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RESUMO 

Palmeira CCA. Influência da idade, sexo e dos hormônios gonadais na 

percepção dolorosa em modelo de dor neuropática em ratos [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2014. 

Os fatores idade e sexo modificam a experiência dolorosa em animais e 

seres humanos. Os efeitos dos hormônios gonadais têm sido estudados em 

diversos modelos experimentais de dor, no entanto, o efeito do envelhecimento 

na percepção à dor carece de mais investigação. O efeito do envelhecimento 

na dor neuropática ainda não está bem estabelecido. Neste estudo se 

procurou avaliar possíveis variações na percepção da dor da hiperalgesia 

mecânica, em função da idade, presença e ausência de hormônios gonadais 

e sexo em ratos Wistar machos e fêmeas, jovens e idosos no modelo de dor 

neuropática, ligadura da quinta raiz lombar. Os animais foram divididos nos 

seguintes grupos: ratos jovens orquiectomizados e não-orquiectomizados, ratos 

idosos orquiectomizados e não-orquiectomizados, ratas jovens 

ooforectomizadas com ou sem reposição de 17β-estradiol e ratas idosas. Foi 

testado o limiar de retirada da pata após estímulo mecânico antes da 

ligadura e no 7º, 14º, 21º e 28o dias após a ligadura. Os resultados mostraram 

que todos os animais apresentaram comportamento hiperalgésico após 

ligadura da quinta raiz lombar durante os 28 dias de observação. A 

hiperalgesia ocorreu independentemente do sexo do animal, da presença ou 

ausência de hormônios gonadais ou idade. Não houve diferença entre ratos 

jovens e idosos não-orquiectomizados (p = 0,420), entre ratos jovens e 

idosos orquiectomizados (p = 0,560). Entre os ratos idosos com e sem 

orquiectomia houve diferença no 14º (p = 0,038) e 28º (p = 0,002) dias. Ratas 

jovens ooforectomizadas sem reposição de 17β-estradiol apresentaram menor 

hiperalgesia que ratas ooforectomizadas com reposição durante todo o período 

(p = 0,001). Não houve diferença entre ratos idosos orquiectomizados e ratas 



 

idosas (p = 0,09). Ratos jovens não-orquiectomizados apresentaram menor 

hiperalgesia mecânica que ratas jovens ooforectomizadas com reposição de 

17β-estradiol (p = 0,001), o mesmo não ocorreu entre machos e fêmeas 

jovens gonadectomizados sem reposição hormonal (p = 0,511). Ratas 

jovens ooforectomizadas sem reposição de 17β-estradiol e ratas idosas 

mostraram diferença apenas no 7º dia (p = 0,002). Os resultados permitiram 

concluir que a reposição de 17β-estradiol aumentou a hiperalgesia mecânica 

aos estímulos mecânicos após ligadura da quinta raiz lombar em ratas 

jovens ooforectomizadas, a hiperalgesia mecânica não diferiu entre os sexos 

em ratos jovens machos e fêmeas, a presença da gônada masculina 

diminuiu a hiperalgesia mecânica em ratos idosos e que houve diminuição 

da hiperalgesia mecânica em ratas idosas. 

Descritores: Dor. Envelhecimento. Hormônios esteroides gonadais. 

Estradiol. Testosterona. Ratos Wistar. Ovariectomia. 

Orquiectomia. Raízes nervosas espinhais. Medição da dor. 

Comportamento animal. Aumento de peso. 

 
 
 



 

SUMMARY 

Palmeira CCA. Influence of age, sex and gonadal hormones on pain 

perception in neuropathic pain model in rats [thesis]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo; 2014. 

Age and sex modify the pain experience in animals and humans. The effects 

of gonadal hormones have been studied in various experimental pain 

models, however, the effect of aging on pain perception needs further 

investigation. The effect of aging on neuropathic pain is not well established. 

In this study, we sought to determine how aging and gonadal hormones 

affect mechanical hyperalgesia using spinal nerve ligation as a neuropathic 

pain model in aged and young male and female Wistar rats. Animals were 

divided into seven groups: aged female, ovariectomized young females with 

17β-estradiol replacement, ovariectomized young females without 17β-

estradiol replacement, orchiectomized and non-orchiectomized aged and 

young males. Rats were tested for mechanical hyperalgesia in the plantar 

surface of the left hindpaw before nerve ligation and on days 7, 14, 21 and 28 

after nerve ligation. All animals of all groups showed mechanical 

hyperalgesic behavior after spinal nerve ligation during entire period of 28 

days. Hyperalgesia was independent of the sex of the animal, the presence 

or absence of gonadal hormones or age. There was no difference between 

non-orchiectomized aged and young males (p = 0.420), and between 

orchiectomized aged and young males (p = 0.560). There was difference 

between aged male rats with and without orchiectomy in days 14 (p = 0.038) 

and 28 (p = 0.002). Young ovariectomized female rats without 17β-estradiol 

replacement had less hyperalgesia than young ovariectomized female rats 

with replacement (p = 0.001). There was no difference between aged 

orchiectomized male rats and old female rats (p = 0.09). Young non-

orchiectomized male rats showed less mechanical hyperalgesia than young 



 

ovariectomized female rats with 17β-estradiol replacement (p = 0.001), that 

did not occur between young orchiectomized males rats and young 

ovariectomized females rats without 17β-estradiol replacement (p = 0.51). 

Young ovariectomized female rats without 17β-estradiol replacement and old 

female rats showed differences only on day 7 (p = 0.002). These data 

suggest that estradiol presented a pronociceptive effect in young female rats 

in mechanical hyperalgesia in the neuropathic pain model, spinal nerve 

ligation, withdrawal threshold did not differ between sex, the presence of 

male gonadal hormones reduces mechanical hyperalgesia in old male rats 

and there is reduced mechanical hyperalgesia in aged female rats. 

Keywords: Pain. Aging. Gonadal hormones. Estradiol. Testosterone. 

Wistar rats. Ovariectomy. Orchiectomy. Spinal nerve ligation. 

Pain assessment. Animal behavior. Gain weight. 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 
 



INTRODUÇÃO - 2 

 

A dor encontra-se inserida na evolução histórica da humanidade e 

desde os primórdios foi considerada, juntamente com as doenças, como 

castigo divino, uma provação existencial ou um mal necessário. Para alcançar 

o paraíso, deveria ser suportada, pois fazia parte da evolução natural do 

homem. Diante desta percepção desfocada em relação à dor, o avanço do 

seu estudo se deu a partir da abolição da visão religiosa, o que possibilitou o 

entendimento de sua existência física, seus mecanismos e controle. 

Ao longo do tempo, muitos avanços foram realizados na compreensão 

dos mecanismos da dor, das dimensões da experiência dolorosa e dos 

tratamentos mais adequados. No século passado, até a década de sessenta, 

a dor era definida apenas como uma resposta inevitável à lesão tecidual, 

sendo pouco valorizados os aspectos afetivos, cognitivos, diferenças 

genéticas, idade, gênero, ansiedades e expectativas. 

A International Association for the Study of Pain (IASP), ao procurar 

levar em consideração os aspectos citados anteriormente, propôs a 

definição de dor uma sensação e experiência emocional desagradável 

associada à lesão tecidual, real ou potencial, ou descrita em termo desta 

lesão (Turk e Rudy, 1987). A dor é sempre subjetiva, onde cada indivíduo 

aprende a aplicação do termo por meio de experiências relacionadas às 

lesões prévias (Turk, 1994). 
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A dor é uma experiência presente no mundo animal, principalmente 

como um mecanismo de defesa, alerta contra agressões que vêm do meio 

ambiente que colocam em risco a integridade do organismo, sua 

sobrevivência e a possibilidade de reprodução. Nos seres humanos, a dor 

sofre grande influência sociocultural e emocional, tornando mais difícil o 

estudo de seus mecanismos e da influência da idade e sexo. 

Os fatores sexo e idade modificam a experiência dolorosa em animais 

e seres humanos. Várias doenças e síndromes que cursam com dor têm 

prevalências e se apresentam de formas diversas em homens e mulheres 

assim como entre adultos e idosos. As influências da idade e sexo na 

percepção dolorosa têm sido estudadas, mas há várias controvérsias no 

assunto, assim como há tipos de dor onde essas variáveis ainda não foram 

avaliadas. 

O melhor conhecimento das diferenças na percepção da dor 

inflamatória, neuropática, mista e pós-operatória entre os sexos, e em 

diferentes idades como no adulto e no idoso, possibilitará que os métodos de 

tratamento da dor levem em conta as particularidades decorrentes do sexo e 

do envelhecimento, o que poderá contribuir para que sejam instituídos 

tratamentos mais adequados. 
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Os objetivos deste projeto em modelo de dor neuropática de ligadura 

de raiz da quinta raiz lombar (L5) em ratos machos e fêmeas, jovens e 

idosos, foram: 

a) Avaliar possíveis variações na percepção da dor em função de 

sexo. 

b) Avaliar possíveis variações na percepção da dor em função da 

idade. 

c) Avaliar possíveis variações na percepção da dor em função dos 

hormônios gonadais. 

 

 



 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1 Sexo, Gênero e Dor 

Diferenças na percepção dolorosa têm sido documentadas na 

literatura, onde mulheres percebem e relatam mais dor que homens 

(Greenspan et al., 2007), procuram auxílio médico com maior frequência que 

homens e fazem uso de analgésicos em maior quantidade (Isacson e 

Bingefors, 2002). Comparadas a homens de idade semelhante, as mulheres 

correm maior risco de transtornos relacionados ao estresse e dores crônicas 

como, por exemplo, na fibromialgia (Wolfe et al.,1995; Keogh et al.,2005). A 

dor é um sintoma frequente em condições como cólon irritável, endometriose 

e cistite intersticial, e com frequência está presente sem uma doença 

demonstrável (Triadafilopoulos et al.,1998; Cervero e Laird, 2003). 

