10 µl manteria a carragenina administrada menos difundida no músculo, sendo mais 

concentrada no local de injeção com conseqüente intensificação do efeito hiperalgesico local. 

Por outro lado, acreditamos que esta diferença de redução do limiar nociceptivo de 60% nos 

trabalhos anteriores versus 20% de redução em nossos experimentos não influenciam nas 

conclusões obtidas no presente estudo.       

Várias evidências científicas apontam para um controle endógeno da dor inflamatória 

através da ativação do sistema opioidérgico, seja através do aumento da expressão de 

receptores opióides nas terminações periféricas de neurônios sensoriais (RITTNER et al., 

2005), ou pelo aumento efetivo do número de receptor no gânglio da raiz dorsal (ZÖLLNER 

et al., 2003).  

Para o estudo do sistema opioidérgico tem sido amplamente utilizada como ferramenta 

farmacológica o antagonista não seletivo dos receptores opióides Nx em várias abordagens 

experimentais (SAWYNOK et al., 1979). Em nosso estudo a Nx, numa dose incapaz de 

induzir efeitos sistêmicos (ROMERO, 2011), intensificou a hiperalgesia periférica por Cg. 

Desta forma, acreditamos que nossos resultados demonstraram a participação dos receptores 

opióides num controle endógeno da dor inflamatória muscular já a nível periférico.  

Sendo assim acreditamos que o estímulo inflamatório, no caso, desencadeado pela Cg, 

além da hiperalgesia, ative um sistema de controle endógeno de modulação da dor 

inflamatória, seja através da liberação de agentes endógenos analgésicos, aumento da 

expressão de receptores ou aumento da afinidade de acoplamento de receptores analgésico a 

ligantes endógenos. Este controle endógeno ocorreria já a nível periférico, evitando a 

ascensão de impulsos nociceptivos em excesso para o corno dorsal. Nossos resultados além de 

indicar que o sistema opioidérgico participa deste controle acima citado é o primeiro estudo a 

evidenciar a participação de sistemas analgésicos endógenos modulando a dor muscular por 
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agentes químicos, abrindo a possibilidade de se estudar o envolvimento dos vários sistemas 

analgésicos durante o desenvolvimento da dor muscular inflamatória, a participação destes 

sistemas na fase de resolução da DM ou o desenvolvimento de estratégias farmacológicas 

para se evitar as diversas manifestações da DM. 
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6  CONCLUSÃO  

 

 

A injeção de Cg foi capaz de induzir hiperalgesia no músculo ELD dos ratos, sendo seu 

efeito intensificado pela administração do antagonista inespecífico de receptores opióides Nx, 

evidenciando a participação do sistema opioidérgico na modulação endógena da dor muscular 

inflamatória causada por Cg. 
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