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Abstract 

There is no cure for rheumatoid arthritis affecting over 1% of the world population 

between 35 e 65 years old suffering chronic inflammation causing pain, swelling, 

stiffness, degeneration e joint deformities. Disease-modifying anti-rheumatic drugs 

(DMARDs) are expensive e immunosuppressive, increasing the risk of severe infections 

e malignancies. Here, we analyzed the potential of the vagus nerve to control 

experimental arthritic inflammation. Our results indicate that the afferent vagus nerve 

controls arthritic joint inflammation by activating specific sympatho-excitatory brain 

areas, such as the paraventricular hypothalamic nucleus (PVN) e the locus coeruleus 

(LC). PVN or LC stimulation decreased articular inflammation, but only LC integrity was 

necessary for vagal control of arthritic inflammation. Cortical electrical stimulation above 

the parietal cortex activated LC e PVN, mimicked vagal activation but induced a better 

control of arthritic joint inflammation. These results suggest a neuroimmune brain map 

to control side-specific lateral arthritic joint inflammation without noticeable side effects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: 1. Vagus nerve; 2. Rheumatoid arthritis; 3. Sympathetic; 4. PVN; 5. LC; 6; 

Parietal cortex; 7. Norepinephrine; 8. Inflammation; 9. Neutrophil; 10. Cortical 

stimulation  
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Resumo 

A atrite reumatóide é uma doença inflamatória crônica, sem cura, que afeta cerca de 1% 

da população mundial entre 35 e 65 anos, cujos sinais e sintomas incluem dor, edema, 

rigidez, degeneração e deformidades articulares. O atual tratamento da artrite reumatóide 

consiste no uso de drogas anti-reumáticas modificadores de doença (DMARDs), porém 

são compostos caros e imunossupressivos que podem elevar o risco de infecções graves 

e malignidades. No presente estudo, analisamos o nervo vago como potencial 

imunomodulador da inflamação que ocorre na artrite reumatóide experimental. Nossos 

resultados indicam que a estimulação vagal aferente controla a inflamação articular por 

meio da ativação de áreas encefálicas simpatoexcitatórias, tais como o núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN) e o locus coeruleus (LC). A estimulação do PVN 

ou do LC diminui a inflamação na articulação, mas somente a integridade do LC foi 

obrigatória para o controle vagal da inflamação na artrite. A estimulação elétrica cortical 

direcionada para o córtex parietal ativou o LC e o PVN, mimetizando a ativação vagal, 

porém induziu um melhor controle da inflamação. Esses resultados sugerem a existência 

de um mapa encefálico neuroimune capaz de controlar a artrite sem causar efeitos 

colaterais observáveis. 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: 1. Nervo vago; 2. Artrite Reumatóide; 3. Simpático; 4. PVN. 5. LC; 6. 

Córtex Parietal; 7. Noradrenalina; 8. Inflamação; 9. Neutrófilo; Estimulação Cortical 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Aspectos clínicos da artrite reumatóide 

A artrite reumatóide (AR) é uma poliartropatia autoimune e de caráter 

inflamatório. Estudos epidemiológicos mostram que a AR afeta 0,5 a 1% da população 

mundial e principalmente indivíduos entre 35 e 65 anos (Lawrence et al. 1998, Alamanos 

e Drosos 2005). No Brasil, a AR acomete 0.2% a 1% da população adulta (30 e 60 anos) 

(Marques-Neto et al. 1993), afetando  3 vezes mais mulheres que homens (Symmons et 

al. 1994, ACR-Guidelines 1996, Laurindo et al. 2002). Além disso, a constante 

inflamação causada pela AR pode aumentar significativamente os índices de morbidade, 

principalmente em indivíduo adultos-jovens, incapacitando-os de realizar atividades de 

vida diária e profissionais, gerando impactos significativos na vida do paciente e altos 

custos econômicos e sociais para o Estado (ACR-Guidelines 1996, Feldmann et al. 1996). 

De um ponto de vista clínico, a AR é caracteriza por uma artropatia periférica e 

simétrica derivada de intenso processo inflamatório mediado principalmente pelo influxo 

de células do sistema imune  para o espaço sinovial  levando à deposição de fibrina, 

formação de pannus e consequentes deformidades estruturais  (Fleming et al. 1976, 

Dularay et al. 1988, Kitsis e Weissmann 1991, Koopman 2001) (Figura 1). Apesar da 

etiologia da AR ser ainda desconhecida, vários estudos mostram o envolvimento de 

fatores genéticos, ambientais, infecciosos e hormonais. 
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Figura 1. Análise comparativa ilustrativa entre joelho normal e artrítico. Figura esquemática 

da representação de um corte longitudinal comparando um joelho normal (esquerda) e um 

acometido pela artrite reumatóide (direita). Adaptado de Feldmann, 1995. 
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1.2. Fatores genéticos envolvidos na artrite reumatóide  

Desde a década de 1970 a associação entre fatores genéticos e a susceptibilidade 

à AR já era observada e estudada em diversas populações. Em 1976, Stastny mostrou que 

linfócitos de diferentes paacientes com AR não reagiam entre si, sugerindo que ambos 

linfócitos expressavam antígenos de histocompatibilidade (HLA) semelhantes,. 

Posteriormente, em 1978, Stastny mostrou que 70% dos pacientes acometidos pela AR 

de origem caucasiana expressavam um marcador comum em seus linfócitos, o HLA-DR1 

(na época conhecido como antígeno Ia4 associado ao HLA-Dw4), encontrado no 

cromossomo humano 6p21 (Stastny 1978). Porém, essa associação foi infrutífera quando 

estudada em outras populações, tais como indianos, coreanos e judeus ashkenazis (Ollier 

e Thomson 1992, Lee et al. 2009), propondo que outros antígenos HLA poderiam estar 

envolvidos. 

Em 1987, estudos mostraram que o locus HLA-DRB1 (o qual codifica a cadeia ß 

do MHC II) poderia estar associado à susceptibilidade à AR, visto codificar uma 

sequência comum de aminoácidos da fenda de ligação ao antígeno (epitopo 

compartilhado) na cadeia DRB1, a qual poderia estar envolvida na apresentação de auto-

peptídios antigênicos (Gregersen et al. 1987). De fato, outros estudos imunogenéticos 

utilizando diferentes populações humanas mostraram que cinco alelos HLA estão 

fortemente associados à incidência da AR: DRB1*0401, DRB*0404, DRB*0101, 

DRB*0405 e DRB1*1402, sendo que os três primeiros estão mais associados à 

susceptibilidade à AR em pacientes de origem caucasóide, o DRB1*0405 em pacientes 

de origem asiática, e o último em pacientes oriundos dos índios da América do Norte 

(Nichol e Woodrow 1981, Schiff et al. 1982, Ohta et al. 1982, Sanchez et al. 1990, 

Willkens et al. 1991, Pile et al. 1992). Em outro estudo utilizando gêmeos finlandeses e 

britânicos, estimou-se que fatores genéticos contribuem somente em 50% para a 
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incidência de AR (MacGregor et al. 2000), e os outros 50% restantes estariam associados 

a outros fatores, tais como ambientais, imunológicos e hormonais. 

1.3. Fatores hormonais envolvidos na artrite reumatoide 

De fato, mulheres acometidas por doenças autoimunes apresentam uma maior 

imunorreatividade antigênica, maior produção de imunoglobulinas e anticorpos 

específicos quando comparadas às suas contrapartes, sugerindo o possível envolvimento 

de hormônios esteróides na incidência da AR (Zandman-Goddard et al. 2007, Fairweather 

et al. 2008). Além disso, estudos mostraram  associação entre  menarca precoce e 

irregularidades menstruais ao risco de desenvolvimento de doenças autoimunes, tais 

como lúpus e AR (Karlson et al. 2004, Costenbader et al. 2007). Corroborando esse fato, 

homens artríticos possuem níveis significativamente mais baixos de testosterona que seus 

correlatos não afetados (Spector et al. 1988). Porém, numa revisão escrita por Lockshin, 

o autor mostrou que é incorreto combinar todas as doenças autoimunes em umaconstrução 

mecanística simples, visto que o tempo de indução, intervenção, prevenção e tratamento 

difere entre as doenças, e que outras variáveis, além da genética e hormonal, são 

indispensáveis (Lockshin 2007). 

1.4. Fatores ambientais envolvidos na artrite reumatóide 

Há uma forte correlação entre fatores ambientais e a incidência de AR. Tabagismo 

(Stolt 2003), sobrepeso e obesidade (Wesley et al. 2012), exposição à sílica (Stolt et al. 

2005), poluição do ar (Hart et al. 2009) e/ou sobrepeso no nascimento (Jacobsson 2003) 

podem estar envolvidos na suscetibilidade à AR. Além disso, mecanismos gênicos podem 

interagir com fatores ambientais para iniciar uma resposta autoimune que pode levar à 

AR (Padyukov et al. 2004, Klareskog et al. 2006). Porém, o estudo dessas variáveis na 

população ainda é árdua, custosa e não livre de contaminações estatísticas, visto muitos 
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fatores ambientais serem dificilmente dissociados para uma determinada população (ex: 

poluição do ar e inalação passiva de fumaça de cigarro e exposição à sílica).  

1.5. Fatores imunológicos envolvidos na artrite reumatóide 

Um dos principais fatores responsáveis pela manutenção do processo inflamatório 

e pela destruição e deformidade da cartilagem articular e do osso é a produção exacerbada 

de citocinas e mediadores inflamatórios, tais como o fator de necrose tumoral (TNF) e as 

interleucinas (IL), IL-1β e IL-6 (Feldman et al. 1996, Kotzin e Kappler 1998, Arend 

2001). 

1.5.1 Fator de Necrose Tumoral (TNF) 

O TNF se refere um grupo de aproximadamente dezenove citocinas que são 

responsáveis, em princípio, na indução de apoptose. Dentre elas, podemos destacar, para 

o presente estudo, o TNF-α. O TNF (caquetina ou simplesmente TNF-α) é conhecido por 

ser liberado e produzido após a ocorrência de dano celular e/ou processos inflamatórios 

(Beutler e Cerami 1988, Vilcek e Lee 1991). Em especial, o TNF-α tem papel crucial para 

a defesa do organismo contra invasões virais, bacterianas e fúngicas (Camussi et al. 

1991), pois tem a função de primar, ativar e direcionar a migraçãoleucocitária para o local 

de infecção. Além disso, o TNF-α ativa o endotélio local, levando à angiogênese, 

expressão de quimiocinas, e à ativação de células estromais, condrócitos e osteoclastos 

(McInnes e Schett 2011). O TNF é um indutor central autócrino e parácrino de outras 

citocinas inflamatórias, incluindo a IL-1, IL-6, IL-18 e GM-CSF, sendo considerado 

como crucial para a patofisiologia da AR (Feldman et al. 1996, McInnes e Schett 2011) 

(Tabela 1): 
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Tabela 1. Papel do TNF na AR. 

1. Altos níveis de TNF-α ou de seu RNAm estão presente em locais de destruição 

ativa da cartilagem 

2. Há uma alta correlação entre dano à cartilagem articular e altos níveis de TNF-

α no líquido sinovial na AR 

3. A inibição do TNFα por antagonistas do seu receptor ou anticorpos específicos 

reduzem significativamente as lesões articulares observadas na AR 

4. O uso de anticorpos recombinantes de TNF-α mimetiza os danos articulares 

observados nas articulações acometidas pela AR em modelos in vivo e in vitro 

 

Em estudos clínicos, a utilização de agentes bloqueadores de TNF possui alta 

eficácia para a melhoria do quadro clínico de pacientes com AR, porém os seus efeitos 

colaterais limita seu uso clínico e prolongado, entre eles o aumento do risco de infecções. 

(Inanc e Direskeneli 2006, Curtis et al. 2007, Carmona et al. 2007, Favalli et al. 2009, 

Galloway et al. 2010), neutropenia (Rajakulendran et al. 2006, Hastings et al. 2010), 

infecção e malignidade (Bongartz et al. 2006, Burmester et al. 2012). 

1.5.2. Interleucina 1 (IL-1) 

Outras citocinas cujos estudos mostraram associação com a patofisiologia da AR 

pertencem à família da IL-1, incluindo a IL-1α, IL-1ß, IL-1Ra, IL-18, IL-33 e IL-36 

(McInnes e Schett 2011, Garlanda et al. 2013). Em especial, a IL-1α e a IL-1ß são 

citocinas pró-inflamatórias centrais para a indução de inflamação sinovial em várias 

modelos animais. A IL-1α é encontrada geralmente constitutivamente dentro ou na 
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superfície celular de células sadias, normalmente em queratinócitos, células do epiteliais 

de mucosas, hepatócitos, pneumócitos e plaquetas (Beyer e Pisetsky 2009, Berda-Haddad 

et al. 2011). Por outro lado, a IL-1ß não é encontrada em células saudáveis, mas como 

um subproduto de monócitos sanguíneos, macrófagos teciduais e células dendríticas 

ativados pelo processo inflamatório. A produção de IL-1ß requer sinais adicionais para 

sintetizar seu RNAm, tais como produtos microbianos e citocinas inflamatórias, entre eles 

TNF-α, IL-18, IL-1α e a própria IL-1ß (Dinarello 2002, Kay e Calabrese 2004). Na 

ocorrência de um processo inflamatório crônico, a IL-1ß é responsável pela reabsorção 

óssea e destruição da cartilagem articular por meio da indução de prostaglandina PGE2 

(produzida durante processos inflamatórios), óxido nítrico, enzimas proteolíticas, 

expressão de moléculas de adesão celular, citocinas, quimiocinas e fatores angiogênicos 

(Dayer et al. 1986, Dinarello 2002, Dayer 2003, Barksby et al. 2007). Logo, a IL-1 faz 

parte de um mecanismo da retroalimentação positiva, podendo ser encontrada logo após 

o pico dos níveis de TNF-α, justificando a utilização de terapias anti-IL-1 para o 

tratamento da AR (Fleischmann 2006). 

Pacientes com AR possuem altos níveis plasmáticos e articulares de IL-1ß, os 

quais podem ser correlacionados com a progressão da doença (Pascual et al. 2005, 

Shrivastava e Pandey 2012). De fato, a administração do antagonista do receptor de IL-

1, anankira, mostrou-se mais eficaz em reduzir o processo inflamatório articular que a 

utilização de bloqueadores do TNF (Cohen et al. 2002, Schiff 2004, Bresnihan et al. 2004, 

Fleischmann 2006), inclusive com menor incidência de infecção por patógenos 

oportunistas (Bresnihan et al. 1998, Chiu et al. 2011), em pacientes com AR. Porém, 

cronicamente, a terapia anti-IL-1 levou a quadros de neutrofilia (Dinarello 2002) e o seu 

alto custo ainda limita seu uso (Clark et al. 2004). 

1.5.3. Interleucina-6 (IL-6) 
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A IL-6 é uma citocina com funções pleiotrópicas sobre a inflamação, a resposta 

imune e a hematopoese. A importância da IL-6 para a AR advém de seu papel em 

direcionar as respostas de fase aguda, tais como o aumento nos níveis plasmáticos de 

proteína C-reativa, proteína amiloide sérica (PAS), fibrinogênio e haptoglobina (Heinrich 

et al. 1990). Se a resposta de fase aguda for mantida por muito tempo, com especial 

manutenção nos níveis de IL-6 e PAS, complicações mais graves relacionadas à 

inflamação crônica podem surgir, resultando em hiperzincemia, anemias e deterioração 

de vários órgãos (Gillmore et al. 2001, Nemeth et al. 2004, Liuzzi et al. 2005). 

Cronicamente, a IL-6 pode infiltrar a medula óssea, promovendo a maturação de 

megacariócitos e consequente produção e liberação de plaquetas, aumentando a 

suscetibilidade da formação de trombos e coágulos (Ishibashi et al. 1989).  

Em nível celular, a IL-6 induz a proliferação de queratinócitos (Grossman et al. 