As mulheres relatam dor mais intensa, episódios mais frequentes, 

mais difusos anatomicamente e mais duradouros do que os homens com 

doenças semelhantes, mesmo quando alterações específicas para o sexo, 

como dor urológica masculina e ginecológica, são excluídas da análise. Nos 

últimos vinte anos várias evidências surgiram a respeito das diferenças na 

resposta à dor entre os sexos, incluindo o limiar de dor e a tolerância aos 

tratamentos estabelecidos (Hurley e Adams, 2008; Palmeira et al., 2011). 

A definição de dor da IASP não diferencia a experiência dolorosa 

sentida pela mulher da experimentada pelo homem, e essa questão 

permanece em aberto (Greenspan et al., 2007). 
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Mulheres têm maior prevalência de várias síndromes dolorosas que os 

homens (Howard, 2003). Síndromes como fibromialgia, síndrome de cólon 

irritável, algia pélvica crônica, cistite intersticial, dores musculoesqueléticas e 

quadros autoimunes, como a artrite reumatoide e o lúpus, são mais 

frequentes nelas (Wolfe et al., 1995; Triadafilopoulos et al., 1998; Cervero e 

Laird, 2003; Howard, 2003; Bingefors e Isacson, 2004; Keogh et al., 2005; 

Hurley e Adams, 2008; Vincent, 2009). O sexo feminino também é fator 

preditor de dor pós-operatória, principalmente quando associado à ansiedade, 

dor prévia e idade jovem (Schnabel e Pogatzki-Zahn, 2010). 

Os fatores sociais, culturais e biológicos associados às diferenças na 

percepção da dor entre os sexos mostram-se extremamente relevantes 

(Bernades et al., 2008). 

É importante definirmos os termos sexo e gênero, pois até a poucos 

anos a grande maioria dos trabalhos usava os termos de forma 

indiscriminada. O grupo de estudos especiais para sexo, gênero e dor da 

IASP elaborou um consenso de diretrizes para pesquisa nessa área, onde 

esta questão foi abordada (Greenspan et al., 2007). 

Sexo se refere às diferenças biológicas entre homens e mulheres de 

acordo com seus órgãos reprodutivos, enquanto gênero se refere a uma 

questão mais complexa relacionada a aspectos psicológicos, ambientais e 

socioculturais. Diferente do sexo, o gênero tem relação com as expectativas 

sobre o papel a ser desempenhado pelo homem ou pela mulher em 

determinada sociedade, apresentando variações entre exclusivamente feminino 

e exclusivamente masculino (Myers et al., 2003; Bernades et al., 2008). 
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Crenças e expectativas sobre a percepção da dor relacionadas ao 

gênero são aprendidas ao longo da vida, influenciadas pelo meio ambiente e 

têm demonstrado importância significativa nas diferenças entre homens e 

mulheres à dor. No que se refere ao comportamento em resposta a quadros 

dolorosos, o papel esperado para o gênero feminino é estereotipado com 

mais queixas e maior sofrimento, enquanto que para o gênero masculino é 

esperado comportamento mais estoico (Robinson et al., 2001). 

Muitos são os fatores considerados responsáveis pelas diferenças 

entre os sexos na percepção da dor e pela grande prevalência de dores 

crônicas em mulheres (Tousignant-Laflamme e Marchand, 2009). Mais 

recentemente, fatores biológicos como os hormônios gonadais têm sido 

levados em consideração para explicar as diferenças na percepção à dor 

entre homens e mulheres. Inúmeros dados na literatura, em animais 

(Fillingim et al., 2004; Gaumond et al., 2005; Thompson et al., 2008; 

Hagiwara et al., 2010) e em humanos (Berkley, 1997; Fillingim e Gear, 2004) 

dão suporte a esta possibilidade. 

3.2 Sistema Nervoso Central, Hormônios Gonadais e Dor 

Os hormônios gonadais e o controle endógeno da dor estão inter-

relacionados. Boa parte dos efeitos dos hormônios na dor e analgesia que, 

inicialmente eram atribuídos apenas à liberação gonadal de hormônios, 

podem ser devidos à síntese de estradiol (Amateu et al., 2004; Kretz et al., 

2004) e progesterona (Sinchak et al., 2003; Howard, 2009). Estruturas 

nervosas envolvidas na fisiologia da dor e analgesia como a substância 
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cinzenta periaquedutal, medula e gânglios das raízes dorsais, contêm 

receptores para estrogênios e androgênios e podem sintetizar esteroides 

(Bennett et al., 2003; Evrard, 2006). 

Os estrógenos atuam na neurotransmissão no sistema nervoso 

central (SNC), e a presença ou ausência de receptores de estradiol (REs) 

nesta região influencia a dinâmica da neurotransmissão. Dois clássicos REs, 

receptor de estradiol alfa (REα) e receptor de estradiol beta (REβ) estão 

presentes em várias regiões do SNC em animais e humanos, e a expressão 

destes receptores varia entre as mesmas e diferentes espécies, sugerindo 

função biológica distinta para cada subtipo de receptor (Balthazar e Ball, 

2000; Martin e Behbehani, 2006; Craft, 2007; Fan et al., 2007). 

Existem evidências que os esteroides sexuais têm efeitos significativos 

não apenas na organização do desenvolvimento do sistema nervoso, mas 

também na dinâmica deste sistema, atuando como neuromoduladores. Agem 

como esteroides neuroativos, termo usado para hormônios esteroides que 

modulam a excitabilidade neuronal por meio de interações específicas com 

receptores e canais iônicos (Paul e Purdy, 1992; Rupprecht et al., 2001; 

Robichaud e Debonnel, 2005; Micevych e Christensen, 2012). 

Os esteroides neuroativos, como os estrógenos e andrógenos podem 

ser sintetizados no SNC, especialmente no hipocampo, a partir do colesterol 

endógeno (Beyenburg et al., 2001; Shibuya et al., 2003). O termo 

neuroesteroide foi aplicado para definir todos os esteroides que são 

sintetizados no encéfalo (Mellon, 1994). Sob essa definição geral, o estradiol 

seria classificado como um neuroesteroide, pois pode ser sintetizado a partir 
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da testosterona circulante em diversas regiões encefálicas (Balthazar e Ball, 

2000). Em contraste com os neuromensageiros de primeira geração como 

glutamato (GLU), ácido aminogamabutírico (GABA) e acetilcolina (ACh), que 

são armazenados nas vesículas pré-sinápticas e rapidamente liberados, os 

neuroesteroides são produzidos nas mitocôndrias e nos microssomos dos 

neurônios e células da glia, sendo liberados lentamente por difusão passiva 

(Shibuya et al., 2003). 

Além de desempenharem papel relevante na ativação da cascata 

molecular envolvida no ajuste plástico das funções celulares, os estrógenos 

também interagem com as proteínas envolvidas na transdução do sinal 

mediado pelos fatores de crescimento neuronais ou neurotransmissores. Os 

estrógenos aumentam a concentração de fator de crescimento neuronal 

(NGF) no gânglio da raiz dorsal (Rudick e Woolley, 2000) e induzem a 

expressão de c-fos no hipocampo (Toran-Alleran et al.,1999). 

A atividade elétrica neuronal é influenciada pela ação genômica, pela 

regulação da transcrição dos canais iônicos e de receptores de 

neurotransmissores. As ações genômicas requerem um período de mais de 

trinta minutos para serem eficazes, tipicamente de horas a dias (Aloisi e 

Bonifazi, 2006). As ações não genômicas incluem a ligação dos esteroides 

aos receptores de membrana associados a canais iônicos e receptores de 

transmissores por meio de segundos mensageiros, como proteína-G, 

nucleotídeos cíclicos e quinases, ou pela interação alostérica direta dos 

esteroides com receptores de neurotransmissores (Rupprecht e Holsboer, 

1999). 
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O estradiol potencializa a ligação do GLU ao receptor N-metil-D-

aspartato (NMDA) (Foy et al.,1999) e aumenta os potenciais pós-sinápticos 

no hipocampo pela ampliação das correntes mediadas pelos receptores de 

cainato (McEwen, 1999). 

A interação do estradiol no SNC com o sistema GABA é importante na 

modulação dos mecanismos de dor (Rudick e Woolley, 2000; McEwen et al., 

2012). As alterações nos níveis plasmáticos de estrógenos também 

influenciam outros neurotransmissores, incluindo a serotonina (5-HT), ACh, a 

dopamina (DA) e as β-endorfinas. 

É provável que a redução no nível plasmático de estrógeno em 

algumas fases do ciclo hormonal diminua os níveis de 5-HT e como 

consequência diminua a ação inibitória deste, o que parece estar 

relacionado ao aumento da incidência de cefaleia durante determinado 

período, visto que o estrógeno atua sobre o sistema serotoninérgico central 

e opioide modulando tanto a atividade neuronal quanto à densidade dos 

receptores (Silberstein, 2001; Martin e Behbehani, 2006). Entretanto, 

estudos em animais e humanos evidenciam controvérsias na ação do 

estradiol, e ainda não se estabeleceu se sua ação maior é pró ou 

antinociceptiva (Sanoja e Cervero, 2010). 

Em relação aos androgênios, alguns dados sugerem interações 

recíprocas entre os receptores de androgênio e estradiol no SNC, os 

andrógenos regulam a atividade da enzima aromatase, responsável pela 

conversão de testosterona em estradiol (Zuloaga et al., 2008). Os esteroides 

agem em diferentes receptores de membrana, com ação excitatória ou 
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inibitória em específicas regiões cerebrais, com aumento da excitabilidade 

neuronal pela ação do estrógeno, por aumentar a eficácia do GLU e diminuir 

a ação GABA, e ação menos precisa da testosterona, que depende de um 

equilíbrio na sua conversão ao estradiol (Beyenburg et al., 2001). 

Os opioides endógenos agonistas do receptor µ atuam de forma 

significativa na modulação da dor, sua supressão e na resposta ao estresse 

(Zubieta et al., 2002). Receptores para os hormônios gonadais e para os 

opioides localizam-se nos neurônios no SNC e no sistema nervoso 

periférico, e podem modular um ao outro. Ambos os receptores alfa e beta 

de estradiol são encontrados nos neurônios sensitivos e no SNC, e o 

estradiol e a testosterona modulam o sistema opioide endógeno 

(Wiesenfeld-Hallin, 2005). 

Os hormônios gonadais esteroides podem influenciar a sensibilidade 

à dor e analgesia no desenvolvimento do organismo, efeito organizacional, 

atuam sobre a diferenciação sexual no SNC, no aspecto morfológico e 

neurobiológico no período tardio pré-natal e precoce pós-natal. As 

consequências desta ação definem machos e fêmeas em termos fisiológicos 

tornando o SNC mais sensível à ação ativacional dos hormônios gonadais 

durante a puberdade (Cicero et al., 2002). 
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3.3 Estudos em Humanos 

Trabalhos experimentais e clínicos indicam o envolvimento dos 

hormônios sexuais em diversas síndromes dolorosas, no entanto, os 

resultados são contraditórios em relação às ações dos hormônios gonadais 

na sensibilidade à dor. 

Linhas convergentes de pesquisa demonstraram que o efeito dos 

hormônios sexuais nos mecanismos inibitórios da dor é um fator importante. As 

diferenças sexuais na percepção da dor possivelmente devem-se à 

hiperalgesia nas mulheres, mas também à hipoatividade do sistema inibitório no 

sexo feminino. O controle inibitório difuso nociceptivo (CIDN), um mecanismo 

endógeno de controle à dor (LeBars et al.,1979), é particularmente importante, 

já que o déficit no CIDN está associado ao desenvolvimento de dor crônica 

(Edwards, 2005). 

Estudo cujo objetivo era desenvolver um desenho experimental simples, 

que permitisse desencadear e medir múltiplos mecanismos nociceptivos 

envolvidos no desenvolvimento e na persistência da dor crônica, como 

somação temporal da dor e CIDN, avaliou a percepção à dor de 83 indivíduos 

saudáveis de ambos os sexos, e comprovou que os escores médios e o pico de 

dor, mas não a somação temporal, apresentavam redução significativa pelo 

CIDN (Tousignant-Laflamme et al., 2008). 

Estudos prévios sobre as diferenças sexuais no CIDN apresentaram 

resultados contraditórios: dois deles não demonstraram diferenças entre os 

sexos na efetividade desse mecanismo (France e Suchowiecki, 1999; Baad-

Hansen et al., 2005), enquanto que quatro estudos apontaram maior CIDN 
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nos homens (Staud et al., 2003; Serrao et al., 2004). Essa divergência pode 

ser explicada pelo uso de desenhos experimentais e métodos diferentes na 

quantificação da efetividade do CIDN. É necessário que sejam realizados 

mais estudos para melhor compreensão dos mecanismos endógenos de 

inibição da dor em homens e mulheres. 

Em alguns estudos as respostas de homens e mulheres no tratamento 

multidisciplinar da dor crônica apresentaram resultados contraditórios. Protocolo 

no qual os indivíduos de ambos os sexos, que sofriam de dores crônicas foram 

submetidos a tratamento multidisciplinar, foi observado que tanto os homens 

quanto as mulheres apresentaram melhora após o tratamento, no entanto, 

decorridos três meses os índices de melhora eram maiores nos homens, 

enquanto que as mulheres retrocederam aos sintomas dolorosos presentes 

antes do início do tratamento (Keogh et al., 2005). 

Outro estudo que investigou a diferença entre os sexos em resposta a 

intensivo programa multimodal de tratamento à dor mostrou que as mulheres 

se beneficiaram mais que os homens, com melhora significativa da dor 

relacionada às atividades diárias (Pieh et al., 2012). Bingefors e Isacson 

(2004) analisaram a epidemiologia, doenças concomitantes e o impacto na 

qualidade de vida relacionada à saúde e queixas de cefaleia e dor 

musculoesquelética do ponto de vista do gênero. A prevalência, as 

morbidades e os problemas psiquiátricos foram maiores nas mulheres. A 

qualidade de vida relacionada à saúde foi diferente entre os gêneros, e 

piores condições socioeconômicas estavam associadas ao aumento da dor 

em ambos os sexos. 
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Revisão sistemática da literatura que analisou 122 artigos sobre a 

diferença entre os sexos à percepção da dor para estímulo térmico, isquêmico, 

elétrico, químico e visceral, e dor a pressão em indivíduos saudáveis, 

evidenciou que homens e mulheres têm limiares comparáveis para dor 

isquêmica e ao frio, porém o limiar para dor à pressão é menor em mulheres 

que em homens. Há evidência que as mulheres toleram menos a dor ao calor e 

a pressão que os homens, mas não ocorre o mesmo quanto à tolerância à dor 

isquêmica, que é comparável em ambos os sexos. A maioria dos estudos que 

avaliou a intensidade da dor e a sensação desagradável em relação à mesma 

não evidenciou diferenças entre os sexos (Racine et al., 2012). 

3.4 Estudos em Animais 

Os efeitos dos hormônios gonadais na percepção dolorosa têm sido 

avaliados em trabalhos experimentais com animais submetidos à 

gonadectomia e a reposição hormonal. Fatores como as variações no nível 

dos hormônios, as diferentes fases do ciclo sexual das fêmeas, os tipos de 

estímulos nociceptivos e as espécies de animais, têm sido responsabilizados 

pelos resultados contraditórios entre os experimentos sobre os efeitos dos 

hormônios gonadais na sensibilidade à dor (Greenspan et al., 2007). 

Diversos modelos experimentais de dor têm sido usados para avaliar 

os efeitos dos hormônios gonadais. A dor induzida pela formalina, modelo de 

dor nociceptiva e inflamatória tem sido amplamente utilizada (Dubuisson e 

Dennis, 1977). Estudo com esse modelo para avaliar as diferenças sexuais 

quanto à percepção à dor, evidenciou que fêmeas gonadectomizadas 
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apresentaram limiar maior à dor por formalina do que fêmeas não-

gonadectomizadas (Ceccarelli et al., 2006). 

A reposição hormonal com 17β-estradiol em ratas ovariectomizadas e 

de testosterona em ratos orquiectomizados evidenciou que a reposição do 

estradiol atuou apenas na fase intermediária do teste da formalina, com 

discreta ação antinociceptiva, enquanto que a testosterona diminuiu o 

comportamento doloroso na fase aguda e na fase tônica do teste. Os 

resultados permitiram aos autores inferir que a testosterona desempenha 

papel protetor na percepção da dor (Gaumond et al., 2005). 

Estudo que utilizou o modelo de dor visceral pela distensão colorretal, 

para avaliar o envolvimento do receptor espinhal alfa de estradiol na 

nocicepção, evidenciou que o estradiol intratecal facilitou a nocicepção 

agindo no receptor espinhal e na modulação espinhal da atividade de 

proteína reguladora de sinal no corno dorsal (ERK), sugerindo ação 

pronociceptiva do estradiol para a dor visceral (Li et al., 2011). 

Outro estudo que utilizou o modelo de calculose ureteral para estudar 

dor visceral, avaliou a diferença entre os sexos e o efeito analgésico do ICI 

182.780, que é um antagonista de receptor de estradiol, e da Flutamida, que 

é um antagonista de testosterona, sobre o número e a duração das crises de 

cólica ureteral, evidenciou aumento nos níveis plasmáticos hormonais 

apenas nos machos, e os antagonistas de estradiol e testosterona induziram 

analgesia apenas nas fêmeas, sugerindo ação moduladora na resposta 

comportamental induzida pela dor dos antagonistas hormonais apenas no 

sexo feminino (Affaitati et al., 2011). 
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Ao avaliar a ação do estradiol sobre o receptor de NMDA espinhal em 

fêmeas no modelo de distensão colorretal, o estudo evidenciou que o 

estímulo doloroso foi fortemente atenuado pela administração intratecal de 

antagonista de NMDA nas fêmeas ovariectomizadas, sem reposição 

hormonal, comparadas às ovariectomizadas que receberam o hormônio. O 

resultado deste experimento sugere que o estradiol age na modulação do 

processamento noceptivo espinhal pelo aumento da expressão e da 

fosforilação da subunidade NR1 dos receptores de NMDA, contribuindo para 

a ampliação da atividade deste receptor (Tang et al., 2008). 

Em um modelo de neuropatia periférica induzida por etanol em ratos 

machos e fêmeas, essa substância induziu hiperalgesia mais rapidamente e 

com maior intensidade nas fêmeas comparadas com os machos. No entanto, 

após a ovariectomia cirúrgica o álcool não mais causou hiperalgesia, porém 

com a reposição de estradiol o quadro álgico se manifestou de forma 

acentuada sugerindo significativa ação hormonal (Dina et al., 2007). 

3.5 Envelhecimento e Percepção Dolorosa 

O envelhecimento da população humana é fenômeno recente na 

história da humanidade e vem ocorrendo em velocidade crescente nos últimos 

50 anos, já não mais se limitando aos países ditos desenvolvidos, mas 

tornando-se um fenômeno mundial. O envelhecimento traz consigo 

morbidades que são específicas da idade e outras que se tornam mais 

frequentes com o envelhecer, como é o caso da dor, cuja prevalência é maior 

em pessoas mais velhas que em populações mais jovens (Ashmawi, 2011). 
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A dor é o sintoma mais comum para procura de tratamento médico. 

Cerca de 80% das queixas em consultório geral são relacionadas à dor 

(Turk, 1996). Estudos populacionais na Ásia, África, Europa e Américas 

evidenciaram que 21,5% dos entrevistados relataram terem sentido dor nos 

últimos seis meses (Gureje et al., 1998). Na população idosa, a prevalência 

de dor é bastante elevada (Helme e Gibson, 1999). A incidência de dor 

crônica em idosos varia entre 25 a 80%. Nos idosos residentes em seus 

próprios domicílios, a prevalência variou entre 25 e 50% (Helme e Gibson, 

1999; Blyth et al., 2001). Nos idosos residentes em clínicas de longa 

permanência, a prevalência foi bastante significativa, sendo que 45 a 80% 

eram portadores de dor moderada ou forte subtratada (Ferrel, 1995; 

Bernabei et al., 1998). 