1989) e a geração de colágeno por fibroblastos (Duncan e Berman 1991), podendo levar 

à deformidade articular observada na AR. Além disso, em combinação com o TGF-ß, a 

IL-6 leva à diferenciação de células Th-17 (principais produtoras de IL-17, uma citocina 

altamente inflamatória) em detrimento das Tregs (principais células reguladoras da 

respota imune) (Bettelli et al. 2006, Korn et al. 2009). Esse desbalanço Th17/Treg é um 

fator significativo para a quebra da tolerância imunológica, e está patologicamente ligado 

ao desenvolvimento de doenças inflamatórias autoimunes (Kimura e Kishimoto 2010).  

Corroborando esses dados, estudos clínicos demonstraram altos níveis de IL-6 no 

tecido sinovial de pacientes com AR (Kishimoto 2005). De fato, a administração de 

antagonistas do receptor para IL-6 em pacientes com AR melhora o quadro clínico 

articular e reduz a progressão da doença (Nishimoto et al. 2008, Koike et al. 2013). No 

entanto, Nishimoto e colaboradores analisaram 143 indivíduos portadores de AR por um 

período de 5 anos. Desses, 112 desenvolveram alterações nos níveis de colesterol total e 

28 desenvolveram neutropenia moderada a grave, e outros estudos mostram outros efeitos 
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colaterais, como elevação das transaminases hepáticas e do perfil lipídico (Koike et al. 

2013, Genovese et al. 2015), o que ainda impõe restrições ao seu uso. 

Resumidamente, pode-se afirmar que o TNF-α, a IL-1 e a IL-6 tem papel 

importante na inflamação e na destruição cartilaginosa e óssea (Figura 2). A adição de 

anticorpos bloqueadores de TNF-α, IL-1 ou IL-6 provou-se ser eficaz, porém os efeitos 

colaterais produzidos por essas terapias muitas vezes não superam seus benefícios no 

longo prazo. 
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Figura 2. Citocinas e sua influência na inflamação. Efeito esquemático mostrando a tendência 

de produzir efeito pró ou anti-inflamatório por diferentes compostos biológicos produzidos 

durante um processo inflama inflamação. IFNγ: interferon-γ; GM-CSF: fator estimulador de 

colônias de granulócitos e macrófagos; TGFß: fator de crescimento tumoral-ß; IL-1RA: 

antagonista do receptor da IL-1; sTNF-R: receptor solúvel do TNF. 
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1.6. Neutrófilos e o processo inflamatório 

Neutrófilos (também conhecidos como leucócitos polimorfonucleares ou PMNs) 

representam 60% de todos os leucócitos circulantes. São constantemente produzidos pela 

medula óssea, porém possuem curto tempo de vida entrando em apoptose 24 horas após 

sua completa diferenciação. Os neutrófilos são caracterizados por sua habilidade de 

agirem como células fagocíticas, liberar enzimas proteolíticas de grânulos 

citoplasmáticos e produzir espécies de reativos do oxigênio na presença de dano tecidual 

ou patógenos invasores (Nemeth e Mocsai 2012) (Figura 3). 
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Figura 3. Compostos produzidos e atividades exercidas pelo neutrófilo na mediação da 

inflamação. 
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A resposta inflamatória mediada por neutrófilos é um processo de várias etapas, 

inicialmente caracterizada por sua adesão ao endotélio (ativado pelo processo 

inflamatório local) seguido de sua extravasamento e migração para os tecidos inflamados 

(Huber et al. 1991, Borregaard et al. 2007, Borregaard 2010) (Figuras 4 e 5). Ao alcançar 

o tecido inflamado, os neutrófilos interagem com células imunes locais, para modular, 

influenciar e potencializar as respostas imunes inatas e auxiliar as respostas adaptativas 

através da síntese e liberação de mediadores solúveis (tais como citocinas) (Kasten et al. 

2010, Jaeger et al. 2012, Schuster et al. 2012, Micheletti et al. 2013). A modulação da 

resposta imune pelos neutrófilos é mediada por quatro funções principais: 1) secreção de 

uma ampla variedade de citocinas que podem regular a função de quase todas as células 

imunes; 2) aumento da expressão de receptores de membrana para essas e outras 

citocinas/quimiocinas; 3) potencialização das interações célula-célula; e 4) liberação de 

proteases que pode ativar ou inativar citocinas e quimiocinas (Pindjakova e Griffin 2011, 

Wright et al. 2014) (Figura 4).  
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Figura 4. Cascata de adesão leucocitária. A cascata de adesão leucocitária consiste de ao menos 

5 etapas: 1) captura + rolamento; 2) Frenagem; 3) Parada; 4) Adesão; e 5) Transmigração. Os 

passos iniciais são mediados pela interação de selectinas na superfície pelo endotélio com 

ligantes glicosilados expressos na superfície dos neutrófilos (representado pela ligação P-

selectina/PSGL-1). Os passos intermediários e finais são mediados pela ligação de ligantes de 

integrinas nos neutrófilos com proteínas de adesão no endotélio (LFA-1/ICAM-1). Sinais 

adicionais para aumentar a frenagem e adesão dos neutrófilos são fornecidos pela ligação de 

quimiocinas locais a receptores acoplados à proteína G nos neutrófilos (CXCL1 e CXCL2). 

Adaptado de Pindjakova e Griffin, 2011.  
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Morfologicamente os neutrófilos possuem duas características distintas: o formato 

de seu núcleo (polimorfo) e o formato de seus grânulos,. Seus grânulos podem ser 

classificados em quatro grupos: 1) primários ou azurofílicos; 2) secundários ou 

específicos; 3) terciários (gelatinases); e 4) vesículas secretórias. Uma ampla variedade 

de estímulos induz a liberação desses grânulos, tais como componentes do complemento, 

componentes encontrados na superfície de fungos (zimosan) e bactérias (fMLP e LPS – 

ligantes de receptores do tipo Toll) e o próprio TNF. Além disso, os neutrófilos expressam 

praticamente todos os receptores do tipo toll (TLR), exceto o TLR-3, permitindo o 

reconhecimento de uma ampla variedade de padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs) e ao dano tacidual (DAMPs) (Borregaard et al. 2007, Borregaard 2010, Prince 

et al. 2011).  

Porém, à medida que a resposta imune perpetuada pelos neutrófilos leva à 

resolução do patógeno ou da lesão, o constante recrutamento e consequente ativação de 

neutrófilos para o local de inflamação pode se tornar aberrante e causar o 

desenvolvimento de patologias associadas ao dano tecidual e/ou levar a um processo 

inflamatório disseminado.  

1.6.1. Papel dos neutrófilos na artrite reumatóide 

Estudos clínicos mostram que neutrófilos ativados são comumente encontrados 

no líquido sinovial e no panus na AR (Barnhart et al. 1967, Belcher 2002, Wittkowski et 

al. 2007), principalmente nos estágios iniciais da doença (Dularay et al. 1988, 1990, Kitsis 

e Weissmann 1991). Além disso, grande parte dos neutrófilos encontrados na circulação 

sistêmica de pacientes com AR se encontra primado (menor limiar para serem ativados), 

expressando altos níveis de uma forma do TNF ancorado à membrana celular (Wright et 

al. 2014) e são mais propensos à produção de compostos reativos do oxigênio (ROS) 

(Eggleton et al. 1995). Adicionalmente, neutrófilos também podem expressar o complexo 
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MHC II+peptídio e apresentar potenciais auto-antígenos às células T, contribuindo para 

o deslocamento da resposta imune inata para adaptativa (Cross et al. 2003). 

Concomitantemente a esses fatos, a vida útil dos neutrófilos pode ser prolongada de 

poucas horas para vários dias devido ao ambiente articular na AR, como na ocorrência de 

hipóxia e na presença de citocinas anti-apoptóticas, tais como TNF, GM-CSF e IL-18 

(Lally et al. 2005, Raza et al. 2006, Parsonage et al. 2008, Kebir e Filep 2013), levando a 

uma retroalimentação positiva do processo inflamatório local (Figura 5).  

Em sintonia com os fatos acima descritos, neutrófilos poderiam se tornar 

importantes alvos terapêuticos para o tratamento da AR (Cascão et al. 2010, Schmutz et 

al. 2010). De fato, fármacos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) podem retardar a 

desgranulação e atividade dos neutrófilos (Neal et al. 1987, Pillinger et al. 1998). Efeito 

similar é observado com o uso de corticóides (Youssef et al. 1996), drogas antirreumáticas 

de modificação da doença (DMARDs) (Kraan et al. 2000) e inibidores do TNF (Broeder 

et al. 2003). Porém, essas terapias se mostraram incompletas para a resolução da doença 

ou possuem efeitos colaterais que se sobrepõem aos efeitos terapêuticos (vide tópicos 

anteriores).  

Uma potencial alternativa ao uso de terapias medicamentosas seria a manipulação 

do sistema imune por meios endógenos.   
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Figura 5. Efeito dos neutrófilos na artrite reumatóide. Esquema mostrando o papel dos 

neutrófilos na inflamação articular destacando a interação entre os tipos de leucócitos infiltrados 

na articulação. A contribuição dos neutrófilos para o desenvolvimento da doença através da 

produção de mediadores imunes e enzimas pode ser visualizado no quadro verde. GM-CSF: fator 

estimulante de colônias de macrófagos/granulócitos; G-CSF: fator estimulante de colônia de 

macrófagos; Ifng: Interferon γ; BLyS: estimulador de linfócitos B. Adaptado de Cascão et al., 

2010. 
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1.7. A História das Interações Mente-Corpo 

Para os gregos do período clássico (séculos V e IV AEC) até meados do século 

XIX, o ser humano poderia ser classificado em 4 tipos de acordo com seus humores: 

sanguíneo (extrovertido e aventureiro), colérico (ambicioso e enérgico), melancólico 

(criativos e introvertidos) e fleumático (tímido e afetuoso). Em 1495, Johannes de Ketham 

publica o “Manual de Medicina”, descrevendo mais “detalhadamente” o indivíduo 

psicológica e fisicamente de acordo com os humores (Lutz 2002). Essas crenças 

hipocráticas influenciaram fortemente a medicina ocidental até meados do século XVII, 

quando do surgimento do Iluminismo, o qual criou uma nova mentalidade científica que 

se afastava cada vez mais do sobrenatural em busca de métodos mais racionais e 

empíricos para a explicação das doenças. 

1.7.1. A fisiologia como ciência natural 

Em 1747, Albrecht von Haller (1707-1777) publica o “Elementa Physiologiae 

Corporis Humani” (Elementos de Fisiologia Humana), definindo o organismo como uma 

máquina cujos processos internos são mantidos em movimento por um conjunto de forças 

que poderiam ser conhecidas por seus efeitos, mas não por suas origens. A partir de 1854, 

Claude Bernard, fisiologista Francês, formula o conceito de “Milieu Intérieur” (ambiente 

ou meio interno), descrevendo-o da seguinte maneira: 

“O ‘milieu’ supõe a perfeição do organismo em compensar e equilibrar 

instantaneamente as variações externas que ocorrem a todo o momento 

(...). Todos os mecanismos vitais, por mais variados que sejam, possuem 

sempre o único objetivo de manter a uniformidade das condições de vida 

no ambiente interno (...). A estabilidade do ambiente interno é a condição 

para a vida livre e independente”. (Bernard 1878). 
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Posteriormente, William James e Karl Lange propõem que a percepção de um 

estado mental (emoções - especialmente o medo) desencadearia uma resposta fisiológica 

reflexa no organismo, produzindo uma resposta autonômica simpática (taquicardia, 

midríase, piloereção, etc) (James 1884, Lange 1887). Nessa mesma linha de raciocínio, 

Philip Bard e Walter Cannon, cunham o termo “homeostasia” e relacionam os efeitos das 

emoções e suas consequências às respostas fisiológicas produzidas pelo sistema nervoso 

autonômico, em que a resposta simpática excitatória deprime a parassimpática inibitória 

preparando o corpo para enfrentar o estresse que lhe foi aplicado, então criando a teoria 

de Cannon-Bard e cunhando o termo ’’resposta de luta ou fuga” (Cannon 1927, 1932, 

Bard 1928) 

Em meados do século XX, o imunologista austro-húngaro Hans Selye percebeu 

que animais submetidos a diversos tipos de estresses, tais como frio, corte cirúrgico, 

choque espinal e intoxicação, desenvolviam uma síndrome comum e independentemente 

do estímulo. Essa síndrome tinha como efeito a diminuição do timo, baço e pâncreas, 

úlceras gastrointestinais e, em casos mais graves, necroses hepáticas. Influenciado por 

Claude Bernard e seu “millieu intérieur” e pela teoria homeostática de Cannon-Bard, 

Selye conceitualizou a palavra “estresse” para designar uma resposta fisiológica 

adaptativa frente a um estímulo externo aparentemente inócuo. A esse grupo de respostas 

cunhou-se o termo “Síndrome da Adaptação Geral” que levou à dissociação do estresse 

em duas vertentes: o euestresse (estresse bom) do distresse (estresse ruim e deletério) 

(Selye 1976).  

Ao longo de toda sua vida acadêmica, Hans Selye mostrou a importância crucial 

das glândulas adrenais nas respostas ao estresse. A descrição dos efeitos dos esteróides 

sintetizados no córtex adrenal sobre a função fisiológica do indivíduo complementou os 

trabalhos de Cannon sobre o papel das catecolaminas circulantes derivadas da ativação 

do sistema nervoso simpático e da medula adrenal como preparativos para uma resposta 



P á g i n a  | 41 

 

 

de luta ou fuga associadas ao estresse. Esses hormônios esteróides foram 

subsequentemente denominados de corticosteróides, sendo os produtos finais da ativação 

do que ficou conhecido posteriormente como eixo hipotálamo-hipósife-adrenal (eixo 

HPA) (Figura 6).  

 

1.7.2. O surgimento da Psiconeuroimunologia 

Em meados da década de 1940-1950, observações clínicas mostraram que 

pacientes portadores de distúrbios mentais, tais como a esquizofrenia e  transtorno 

bipolar, apresentavam uma menor contagem de linfócitos no sangue, menor produção de 

anticorpos à vacinação e aumento das respostas alérgicas (Freeman e Elmadjian 1947, 

Phillips e Elmadjian 1947, Randolph 1950), sugerindo que a predisposição a transtornos 

mentais também poderiam influenciar a resposta imune. De fato, estudos posteriores 

sugeriram a associação entre distúrbios mentais, como ansiedade e depressão, com o 

aumento na incidência de doenças crônicas, como câncer e problemas cardíacos (Fish e 

Dillon 1953, Verwoerdt e Dovenmuehle 1964, Fras et al. 1967).  
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Figura 6. Terminações simpáticas e os componentes do eixo HPA. A resposta a um estresse 

(físico ou psicológico) provoca a ativação de sistemas envolvidos com respostas autonômicas e 

neuroendócrinas no organismo. A ativação do eixo HPA consiste na produção e liberação do 

hormônio corticotrópico (CRH) na hipófise anterior por neurônios hipotalâmicos. O CRH induz 

a produção do hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) que alcança a glândula adrenal por meio 

da circulação sistêmica. Nas adrenais, o ACTH induz a liberação de noradrenalina, adrenalina 

e glicocorticoides que agem conjuntamente para promover e manter as respostas fisiológicas e 

imunológicas ideais para um determinado tipo de estresse. Adaptado de Irwin e Cole, 2011. 
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Em 1964, George Solomon cunha o termo “Psiconeuroimunologia” para designar 

o impacto da mente sobre o processo inflamatório após perceber que pacientes com AR 

apresentavam uma piora do quadro inflamatório quando apresentavam sinais e sintomas 

de depressão (Solomon 1964). Em 1975, Robert Ader e Nicholas Cohen demonstraram 

como o estado mental poderia influenciar a resposta imune em ratos. Os autores parearam 

um estímulo aparentemente prazeroso (solução de sacarose) seguido de um estímulo 

desagradável, uma injeção intraperitonial de ciclofosfamida (um agente aversivo), que 

induz, ao longo do tempo, à imunossupressão. De fato, os animais submetidos ao 

condicionamento sacarose-ciclofosfamida por 3 dias (isso é, o estímulo prazeroso é 

seguido obrigatoriamente por um estímulo aversivo) e subsequentemente expostos 

somente à sacarose ao longo de 2 meses, desenvolveram imunossupressão (Ader e Cohen 

1975). Durante a década de 1980, problemas neuropsiquiátricos proporcionados pela 

imunodeficiencia causada pelo HIV ou pelos efeitos colaterais de seu tratamento (na 

época com quimioterápicos) mostraram que estados mentais poderiam influenciar a 

resposta imune e vice-versa (Beckett et al. 1987, Beckett e Manschreck 1988). 