Prover analgesia em pacientes idosos é um grande desafio. A dor aguda 

ou crônica é um grande obstáculo para melhorar a qualidade de vida. Dores 

articulares, como osteoartrite e dores musculoesqueléticas são mais frequentes 

em idosos, assim como alguns tipos de dor neuropática, como a neuropatia 

diabética dolorosa, a neuralgia pós-herpética e a doença discal degenerativa 

(Chiba e Ashmawi, 2011). Idosos apresentam maior vulnerabilidade às lesões 

teciduais e têm maior chance de evoluir com cronificação da dor. 

A dor no idoso é uma das mais importantes causas de morbidade, 

pois se relaciona fortemente com a incapacidade de manutenção de uma 

vida mais saudável e independente, devido às importantes limitações 

funcionais, mesmo para atividades simples diárias. Como muitas síndromes 

geriátricas, a dor e a limitação funcional possivelmente representam um 
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fenômeno que ocorre simultaneamente e que necessita ser diagnosticado e 

tratado de forma eficaz (Andrews et al., 2013). 

Na prática diária, a avaliação da dor no idoso é particularmente difícil 

devido a alterações motoras, cognitivas, sensoriais e de comunicação 

frequentes que, em algumas situações, podem dificultar a avaliação. A base 

biológica das alterações que ocorrem na nocicepção com o envelhecimento 

permanece desconhecida (Pickering et al., 2002). 

Pouco se conhece a respeito das diferenças na percepção dolorosa 

entre os sexos em pessoas idosas. 

3.6 Estudos em Humanos 

Estudo prospectivo, realizado entre 1998 e 2008, que incluiu 2.283 

participantes acima de 60 anos, entre os quais 18% tinham dor forte, 

evidenciou que as mulheres tinham 65% de chances de terem dor, os 

homens 54% e os participantes com maiores queixas de dor desenvolveram 

maior incapacidade funcional, no entanto, não apresentaram maior risco de 

morte (Andrews et al., 2013). 

Outro estudo que avaliou a relação entre dor e limitação funcional na 

meia idade e na idade avançada, incluiu 18.531 participantes com queixas de 

dor, classificados de acordo com o grau de limitação para as atividades 

diárias, evidenciou que 24% dos participantes tinham dor forte e 

apresentavam importantes limitações funcionais. O grau de limitação funcional 

foi semelhante nos participantes de meia idade com dor quando comparados 

aos de idade avançada que não tinham dor (Covinsky et al., 2009). 
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Estudo que avaliou a prevalência de dores crônicas em idosos que 

vivem na própria residência ou em instituições geriátricas no Canadá, 

mostrou que 38% dos idosos institucionalizados sentiam dores regularmente 

enquanto que apenas 27% dos que viviam em casa referiam dores. Em 

ambos os grupos a incidência de dores crônicas foi maior em mulheres que 

em homens. Os pesquisadores concluíram que a dor crônica é um dos 

maiores problemas de saúde para idosos, particularmente para os que vivem 

em instituições, sendo necessário ter mais estudos para melhor controle da 

dor crônica nos pacientes institucionalizados (Ramage-Morin, 2008). 

Com a idade, o controle inibitório endógeno à dor parece apresentar 

um declínio funcional (Iwata et al., 1999), provavelmente devido às 

mudanças relacionadas à idade no funcionamento do SNC, acompanhadas 

de alterações no sistema opioide endógeno, o que pode em parte explicar as 

frequentes queixas de dor no idoso. 

3.7 Estudos em Animais 

Existem poucos modelos experimentais de dor em animais idosos. É 

aceito que a percepção dolorosa muda com o envelhecimento, entretanto, 

essa mudança não é uniforme. Gagliese e Ferrel (2005) observaram que 

alguns estudos em animais que avaliaram os efeitos da idade sobre a 

sensibilidade cutânea à dor em diferentes modelos experimentais 

apresentaram resultados conflitantes, como aumento, diminuição ou 

ausência de alterações dessa sensibilidade. 
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A resposta hiperalgésica a estímulos mecânicos em modelo de dor 

neuropática evidenciou diferenças ao longo do tempo em ratos jovens e 

idosos. Inicialmente, três dias após a realização da lesão, não foi encontrada 

diferença, entretanto, a resposta hiperalgésica cessou nos animais jovens no 

vigésimo primeiro dia, mas se manteve até o trigésimo quinto dia nos 

animais idosos (Novak et al.,1999). 

Ao avaliar a influência da idade e a relação entre dor crônica e 

alterações cognitivas como locomoção, exploração do ambiente, 

comportamento de ansiedade e depressão, memória espacial, memória 

espacial recente e flexibilidade, em ratos com três, 10 e 22 meses em 

modelo de dor neuropática crônica, pela lesão dos nervos tibial e peroneal, 

ramos do nervo isquiático, os autores verificaram que os ratos idosos 

tiveram mais alterações cognitivas e comportamentais, mostrando-se mais 

vulneráveis que os jovens e os de meia idade (Leite-Almeida et al., 2009). 

O comportamento doloroso após a lesão neuropática em modelo de 

constrição de nervo isquiático foi menor em ratos muito idosos com idade 

entre 36 e 39 meses, do que em ratos adultos com idade entre quatro e seis 

meses, e em ratos idosos com 24 meses de idade, no entanto, para 

estímulos que causaram dor aguda os ratos muito idosos apresentaram 

maior sensibilidade comparados com os demais (Pickering et al., 2006). 

Outro estudo que comparou a resposta à dor neuropática e 

inflamatória em dois modelos de lesão nervosa periférica em ratos jovens 

com quatro e seis meses e ratos idosos com 24 e 26 meses, evidenciou 

diferença na hiperalgesia mecânica em função do modelo de dor neuropática 

utilizado (Crisp et al., 2003). 
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A dor muscular não tem sido muito estudada. Estudo comparativo 

entre ratos jovens com dois meses e idosos com 30 meses evidenciou que a 

dor muscular após exercício foi mais prolongada em ratos idosos do que em 

animais jovens (Taguchi et al., 2007). 

É importante ressaltar que os estudos citados foram realizados em 

ratos do sexo masculino, e não foram localizados estudos que relacionam os 

efeitos do envelhecimento na percepção dolorosa nas ratas idosas. 

3.8 Dor Neuropática 

A dor neuropática é definida como dor causada por lesão ou doença 

do sistema nervoso somatossensitivo (von Hehn et al., 2012). Para 

satisfazer a definição de dor neuropática é necessária a ocorrência de lesão 

ou doença demonstrável que atenda aos critérios diagnósticos neurológicos 

(Jensen et al., 2011). 

A dor neuropática aflige milhões de pessoas em todo o mundo, e sua 

prevalência na população geral varia entre 1% e 2% (Bouhassira et al., 

2008). Existem problemas nos estudos epidemiológicos sobre dor 

neuropática em razão da modificação da definição que ocorreu em 2010, o 

que provavelmente contribuiu para dificultar a avaliação da prevalência geral 

da dor neuropática na população humana. 

As dores neuropáticas podem ser decorrentes de lesões no SNC e/ou 

periférico. Após a lesão do nervo ocorrem mudanças adaptativas nos 

neurônios sensitivos e também nas vias nociceptivas e SNC, o que resulta 

em dor espontânea e hipersensibilidade. Como resultado a síndrome da dor 
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neuropática apresenta uma complexa combinação de sintomas, os quais 

variam de indivíduo para indivíduo. Essa variação depende de diferentes 

mecanismos fisiopatológicos, como resultado da convergência de fatores 

etiológicos, genotípicos e ambientais (von Hehn et al., 2012). 

Diversas doenças comuns, lesões e intervenções podem causar dor 

neuropática. As causas podem ser de origem tóxico-metabólicas, pós-

traumáticas, compressivas, imunológicas, infecciosas e hereditárias (Woolf e 

Mannion, 1999). 

O estudo experimental da dor neuropática é feito em modelos animais 

que simulam o quadro clínico pertinente a essa condição, possibilitando aos 

pesquisadores entender o mecanismo da dor e o desenvolvimento de 

terapias mais eficientes (Jaggi et al., 2011). Existem diferentes modelos de 

dor neuropática como a constrição de nervo isquiático, a transecção parcial 

do nervo isquiático, a transecção completa do nervo isquiático, a neuropatia 

diabética, a neuropatia inflamatória do nervo isquiático, ligadura de raiz 

espinhal entre outros (Jaggi et al., 2011). Neste estudo optou-se pelo modelo 

de ligadura de raiz espinhal de L5 descrito por Kim e Chung (1992). 

 

 



 

 

4 MÉTODOS 
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4.1 Animais 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), sob o número 

130/10 (Anexo A), e obedeceu às recomendações para experimentos que 

envolvem dor em animais conscientes (Zimmermann, 1983). 

Todos os experimentos foram realizados em ratos Wistar machos e 

fêmeas, jovens e idosos, provenientes do Centro de Bioterismo da 

Faculdade de Medicina da USP. Para fins deste estudo foram considerados 

como jovens, ratos com três semanas de idade para as fêmeas e dois 

meses de idade para os machos, e como idosos os ratos machos e fêmeas 

com 24 meses de idade. 

4.2 Grupos Experimentais 

Os animais foram alocados aleatoriamente em grupos. O pesquisador 

que realizou as avaliações comportamentais não sabia a que grupo 

experimental pertencia o animal. 

Foram estudados os seguintes grupos experimentais: 

- Ratos jovens orquiectomizados. 

- Ratos jovens não-orquiectomizados. 

- Ratos idosos orquiectomizados. 
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- Ratos idosos não-orquiectomizados. 

- Ratas jovens ooforectomizadas sem reposição17β-estradiol. 

- Ratas jovens ooforectomizadas com reposição 17β-estradiol. 

- Ratas idosas. 

4.3 Procedimentos Experimentais 

4.3.1 Técnica anestésica 

Para a indução da anestesia geral para realização dos procedimentos, 

os animais foram colocados em uma câmara de vidro transparente com 

medidas de 15 x 25 x 15 cm, dotada de cobertura transparente para 

possibilitar visualização do animal, e com orifício na parte anterior e posterior 

para permitir entrada e saída de oxigênio (O2), gases anestésicos e gás 

carbônico (CO2), respectivamente. O agente utilizado na indução anestésica 

foi o isoflurano, na concentração de 2 a 4% em fração inspirada de oxigênio 

(FiO2) de 1; administrado por vaporizador calibrado e mantido pelo tempo 

necessário para que o animal apresentasse perda dos reflexos posturais. A 

seguir o animal era retirado da câmara e posicionado, com uma máscara 

facial para ratos, pela qual continuava a ser administrado o isoflurano como 

na câmara. A avaliação da profundidade da anestesia geral foi realizada pelo 

monitoramento dos movimentos das patas, coloração das mucosas, 

frequência respiratória e expansão torácica. 
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4.3.2 Ooforectomia bilateral 

Ratas com três semanas de idade (pré-púberes) sob anestesia geral 

com isoflurano, foram colocadas em decúbito dorsal horizontal e, após 

antissepsia local com iodopovidine, submetidas à incisão de 1 cm na linha 

média abdominal. Os ovários foram, então, localizados e, realizada a 

ligadura dos ovidutos com fio de seda 4-0, incluindo os vasos sanguíneos 

em seu terço distal. Os ovidutos foram seccionados e os ovários removidos. 

A musculatura e a pele foram suturadas com fio mononylon 4-0 (adaptado 

de Dina et al., 2007). Ao final da anestesia, o animal recebeu morfina 0,1 mg 

por via subcutânea (SC) para analgesia. Após cinco dias as suturas de pele 

foram retiradas sob anestesia geral. 

4.3.3 Reposição de 17β-estradiol 

Sete dias após a ooforectomia foi iniciada a reposição de 17β-

estradiol, conjugado a pastilhas (Innovative Research of America, Sarasota, 

FL, USA). As pastilhas foram implantadas na região dorsal do animal, sob 

anestesia geral. Cada pastilha tinha o diâmetro de 3 mm. Foram utilizadas 

pastilhas de 0,36 mg, que liberavam 6μg/dia (25 μg/kg). As pastilhas tinham 

liberação contínua de hormônio por 60 dias. A reposição nos grupos foi 

realizada por 14 dias antes do início dos experimentos comportamentais, e 

mantida ao longo de todo o período de observação, que foi de 28 dias. 
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4.3.4 Orquiectomia bilateral 

Ratos com três meses de idade sob anestesia geral com isoflurano 

foram colocados em decúbito dorsal horizontal e, após antissepsia local com 

iodopovidine, submetidos à incisão de 1 cm na linha média da bolsa escrotal. 

O acesso a cada testículo foi feito através da túnica vaginal, que foi aberta, e 

após identificação do testículo, o mesmo foi retirado juntamente com o ducto 

deferente ipsilateral. O procedimento foi realizado nos dois testículos, as 

túnicas fechadas com fio mononylon 4-0, e realizada a sutura da pele com o 

mesmo fio. Ao final da anestesia, o animal recebeu 0,1 mg de morfina SC 

para analgesia. A sutura da pele foi retirada sob anestesia geral, cinco dias 

após a orquiectomia. 

4.3.5 Ligadura de raiz de L5 

Sob anestesia geral com isoflurano, o rato foi colocado em posição 

prona, feita tricotomia, antissepsia com iodopovidine, incisão da pele na 

região dorsal, divulsão da musculatura paraespinal dos processos 

espinhosos da quarta raiz lombar (L4) até o início da região sacral. Os 

processos transversos de L5 e da sexta raiz lombar (L6) foram 

cuidadosamente retirados até a visualização das raízes nervosas, ao nível 

da raiz sensitiva, posterior. Foi feita a ligadura da raiz de L5 do lado 

esquerdo com fio de seda 6-0, e em seguida realizada a secção do nervo 1 

mm distal à ligadura. Foi feita hemostasia rigorosa na região e, 

posteriormente, realizada sutura da pele com fio mononylon 4-0. Antes da 

emergência da anestesia, o animal recebeu 0,1 mg de morfina SC para 
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analgesia pós-operatória (adaptado de Kim e Chung, 1992). A retirada dos 

pontos foi feita no quinto dia pós-operatório sob anestesia geral. Nos dias 

seguintes à cirurgia, os animais que apresentaram distúrbios de marcha, por 

lesão motora, foram excluídos do estudo. O limiar de retirada depois do 

estímulo mecânico foi testado na pata posterior esquerda. 

4.4 Estudo Comportamental 

4.4.1 Limiar de retirada da pata após estímulo mecânico 

Os estudos comportamentais foram realizados entre às 9:00 e às 

15:00 horas. Todos os animais, jovens e idosos foram colocados em gaiolas 

com livre acesso à água e alimentação, em número de dois animais por 

gaiola. 

Os ratos foram colocados sobre tela plástica com aberturas de, 

aproximadamente 1 cm2. Após período de trinta minutos para adaptação ao 

local das medições, foram realizadas medidas de limiar de retirada da pata 

após estímulo mecânico utilizando o analgesímetro digital Von Frey (Insight 

Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil). O estímulo foi aplicado na região plantar 

da pata posterior esquerda. Os valores foram obtidos em gramas, a carga 

máxima foi limitada a 60 g para evitar lesões teciduais na pata. Foram 

obtidas cinco medidas, com intervalo de quatro minutos entre cada medida e 

calculadas as médias. 
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4.4.2 Tempos de observação nos grupos 

Os animais foram testados antes da ligadura e no sétimo, 14º, 21º e 28o 

dia pós-ligadura. Esse período foi escolhido baseado nos critérios estabelecidos 

para o tempo de hiperalgesia mecânica, que pode durar até 70 dias, sendo 

mais intensa nas primeiras semanas, portanto a opção foi de sete dias, período 

agudo, até 28 dias, período de hiperalgesia mais evidente (Kim e Chung, 1992). 

A escolha deste período de avaliação de 28 dias também considerou a idade 

avançada dos ratos idosos, que apresentavam risco de morte, o que poderia 

aumentar as perdas caso o período de observação fosse mais prolongado. 

4.5 Tamanho da Amostra 

O tamanho da amostra foi calculado para permitir a identificação das 

diferenças entre os grupos, utilizando α = 0,05 e o poder do teste estatístico 

= 0,80, foi de oito animais por grupo. O número total de animais foi estimado 

em 59 animais, porem com as perdas estimadas em 15%, em função da 

técnica, o número aumentou para 68 animais. 

4.6 Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada comparando os grupos em função 

da reposição hormonal, idade e sexo. Após confirmação da distribuição 

normal dos dados, os mesmos foram comparados sendo utilizado o teste 

ANOVA com medidas repetidas para dois fatores: grupo e tempo. Em caso 

de distribuição não normal foram utilizados testes não paramétricos. 
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4.7 Sacrifício dos Animais 

Ao final dos experimentos todos os animais foram sacrificados com 

excesso de CO2 e, posteriormente, toracotomia e secção dos átrios 

cardíacos para sangramento, sendo levados ao setor de descarte de animais 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

 

 

 



 

 

5 RESULTADOS 
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Os resultados estão apresentados com média ± erro padrão em 

tabelas e gráficos, sempre comparando os resultados entre dois dos grupos 

de animais submetidos ao experimento. 

Os dados evidenciaram que durante os 28 dias de observação todos 

os animais apresentaram comportamento hiperalgésico após a ligadura da 

raiz de L5. 

A hiperalgesia ocorreu independentemente do sexo do animal, da 

presença ou ausência de hormônios gonadais ou da idade. 

A hiperalgesia mecânica foi mais intensa nos primeiros dias de 

observação, com tendência a diminuição no 28º dia. 
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5.1 Comparação entre Ratos Jovens e Idosos Não-Orquiectomizados 

Não houve diferença na hiperalgesia mecânica, quando se comparou 

os ratos jovens não-orquiectomizados com os ratos idosos não-

orquiectomizados, sendo os resultados semelhantes do sétimo ao 28º dia 

após a ligadura (Tabela 1 e Gráfico 1). 

Tabela 1 - Limiar de retirada da pata nos ratos jovens e idosos não-
orquiectomizados, em gramas (Dados apresentados com média ± 
erro padrão) 

Momento da 
Avaliação 

Ratos jovens 
não-orquiectomizados 

Ratos idosos 
não-orquiectomizados 

Basal 55,7±3,9 53±3,9 

7º dia 17,9±7,8 18,5±7,2 

14º dia 23,8±6,4 22,6±8,9 

21º dia 22,5±6,2 28,8±15,4 

28º dia 26,7±7,5 32,4±8,3 

Gráfico 1 - Limiar de retirada da pata em ratos jovens e idosos não- 
orquiectomizados submetidos à ligadura de raiz de L5 
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5.2 Comparação entre Ratos Jovens e Idosos Orquiectomizados 

Não houve diferença na hiperalgesia mecânica, quando se comparou os 

ratos jovens orquiectomizados com os ratos idosos orquiectomizados, sendo os 

resultados semelhantes do 7º ao 28º dia após a ligadura (Tabela 2 e Gráfico 2). 

Tabela 2 - Limiar de retirada da pata em ratos jovens e idosos orquiectomizados, 
em gramas (Dados apresentados com média ± erro padrão) 

Momento da 
Avaliação 

Ratos jovens 
orquiectomizados 

Ratos idosos 
orquiectomizados 

Basal 54,4±2,8 51,5±4,9 

7º dia 14,3±5,8 16,6±7,9 

14º dia 16,7±7,6 14,2±7,6 

21º dia 17,7±6,1 19,4±10 

28º dia 24,4±14,2 19,4±8,1 

Gráfico 2 - Limiar de retirada da pata em ratos jovens e idosos orquiectomizados 
submetidos à ligadura de raiz de L5 
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5.3 Comparação entre Ratos Idosos Com e Sem Orquiectomia 

Quando se comparou ratos idosos com e sem orquiectomia em 

relação à hiperalgesia mecânica após a ligadura, houve diferença no 14º 

(14,2 ± 7,6 g vs 22,6 ± 8,9 g, p = 0,038) e 28º (19,4 ± 8,1 g vs 32,4 ± 8,3 g, 

p = 0,002) dias após a ligadura, com tendência à significância no 21º dia 

(19,4 ± 10 g vs 28,8 ± 15,4 g, p = 0,09)(Tabela 3 e Gráfico 3). 