Ainda na década de 1980, vários estudos começaram a mostrar que diversos 

órgãos do sistema imune eram inervados pelo sistema nervoso. Entre eles, o timo e o baço 

eram especialmente inervados pelo sistema nervoso simpático (Williams e Felten 1981, 

Fuller et al. 1981, Felten et al. 1981), cujos terminais neuroniais poderiam ser encontrados 

em áreas parenquimatosas de íntima proximidade a linfócitos (Felten et al. 1981). A partir 

dos anos de 1990, houve uma intensa busca sobre como o um evento inflamatório poderia 

se comunicar com o sistema nervoso. Estudos mostraram que o nervo vago seria o 

principal conduíte neuronial para estruturas supramedulares, pois converte sinais de 

respostas inflamatórias em sinais neurais que sinalizam o SNC para induzir febre e 

alterações comportamentais (Bluthe et al. 1994, Watkins et al. 1994, Hansen e Krueger 

1997, Simons et al. 1998). A partir da virada do século XX para o XXI, novos estudos 
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mostraram como, quando e por onde essas informações trafegam para regular a resposta 

inflamatória. Porém, antes de abordar esses estudos, é preciso caracterizar os 

componentes atuais das vias neuroimunes. 

1.8. O sistema nervoso autonômico 

1.8.1. Organização anatômica do sistema nervoso autônomico 

No final do século XIX início do século XX, inúmeros estudos já apontavam a 

existência de um sistema nervoso “involuntário” cuja atividade era independente da 

vontade do indivíduo. John Newport Langley foi um dos pioneiros no estudo desse novo 

sistema involuntário, dando luz ao conceito de “sistema nervoso autonômico” (SNA). 

Através dos trabalhos de Gaskell, o qual propunha o sistema nervoso “não-voluntário” 

(visceral) como algo derivado do sistema nervoso central que migrou para a periferia 

(Gaskell 1916), Langley mostrou que o SNA era formado por sistemas independentes, 

porém cooperativos, denominados de “simpático”, “parassimpático” e “entérico” 

(Langley 1893, 1900, 1909). Tal conceito permaneceu praticamente inalterado ao longo 

dos anos.  

Atualmente o SNA é dividido em cinco componentes (Goldstein 1978, Netter 2008, 

Brodal 2010):  

1) Sistema nervoso entérico: localizado inteiramente na parede das vísceras que 

compõem o sistema digestório, começando pelo esôfago e terminando no ânus. É 

composto particularmente de plexos neuroniais ao longo das camadas muscular (plexo de 

Auerbach) e submucosa (Plexo de Meissner); 

2) Medula adrenal: responsável pela liberação de adrenalina e noradrenalina por 

células da medula da adrenal; 

3) Simpático colinérgico: localizado nas glândulas sebáceas;  

4) Simpático noradrenérgico: localizado ao longo da cadeia simpática cervical, 

torácica e lombar; 
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5) Parassimpático colinérgico: constituído pelos pares cranianos e pelo plexo sacral. 

 

Para o presente estudo serão abordados os sistemas simpático e parassimpático 

1.8.2. Divisão anatômica do sistema nervoso autonômico 

Os sistemas simpático e parassimpático consistem de dois neurônios consecutivos 

que saem do SNC para inervar o órgão alvo. O neurônio pré-ganglionar está localizado 

dentro do SNC cujo axônio termina, perifericamente, em um gânglio. O neurônio pós-

ganglionar (ou simplesmente ganglionar) possui seu corpo celular localizado dentro do 

gânglio e cujos axônios terminam intimamente nas células musculares lisas ou 

glandulares (Figura 7). A função principal de um gânglio é distribuir os sinais provindos 

do SNC, integrando a informação provinda dos neurônios pré-ganglionares com os vários 

corpos celulares que dele saem. 
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Figura 7. Organização básica da parte periférica do sistema nervoso autônomo. Note que 1) o 

neurônio pré-ganglionar simpático é menor que o ganglionar e; 2) ambos neurônios pré-

ganglionares liberam acetilcolina (ACh) no gânglio, enquanto os neurônios ganglionares 

simpáticos liberam NA (noradrenalina) e ACh (exclusivamente nas glândulas sudoríparas), e os 

parassimpáticos ACh. SNC: Sistema Nervoso Central; SNP: Sistema Nervoso Periférico. 

Adaptado de Brodal, 2008. 
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O principal neurotransmissor da parte efetora do sistema nervoso simpático é a 

noradrenalina (NA) (Euler 1946, Falck et al. 1962, Geffen et al. 1969) (Figura 7). Os 

neurônios pré-ganglionares simpáticos são encontrados na coluna intermédio-lateral da 

medula espinal entre os níveis torácico e lombar (Figura 8) e suas fibras emergem da 

medula espinal por meio das raízes ventral de T1 a L2, misturando-se às fibras somáticas 

motoras (Figura 8).  

Em relação ao sistema nervoso parassimpático, a acetilcolina (ACh) foi o 

neurotransmissor encontrado tanto nas sinapses ganglionares como nas junções 

neuroefetoras do neurônio ganglionar, embora haja raras exceções nas glândulas 

sudoríparas, pele e vasculatura coronária (Langley 1900, Dale 1914, Campbell 1970). As 

fibras pré-ganglionares parassimpáticas têm sua origem no tronco encefálico e na medula 

espinal sacral (Figura 9). Na região do tronco encefálico, os corpos dos neurônios pré-

ganglionares se originam em núcleos especializados (núcleos de Edinger-Westphal, 

salivatório e dorsal do vago), os quais se projetam para gânglios autonômicos localizados 

na cabeça. Por outro lado, fibras pré-ganglionares parassimpáticas sacrais se originam de 

neurônios localizados na coluna intermédio-lateral dos níveis L6-S1 da medula espinal 

(Mallory et al. 1989, Tanaka et al. 2013), projetando-se para os gânglios localizados na 

pelve, de forma semelhante à observada para os neurônios pré-ganglionares simpáticos.  
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Figura 8. Localização da origem dos neurônios pré-gaglionares na medula espinal. Figura 

esquemática mostrando um corte transversal da medula espinal ao nível torácico mostrando a 

(A) localização dos corpos neuronais da coluna intermédio-lateral em relação à substância 

cinzenta e branca. (B) Os feixes axonais da coluna intermédio-lateral (azul) saem da medula 

espinal juntamente com os feixes axonais dos motoneurônios (vermelho) pelo funículo ventral e 

se juntam para formar a raiz ventral. Adaptado de Brodal, 2008 (A) e Netter, 2008 (B). 
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Figura 9. Origem real dos pares cranianos. A: Fotografia da vista ventral do encéfalo humano 

mostrando os feixes axonais dos nervos cranianos parassimpáticos. I: Nervo olfatório; II: Nervo 

óptico; III: Nervo oculomotor; IV: Nervo troclear; V: Nervo trigêmeo; VI: Nervo abducente; VII: 

Nervo facial; VIII: Nervo vestíbulo-coclear; IX: Glossofaríngeo; X: Nervo vago; XI: Nervo 

acessório; XII: Nervo hipoglosso. Fotografia extraída da Faculdade de Medicina Veterinária, 

Universidade de Minnesota, (http://vanat.cvm.umn.edu/CrNAnimQuiz/). 
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De um ponto de vista restrito, podemos organizar o sistema nervoso 

parassimpático (SNP) e simpático (SNS) em duas partes distintas (Figura 10): 

1) Craniossacral ou parassimpática 

2) Tóraco (ou cérvico)-lombar ou simpática 
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Figura 10. Localização dos sistemas parassimpático e simpático. Figura esquemática de um 

corte longitudinal do encéfalo e da medula espinal mostrando as principais características 

anatômicas do sistema nervoso autônomo. Adaptado de Brodal, 2008. 
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1.8.3. Organização anatômica do gânglio simpático 

Em termos anatômicos gerais, podemos considerar 8 principais gânglios paravertebrais 

simpáticos: 

 Gânglios cervicais superior, médio e inferior 

 Glândula adrenal 

 Gânglio celíaco 

 Gânglio aórticorrenal 

 Gânglios mesentéricos superior e inferior 

 

Strack et al. (1988) examinaram a distribuição segmentar dos feixes axonais que 

inervam os diversos gânglios simpáticos e da medula adrenal em ratos, demonstrando que 

a origem dos neurônios pré-ganglionares simpáticos era encontrada exclusivamente na 

coluna intermédio-lateral da medula espinal ao longo da sua extensão tóraco-lombar 

(Figura 11).  
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Figura 11. Origem da inervação dos gânglios paravertebrais e medula adrenal. Adaptado de 

Strack et al. (1988). 
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No presente estudo, daremos atenção especial para o gânglio celíaco, o qual é 

encontrado muitas vezes fundido ao gânglio mesentérico superior, dando origem ao 

complexo celíaco/mesentérico superior (CCMS) que recebe aferências de diversas partes 

do trato grastrointestinal e simpáticas provindas exclusivamente da medula espinal 

(Elfvin e Dalsgaard 1977, Dalsgaard et al. 1982, Strack et al. 1988, Lindh et al. 1989, 

Elfvin et al. 1993) (Figura 12). 
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Figura 12. Características neuroanatômicas do CCMS. Desenho esquemático ilustrando a 

origem dos feixes neuroniais que se projetam para o complexo ganglionar celíaco/mesentérico 

superior (CCMS). As fibras nervosas alcançam o CCMS por meio de troncos nervosos 

específicos: 1: Os nervos torácicos contêm axônios cujos corpos neuroniais se originam na 

medula espinal (pré-ganglionares); 2: Os nervos mesentéricos contêm axônios de neurônios 

entéricos cujos corpos celulares se encontram no plexo mioentérico do trato gastrointestinal 

proximal; 3: Os nervos intermesentéricos contém axônios originados nos gânglios da medula 

lombar, nervos pré-ganglionares simpáticos e de processos de neurônios entéricos do cólon 

distal. Do CCMS, feixes de axônios inervam o pâncreas, fígado, intestino delgado e partes do 

intestino grosso. Adaptado de Elfvin et al., 1993. 
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1.9. Anatomia do nervo vago 

O nervo vago (VN) é o nervo parassimpático mais longo e mais importante do 

organismo, originando-se em três núcleos do tronco encefálico: núcleo do trato solitário 

(NTS), núcleo motor dorsal (DMN) e núcleo ambíguo, inervando praticamente todo o 

tórax e abdome (Figura 13). Anatomicamente podemos dividi-lo em duas porções 

principais: 1) cervical e torácica e 2) abdominal (Figura 13). 
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Figura 13. Anatomia macroscópica do nervo vago. Desenho esquemático da anatomia 

macroscópia do curso do NV ao longo de sua origem no tronco encefálico até sua porção 

terminal nas vísceras abdominais. Repare que o NV é um nervo misto composto de fibras 

aferentes (sensoriais) e eferentes (motoras). CCMS: complexo celíaco-mesentérico superior. 

Adaptado de Netter, 2008. 
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1.8.4. Porções cervical e torácica do nervo vago 

Ao sair pelo forame jugular, os NVs esquerdo e direito acompanham a artéria 

carótida ipsilateralmente e formam uma intumescência proeminente, conhecida como 

gânglio nodoso. Esse gânglio dá origem a dois feixes menores do nervo vago, o faríngeo 

e o ramo laríngeo superior (Furness 2015). À medida que descende pela artéria carótida 

rumo ao tórax, outros feixes colaterais sensoriais menores deixam o NV para inervar as 

vísceras contidas na cabeça, pescoço e tronco. Em rota descendente pelo esôfago, o NV 

entra na cavidade abdominal pelo hiato esofágico, dando origem a dois troncos, o ramo 

dorsal (posterior) e o ventral (anterior) (Figura 14). 

1.8.5. Porção abdominal do nervo vago 

Ao entrar na cavidade abdominal, o ramo ventral ou anterior do NV, contíguo ao 

NV esquerdo, se ramifica hierarquicamente em três outros feixes: 1) hepático; 2) gástrico; 

e 3) celíaco (Prechtl e Powley 1985) (Figura 14). O ramo dorsal (ou posterior) do NV, 

contíguo ao NV direito, dá origem aos nervos 1) gástrico posterior (inervando a parte 

posterior do estômago) e celíaco posterior (o qual forma axônios que se misturam aos do 

feixe celíaco da porção ventral) (Prechtl e Powley 1985) (Figura 14). O ramo hepático 

inerva o fígado e as veias portais, o ramo gástrico ventral inerva a porção anterior da 

parede do estômago, e o ramo celíaco inerva a porção posterior do estômago e o pâncreas, 

rins, intestino delgado e a parte proximal e descendente do cólon ao longo da artéria 

mesentérica superior.  
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Figura 14. Anatomia do nervo vago subdiafragmático. Desenho esquemático mostrando os três 

principais ramos vagais que inervam as vísceras abdominais por meio de uma visão anterior. 

Adaptado de Simons et al. (1998). 
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1.10. Neuroanatomia e neurofisiologia da resposta imune 

1.10.1. Respostas fisiológicas durante a resposta imune 

Estudos clínicos e experimentais demonstram, desde meados das décadas de 1950 

e 1960, que a presença de um evento imune ativo, como observada após vacinação ou em 

pacientes sépticos, induz alterações fisiológicas que incluem aumento da atividade 

simpática, ativação do eixo HPA e alterações comportamentais (Guard 1953, Briggs e 

Brown 1960, Alican e Hardy 1962, Emerson et al. 1966, Hinshaw et al. 1967, Arora e 

Sanyal 1968), propondo que, de alguma forma, o sistema nervoso poderia reconhecer e 

responder a uma resposta imune. De fato, estudos experimentais em animais já 

mostravam que fatores solúveis liberados por leucócitos ativados ou encontrados no soro 

de animais doentes poderiam induzir febre e influenciar a atividade neuronial (Menkin 

1943, Beeson 1945, Grant e Hirsch 1950, Douglas 1954, Wexler et al. 1957). Desse modo, 

Blalock propôs, em 1984, que o sistema imune teria um papel sensorial sobre o estado 

funcional do organismo, como um “sexto sentido” que detectaria a presença de patógenos, 

tumores e alérgenos para gerar uma informação que pudesse ser detectada pelo SNC 

(Blalock 1984). 

Porém a grande dúvida é de que modo a resposta imune poderia alcançar os 

neurônios centrais, visto o SNC ser coberto pela barreira-hemato-encefálica, a qual é 

virtualmente intransponível para células e macromoléculas.  

1.10.2. Mecanismos neurais da resposta imune periférica 

A barreira hemato-encefálica (BHE) permite a passagem somente de íons e 

moléculas lipídicas com menos de 400 Da, mas não de citocinas devido ao seu alto peso 

molecular (ex. TNF: 25kDa; IL-1; 31kDa; IL-6: 21kDa). Em meados da década de 1980 

e 1990, estudos sugeriam que citocinas periféricas cruzariam para o SNC em que possuem 

fenestrações na BHE, tais como nos órgãos circunventriculares (Figura 15) (Gutierrez et 
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al. 1993, Banks et al. 1994), para produzir febre e a ativação do eixo HPA (Stitt 1985, 

Katsuura et al. 1990, Niijima et al. 1991).  

Uma outra hipótese propôe que a  BHE possuía receptores específicos para 

citocinas em sua superfície externa, permitindo a entrada da citocina íntegra no SNC por 

meio de endocitose, mas este mecanismo ainda não foi elucidado (Banks et al. 1991, 

1994).  
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Figura 15. Localização dos órgãos circunventriculares. Fotomicrografia esquemática do corte 

sagital-medial de um encéfalo humano mostrando a localização dos órgãos circunventriculares. 

Adaptado de http://www.learnneurosurgery.com/blood-brain-barrier.html. 
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Outra possibilidade, mais recente, é  a liberação de mediadores inflamatórios por 

células imunes que já se encontram no SNC, dentro do sistema linfático cerebral (Figura 

16) (Louveau et al. 2015).  