Tabela 3 - Limiar de retirada da pata nos ratos idosos com e sem orquiectomia, 
em gramas (Dados apresentados com média ± erro padrão) 

Momento da 
Avaliação 

Ratos idosos 
orquiectomizados 

Ratos idosos 
não-orquiectomizados 

Basal 51,5±4,9 53±3,9 

7º dia 16,6±7,9 18,5±7,2 

14º dia 14,2±7,6 22,6±8,9 

21º dia 19,4±10 28,8±15,4 

28º dia 19,4±8,1 32,4±8,3 

Gráfico 3 - Limiar de retirada da pata em ratos idosos com e sem orquiectomia 
submetidos à ligadura de raiz de L5 
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5.4 Comparação entre Ratos Jovens Com e Sem Orquiectomia 

Quando se comparou ratos jovens com e sem orquiectomia em 

relação à hiperalgesia mecânica após a ligadura, não se evidenciou 

diferença no limiar de retirada da pata após a ligadura de L5 durante todo o 

período, no entanto, houve discreta tendência à significância no 14º dia 

(16,7 ± 7,6 g vs 23,8 ± 6,4 g, p = 0,065) (Tabela 4 e Gráfico 4). 

Tabela 4 - Limiar de retirada da pata nos ratos jovens com e sem orquiectomia, 
em gramas (Dados apresentados com média ± erro padrão) 

Momento da 
Avaliação 

Ratos jovens 
orquiectomizados 

Ratos jovens 
não-orquiectomizados 

Basal 54,4±2,8 55,7±3,9 

7º dia 14,3±5,8 17,9±7,8 

14º dia 16,7±7,6 23,8±6,4 

21º dia 17,7±6,1 22,5±6,2 

28º dia 24,4±14,2 26,7±7,5 

Gráfico 4 - Limiar de retirada da pata em ratos jovens com e sem orquiectomia 
submetidos à ligadura de raiz de L5 
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5.5 Comparação entre Ratas Jovens Ooforectomizadas Com e Sem 

Reposição de 17β-estradiol 

As ratas jovens que receberam a reposição de 17β-estradiol 

apresentaram menor limiar de retirada da pata após a ligadura de L5 quando 

comparadas às que não receberam a reposição de 17β-estradiol, no 7º dia 

(9,7 ± 2,9 g vs 14,3 ± 4,4 g, p = 0,026), no 14º dia (13,9 ± 7,8 g vs 21,8 ± 4,6 g, 

p = 0,028), no 21º dia (13 ± 4,1 g vs 28,3 ± 12,3 g, p = 0,005) e no 28º dia 

(17,4 ± 4,3 g vs 30,5 ± 8,8 g, p = 0,002) (Tabela 5 e Gráfico 5). 

Tabela 5 - Limiar de retirada da pata nas ratas jovens ooforectomizadas com e 
sem reposição de 17β-estradiol, em gramas (Dados apresentados 
com média ± erro padrão) 

Momento da 
Avaliação 

Ratas jovens 
ooforectomizadas com 

reposição de 17β-
estradiol 

Ratas jovens 
ooforectomizadas sem 

reposição de 17β-
estradiol 

Basal 45,1±3,1 49±4,2 

7º dia 9,7±2,9 14,3±4,4 

14º dia 13,9±7,8 21,8±4,6 

21º dia 13±4,1 28,3±12,3 

28º dia 17,4±4,3 30,5±8,8 

Gráfico 5 - Limiar de retirada da pata em ratas jovens ooforectomizadas com e 
sem reposição de 17β-estradiol, submetidas à ligadura de raiz de L5 
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5.6 Comparação entre Ratas Idosas e Ratos Idosos Orquiectomizados 

A comparação entre ratas idosas e ratos idosos orquiectomizados em 

relação à hiperalgesia mecânica após a ligadura, não demonstrou diferença 

no limiar de retirada da pata após a ligadura de L5 durante todo o período 

(Tabela 6 e Gráfico 6). 

Tabela 6 - Limiar de retirada da pata nas ratas idosas e nos ratos idosos 
orquiectomizados, em gramas (Dados apresentados com média ± 
erro padrão) 

Momento da 
Avaliação 

Ratas idosas 
Ratos idosos 

orquiectomizados 

Basal 54,8±4,3 51,5±4,9 

7º dia 24,2±5,6 16,6±7,9 

14º dia 18,7±6,4 14,2±7,6 

21º dia 24,3±9,2 19,4±10 

28º dia 23,6±6,7 19,4±8,1 

Gráfico 6 - Limiar de retirada da pata em ratas idosas e ratos idosos 
orquiectomizados, submetidos à ligadura de raiz de L5 
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5.7 Comparação entre Ratas Jovens Ooforectomizadas com Reposição 

de 17β-estradiol e Ratos Jovens Não-Orquiectomizados 

As ratas jovens ooforectomizadas com reposição de 17β-estradiol 

apresentaram menor limiar de retirada da pata quando comparadas aos ratos 

jovens não-orquiectomizados no 7º (17,9 ± 7,8 g vs 9,7 ± 2,9 g, p = 0,023), no 14º 

(23,8 ± 6,4 g vs 13,9 ± 7,8 g, p = 0,008), no 21º (22,5 ± 6,2 g vs 13 ± 4,1 g, p = 

0,008) e no 28º dias (26,7 ± 7,5 g vs 17,4 ± 4,3 g, p = 0,006) (Tabela 7 e Gráfico7). 

Tabela 7 - Limiar de retirada da pata em ratas jovens ooforectomizadas com 
reposição de 17β-estradiol e ratos jovens não-orquiectomizados, 
em gramas (Dados apresentados com média ± erro padrão) 

Momento da 
Avaliação 

Ratas jovens 
ooforectomizadas com 

reposição hormonal 

Ratos jovens 
não-orquiectomizados 

Basal 45,1±3,1 55,7±3,9 

7º dia 9,7±2,9 17,9±7,8 

14º dia 13,9±7,8 23,8±6,4 

21º dia 13±4,1 22,5±6,2 

28º dia 17,4±4,3 26,7±7,5 

Gráfico 7 - Limiar de retirada da pata ratas jovens ooforectomizadas com 
reposição de 17β-estradiol e ratos jovens não-orquiectomizados, 
submetidos à ligadura de raiz de L5 
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5.8 Comparação entre Ratas Jovens Ooforectomizadas Sem Reposição 

de 17β-estradiol e Ratos Jovens Orquiectomizados 

A comparação entre ratas jovens ooforectomizadas sem reposição de 

17β-estradiol e ratos jovens orquiectomizados não evidenciou diferença em 

relação à hiperalgesia mecânica após a ligadura de raiz de L5 (Tabela 8 e 

Gráfico 8). 

Tabela 8 - Limiar de retirada da pata em ratas jovens ooforectomizadas sem 
reposição de 17β-estradiol e ratos jovens orquiectomizados, em 
gramas (Dados apresentados com média ± erro padrão) 

Momento da 
Avaliação 

Ratas jovens 
ooforectomizadas sem 

reposição de 17β-
estradiol 

Ratos jovens 
orquiectomizados 

Basal 49±4,2 54,4±2,8 

7º dia 14,3±4,4 14,3±5,8 

14º dia 21,8±4,6 16,7±7,6 

21º dia 28,3±12,3 17,7±6,1 

28º dia 30,5±8,8 24,4±14,2 

Gráfico 8 - Limiar de retirada da pata em ratas jovens ooforectomizadas sem 
reposição de 17β-estradiol e ratos jovens orquiectomizados, 
submetidos à ligadura de raiz de L5 
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5.9 Comparação entre Ratas Idosas e Ratas Jovens Ooforectomizadas 

Sem Reposição de 17β-estradiol 

A comparação entre ratas idosas com ratas jovens ooforectomizadas 

sem reposição de 17β-estradiol em relação à hiperalgesia mecânica após a 

ligadura evidenciou maior limiar para a retirada da pata nas ratas idosas apenas 

no sétimo dia (24,2 ± 5,6 g vs 14,3 ± 4,4 g, p = 0,002) (Tabela 9 e Gráfico 9). 

Tabela 9 - Limiar de retirada da pata em ratas idosas e ratas jovens 
ooforectomizadas sem reposição de 17β-estradiol, em gramas 
(Dados apresentados com média ± erro padrão) 

Momento da 
Avaliação 

Ratas idosas 

Ratas jovens 
ooforectomizadas sem 

reposição de 17β-
estradiol 

Basal 54,8±4,3 49±4,2 

7º dia 24,2±5,6 14,3±4,4 

14º dia 18,7±6,4 21,8±4,6 

21º dia 24,3±9,2 28,3±12,3 

28º dia 23,6±6,7 30,5±8,8 

Gráfico 9 - Limiar de retirada da pata em ratas idosas e ratas jovens 
ooforectomizadas sem reposição de 17β-estradiol, submetidos à 
ligadura de raiz de L5 

 
 



 

 

6 DISCUSSÃO 
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6.1 Modelo Experimental 

No início deste projeto, o objetivo era estudar vários modelos de dor e 

envelhecimento, como dor aguda inflamatória com os clássicos modelos 

carragenina e formalina, e dor pós-inflamatória com o modelo da incisão 

plantar (Brennan et al., 1996). No entanto, era necessário o envelhecimento 

de animais. 

O processo de envelhecimento foi realizado no Centro de Bioterismo 

da Faculdade de Medicina da USP. Os ratos eram liberados pelo biotério 

com idade adulta entre seis e sete meses, e deixados para envelhecer em 

outro local do biotério até completar dois anos de idade. O processo era 

longo e a taxa de mortalidade dos animais foi bastante alta, o que 

impossibilitou a realização dos estudos com animais idosos para todos os 

modelos propostos. 

A opção foi pelo modelo de dor neuropática uma vez que os 

resultados dos estudos experimentais até o momento são controversos para 

o sexo feminino, e inexistentes para as fêmeas idosas. 