A quarta e última possibilidade é ligação de moléculas inflamatórias em 

receptores expressos em neurônios periféricos que, por sua vez, sinalizariam ao SNC. De 

fato, estudos mostram que neurônios periféricos podem expressar receptores para o TNF 

(Wagner e Myers 1996), IL-1ß (Schultzberg et al. 1987)e IL-6 (März et al. 1996), 

interagindp com leucócitos (Griffin et al. 1993, Phillips e Powley 2012). Essa sinalização 

neuronial, se comparado ao sistema de sinalização humoral proposto pelos órgãos 

circunventriculares, é mais rápida e específica para diferentes órgãos, e envolve 

concentrações mínimas de citocinas para ativação neuronial. Atualmente existem várias 

vias neurais que podem responder a um evento inflamatório periférico, porém a principal 

via estudada  envolve a participação do nervo vago (NV). 

Essas hipóteses da sinalização neuro-imune se encontram resumidas na Tabela 2. 
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Figura 16. Localização do sistema linfático cerebral. Desenho esquemático do encéfalo humano 

mostrando a localização dos vasos linfáticos cerebrais (verde) que acompanham lateralmente o 

seio sagital superior (azul) e sua relação com a dura máter, aracnóide máter e pia máter 

(amarelo). Adaptado de Louveau et al. (2015). 

 

 

 

Tabela 2. Hipóteses da comunicação entre os sistema imune e neuronial 

 

1. As citocinas podem ser transportadas integralmente para dentro do encéfalo por 

meio de um sistema de transportadores seletivos localizados na barreira hemato-

encefálica; 

2. Citocinas podem agir em neurônios localizados onde a BHE é frouxa ou 

inexistente (ex: órgãos circunventriculares); 

3. Citocinas podem ser sintetizadas por células imunes residentes no SNC; 

4. Citocinas podem agir diretamente ou indiretamente sobre nervos periféricos que 

enviam sinais para o encéfalo. 
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1.10.3. O papel do nervo vago na ativação do eixo neuro-imune 

Até o final da década de 1980 ainda havia muita especulação sobre a real 

influência do sistema nervoso sobre a resposta imune e vice-versa. De fato, estudos 

experimentais mostravam que a atividade simpática possuía efeitos inibitórios sobre a 

respostas imune (Singh 1985a, 1985b, Weihe et al. 1989), enquanto o sistema 

parassimpático possuía efeitos aparentemente excitatórios (Moore e Owen 1967, Moore 

1984, Bulloch et al. 1987). No entanto, essa visão antagônica do sistema autonômico 

sobre a imunidade era muito discutível (Singh et al. 1987, Antonica et al. 1994). Num 

estudo pioneiro, Antonica e colaboradores, em vista que o timo era ricamente inervado 

pelo NV, efetuaram vagotomias seriadas para verificar a influência dos vários ramos do 

NV sobre a contagem de linfócitos na corrente sanguínea (Figura 17). 

  



P á g i n a  | 66 

 

 

 

Figura 17. Inervação do timo pelo nervo vago. Desenho esquemático da inervação do timo de 

ratos mostrando os locais de secção do nervo vago cervical (flexa aberta 1), do nervo vago 

torácico (flecha fechada 2) e do ramo laríngeo recorrente (flexa aberta 3). Adaptado de 

Antonica et al., 1994. 
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Os autores mostraram que dos três tipos de vagotomias efetuadas (cervical, 

laríngea ou torácica), somente a vagotomia cervical e laríngea diminuiu a contagem de 

linfócitos no sangue. Esses dados mostram que o NV pode influenciar a funcionalidade 

do timo e no desenvolvimento de linfócitos. Em outra parte do experimento, os autores 

estimularam eletricamente o NV (ENV) em animais vagotomizados. A ENV  aumentou 

a contagem de linfócitos sanguíneos e reverteu os efeitos imunodepressores da vagotomia 

cervical e torácica. Curiosamente, quando utilizado atropina (bloqueador muscarínico) ou 

um α-bungarotoxina + curare (bloqueador nicotínico) houve uma potencialização e uma 

inibição, respectivamente, sobre a contagem de linfócitos sanguíneos após a ENV. Os 

autores concluíram que as fibras recorrentes do NV exercem um efeito tônico e 

facilitatório sobre a liberação de linfócitos tímicos mediado especificamente por 

receptores nicotínicos. Apesar de ser um trabalho pioneiro mostrando o papel do sistema 

nervoso controlando o sistema imune, a ENV foi efetuada em animais naïve, dificultando 

a interpretação desses dados em uma condição inflamatória. 

Em relação aos experimentos que abordaram os efeitos imunomodulatórios dos 

feixes abdominais do NV, a vagotomia subdiafragmática total impediu a expressão de c-

Fos (uma proteína que indica ativação neuronal) em neurônios do hipotálamo e tronco 

encefálico em resposta à injeção intraperitonial de LPS, propondo que a sinalização 

imune-neural não é exclusividade dos órgãos circunventriculares (Wan et al. 1994).  Na 

sequência, outros estudos mostraram que esse procedimento cirúrgico também atenua 

(mas não elimina completamente) outras respostas associadas à inflamação sistêmica, tais 

como febre, anorexia e aumento de noradrenalina hipotalâmica (Fleshner et al. 1995, 

Watkins et al. 1995, Bretdibat et al. 1995, Blatteis e Sehic 1997, Goehler et al. 2000). 

Posteriormente, o ramo hepático do NV foi considerado o responsável pela de resposta 

febril (Romanovsky et al. 1997a, 1997b, Simons et al. 1998), sugerindo sua função (até o 

momento pouco conhecida) de conduíte neural entre o sistema imune e o SNC.  
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No ano de 2000, o grupo de Kevin Tracey mostrou que vagotomia cervical 

exacerba o processo inflamatório no modelo de endotoxemia, aumentando os níveis 

séricos e hepático de TNF-α, e que. Por outro lado, no mesmo estudo, a ENV cervical 

eferente reduziu o TNF sérico em mais de 70% (Borovikova et al. 2000). Além disso, a 

acetilcolina (ACh), neurotransmissor efetor da via parassimpática, inibiu a produção de 

citocinas pró-inflamatórias (TNF, IL-1ß, IL-6 e IL-18) em macrófagos humanos 

estimulados com LPS (Borovikova et al. 2000)A partir desse estudo, Tracey e 

colaboradores cunharam o termo “Via Colinérgica Anti-Inflamatória”.  

1.10.4. A Via Colinérgica Anti-inflamatória (VCA) 

Em 2003, Wang e colaboradores mostraram que a subunidade α7 do receptor 

nicotínico (α7 nACh) é um componente essencial para o funcionamento da VCA. Nesse 

estudo, a ENV não suprimiu os níveis de TNF sérico em animais deficientes (KO) para o 

receptor α7 nACh em modelos de endotoxemia. Em 2006, o mesmo grupo mostrou que 

a remoção do baço (esplenectomia) inibia os efeitos anti-inflamatório da ENV, sugerindo 

o baço como órgão efetor da VCA (Huston et al. 2006). Em 2008, a remoção da inervação 

esplênica inibiu os efeitos da ativação da VCA, sugerindo uma conexão neural entre o 

NV e o nervo esplênico, provavelmente no CCGM (Rosas-Ballina et al. 2008).  

Após a ENV, os níveis de ACh no baço aumentam exponencialmente por 20 

minutos (Rosas-Ballina et al. 2011), porém outros estudos mostraram que a meia vida da 

ACh é baixa no organismo, por volta de 2 minutos, devido à ação da aceticolinesterase 

(Chang e Huang 1975, Fertuck 1975, Berg e Hall 1975). Além disso, mesmo se a fonte 

de ACh no baço fosse derivada de terminais neurais, seria improvável que um sistema 

neural se mantivesse ativo tonicamente por tanto tempo sem causar efeitos colaterais, tais 

como bradicardia e hipotensão. De fato, Rosas-Ballina e colaboradores (2011) 

demonstraram que o efeito da ENV não era observado em camundongos NUDE 
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(deficientes em linfócitos), mas poderia ser restabelecido nos animais que recebiam a 

transferência adotiva de células T de animais controle. Desse modo, os autores mostraram 

que uma subpopulação de células T CD4 de memória (CD44high CD62Llow) esplênicas 

respondiam à NA liberada pelos terminais neurais do nervo esplênico produzindo ACh, 

a qual se ligariam nos receptores α7 nACh expressos em macrófagos do baço. A partir 

desses estudos, o grupo de Kevin Tracey conseguiu, ao longo de uma década, descrever 

toda a VCA, formulando a via neuroimune do então denominado Reflexo Inflamatório 

(VCA) (Figura 18). 
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Figura 18. O Reflexo Inflamatório. (1) Fibras eferentes pré-ganglionares do ramo celíaco do 

nervo vago (parassimpático) fazem sinapse com neurônios ganglionares do gânglio celíaco; (2) o 

gânglio celíaco dá origem ao nervo esplênico (neurônio ganglionar) que inerva o baço; (3) no 

baço, o nervo esplênico (simpático), quando ativado, libera NA na polpa branca; (4) a 

noradrenalina se liga inicialmente em receptores ß2 adrenérgicos em linfócitos TCD4 CD44high 

CD62Llow de memória; (5) os linfócitos de memória liberam ACh em resposta à NA; (6) a ACh 

se liga em receptores α7 nACh em macrófagos esplênicos; (7) a ativação de receptores α7 nACh 

em macrófagos inibe a produção de TNF-α e reduz a inflamação. AR: adrenorreceptor; ChAT: 

Coline acetiltransferase (sintetiza acetilcolina); ACh: acetilcolina; α7: α7 nACh; MØ: macrófago 

esplênico. Adaptado de Olofsson et al., 2012. 

  



P á g i n a  | 71 

 

 

1.11. A VCA Revista: críticas ao atual modelo 

Apesar de amplamente aceito que a ENV de fato possui efeitos anti-inflamatórios, 

há muita discussão sobre a neuroanatomia e neurofisiologia do modelo proposto pelo 

grupo de Kevin Tracey.  

1.11.1. Estudos macroanatômicos 

Talvez um dos primeiros estudos sobre a descrição da inervação parassimpática 

nas vísceras abdominais vem de dissecações humanas de Swan (1834), o qual descreveu 

terminações do ramo vagal posterior (dorsal) no plexo celíaco, sendo confirmado em 

estudos macroscópicos posteriores ao longo do século XIX.  

Com o avanço das técnicas de histoquímica, Hammar (1935), utilizando-se da 

técnica de Golgi, mostrou a presença de uma conexão nervo vago-gânglio celíaco em 

embriões humanos. Porém, o autor não detalhou sua técnica, e seus achados não puderam 

ser satisfatoriamente reproduzidos (para comentários, ver Mosimann, 1954). Em 1937, 

Colouma mostrou as variações anatômicas existentes do nervo vago em um total de 48 

dissecações humanas e 131 dissecações de diversas ordens de animais, mostrando a 

existência da conexão nervo vago-gânglio celíaco em todos eles. Por outro lado, Kuntz 

(1938) mostrou que o corte do nervo vago em gatos não altera o número de feixes 

terminais ou as conexões sinápticas encontradas dentro do gânglio celíaco (pelo 

mecanismo de degeneração Walleriana), sugerindo a ausência da conexão vago-celíaca. 

Mosiman (1954) estudou as ramificações subdiafragmáticas do nervo vago demonstrando 

a presença de poucas ou mesmo ausência de fibras vagais inervando o plexo celíaco. 

Alguns estudos demonstraram ainda uma conexão nervo vago-gânglio celíaco (McCrea 

1924, Glaser 1928, Dale e Dudley 1929, Colouma 1937, Mitchell 1938, Clara 1942, 

Greene 1963, Baljet e Drukker 1979, Boekelaar 1985), e outros não encontraram qualquer 
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tipo de conexão (Utterback 1944, Jackson 1949, Mosimann 1954, Niederhausern 1954, 

Hamer e Santer 1981) (Tabela 3).  

Apesar desses estudos apresentarem dados inconclusivos em relação à inervação 

do nervo vago para o gânglio celíaco, os estudos sobre a conexão gânglio celíaco-baço 

são menos controversos devido aos vários estudos neuroanatômicos em diferentes 

espécies de animais, incluindo gatos (Gillespie e Kirpekar 1966, Fillenz 1970), roedores 

(Reilly et al. 1979) e humanos (Kudoh et al. 1979). Coletivamente estes estudos 

demonstram que  fonte da inervação do baço provém dos troncos simpáticos torácicos 

que originam nervos esplâncnicos (maior e menor), os quais inervam o complexo CCMS, 

cujos corpos celulares formam o nervo esplênico (Bellinger et al. 1989, Nance e Burns 

1989).  
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Tabela 3. Estudos neuroanatômicos da conexão nervo vago - gânglio celíaco. 

Autor Modelo animal Técnica 

Conexão 

vago-

celíaco? 
(Swan 1834) humano Dissecação Sim 

(Bourgery 1844) humano Dissecação Sim 

(Kollman 1860) 
Coelho, gato, cão, 

humano 
Dissecação Sim 

(Ellenberger e Baum 

1891) 
Cão Dissecação Sim 

(Luschka 1867) Humano Dissecação Sim 

(Krause 1884) Cão Dissecação Sim 

(Mivart 1881) Gato Dissecação Sim 

(Jonnesco 1889) Humano Dissecação Sim 

(Sobotta 1911) Humano Dissecação Sim 

(Spalteholz 1910) Humano Dissecação Sim 

(Perman 1916) Humano Dissecação Não 

(Latarjet 1922) Humano Dissecação Sim 

(McCrea 1924) 
Coelho, gato, cão, 

humano 
Dissecação Não 

(Glaser 1928) 
Coelho, porco, vaca, 

humano, cobaia 
Impregnação por Ag+ Sim 

(Hammar 1935) Fetos humanos Impregnação por Ag+ Não 

(Colouma 1937) Mamíferos em geral Dissecação Sim 

(Kuntz 1938) Humano, gato 

Vagotomia 

subdiafragmática 

(degeneração Walleriana) 

Não 

(Mitchell 1938) Humano Dissecação Sim 

(Clara 1942) Humano Dissecação Sim 

(Utterback 1944) Gato 

Vagotomia 

subdiafragmática 

(degeneração Walleriana) 

Não 

(Jackson 1949) Humano Dissecação Não 

(Niederhausern 

1954) 
Humano Dissecação Não 

(Mosimann 1954) Rato Impregnação por Ag+ Não 

(Mizeres 1955) Cão Dissecação Sim 

(Greene 1963) Rato Dissecação Sim 

(Baljet e Drukker 

1979) 
Rato Aceticolinesterase Sim 

(Hamer e Santer 

1981) 
Rato Dissecação Não 

(Boekelaar 1985) Humano e rato Aceticolinesterase Sim 
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1.11.2. Estudos de neurotraçamento 

Com o advento de neurotraçadores (e não somente a anatomia macroscópica 

estática), novos estudos puderam ser feitos em relação à inervação do baço. Nance e 

Burns (1989) utilizaram Fluorogold (FGo) ou o neurotraçador fluorescente Fast Blue 

injetados no baço de ratas, e identificaram células marcadas no CCMS, mas não no 

gânglio nodoso (o qual contém os corpos dos neurônios aferentes do NV em rota para o 

encéfalo). Berthoud e Powley (1993), injetando o neurotraçador DiL (um neurotraçador 

bidirecional) no gânglio nodoso esquerdo ou no núcleo motor dorsal do vago (DMN - o 

qual contém os corpos celulares dos neurônios pré-ganglionares parassimpáticos em rota 

para as vísceras periféricas), mostrou que somente as injeções de DiL no DMN marcavam 

as células dos gânglios pré-vertebrais abdominais. Porém nenhuma marcação periférica 

foi observada após a injeção de DiL no gânglio nodoso.  

Chen e colaboradores (1996), injetando o neurotraçador WGA-HRP (wheat germ 

agglutinin-conjugated horseradish peroxidase) no baço de gatos, mostrou uma intensa 

marcação do traçador no gânglio celíaco e no DMN. Porém, os autores não analisaram a 

presença de corpos neuroniais marcados no gânglio nodoso. Cano e colaboradores (2001), 

por meio da técnica de traçamento com vírus da raiva atenuado (PRV – pseudorabies 

virus) injetado no baço de ratos, mostrou a inexistência de qualquer tipo de marcação no 

nervo vago, incluindo o gânglio nodoso, propondo a inexistência da conexão vago-baço. 

Buijs e colaboradores (2008) e Cailotto e colaboradores (2012), utilizando-se da técnica 

de traçamento por toxina colérica B (CTB – cholera toxin B – um marcador neuronial 

retrógrado), mostraram a presença de uma inervação vagal-esplênica localizada nas 

pontas do baço. Por fim, Bratton e colaboradores (2012), injetando Fast Blue no baço e 

DiL na divisão dorsal do bulbo (o qual contém neurônios vagais pré-ganglionares) não 

encontraram qualquer evidência de uma conexão nervo vago-gânglio celíaco-baço. A 

Tabela 4 mostra uma visão geral desses estudos.  
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Tabela 4. Estudos de neurotraçamento da conexão nervo vago - gânglio celíaco. CTB: toxina 

colérica B; DMN: núcleo motor dorsal do vago; FGo: FluoroGold; Gl: gânglio; IML: coluna 

intermédio-lateral da medula espinal PRV: vírus da raiva atenuado.  

 

Autor 
Modelo 

Animal 
Técnica 

Local de 

injeção 

Local de 

observação 

Conexão 

vago-

celíaco? 

(Nance e 

Burns 

1989) 

Rato 
FGO 

Fast-blue 
Baço 

Gls. 

mesentéricos e 

nodoso 

Não 

(Berthoud e 

Powley 

1993) 

Rato 
DiL 

FGO 
DMN 

Gls. pré-

vertebrais 
Sim 

(Chen et al. 

1996) 
Gato 

WGA-

HRP 
Baço DMN Não 

(Cano et al. 

2001) 
Rato PRV Baço Gls. Nodoso Não 

(Buijs et al. 

2008) 
Rato PRV Baço 

IML 

DMN 
Sim 

(Cailotto et 

al. 2012) 
Camundongo CTB 

Baço 

Int. delgado 

NTS 

DMN 
Sim 

(Bratton et 

al. 2012) 
Rato 

DiL 

Fast-blue 

Baço 

DMN 

Gls. celíaco e 

suprarrenal 
Não 
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1.11.3. Estudos Neurofisiológicos 

Apesar dos dados macroanatômicos e de neurotraçamento serem incongruentes 

entre si, outros estudos utilizaram técnicas mais práticas para provar a existência de uma 

conexão nervo vago-gânglio celíaco-baço. Entre eles, a avaliação da atividade de um 

nervo permite a observação da atividade de um determinado nervo após um estímulo 

distal ou proximal. Desse modo, Bratton e colaboradores efetuaram a ENV e observaram 

aumento na atividade do nervo esplênico em ratos. Porém quando a informação provinda 

da ENV foi impedida de alcançar o encéfalo por meio da lesão do NV cranialmente aos 

eletrodos, a atividade do nervo esplênico não se alterou (Figura 19). Os autores então 

concluíram que uma conexão neural funcional entre o NV e o baço não existe 

perifericamente, porém não descartaram a possibilidade da existência de uma conexão 

central via encéfalo e medula espinal. 
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Figura 19. A ENV aferente influencia a atividade simpática. Atividade neuronial média a partir 

de registros do nervo esplênico em resposta a uma estímulação supramáxima do nervo vago 

cervical esquerdo intacto (traçado superior) e após uma lesão cranial ao eletrodo (traçado 

inferior). Perceba que a atividade do nervo esplênico após a ENV não aumentou após a lesão 

cranial do NV. Adaptado de Bratton et al. (2012). 
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A partir ponto de vista neuroquímico, se admitirmos que uma conexão nervo 

vago-gânglio celíaco-baço é verdadeira, a ENV deveria aumentar a liberação de NA no 

baço, pois os nervo esplênico seria influenciado pela atividade vagal. Em 2011, Vida e 

colaboradores mostraram que a estimulação do NV intacto aumentou os níveis 

plasmáticos de adrenalina (AD) e NA, e que esse efeito foi abolido após a desnervação 

do baço (Vida et al. 2011). Além disso, os autores mostraram que a estimulação elétrica 

do nervo esplênico aumenta os níveis de NA (mas não de AD), propondo que o baço é a 

principal fonte de NA plasmática. De fato, estudos anteriores relataram que a remoção 

cirúrgica do CCMS, mas não a vagotomia subdiafragmática, diminui os níveis 

fisiológicos de NA no baço, indicando que os eferentes vagais não modulam a atividade 

simpática do baço (Bellinger et al. 1989, 1993, Nance e Burns 1989). 

De destaque no estudo de Vida e colaboradores, a ENV eferente não aumentou os 

níveis plasmáticos de AD (Figura 20), corroborando estudos anteriores (Maycock e 

Heslop 1939). A principal fonte de AD no organismo são as glândulas adrenais, e vários 

estudos anatômicos (Teitelbaum 1942), eletrofisiológicos (Niijima 1992) e de 

neurotraçamento (Coupland et al. 1989) mostram que as adrenais podem ser estimuladas 

via fibras aferentes vagais. Por outro lado, as glândulas adrenais também recebem densa 

inervação simpática provinda do gânglio celíaco  (Kuo et al. 1982, Kesse et al. 1988, 

Mohamed et al. 1988, Niijima 1992), e outros estudos mostraram que a estimulação do 

nervo renal ou dos nervos esplâncnicos (cujos axônios terminam no gânglio celíaco) 

aumenta a concentração de AD no plasma (Kuo et al. 1982, Bornstein et al. 1990, Diego 

et al. 2007).  

De fato, estudos mostram que a ENV aferente ou no NV intacto aumenta 

reflexamente a atividade simpática (incluindo as glândulas adrenais) por meio de uma via 

neural central (Parker et al. 1993, Engeland 1998, Bratton et al. 2012, Martelli et al. 

2014a). Portanto, podemos supor que há uma via central ativada após a ENV que pode 



P á g i n a  | 79 

 

 

estar envolvida na modulação dos níveis plasmáticos de NA e AD, e na modulação da 

resposta imune . 
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Figura 20. A ENV aumenta os níveis séricos de catecolaminas. Efeitos de dois tipos de 

estimulação elétrica vagal (ENV) sobre os níveis plasmáticos de adrenalina (AD) e 

noradrenalina (NA) em camundongos. A ENV no nervo vago intacto aumento ambos níveis de 

AD e NA, porém a ENV eferente somente aumenta os níveis plasmáticos de NA. Adaptado de Vida 

et al. (2001).  
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1.11.4. O papel do baço na resposta imune 

Estudos têm demonstrando que a esplenectomia tem um papel protetor (anti-

inflamatório) (Bachman et al. 2005), neutro (Tanaka et al. 1992, Mizukami et al. 1999) 

ou  pró-inflamatório (Ji et al. 2014, Torres-Rosas et al. 2014) em modelos de inflamação 

sistêmica. De fato, a remoção do baço não altera os níveis plasmáticos basais de TNF-α 

(Deriy et al. 2002), mas aumenta os níveis de citocinas do tipo Th1, tais como IL-2, IL-

12 e IFN-γ, mas não das Th2, tais como IL-4 e IL-10, e de TNF-α no modelo de sepse 

polimicrobial (CLP – cécum ligated e perfuration)  (Huston et al. 2008). Além disso, a 

contagem de neutrófilos no sangue periférico encontra-se elevada em animais (Sipka et 

al. 2006, Huston et al. 2008) e em pacientes esplenectomizados (Spiers et al. 1975). Shih-

Ching e colaboradores (2004) sugerem que o papel do baço em modular uma resposta 

inflamatória é dependente do compartimento corporal. Os autores observaram que células 

de Kupfer e macrófagos peritoniais e alveolares obtidos de animais esplenectomizados 

produziam mais citocinas após estimulação com LPS, porém esse efeito não era 

observado em células mononucleares provindas do sangue e de linfonodos mesentéricos 

desses animais (Shih-Ching et al. 2004). Por outro lado, estudos mostram que animais 

esplenectomizados submetidos à endotoxemia apresentam redução nos níveis de citocinas 

circulantes (Erb et al. 1997, Moeniralam et al. 1997, Borovikova et al. 2000, Altamura et 

al. 2001, Deriy et al. 2002, Shih-Ching et al. 2004).  

De fato, estudos demonstraram a importância do baço no clearance de antígenos 

sanguíneos dependente da via de entrada no organismo: quando antígenos são 

administrados intravenosamente tendem a se acumular no baço e fígado, enquanto que 

aqueles administrados por outras vias, tais como pele, mucosas, parênquima e cartilagem, 

tendem a se acumular nos linfonodos (Altamura et al. 2001, Jirillo et al. 2003). Quando o 

processo inflamatório é confinado e não alcança a circulação sistêmica, o efeito anti-

inflamatório da ENV funciona independentemente do baço. Por exemplo, no modelo 
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experimental de queimadura de pele, a esplenectomia diminuiu os níveis plasmáticos de 

TNF-α; mas não alterou a permeabilidade intestinal e os níveis de TNF-α intestinais 

(Costantini et al. 2010), e no modelo experimental de manipulação intestinal, os efeitos 

anti-inflamatórios da ENV não dependeram da integridade do baço ou de células T, mas 

da resposta imune gastrointestinal (Matteoli et al. 2013). Outros estudos que utilizaram a 

ENV evidenciaram a irrelevância do baço em diversos modelos inflamatórios, tais como 

queimadura de pele (Ortiz-Pomales et al. 2013), lesão pulmonar (Levy et al. 2013) e 

inflamação articular (Levy et al. 2013, Bassi et al. 2015), sugerindo que a participação do 

baço no efeito da ENV depende do local de instalação do processo inflamatório (Tabela 

5). 

Como somente modelos experimentais de inflamação sistêmica foram utilizados 

para mostrar uma conexão vagal-celíaca-baço, é improvável que uma conexão nervo 

vago-gânglio celíaco-baço possa ser suportada somente através de modelos de inflamação 

sistêmica.  
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Tabela 5. Estudos da esplenectomia na modulação da resposta imune. ART: articulação; COR: 

coração; INTES: intestino grosso + delgado; INTG: intestino grosso; PLA: plasma; PUL: 

pulmão; : aumento dos parâmetros; : diminuição dos parâmetros; i.p.: intraperitoneal; i.v.: 

intravenoso; i.a.: intra-articular. * ver detalhes no texto; **estimulação do nervo isquiático 

Autor 
Ciru

rgia 
Estímulo 

Parâmetros 

inflamatórios 
Efeito 

Inibe efeitos 

da ENV? 
Tanaka et 

al., 1992 
SPX 

LPS 

2mg/Kg (i.v.) 

TNF 

(PLA) 
 Não realizado 

Kummins et 

al., 1996 
SPX 

LPS 

10-100µg (i.v.) 

TNF 

(PLA) 
Igual ao controle Não realizado 

Kohno et al., 

1997 
SPX 

LPS 

10mg/Kg (i.v.) 

TNF 

(PLA) 
Igual ao controle Não realizado 

Mizukami et 

al., 1999 
SPX 

LPS 

2mg/Kg (i.v.) 

TNF-α, superóxido, IL-

18 

(PLA) 

 Não realizado 

Deriy et al., 

2002 
SPX 

LPS (i.v.) 

10µg-5mg/Kg 

TNF, IFN-ϒ 

(PLA) 
Igual ao controle Não realizado 

Bachman et 

al., 2005 
SPX 

LPS 

1mg/Kg (i.v.) 

TNF-α, IL-10, IFN- ϒ 

(PLA) 
 Não realizado 

Torres et al., 

2005 
SPX 

LPS 

15mg/Kg (i.p.) 

TNF-α, IL-6, IL-10 

(PLA) 
Igual ao controle Não realizado 

Huston et 

al., 2006 
SPX 

LPS 

7-15 mg/Kg 

(i.p.) 

 

TNF 

(PLA, BAÇO) 
Igual ao controle SIM 

Sipka et al., 

2006 
SPX (-) Linfócitos (SANGUE)  (após 8 meses) Não realizado 

Constantini 

et al., 2010 
SPX Queimadura 

Permeabilidade 

intestinal 
 

NÃO 

TNF-α (PLA,INTES) 
 PLA 

 INTES 

Rosas-

Ballina et 

al., 2008 

SNX 
LPS 

10mg/Kg (i.p.) 

TNF-α 

(PLA, BAÇO) 

 

Igual ao controle SIM 

Huston et 

al., 2008 
SPX 

Sepse 

polimicrobial 

HMGB1, IL-12, IFN-ϒ, 

IL-2, IL-4, IL-10 

(PLA) 

 HMGB1 

, IL-12, IFN-ϒ, 

IL-2 

Não realizado 

 

Huston et 

al., 2009 
SNX 

Sepse 

polimicrobial 

bolha de ar 

Neutrófilos CD11b+ 

(PLA) 
Igual ao controle SIM 

Constantini 

et al., 2012 
SPX Queimadura 

Permeabilidade 

intestinal 

(INTES) 

Igual ao controle Não realizado 

Ortiz-

Pomales et 

al., 2012 

SPX Queimadura 
Permeabilidade vascular 

(PELE, PUL) 
Não avaliado NÃO 

Levy et al., 

2013 
SPX 

Choque 

hemorrágico 

TNF, MPO, 

Permeabilidade 

(LN, PUL, INTEST, 

PLA) 

Igual ao controle NÃO 

Costes et al., 

2014 
SNX 

Manipulação 

intestinal 

Quimiocinas 

(PLA, INTES) 

Manteve nível de 

CCL9 

( no controle) 

Não realizado 

Costes et al., 

2014 
SNX 

Manipulação 

intestinal 

TNF-α, IL-1ß, IL-6, 

MPO, IL-10, TGF-ß 

(INTES) 

Igual ao controle NÃO 

Ji et al., 

2014 

SPX 

SNX 
Colite (DSS) 

TNF-α, IL-1β, IL-6 

(INTG, PLA) 

SPX: igual ao 

controle 

NX:  

Não realizado 

Matteoli et 

al., 2014 
SNX 

Manipulação 

intestinal 

TNF-α 

(INTES) 
Igual ao controle SIM 

Torres-Rosa 

et al., 2014 
SPX 

LPS 

6mg/Kg (i.p.) 

TNF 

(PLA) 
Igual ao controle NÃO** 

Bassi et al., 

2015 
SPX 

Zimosan 

100µg (i.a.) 

TNF-α, IL-1ß, IL-6, IL-

10, neutrophils 

(ART) 
 NÃO 
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1.11.5.  A atividade simpática na inflamação 

A administração sistêmica de LPS ou IL-1ß pode aumentar a atividade de nervos 

simpáticos como o esplênico, esplâncnico e renal (Saigusa et al. 1989, Niijima et al. 1991, 

MacNeil et al. 1996, Ohashi e Saigusa 1997, Saindon et al. 2001, Bratton et al. 2012, 

Martelli et al. 2014a). De fato, a injeção i.c.v de PGE2  ou de citocinas pró-inflamatórias 

aumenta a atividade neuronial simpática (Saigusa et al. 1989, Katafuchi et al. 1991, 1993, 

Ichijo et al. 1994, Lu et al. 2003, Helwig et al. 2008), sugerindo que mecanismos 

inflamatórios centrais podem também estar envolvidos na modulação da atividade 

simpática durante eventos inflamatórios sistêmicos (MacNeil et al. 1997). 

1.12. Limitações dos Modelos de Inflamação Sistêmica na VCA 

1.12.1. Processos inflamatórios de alta intensidade não dependem do NV para ativar 

o reflexo inflamatório 

A avaliação da resposta febril é uma ferramenta muito sensível para avaliar a 

ativação do reflexo inflamatório e o papel do nervo vago na comunicação neuroimune. A 

administração de doses muito baixas de endotoxina em roedores (<1µg/Kg) e humanos 

(>2ng/Kg) induz febre (Tabela 6). Além disso baixas doses de endotoxinas leva à ativação 

de áreas encefálicas relacionadas à atividade vagal, como o núcleo do trato solitário 

(NTS) e o núcleo motor dorsal do vago (DMN), enquanto doses mais altas (mg/Kg) 

passam a ativar também estruturas mais prosencefálicas (tais como o hipotálamo e córtex 

cerebral) (Sehic e Blatteis 1996, Bluthe et al. 1996, Opp e Toth 1998, Caldwell et al. 