O modelo de dor neuropática escolhido foi o de ligadura de raiz 

espinhal de L5, sendo estudadas as variáveis: sexo, presença de hormônios 

gonadais e envelhecimento. A escolha deste modelo foi considerada 

adequada para este estudo, pois a opção por outros modelos de dor 
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neuropática não se mostrou apropriada, pois o modelo de constrição do 

nervo isquiático apresenta certo grau de variação nos animais quanto à 

hiperalgesia, o que pode complicar as análises quantitativas, ou o modelo de 

completa transecção do nervo isquiático, que ao ser seccionado induz ao 

animal um comportamento de autotomia (Jaggi et al., 2011). 

O modelo de ligadura de raiz espinhal de L5 é considerado um dos 

mais refinados, pois neste modelo a alodínia, dor espontânea, hiperalgesia 

mecânica e térmica surgem a partir de 24 a 48 horas e persistem por 

aproximadamente 10 a 16 semanas. Comparado com outros modelos a 

ligadura de raiz espinhal de L5 tem como vantagem a separação entre 

segmento nervoso lesado e intacto mais precisa, e com isso menos lesão 

dos nervos periféricos, porém, este modelo necessita de maior acurácia e é 

mais complicado que os demais devido ao risco de hemorragia e morte dos 

animais (Kim e Chung, 1992; Jaggi et al., 2011). 

6.2 Idade, Sexo e Hormônios Gonadais 

A maior parte dos estudos sobre dor neuropática em modelos 

experimentais foi realizada até o momento em ratos machos jovens (Jasmin et 

al., 1998; Porreca et al., 1999; Robinson e Meert, 2005; Obara et al, 2009; Miller 

et al., 2013; Acosta et al., 2014). A opção pelo sexo masculino decorre do fato 

que o componente hormonal não varia como nas fêmeas em consequência do 

ciclo estral, o que pode interferir com a interpretação dos resultados. 

Apesar da maior parte dos estudos em dor neuropática terem sido 

obtidos com ratos machos jovens, existem alguns estudos de 
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envelhecimento em modelos experimentais de dor neuropática em machos 

adultos ou idosos (Leite-Almeida et al., 2009; Pickering et al., 2006; Crisp et 

al., 2003). 

Estudos de dor neuropática no sexo feminino são escassos (Dina et 

al., 2007), e não foram encontrados estudos em modelos de dor neuropática 

em animais idosos do sexo feminino, o que pode aumentar a relevância dos 

resultados obtidos nesta pesquisa. 

O efeito do envelhecimento na dor neuropática ainda não está bem 

estabelecido. Alguns estudos mostraram que ratos idosos evoluíram com 

hiperalgesia mecânica após lesão de nervo (Kim et al., 1995). Foram 

encontradas diferenças na hiperalgesia térmica em função do modelo de dor 

neuropática utilizado (Crisp et al., 2003), no qual os ratos idosos 

apresentaram comportamento doloroso mais intenso em modelo de ligadura 

parcial de nervo isquiático do que em modelo de constrição deste nervo, ou 

seja, modelo de inflamação neurogênica, e a hiperalgesia mecânica 

manteve-se por tempo mais prolongado em animais idosos do que em 

jovens (Novak et al., 1999). 

Por outro lado, ratos muito idosos, com 36 meses exibiram 

comportamento doloroso menos exuberante que ratos adultos ou idosos 

com 24 meses após constrição de nervo isquiático, e os ratos idosos ou 

muito idosos apresentaram maior sensibilidade a estímulos que causaram 

dor aguda (Pickering et al., 2006). Ratos de meia idade com 15 meses 

apresentaram resposta hiperalgésica menos robusta que ratos jovens ou 

adultos (Chung et al. 1995). 
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Neste estudo, além do efeito envelhecimento sobre a dor neuropática, 

estudou-se também o efeito do sexo e dos hormônios gonadais. Ao contrário 

de outros estudos, os resultados apresentaram consistência. 

Neste estudo houve a preocupação de estudar a influência da variável 

hormonal em machos, evento não realizado em pesquisas anteriores (Kim et 

al., 1995; Novak et al., 1999; Crisp et al., 2003), não sendo identificada a 

diferença entre ratos jovens e idosos orquiectomizados. Também não houve 

diferença entre ratos não-orquiectomizados jovens e idosos. Estes dados 

diferem dos evidenciados por outros autores, que comprovaram alterações 

na percepção à dor em outros modelos de dor neuropática com o 

envelhecimento em machos (Kim et al., 1995; Novak et al., 1999; Crisp et al., 

2003). 

Entretanto, os ratos idosos não-orquiectomizados, apresentaram menor 

hiperalgesia mecânica que os ratos idosos orquiectomizados. A diferença 

ocorreu no décimo quarto e vigésimo oitavo dias após a ligadura da raiz de 

L5, sugerindo ação antinociceptiva da testosterona nos animais idosos. 

A testosterona parece desempenhar importantes efeitos organizacionais 

no processamento da dor no SNC e periférico ao longo do desenvolvimento. 

A administração de testosterona reverteu o aumento da sensibilidade à 

estimulação mecânica em modelo de dor inflamatória em ratos 

orquiectomizados em idade adulta, porém ratos que foram orquiectomizados 

ao nascer não apresentaram resposta semelhante. O efeito organizacional 

da testosterona sugere que a presença deste hormônio ao longo dos anos 

tem importância na antinocicepção (Borzan e Fuchs, 2006). 
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O efeito analgésico da testosterona entre ratos orquiectomizados e 

não-orquiectomizados já foi demonstrado em modelo de dor pós-operatória e 

formalina (Ashmawi, 2011) e em modelo de dor visceral (Affaitati et al., 

2011). A presença da testosterona é necessária para a analgesia induzida 

por clonidina (Thompson et al., 2008; Nag e Mokha, 2009). 

O efeito antinociceptivo da testosterona foi menos evidente em ratos 

jovens. Não houve diferença entre ratos jovens orquiectomizados e não-

orquiectomizados, mas houve tendência à significância (p = 0,065) entre o 

limiar de retirada da pata, com diminuição do limiar de retirada da pata nos 

ratos gonadectomizados, possivelmente devido à ação antinociceptiva da 

testosterona, demonstrada em estudo no qual a gonadectomia em animais 

adultos aumentou a resposta ao estímulo mecânico em modelo de dor 

inflamatória, e o efeito foi revertido pela administração de testosterona 

(Borzan e Fuchs, 2006). 

A diminuição dos níveis de estradiol decorrente da menopausa, que 

em ratas ocorre ao redor dos 16 meses de vida (Sone et al., 2007), e a 

ausência total de testosterona em ratos idosos orquiectomizados, permitiu 

comparar a variável sexo no envelhecimento. Este estudo evidenciou que 

ratos idosos orquiectomizados e ratas idosas não apresentaram diferenças 

no limiar de retirada da pata após a ligadura de raiz de L5, sugerindo que a 

percepção à dor entre os sexos não se altera no envelhecimento. 

A presença dos hormônios gonadais em animais jovens foi avaliada 

em ratos jovens não-orquiectomizados e ratas jovens com reposição de 17β-

estradiol. Os ratos jovens não-orquiectomizados apresentaram limiares de 

retirada mais altos que as fêmeas com reposição hormonal, sugerindo tanto 
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efeito antinociceptivo da testosterona como efeito pró-nociceptivo do 17β-

estradiol. 

A variável sexo, em animais jovens, foi avaliada comparando os ratos 

jovens orquiectomizados com as ratas jovens sem reposição de 17β-

estradiol, não sendo evidenciada diferença no limiar de retirada da pata 

durante todo o período, sugerindo que apenas o sexo, sem a presença dos 

hormônios gonadais, não interfere na percepção dolorosa, entretanto, os 

hormônios gonadais são importantes. 

Diferenças entre machos e fêmeas em modelos de dor neuropática já 

foram demonstrados em modelo de ligadura parcial de nervo isquiático 

(Coyle et al., 1996), lesão do nervo infraorbital e isquiático (Domingues et al., 

2009), ligadura de raiz de L5 (LaCroix-Fralish et al., 2005), lesão medular 

(Hubscher et al., 2010). Em lesão de nervo isquiático a ablação dos REα e β 

eliminou a diferença entre os sexos (Li et al., 2009). Os estudos 

comprovaram aumento de alodinia tátil ou térmica em fêmeas, o que sugere 

importante ação do estradiol no limiar da dor. 

Ao avaliar a ação dos hormônios gonadais no modelo de dor 

neuropática este estudo comprovou que a presença do estradiol é 

importante para a expressão da dor. 

Foi demonstrado neste estudo efeito pró-nociceptivo do estradiol, uma 

vez que as ratas jovens com reposição de 17β-estradiol apresentaram limiar 

de retirada menor que ratas jovens sem reposição durante todo o período 

após a ligadura de raiz de L5, evidenciando assim o efeito pró-nociceptivo 

desse hormônio. 
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A expressão espinhal de REs ocorre durante a embriogênese, e estes 

também contribuem para a moforgênese no desenvolvimento dos 

interneurônios no corno dorsal, visto que nesta região há o processamento 

da informação dolorosa e o estradiol desempenha papel importante na 

nocicepção (Fan et al., 2007). 

O estradiol injetado em fêmeas ovariectomizadas 48 horas antes do 

estímulo doloroso diminuiu a antinocicepção mediada pela ação da 

clonidina, agonista no receptor α2-adrenérgico, proteína G ligada a receptor, 

presente no corno dorsal da medula e mediador da inibição descendente à 

dor (Nag e Mokha, 2006; Thompson et al., 2008). 

A ação do estradiol na redução da antinocicepção induzida pela 

clonidina no teste de retirada da cauda em fêmeas foi mediada por este 

hormônio no corno dorsal, ativando a ERK I/II, responsável pelo aumento na 

excitabilidade neuronal, enquanto que o antagonista dos REs no corno 

dorsal aboliu sua ação sobre o receptor α2-adrenérgico. Por ser de ação 

rápida esse mecanismo provavelmente é não-genômico (Nag e Mokha, 

2014). 

O efeito nociceptivo do estradiol também ocorreu em modelo de dor 

neuropática induzido por etanol em ratas jovens (Dina et al., 2007). 