1999, Bernik 2002, Romanovsky et al. 2005, Fuentes et al. 2005, Mihaylova et al. 2012, 

Martelli et al. 2014b), sugerindo um mecanismo hierárquico que detecção da inflamação 

periférica dependendo da intensidade do estímulo (ver tópico 1.12.). De fato, os primeiros 

estudos que relataram o efeito anti-inflamatório da ENV utilizaram doses altas de LPS 

(mg/Kg), nos quais a estimulação vagal reduziu os níveis sistêmicos de TNF  em ratos 
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endotoxêmicos (15mg/Kg de LPS, i.v.) por um mecanismo que depende da presença do 

baço e de sua inervação simpática (Borovikova et al. 2000, Huston et al. 2006, 2008, 

Rosas-Ballina et al. 2008, Ji et al. 2014) (Tabela 6). 
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Tabela 6. Estudos da vagotomia na resposta febril. TRU: vagotomia truncal; HEP: corte do 

ramo vagal hepático; GAST: corte do ramo vagal gástrico; CEL: corte do ramo vagal celíaco. 

i.p.: intraperitoneal; i.v.: intravenoso; i.a.: intra-articular. 

Autor 
Tipo de 

vagotomia 
Pirógeno Via Efeito na febre 

Bluthe et al., 

1994 
TRU 

LPS 

1.25mg/Kg 
i.p. Bloqueio 

Watkins et al., 

1994 

HEP LPS 

0.2 – 2mg/Kg 
i.p. Bloqueio 

TRU 

Watkins et al., 

1995 

HEP IL-1β 

2µg/Kg 
i.p. atenuação 

TRU 

Sehic & 

Blatteis, 1996 
TRU 

LPS 

2µg/Kg 
i.v. Bloqueio 

Goldbach et al., 

1997 
TRU 

LPS - 30 µg/Kg 

MDP - 150µg/Kg 

i.v. 

i.m. 

i.p. 

Bloqueio nas doses i.p. 

Hansen & 

Krueger, 1997 
TRU 

IL-1β 

0.1 - 2.5µg/Kg 
i.p. 

Bloqueio, exceto para a dose de 

2.5µg/Kg 

Romanovsky et 

al., 1997 
TRU 

LPS 

1µg/Kg 
i.v. Bloqueio 

Romanovsky et 

al., 1997 
TRU 

LPS 

1, 10, 100,  1000µg/Kg 
i.v. Bloqueio em 1µg/Kg 

Fleshner et al., 

1998 
TRU 

IL-1β - 1.4µg/Kg 

TNF-α - 200 – 500µg/Kg 

i.v. 

 
Bloqueio (doses mais baixas) 

Kápas et al., 

1998 
TRU 

LPS 

2mg/Kg 
i.p. atenuação 

Opp & Toth, 

1998 
TRU 

IL-1β - 2µg/Kg 

LPS - 0.4 mg/Kg 
i.v. Atenuação 

Simons et al., 

1998 

CEL 
LPS 

1µg/Kg 
i.v. 

Igual a controle 

GAST Igual ao controle 

HEP Bloqueio 

Caldwell et al., 

1999 
TRU 

LPS 

20, 50µg/Kg 

i.a. 

i.v. 

i.p. 

Igual ao controle 

Gaykema et al., 

2000 
TRU 

IL-1β 

1µg/Kg 
i.p. Bloqueio 

Gordon & 

Rowsey, 2000 
TRU 

LPS 

50µg/Kg 
i.p. Bloqueio 

Hansen et al., 

2000 
TRU 

LPS 

1, 10, 50µg/Kg 
i.p. Igual ao controle 

Konsman et al., 

2000 
TRU 

IL-1β - 25µg/Kg 

LPS - 250µg/Kg 
i.p. Igual ao controle 

Koultchitsky, 

2000 
TRU 

LPS 

3µg/Kg 
i.p. Bloqueio 

Luheshi et al., 

2000 
TRU 

IL-1β 

1, 3, 10, 30µg/Kg 
i.p. Igual ao controle 

Romanovsky et 

al., 2000 
TRU 

LPS 

10µg/Kg 
i.p. Atenuação 

Romanovsky et 

al., 2000 

Székely et al., 

2000 

 

Rizotomia 
LPS 

10µg/Kg 

 

i.p. 

i.v. 

Atenuação 

 
TRU 

Azab & 

Kaplansky, 

2001 

TRU 
LPS 

200 - 1000µg/Kg 
i.p. Bloqueio na dose mais baixa 

Hansen et al., 

2001 
TRU 

IL-1β 

0.1 – 1µg/Kg 
i.p. 

Bloqueio em 0.1µg/Kg 

Atenuação em 0.5µg/Kg 

Werner et al., 

2003 
TRU 

LPS 

0.02, 0.2, 2, 20, 200µg/Kg 
i.p. Bloqueio em doses mais baixas 

Turek et al., 

2005 
TRU 

LPS 

50µg/Kg 
i.p. Bloqueio 
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Além disso, o tempo de recuperação após a vagotomia (cervical ou do tronco 

abdominal) pode influenciar a resposta imune periférica: quando  realizada < de 24h ou 

> de 24h antes da endotoxemia ocorre redução e aumento nos níveis de TNF-α séricos, 

respectivamente, sugerindo que avagotomia por si já leva à despolarização axonal e 

consequente ativação da VCA (Westerloo e Poll 2005). De fato, estudos que permitiram 

um período de recuperação cirúrgica < 24 horas em modelos experimentais de inflamação 

sistêmica mostram dados contraditórios (Tabela 7).  
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Tabela 7. Efeito da vagotomia sobre a resposta imune. Relação dos estudos da vagotomia (VNX) 

em vários modelos experimentais de inflamação. CER: cervical; COR: coração; INTES: intestino 

grosso + delgado; INTG: intestino grosso; PERIT: peritônio; PLA: plasma; PUL: pulmão; TRU: 

vagotomia do tronco abdominal; VNX: vagotomia; : aumento dos parâmetros; : diminuição 

dos parâmetros; i.p.: intraperitoneal; i.v.: intravenoso. 

Autor Tipo 

de 

VNX 

Tempo de 

recuperaçã

o cirúrgica 

Modelo 

inflamatório 

Parâmetros inflamatórios Efeito 

Caldwell et al., 

1999 
TRU 12 dias 

LPS 

20 ug/Kg (i.v.) 

50 ug/Kg (i.p.) 

TNF-α, IL-1ß e IL-6  

(PLA) 

Sem 

efeito 

Borovikova et 

al., 2000 
CER 10 min 

LPS  

15mg/Kg (i.v.) 

TNF 

(PLA) 
 

Bernik et al., 

2002 
CER 10 min 

LPS  

50-60mg/Kg (i.v.) 

TNF 

(PLA) 

Sem 

efeito 

Guarini et al., 

2003 
CER 

Durante o 

experimento 

Choque 

hemorrágico 
TNF-α, NF-κB e IκBα – (PLA) 

Sem 

efeito 

Francis et al., 

2004 
CER 1 hora 

Infarto 

miocárdico 

TNF-α e IL-1ß 

(PLA, COR, BRAIN) 

 PLA 

COR 

 CER 

Fuentes et al., 

2005 
CER 24 horas 

LPS  

8mg/Kg (i.p.) 

TNF-α, IL-6, IL-10 

(PLA) 
 

Van Westerloo 

et al. 2005 
CER 24 horas Peritonite séptica 

TNF-α, IL-1β, IL-6 

(PLA) 
 

Van Westerloo 

& van der 

Pool, 2005 

CER 
30 min LPS  

10mg/Kg (i.v.) 

TNF 

(PLA) 

 

3 dias  

Ghia et al., 

2006 
TRU 10 dias 

Colite  

(DSS 5%) 

TNF-α, IL-1β, IL-6 

(INTG) 
 

Kessler et al., 

2006 
TRU 

Durante o 

experimento 
Peritonite 

TNF-α, MCP-1, IL-10, IL-6 

(PLA) 
  

Van Westerloo 

et al., 2006 
CER 3 dias Pancreatite 

Amilase e lipase 

(PLA) 
 

Huston et al., 

2007 
TRU 7 dias CLP 

TNF-α 

(PLA) 

Sem 

efeito 

Dos Santos et 

al., 2011 
CER 

Durante o 

experimento 

Lesão mecânica 

pulmonar 

Macrófagos, neutrófilos, IL-6 

(PUL) 
 

McQueen et al., 

2007 
CER 10 min 

Inflamação 

pulmonary 

Contagem de neutrófilos 

(PUL) 
 

Kessler et al., 

2012 
TRU 7 dias Peritonite 

Cortisol (Cort) 

TNF-α  

(PLA) 

 Cort 

TNF-α 

Kox et al., 

2012 
CER 3 min 

LPS 

10mg/Kg (i.v.) 

TNF-α, IL-10 

(PUL) 
 

Mihaylova et 

al., 2012 
CER 10 min 

LPS  

5mg/Kg (i.v.) 

TNF-α, IFN-ϒ, IL-6, IL-10 

(PLA) 
 

Martelli et al., 

2014 
CER 90 min  

LPS  

60ug (i.v.) 

TNF-α e cortisona 

(PLA) 

Sem 

efeito 

Mirakaj et al., 

2014 
CER 7 dias 

Zymosan  

1mg/Ml (i.p.) 

TNF, IL-6, KC, MIP-1α, HMGB1 

(PERIT) 
 

Mitsui et al., 

2014 
TRU 14 dias (-) 

IL-12, TNF-α, IFN-ϒ, IL-6, MCP-

1, IL-10 

(PLA) 

 no 

dia 14 

O’Mahony et 

al., 2009 
TRU 2 sem Colite (DSS 4%) 

IL-6, TNF-α, MCP-1 

(INTG) 
  

The e tal., 2011 TRU 30 min 
Manipulação 

intestinal 

MPO 

(INTES) 
 

Ji et al., 2014 CER 10 dias Colite 
MPO, TNF-α, IL-1β, IL-6 

(INTG) 
 

Mihaylova et 

al., 2014 
CER 10 min 

LPS  

5mg/Kg (i.v.) 

TNF-α, IFN-ϒ, IL-10, CCL-5 

(PLA, BAÇO) 
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Em resumo, modelos de sepse ou endotoxemia não são ferramentas experimentais 

confiáveis de prova de uma via nervo vago-gânglio celíaco-baço (VCA), deixando em 

aberto a existência de outras possíveis vias neuroimunes ainda não descobertas.   

1.12.2. Via neuroimune simpática 

Apesar de estudos mostrarem que a estimulação eferente do NV possui efeito anti-

inflamatório (Borovikova et al. 2000, Bernik 2002, Guarini et al. 2003), esse efeito pode 

ser devido a outros mecanismos do que a via eferente proposta pelo grupo do Kevin 

Tracey (2002). Como o NV inerva diretamente outras vísceras abdominais envolvidas 

com a atividade simpática em geral, tais como as glândulas adrenais (Teitelbaum 1933, 

Coupland et al. 1989), outras estruturas podem estar envolvidas na modulação vagal da 

inflamação. 

Recentes estudos evidenciam que a atividade do nervo esplênico aumenta somente 

durante a ENV aferente (para o encéfalo) (Bratton et al. 2012) (Figura 19) e a vagotomia 

cervical impede a ativação do NTS após a administração de endotoxina i.p., sem inibir o 

aumento da atividade no nervo esplênico, sugerindo uma via neuroimune que não 

depende da ativação da VCA (Martelli et al. 2014a). Além disso, as glândulas adrenais, 

as quais recebem aferências do NV (Teitelbaum 1933, Coupland et al. 1989), tem um 

papel importante no controle da resposta imune, o que sugere uma nova via neuroimune 

dependente das glândulas adrenais (Torres-Rosas et al. 2014). 

Todos os dados apresentados até aqui sugerem a presença de um outro mecanismo 

neuroimune que pode estar envolvido, em maior ou menor grau, na modulação da 

inflamação periférica. Até o momento, poucos trabalhos abordaram o papel do SNC no 

controle da inflamação localizada.  
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1.13. Uma Nova Possível Via Neural Para o Reflexo Inflamatório 

1.13.1. Estruturas neurais centrais ativadas durante a ENV 

Estudos mostram que a ENV cervical aumenta a expressão de c-Fos em vários 

núcleos encefálicos que contém os corpos neuroniais do NV, tais como o NTS, AP e 

DMN (Yousfi-Malki e Puizillout 1994, Naritoku et al. 1995, Cunningham et al. 2008), e 

também em áreas envolvidas com a modulação da atividade simpática, tais como o núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN) e o locus coeruleus (LC) (Naritoku et al. 1995, 

Cunningham et al. 2008) (Tabela 8). De fato, estudos eletrofiológicos e de 

neurotraçamento mostram que a ENV aumenta a atividade de núcleos supramedulares 

envolvidos com a modulação simpática e de neurônios pré-ganglionares localizados na 

medula espinal (Hilton e Spyer 1971, Van Bockstaele et al. 1999, Coote 2004). Desse 

modo, apesar de amplamente aceito que a ENV reduz a inflamação por meio de estruturas 

e mecanismos periféricos, podemos sugerir que o efeito anti-inflamatório da ENV pode 

ser devido, total ou parcialmente, à ativação de estruturas supra-medulares. 
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Tabela 8. ENV e o aumento da expressão de c-Fos no encéfalo. AP: área postrema; BLA: núcleo 

basolateral da amígdala; BNST: núcleo leito da estria terminal; Cing: córtex cingulado, CortA: 

núcleo cortical anterior da amígdala; DMN: núcleo motor dorsal do vago, DRN: núcleo dorsal 

da rafe; Frontal: córtex frontal, Hab: habênula; Hip: hipocampo; LC: locus ceruleus, NA: núcleo 

ambíguo; NTS: núcleo do trato solitário; Occ: córtex occipital, PbN: núcleo parabraquial; 

Perirr: córtex perirrinal, PTN: núcleo paratrigeminal; PVN: núcleo paraventricular do 

hipotálamo; Thal: tálamo, TSN: núcleo trigeminal espinal; VLM: bulbo rostro-ventro-medial; F: 

frequência (Hz); i: intensidade (A); a: largura do pulso (ms); T: tempo de estimulação. 

 

Autor Espécie Parâmetro da ENV 
Tempo de coleta 

pós-ENV 

Áreas 

marcadas 

(Rutherfurd et 

al. 1992) 

Sprague-

Dawley 

F: 10-20Hz 

i: 0.7ms 

l: 1-2ms 

T: 1 pulso/min/30min 

30 minutos 
AP, NTS, 

VLM, PTN 

(Yousfi-Malki e 

Puizillout 1994) 
coelho 

F: 10Hz 

i: 2mA 

l: 0.1ms 

T: 15 min 

2 horas 

AP, NA, 

NTS, 

LCMC, TSN 

(Naritoku et al., 

1995) 

Sprague-

Dawley 

F: 30Hz 

i: 1.0mA 

l: 0.5ms 

T: 30seg/5min/3horas 

Imediatamente 

após 

Cing, Cocl, 

CortA, 

DMN, Hab, 

LC, NTS, 

Occ, Perirr, 

PTN, Thal, 

(Osharina et al. 

2006) 

Sprague-

Dawley 

F: 1-10Hz 

i: 0.2mA 

l: 0.5ms 

T: 0.5ms/10min/2,5h 

2,5 hora 
AP, NTS, 

obex 

(Cunningham et 

al., 2008) 

Sprague-

Dawley 

F: 20Hz 

i: 0.25mA 

l: 0.25ms 

T: 30seg/5min/2h 

30 min 

BNST, LC, 

NTS, PbN, 

PVN, 

(Furmaga et al. 

2012) 

Sprague-

Dawley 

F: 20Hz 

i: 0.25mA 

l: 0.25ms 

T: 

30seg/5min/2semanas 

2 semanas 

BLA, Cing, 

DRN, 

Frontal, Hip, 

LC, NA, 

NTS, PbN 

(Rijkers et al. 