As ratas jovens sem reposição de 17β-estradiol apresentaram limiar 

de retirada da pata mais baixo que as ratas idosas apenas no sétimo dia 

após a ligadura, sendo semelhantes nos outros tempos observados. Torna-

se difícil atribuir este efeito à idade, já que nos outros momentos 

observados, não houve diferença entre os grupos. Esse resultado pode estar 
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relacionado ao efeito agudo pró-nociceptivo do estradiol, que nos primeiros 

dias após a ooforectomia se manteve presente. Supondo que as ratas 

idosas estão no período de menopausa, ou seja, com níveis muito baixos de 

estradiol, a diferença aguda na percepção dolorosa em ratas jovens, pela 

diminuição nos níveis de estradiol, pode significar que a exposição da fêmea 

aos estrogênios durante a fase reprodutiva de sua vida seja responsável 

pela maior intensidade da dor, que ocorreu nas ratas jovens, na primeira 

semana após a ligadura. 

Os efeitos ativacionais agudos dos hormônios gonadais foram 

observados em modelo de lesão de raiz de L5, nos quais houve diminuição 

da sensibilidade mecânica e térmica pós-lesão em fêmeas púberes e adultas 

ovariectomizadas seis semanas antes da lesão, no entanto, nas fêmeas 

ovariectomizadas duas semanas antes da lesão houve aumento da 

sensibilidade, demonstrando que o efeito do estradiol se mantém por algum 

tempo, mesmo depois da ovariectomia (LaCroix-Fralish et al., 2005). 

Um aspecto do processo de envelhecimento não controlado neste 

estudo foi o enfado ou monotonia que ocorre em animais colocados em 

gaiolas por longos períodos de tempo até o envelhecimento (Olsson e 

Dahlborn, 2002). O envelhecimento dos animais foi realizado em gaiolas, 

sendo colocados dois animais por gaiola, em caso de morte de um dos 

animais, o animal sobrevivente foi mantido só. Neste tipo de ambiente houve 

pouca estimulação externa e escassa interação do animal com o meio, o que 

poderia causar tipos de comportamentos diferentes dos animais que 

envelheceram em grupos maiores ou em locais mais espaçosos. 
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O efeito do enfado e monotonia sobre a dor não é bem conhecido, mas 

não foi evidenciada diferença entre animais que envelheceram em ambientes 

mais ricos ou isolados no único teste comportamental de dor estudado, o teste 

da placa quente, embora tenha ocorrido aumento na expectativa de vida em 

animais que envelheceram em ambientes ricos quando comparados com 

animais que envelheceram em ambientes isolados (Altun et al., 2007). 

6.3 Considerações Finais 

Este trabalho procurou estudar influências do envelhecimento, sexo e 

hormônios gonadais sobre a dor neuropática, em particular, no modelo de 

ligadura de raiz espinal de L5 em ratos. Os resultados forneceram subsídios 

que evidenciaram o papel pró-nociceptivo do estradiol em ratas jovens e o 

efeito antinociceptivo das gônadas masculinas em ratos idosos. 

O tratamento das dores neuropáticas é complexo, e as respostas 

ainda não são as mais adequadas. Existem diversos fármacos utilizados no 

tratamento dos pacientes, no entanto a eficácia é muitas vezes imprevisível, 

o manejo das doses é em algumas situações difícil e a ocorrência de efeitos 

adversos é frequente (Haanpää et al., 2011). 

Atualmente as variáveis envelhecimento e sexo ainda não são muito 

consideradas, tanto na avaliação da dor quanto na prescrição de 

tratamentos analgésicos. O conhecimento dos múltiplos fatores envolvidos 

na dor neuropática, como a diferença entre os sexos e no processo do 

envelhecimento, pode orientar para o desenvolvimento de terapêuticas 

analgésicas mais adequadas, que nos permitam obter melhores resultados. 
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E desejável, que no futuro próximo, a avaliação da dor seja cada vez 

mais individualizada levando em consideração sexo e idade, o que 

proporcionará a prescrição de tratamentos mais eficazes às diferentes 

populações de indivíduos portadores de dor em geral, e dor neuropática em 

particular. 

 

 

 



 

 

7 CONCLUSÕES 
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Nas condições em que foi realizado este estudo, a análise dos 

resultados permite inferir as seguintes conclusões: 

a) A hiperalgesia mecânica após ligadura de raiz de L5 foi semelhante 

entre ratos jovens machos e fêmeas. 

b) Houve diminuição da hiperalgesia mecânica após ligadura de raiz 

de L5 em ratas idosas. 

c) A presença da gônada masculina diminuiu a hiperalgesia mecânica 

após ligadura de raiz de L5 em ratos idosos. 

d) A reposição de 17β-estradiol aumentou a hiperalgesia mecânica ao 

estímulo mecânico após a ligadura de raiz de L5 em ratas jovens 

ooforectomizadas. 

 

 

 



 

 

8 ANEXOS 
 



ANEXOS - 58 

 

Anexo A - Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo 
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Anexo B - Valor do limiar de retirada da pata dos animais estudados 

Ratos idosos orquiectomizados 

 
Rato 

1 
Rato 

2 
Rato 

3 
Rato 

4 
Rato 

5 
Rato 

6 
Rato 

7 
Rato 

8 
Rato 

9 
Rato 

10 
Rato 
11 

Basal 51,3 47 55,3 50,5 52,7 53,6 52,7 55,6 50,5 39,6 57,3 
7

°
 dia 14,7 18,8 8,8 28,2 8,9 8,5 29,9 14,3 23,3 18,5 8,5 

14
°
 dia 22,3 12,6 7,3 8,1 6,3 9,9 31,2 14,2 20,72 11 12,2 

21
°
 dia 11,7 18 30,4 7,2 15,8 12,3 34,9 26 33,8 12 11,6 

28
°
 dia 15,5 33,3 17,7 13,6 24,8 11,1 29,9 12,7 28,4 12,4 13,6 

Ratos jovens orquiectomizados 

 
Rato 

1 
Rato 

2 
Rato 

3 
Rato 

4 
Rato 

5 
Rato 

6 
Rato 

7 
Rato 

8 

Basal 55,5 51,5 55,9 59,3 53,2 50,5 53,9 55 
7

°
 dia 15,1 17,3 16,1 25,4 8,9 6,7 10,6 14,5 

14
°
 dia 9,6 17,6 26,7 29,4 9,9 11,4 15,8 12,9 

21
°
 dia 9,9 18,8 25,6 26,9 18 12,5 16,8 12,7 

28
°
 dia 7,7 26,5 25,5 41,8 46,4 12,9 24,2 10,2 

Ratos idosos não orquiectomizados 

 
Rato 

1 
Rato 

2 
Rato 

3 
Rato 

4 
Rato 

5 
Rato 

6 
Rato 

7 
Rato 

8 
Rato 

9 

Basal 60 52,4 47,7 51,3 51,3 50,7 58,1 54,4 51,3 
7

°
 dia 26,3 31,2 8,9 21,9 12,8 11,4 19,1 17,3 17,6 

14
°
 dia 30,4 14,8 9,5 29,4 17,6 12,8 31,4 31,5 26,2 

21
°
 dia 28,25 13,8 25,1 28,4 18,4 11,3 48,8 26,9 58 

28
°
 dia 34,5 15,8 33,1 37,1 38,1 31,5 45,6 26,7 29,5 

Ratos jovens não orquiectomizados 

 
Rato 

1 
Rato 

2 
Rato 

3 
Rato 

4 
Rato 

5 
Rato 

6 
Rato 

7 
Rato 

8 

Basal 59,8 56,5 54,4 60 56,6 58,3 50,8 49,3 
7

°
 dia 30,9 14,1 14,5 25,5 21,6 10,1 8 18,9 

14
°
 dia 19,8 32,3 21,2 30,4 30,8 15,6 21,3 18,9 

21
°
 dia 26 18,7 28,4 30,8 19,8 26,6 15,2 14,9 

28
°
 dia 24,6 27,7 19,9 37,7 38,6 21,7 23,9 19,6 

Ratas idosas 

 
Rato 

1 
Rato 

2 
Rato 

3 
Rato 

4 
Rato 

5 
Rato 

6 
Rato 

7 

Basal 58 56,9 56,3 56,9 57,8 46,8 50,7 
7

°
 dia 28,36 15,66 32,72 22,26 22,1 26,7 21,3 

14
°
 dia 29 19,4 19,4 23,8 10,4 13 15,8 

21
°
 dia 43,6 23,9 26,3 21,9 17,9 15,3 21,1 

28
°
 dia 26,3 34,2 28,9 22,9 20,8 19,3 13,8 
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Ratas jovens ooforectomizadas com reposição de 17β-estradiol 

 
Rato 

1 
Rato 

2 
Rato 

3 
Rato 

4 
Rato 

5 
Rato 

6 
Rato 

7 
Rato 

8 

Basal 47,1 44,7 47,6 44,2 48,9 42,6 39,3 46,4 
7

°
 dia 14 9 13 11,7 8,6 8,4 6 6,6 

14
°
 dia 26,1 3,95 25,4 10,6 12,4 13,4 9,6 10,4 

21
°
 dia 18,8 5,7 15,8 11,9 10,7 10,8 14,1 16,4 

28
°
 dia 21,6 13,7 22,2 10,3 14,4 19,6 17,3 20,4 

Ratas jovens ooforectomizadas sem reposição de 17β-estradiol 

 
Rato 

1 
Rato 

2 
Rato 

3 
Rato 

4 
Rato 

5 
Rato 

6 
Rato 

7 
Rato 

8 

Basal 48,9 52,6 44,7 55,5 46,3 52,5 47,9 43,7 
7

°
 dia 16,3 11,3 7,3 13,8 14,3 22,8 14,4 14,2 

14
°
 dia 20,3 17,6 17,8 21,5 26,8 25,6 16,4 28,5 

21
°
 dia 20,7 36,4 13,4 50,6 23,8 37,4 26,5 17,7 

28
°
 dia 31,7 37,1 16,5 40,9 40,8 27,6 21,8 27,9 
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