2012) 

Sprague-

Dawley 

F: 30Hz 

i: 1.0mA 

l: 0.5ms 

T: 30seg/12seg/3min 

48 horas (ΔfosB) 
LC, NTS, 

PbN 
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1.13.2. Estruturas neurais centrais ativadas durante o processo inflamatório 

Estudos mostram que certas regiões do SNC podem responder a um evento 

imunológico. A utilização de técnicas de eletrofisiologia permitiram observar o aumento 

na atividade neuronal em diferentes áreas do encéfalo de ratos, tais como hipotálamo, 

hipocampo e NTS após imunização (Besedovsky et al. 1977, 1983, Saphier et al. 1987) 

(Figura 21), sugerindo a presença de uma rede complexa entre os sistemas 

neuroendócrino e imunológico.  

Através da utilização de imunomarcadores neuronais, Elmquist e colaboradores 

(1993) mostraram que administração periférica de endotoxina aumentou a expressão da 

proteína c-Fos (proteína expressa em neurônios ativados) em várias áreas encefálicas, tais 

como NTS, amígdala e órgãos circunventriculares, tais como os núcleos hipotalâmicos 

paraventricular (PVN) e supraóptico (SON). Em 1994, Ericsson e colaboradores 

mostraram que processos inflamatórios de baixa intensidade aumentam a expressão de c-

Fos em áreas relacionadas principalmente à atividade vagal (NTS e núcleo parabraquial 

– PbN)(Ericsson et al. 1994). À medida que a inflamação se agrava, as estruturas que 

pertencem ou estão em proximidade aos órgãos circunventriculares são ativadas, como o 

PVN, SON e o órgão vascular da lâmina terminal (OVLT), sugerindo uma ativação 

neuronial hierárquica à medida que o processo inflamatório se intensifica (Figura 22). De 

fato, processos inflamatórios de baixa intensidade ativam estruturas encefálicas mais 

antigas e envolvidas com comportamentos de autopreservação, tais como núcleos do 

tronco encefálico (NTS e PbN) e da amígdala (Figura 22 e Tabela 9). À medida que o 

processo inflamatório se intensifica, a expressão de c-Fos é aumentada em outras áreas 

além daquelas envolvidas com a atividade vagal, como estruturas relacionadas à atividade 

autonômica e endócrina, sugerindo que algumas dessas estruturas podem modular, em 

maior ou menor grau, a resposta imune periférica. 
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Figura 21. Efeito da imunização na resposta da atividade neuronial. A imunização de ratos com 

eritrócitos de ovelhas aumenta a atividade em neurônios localizados no hipotálamo, tais como 

(A) o núcleo ventromedial, (B) hipotálamo anterior (linhas pontilhadas) e (B) núcleo 

paraventricular (PVN - linhas contínuas). A: adaptado de Besedovsky e Sorkin, 1977; B: 

adaptado de Saphier et al (1987). 
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Figura 22. Indução de c-Fos no encéfalo em relação à intensidade inflamatória. A indução de 

c-Fos em várias áreas do encéfalo por meio da injeção i.v. de IL-1ß aumenta conforme o processo 

inflamatório se intensifica. As barras representam os níveis de dosagem de IL-1ß necessárias 

para produzir uma expressão significativa de c-Fos em relação ao grupo controle. SON: núcleo 

supra-óptico do hipotálamo; BNST: núcleo leito da estria terminal; CeA: núcleo central da 

amígdala; PbN: núcleo parabraquial; NTS: núcleo do trato solitário; OVLT: órgão vascular da 

lâmina terminal. Adaptado de Ericsson et al., 1994. 
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Tabela 9. Expressão de c-Fos no encéfalo após uma resposta imune periférica. AcN: núcleo 

acumbente; AP: área postrema; BNST: núcleo leito da estria terminal; CeA: núcleo central da 

amígdala; Cg: giro cingulado; DMH: núcleo dorsomedial do hipotálamo; Hippo: hipocampo; 

LC: locus coeruleus; LH: hipotálamo lateral; LS: septo lateral; MeA: núcleo medual da 

amígdala; NTS: núcleo do trato solitário; OVLT: órgão vascular da lâmina terminal; PbN: 

núcleo parabraquial; POA: área pré-óptica; PVN: núcleo paraventricular do hipotálamo; 

RVLM: bulbo rostro-ventro-lateral; SFO: órgão subfornical; SON: núcleo supraóptico; Subf: 

órgão subfornical; i.p.: intraperitoneal; i.v.: intravenoso. * expressão de c-Fos somente nas 

doses mais altas do composto inflamatório. 

 

Autor Composto inflamatório Áreas ativadas 

(Elmquist et al. 1993) 
LPS 

1 ou 7µg/g 

PVN, SON, BNST, LH, CeA, 

AcN, DMH, LC, NTS, PbN, AP, 

Subf, OVLT 

(Wan et al. 1994) 
LPS 

100µg (i.p.) 
PVN, núcleos A1/A2, AcN, SON, 

(Brady et al. 1994) 
IL-1ß 

1,25µg (i.v.) 

NTS, AP, LC, Cg, PVN, Hippo, 

AcN, CeA, SON, BNST, POA, 

PVT 

(Ericsson et al. 1994) 
IL-1ß 

0,21 – 3,58µg/Kg (i.v.) 

BNST, CeA, PbN, NTS, DMN, 

*PVN, *OVLT, *SON 

(Hare et al. 1995) 
LPS 

0,35 – 50µg (i.v.) 

OVLT, AP, SFO, A1/A2, NTS, 

LC, PVN, SON, BNST, CeA, 

MeA 

(Sagar et al. 1995) 
LPS 

150µg/Kg (i.v.) 

NTS, PbN, LC, PVN, SON, 

DMN, AcN, LH, POA, BNST, 

LS, CeA, MeA, OVLT, AP, Subf 

(Tkacs e Strack 1995) 
LPS 

0,2 – 1mg/Kg (i.v.) 

Coluna intermédio-lateral da 

medula espinal 

Funículo lateral 

(T3-L1) 

(Zhang et al. 2000) 
LPS 

5µg/Kg (i.v.) 
PVN, RVLM, A5 
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1.13.3. A Influência do Sistema Nervoso Central (SNC) na Resposta Imune 

Periférica 

Estudos experimentais envolvendo a lesão de regiões específicas do SNC, tais 

como estruturas do sistema límbico (Cross et al. 1980, 1982, Brooks et al. 1982, Devi e 

Namasivayam 1991), núcleos do tronco encefálico (Masek et al. 1983, Kadlecova et al. 

1987, Neveu et al. 1992, Neveu 1992, Janković et al. 1993) e áreas do córtex cerebral 

(Renoux et al. 1983, 1987, Neveu 1992), sugerem que o SNC pode influenciar a resposta 

imune periférica. De fato, estudos eletrofiológicos e de neurotraçamento mostram que a 

ENV aumenta a atividade de áreas supramedulares simpatoexcitatórias e de neurônios 

pré-ganglionares localizados na medula espinal (Hilton e Spyer 1971, Van Bockstaele et 

al. 1999, Coote 2004). Desse modo, apesar de amplamente aceito que a ENV reduz a 

inflamação por meio de estruturas e mecanismos periféricos, podemos sugerir que o efeito 

anti-inflamatório da ENV pode ser devido à ativação de estruturas centrais. Dessas 

estruturas, três merecem uma maior atenção incialmente para o presente estudo: o núcleo 

do trato solitário (NTS), o locus coeruleus (LC) e o núcleo paraventricular do hipotálamo 

(PVN). 

1.13.4. O Núcleo do Trato Solitário  

Estudos que utilizaram marcadores axonais retrógrados mostraram que o NV tem 

sua origem no núcleo do trato solitário (NTS), área postrema (AP) e núcleo motor dorsal 

(NMD) (Beckstead e Norgren 1979, Kalia et al. 1984, Scott et al. 1998). O NTS consiste 

num agrupamento de núcleos que forma uma coluna vertical na parte bulbar do tronco 

encefálico (Figura 23), cuja função é manter a homeostasia do organismo através do 

recebimento de informações periféricas derivadas de quimiorreceptores e 

mecanorreceptores que trafegam pelos nervos vago e glossofaríngeo e enviando essas 

informações para outras estruturas subcorticais envolvidas no controle autonômico. De 
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fato, estudos mostram que o NTS envia projeções neuroniais para várias áreas do encéfalo 

(Figura 24), incluindo projeções para o LC e para os núcleos hipotalâmicos, incluindo o 

PVN (Guyenet 1991, Van Bockstaele et al. 1999, Ruggiero et al. 2000, Buller 2003, 

Kenny 2011).  

Além disso, a lesão experimental do NTS ou de áreas adjacentes (pois a lesão 

completa do NTS é letal) diminui a resposta febril induzida por endotoxinas, acarrentado 

na diminuição da atividade do LC e do PVN (Fyda et al. 1991, Ishizuka et al. 1997, Lee 

et al. 1998, Shan e Krukoff 2000, Gordon 2000, Bienkowski e Rinaman 2008), sugerindo 

que o NTS influencia a atividade do LC e do PVN durante processos inflamatórios.  
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Figura 23. Localização do NTS. Diagrama representativo de secções coronais de ratos 

mostrando 3 cortes em regiões diferentes do tronco encefálico de acordo com a sutura 

bregmática (-14.3, -13.8 e -13.3 mm) mostrando o  núcleo do trato solitário (NTS). 4V: quarto 

ventrículo; AP: área postrema; B: localização da sutura bregmática; X: núcleo motor dorsal do 

vago (DMN); XII: núcleo do nervo hipoglosso. Extraído de Scott et al., 1998. 
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Figura 24. Principais projeções ascendentes originas no NTS. Desenho esquemático da secção 

sagital medial de rato mostrando as principais trajetórias das fibras ascendentes originadas no 

NTS. BNST: núcleo leito da estria terminal; Raphe: núcleos da rafe. Adaptado de Kenny, 2001. 
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1.13.5. Núcleo Paraventricular do Hipotálamo 

Estudos mostram que o hipotálamo é uma região crítica para a modulação da 

resposta imune. Animais submetidos a lesões experimentais direcionadas para os diversos 

núcleos que compõem a região do hipotálamo mostram vários efeitos deletérios na 

resposta imune, entre eles alteração da arquitetura linfóide (Isaković e Janković 1973, 

Cross et al. 1980), diminuição da resposta imune tumoral (Balitshii et al. 1976) e humoral 

(Tyrey e Nalbandov 1972, Isaković e Janković 1973, Goldstein 1978, Cross et al. 1980). 

De nota, grande parte dessa lesões não alteram  os níveis de corticosteróides circulantes 

(Cross et al. 1980, Brooks et al. 1982), sugerindo uma modulação independente do eixo 

HPA. Dentre esses núcleos, o núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) é uma 

estrutura essencial para a manutenção da homeostasia corporal e se localiza em 

proximidade a outros núcleos hipotalâmicos (Figura 25).  
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Figura 25. Localização do PVN. Diagrama representativo de secções coronais de ratos 

mostrando 3 cortes em regiões diferentes do tronco encefálico de acordo com a sutura 

bregmática (-14.3, -13.8 e -13.3 mm) mostrando o núcleo paraventricular do hipotálamo (seta). 

B: localização da sutura bregmática Modificado de Scott et al., 1998 e Paxinos e Watson (2005). 

 

  



P á g i n a  | 102 

 

 

O PVN recebe aferências provindas de estruturas relacionadas ao comportamento 

emocional (estruturas límbicas) e hemodinâmico e estabelece conexões intra-

hipotalâmicas com outros núcleos envolvidos na resposta ao estresse e no controle 

circadiano (Sawchenko et al. 1981, Ferguson e Samson 2003, Mastorakos e Zapanti 2004, 

Benarroch 2005) (Figura 26). Além, disso, o PVN contém duas populações neuroniais 

distintas: uma magnocelular, a qual sintetiza e libera o hormônio antidiurético (ADH) e 

ocitocina (Renaud e Bourque 1991, Engelmann et al. 2004), e outra parvocelular, a qual 

sintentiza e libera principalmente corticotropina (CRH) e somatostatina (Swanson e 

Sawchenko 1983). De especial interesse no presente estudo, o CRH induz a produção do 

hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) na hipófise anterior que, liberado na circulação 

sistêmica, induz a produção e liberação do hormônio esteróide cortisol pela medula 

adrenal, efeito comumente conhecido por eixo HPA (Figura 6). De fato, estudos sugerem 

que o PVN participa ativamente como interface neuroimune para o controle da resposta 

inflamatória. 
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Figura 26. Projeções do NTS para o PVN ativadas por um estímulo inflamatório. Desenho 

esquemático mostrando as aferências para o núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN). O 

PVN recebe aferências viscerais e nociceptivas por meio do núcleo do trato solitário (NTS) por 

vias diretas provindas do nervo vago ou indiretamente pelos grupos de neurônios 

catecolaminérgicos do bulbo ventrolateral ou pelo núcleo parabraquial (PBN). A angiotensina 

circulante age via receptores no órgãos subfornical (SFO), o qual se projeta para o PVN. Outro 

grupo de aferências surge do núcleo arqueado (ArcN) para o PVN. Citocinas circulantes ativam 

os neurônios do PVN indiretamente através da liberação de prostaglandina E2 (PgE2) pelas 

células endoteliais. Estímulos emocionais alcançam o PVN por meio do núcleo dorsomedial do 

hipotálamo (DMH). Adaptado de Benarroch et al., 2005. 
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Citocinas podem aumentar, por meio de sinais neuroniais parácrinos, a atividade 

do PVN e do sistema simpático (Swanson e Sawchenko 1983, Swanson et al. 1983, Buijs 

et al. 2008) por meio da modulação da atividade de neurônios pré-ganglionares da coluna 

intermédio-lateral da medula espinal (Swanson e Sawchenko 1983, Hosoya et al. 1991, 

Holstege et al. 1996), do bulbo (parassimpáticos) (Swanson e Sawchenko 1983, Cano et 

al. 2001) e do LC (Luiten et al. 1985, Coote 2004). 

1.13.6. Locus Coeruleus 

50% de todos os neurônios noradrenérgicos do SNC podem ser localizados no 

tegumento dorsal na área rostral da ponte, em um agrupamento celular específico 

denominado locus coeruleus (LC): seu nome advém de sua coloração azulada (cerúlea - 

derivada da polimerização da noradrenalina) característica na base do quarto ventrículo 

(Svensson e Thorén 1979, Samuels e Szabadi 2008) (Figura 27).  

Fibras originadas no LC dão origem a três vias principais: a ascendente, inervando 

estruturas do mesencéfalo, tálamo, sistema límbico e neocórtex; a cerebelar, projetando-

se para os núcleos e córtex cerebelares; e a descendente, enviando axônios colaterais para 

o mesencéfalo caudal (NTS e complexo olivar inferior) e medula espinal (via cerúleo-

espinal). Desse modo, o LC está intimamente envolvido na modulação de respostas 

emocionais e viscerais (Abercrombie e Jacobs 1987, Ceccatelli et al. 1989, Jacobs et al. 

1991, Cullinan et al. 1995, Palkovits et al. 1997). Além disso, estudos mostram que a 

estimulação do LC aumenta a secreção de ACTH e glicocorticóides (Ward e Gunn 1976, 

Ward et al. 1976) e a microinjeção de CRH no LC aumenta os níveis séricos de 

cortisteróides (Butler et al. 1990, Curtis et al. 1997), sugerindo uma conexão bidirecional 

com o PVN.  De fato, os neurônios parvocelulares do PVN (os quais contém CRH) 

recebem aferências noradrenérgicas provindas do LC, e o LC mantém conexões 
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excitatórias recíprocas com o PVN (Samuels e Szabadi 2008, Szabadi 2013), sugerindo 

que ambos núcleos possam agir em sincronia durante a resposta ao estresse. 
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Figura 27. Localização do LC. Diagrama representativo de secções coronais de ratos mostrando 

3 cortes em regiões diferentes do tronco encefálico de acordo com a sutura bregmática (-14.3, -

13.8 e -13.3 mm) mostrando o locus coeruleus (LC) como uma estrutura alongada e vertical na 

ponta do quarto ventrículo (seta). O quarto ventrículo pode ser visto por uma fina linha preta 

acima de ambos LC. Adaptado de Scott et al., 1998. 
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Outros estudos mostram que o LC também pode influenciar a atividade 

autonômica periférica. O aumento na atividade neuronial do LC está diretamente 

associada ao aumento na atividade cardiovascular e hemodinâmica periférica (Ward e 

Gunn 1976, Ogawa et al. 1979, Stock et al. 1981, Elam et al. 1981, Andrade e Aghajanian 

1982, Drolet e Gauthier 1985), sugerindo uma neuromodulação sobre o sistema 

autonômico. Além disso, a estimulação do LC aumenta os níveis plasmáticos e espinais 

do metabólito da NA, MHPG (Crawley et al. 1978, 1980), propondo uma conexão 

funcional entre o LC e o sistema nervoso simpático por meio de suas projeções cerúleo-

espinais (Figura 28).  
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Figura 28. O LC e a atividade simpática periférica. (A – à esquerda) Efeitos cardiovasculares 

observados durante a estimulação do LC (90Hz, 1ms, 100µA, 10seg). (A – à direita) Efeitos do 

aumento da intensidade de estimulação do LC em relação ao aumento na pressão arterial. (B) 

Níveis plasmáticos de MHPG após a estimulação do LC em várias intensidades (20Hz, 1ms). (C) 

Correlação entre a atividade dos neurônios do LC em relação à alteração da atividade simpática 

periférica durante a estimulação térmica da cauda de ratos. A: extraído de Drohlet et al., 1985; 

B: extraído de Crawley et al., 1980; C: extraído de Elam et al., 1986. 

  



P á g i n a  | 109 

 

 

Em relação à modulação da resposta imune, estudos mostram que a lesão do LC 

pode suprimir a formação de anticorpos, hemolisinas e hemaglutininas em resposta à  

imunização, e levar à diminuição no tamanho do timo e na quantidade de células T CD4+ 

no sangue periférico (Cunnick et al. 1990, Janković et al. 1993, Nikolić et al. 1993). Além 

disso, esplenócitos provindos de animais cujos LC foram lesados produzem menores 

quantidades de TNF-α, IL-1ß e IL-6 em resposta ao LPS (Engler et al. 2010). Por outro 

lado, a estimulação do LC diminui a atividade mitogênica de linfócitos esplênicos e 

sanguíneos (Casale e Kaliner 1984, Caroleo et al. 1993, Rassnick et al. 1994, Engler et 

al. 2010), propondo um papel imunomodulatório do LC, embora ainda pouco conhecido. 

Em resumo, os dados aqui apresentados indicam que o processo inflamatório 

periférico pode ser controlado por meio da ativação de estruturas supramedulares 

específicas através da modulação da atividade simpática. Aparentemente, o NTS é a via 

de entrada da informação inflamatória para o SNC, onde o NV aparenta ser o eixo de 

condução das informações periféricas para o SNC. Do NTS, a informação se espalha para 

várias áreas do SNC por meio de feixes específicos. Nesse caso, o LC e o PVN aparentam 

ter um papel fundamental no controle da inflamação periférica através de sua capacidade 

de modular o tônus autonômico periférico por meio de suas conexões com neurônios pré-

ganglionares da medula espinal (Figura 29). 
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Figura 29. Interação das estruturas supramedulares a partir de um estímulo inflamatório 

periférico. Desenho esquemático do corte sagital medial do encéfalo e corte transversal da 

medula espinal de roedor mostrando a posição relativa de estruturas e núcleos relevantes para 

o presente estudo. Neurônios e vias estão diferenciados por cor para distinguir as áreas 

integrativas, sensoriais e efetoras. AP: área postrema; GRD: gânglio da raiz dorsal; LC: lócus 

cerúleus; NTS: núcleo do trato solitário; PbN: Núcleo parabraquial; PVN: núcleo 

paraventricular do hipotálamo; VLM: bulbo rostro-ventro-medial. Adaptado de Bourque et al., 

2009. 
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HIPÓTESE EXPERIMENTAL 
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2. Hipótese Experimental 

A partir das evidências apresentadas, formulamos a hipótese na qual os efeitos anti-

inflamatórios da ENV podem ser devidos a uma ativação de vias neurais supramedulares 

(centrais) que modulam a atividade simpática periférica por um mecanismo dependente 

de neurônios pré-ganglionares simpáticos localizados na medula espinal (Figura 30). 
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Figura 30. Hipótese dos mecanismos centrais de controle da inflamação. Devido estudos 

mostrarem ausência de conexão parassimpática no baço, o efeito anti-inflamatório da 

estimulação vagal se daria por meio de uma conexão não conhecida. Trazemos aqui a proposta 

de uma via antiinflamatória vago-encéfalo-espinal-simpática. A estimulação periférica do nervo 

vago ativaria estruturas supramedulares responsáveis pela modulação autonômica. A ativação 

dessas estruturas poderia estimular (linha verde) neurônios autonômicos simpáticos pré-

ganglionares (entre L4-L6), cuja atividade também poderia ser modulada por células gliais ali 

localizadas. A ativação desses neurônios leva a liberação de ACh no gânglio simpático (L4-L6), 

ativando neurônios pós-ganglionares que induzem a liberação de NA na articulação fêmuro-

tibial. A NA, por sua vez, produziria efeitos anti-inflamatórios locais. ACh: acetilcolina. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1. Animais 

Os experimentos foram realizados utilizando-se ratos da linhagem Wistar (Rattus 

nervergicus, Rodentia muridae) pesando entre 200 e 250 gramas e camundongos das 

linhagens Suíços (Swiss) e C57BL/6 entre 25 e 30 gramas, todos provenientes do Biotério 

Central do campus administrativo de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Além 

disso, foram utilizados camundongos geneticamente deficientes para TRPV1 e NUDE  

(deficiência na atividade de linfócitos), provenientes do Departamento de Genética e do 

Departamento de Imunologia da USP, campus de Ribeirão Preto. Imediatamente após seu 

recebimento,  os animais foram alojados no biotério do Departamento de Farmacologia 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto onde foram mantidos em caixas acrílicas sob 

um regime de ciclo claro/escuro de 12 horas, em temperatura controlada (20°C ± 1°C) e 

acesso livre a água e comida de acordo com as normas do COBEA.  

O número de animais utilizados foi o mínimo requerido para certificar a 

confiabilidade dos resultados. Os experimentos foram conduzidos de acordo com as 

normas estabelecidas pelo Comitê de Ética para Animais de Experimentação da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (protoloco COBEA no 137/2013 e 198/2015, 

em anexo na parte de Suplementos)  

3.2. Compostos Utilizados 

Os compostos utilizados no presente estudo foram preparados 10 minutos antes 

do experimento e dissolvidos em PBS: 

Nome do composto Fabricante No de catálogo 

Antibiótico (Pentabiótico®) Fort Dodge®  

Atenolol Sigma-Aldrich® A7655 

Butoxamida Sigma-Aldrich® B1385 

Cloridrato de Lidocaína (sem 

ação vasoconstritora) 

Cristália®  

Dobutamina Sigma-Aldrich® D0676 

Flunixin® (Anti-inflamatório) Schering-Plough®  

fMLP Sigma-Aldrich® F3506 

Guanetidina Sigma-Aldrich® 1301801 

Ketamina Agener União®  

LTB-4 Sigma-Aldrich® L0517 

MIP-1ß Sigma-Aldrich® SRP3115 
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Propranolol Sigma-Aldrich® P0884 

Noradrenalina Sigma-Aldrich® N1100000 

Procaterol Sigma-Aldrich® P9180 

TNF-α Sigma-Aldrich® SRP3177 

Xilasina (Xylestesin®) Agener União®  

zimosan Sigma-Aldrich® Z4250 

 

3.3. Compostos utilizadas para marcação imunofluorescente e 

imunohistoquímica 

Produto Nome Marcação 
Espécie de 

origem 
Fabricante Catálogo 

Anticorpo Anti-ATF3 
Dano 

neuronial 
coelho Santa Cruz® sc188 

Anticorpo Anti-Fos Fos coelho Sigma ® F137 

Anticorpo Anti-GFAP astrócitos coelho 
Merck 

Millipore® 
AB5804 

Anticorpo Anti-ICAM1 ICAM-1 humano Sigma ® WH003383M1 

Anticorpo 
Anti-rabbit Alexa 

Fluor 488 
(-) cabra 

Merck 

Millipore® 
AB5804 

Reagente Fluoro-Jade B necrose (-) 
Merck 

Millipore® 
AG310 

Reagente 
Elite ABC HRP 

Kit 
(-) cavalo Vector® PK-6200 

 

3.4. Procedimentos Cirúrgicos 

Todos os animais foram inicialmente anestesiados com uma mistura de ketamina 

e xilasina (50mg/kg e 10mg/Kg, respectivamente). Antes da cirurgia, foi aplicada uma 

solução de álcool iodado (10%) no local da incisão. Após o término do procedimento 

cirúrgico, os animais foram suturados e os animais receberam uma dose de antibiótico 

(Pentabiótico® - 0.2mL para ratos e 0.01mL para camundongos, intramuscular) e uma 

dose de analgésico e anti-inflamatório (Flunixin®, 25mg/Kg, subcutâneo). O período de 

recuperação de cada animal variou de 7 a 10 dias. 

3.4.1. Canulação da artéria femoral 

Os animais foram mantidos em posição supina e as patas foram mantidas afastadas 

da linha média. Os pelos da parte inguinal esquerda foram removidos e um corte no 

mesmo local foi efetuado para a identificação da artéria e vaso inguinal. Após sua 
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dissecação e separação, a artéria inguinal foi cateterizada por meio de um tubo de 

polietileno (PE-50; Becton Dickinson, Sparks, MD, EUA), o qual foi inserido no tecido 

subcutâneo para ser exteriorizado na nuca do animal. As suturas foram então fechadas. 

3.4.2. Exposição e dissecação do nervo vago  

Os animais foram mantidos em posição supina e as patas foram mantidas afastadas 

da linha média. Os pelos da parte ventral do pescoço dos animais foram removidos, e um 

corte cervical longitudinal de ± 3 cm (ratos) ou ± 1 cm (camundongos) ao longo da linha 

média foi feito. Os tecidos subjacentes foram delicadamente afastados para a 

identificação da artéria carótida direita adjacente ao corpo da traqueia. Após a dissecação 

da artérica carótida direita, o nervo vago direito foi identificado ao longo e em torno da 

artéria carótida, de onde foi delicadamente dissecado e separado (Figura 31). 
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Figura 31. Procedimento de exposição e dissecação do nervo vago direito em ratos Wistar. (A) 

O animal é anestesiado e mantido em posição supina com os membros afastados da linha média 

mantendo o (B) foco cirúrgico para a parte anterior do pescoço. (C) Um corte na linha média na 

parte anterior do pescoço é feita seguida de (D) dissecação do tecido subcutâneo adjacente até 

a visulização da traquéia. (E) A artéria carótida direita é encontrada logo abaixo da porção 

lateral da traquéia, (F) de onde pode ser pinçada para a (G) visualização do nervo vago. (H) O 

nervo vago então pode ser dissecado e observado individualmente (em destaque na ponta da 

pinça). 
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3.4.3. Vagotomia cervical (VNXcerv) – cirúrgica 

Após a exposição do NV, dois cortes transversais foram feitos para a remoções de 

aproximadamente 1mm do nervo. Após o procedimento, as vísceras foram realocadas em 

seus lugares originais e os animais foram suturados. Permitiu-se um período de 48 horas 

de recuperação para dar seguimento ao experimento. 

3.4.4. Vagotomia cervical (VNXcerv) – farmacológica 

Seguindo o mesmo procedimento para a exposição do NV no procedimento de 

VNX cervical - corte, lidocaína em gel (2%) (Cristália®), foi administrada (10µL) dentro 

do epineuro que envolve o feixe de fibras do NV por meio de uma agulha de 30G ao 

longo de 5 minutos. Após a aplicação, foi permitido um período de 5 minutos para o 

espalhamento da lidocaína. A implantação do eletrodo no NV se deu cranial ou 

caudalmente ao local da injeção (Figura 32). 

 



P á g i n a  | 120 

 

 

 

Figura 32. Bloqueio farmacológico do nervo vago. (A): Após a dissecação do nervo vago, o 

mesmo pode ser visualizado longitudinalmente (setas); (B,C): A agulha é delicadamente inserida 

ao longo da extensão do nervo vago (1 mm - setas). (D): Visualização da lidocaína após sua 

injeção (intumescência azulada – setas). 
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3.4.5. Esplenectomia (SPX) 

Os animais foram mantidos em posição supina e as patas foram mantidas afastadas 

da linha média. O pelo da parte anterior do abdome foi cortado e um corte estendendo-se 

do processo xifoide até o meio da linha média foi feito. O estômago foi então identificado 

para então identificar o baço, o qual se localiza proximalmente à porção dorso-posterior 

do estômago. O baço estão foi dissecado do estômago, exteriorizado e seus vasos foram 

cuidadosamente separados do tecido pancreático, e suturados com linha cirúrgia. Após a 

sutura de todos os vasos, o baço foi cirurgicamente removido e os animais, suturados 

(Figura 33).  
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Figura 33. Procedimento de esplenectomia em ratos Wistar. (A): O animal é mantido em 

posição supina com seus membros afastados da linha média com o (B) plano focal localizada na 

parte abdominal superior. (C) Uma laparotomia medial é feita, (D) as vísceras subjacentes são 

então afastadas e o (E) baço é facilmente reconhecido no quadrante superior esquerdo do 

abdomen. (F) O estômago é então gentilmente removido, (E) permitindo que o baço saia de sua 

posição original. (F) O baço é então exposto para a visualização das artérias esplênicas (setas). 

Depois de identificadas, (G) todas as artérias esplênicas são suturadas para então efetuar o (J) 

corte sequencial da parte distal dessas artérias, permitindo que o (K) baço seja removido sem 

maiores intercorrências. 
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3.4.6. Remoção do ramo celíaco do nervo vago (sVNX) 

Os animais foram mantidos em posição supina e as patas foram mantidas afastadas 

da linha média. O pelo da parte anterior do abdome foi cortado e um corte estendendo-se 

do processo xifoide até o meio da linha média foi feito. Inicialmente foram removidas as 

adesões fibrosas que prendem anatomicamente o fígado ao estômago, impedindo-o de ser 

rotacionado. Após a remoção das adesões fibrosas, o estômago foi rotacionado para a 

identificação do ramo vagal posterior (o qual dá origem ao ramo gástrico posterior e 

celíaco). O ramo foi seguido até o hiato esofágico que, cuidadosamente, foi cortado logo 

após sua emergência, e um pequeno pedaço de ± 1mm foi removido do ramo. Após esse 

procedimento, o estômago foi colocado em sua posição original e os animais foram 

suturados (Figura 34). 

  



P á g i n a  | 124 

 

 

 

Figura 34. Procedimento de corte do ramo celíaco do nervo vago em ratos Wistar. (A): O animal 

é mantido em posição supina com seus membros afastados da linha média com o (B) plano focal 

localizada na parte abdominal superior. (C) Uma laparotomia medial é feita, (D) as vísceras 

subjacentes são então afastadas e (E) a parte anterior do estômago é visualizado. (F) Retraindo-

se gentilmente o estômago, (G) a primeira adesão entre o fígado e o estômago é encontrada 

(setas). (H,I) Após sua remoção, o esôfago pode ser melhor visualizado (setas), permitindo que 

o (J) estômago seja retraído lateralmente para expor a segunda adesão (setas) entre o fígado e 

a parte posterior do estômago. (K) Após cuidadosa remoção dessa adesão, (L) o feixe de tecido 

contendo ramo vagal posterior pode ser visualizado. Após delicada dissecação desse tecido, (M) 

o ramo posterior pode ser visualizado. Seu corte levará à inativação do ramo celíaco do nervo 

vago.  



P á g i n a  | 125 

 

 

3.4.7. Adrenalectomia (ADX) 

Os animais foram mantidos em decúbito lateral. O pelo das partes laterais ao nível 

do abdome inferior foi retirado e um corte de ± 3 cm (ratos) ou ± 1 cm foi feito na parte 

dorso-lateral do abdome superior. Após a remoção do retroperitônio da área subjacente, 

o rim foi reconhecido para a localização das glândulas em sua parte cranial. A glândula 

adrenal foi então cuidadosamente removida bilateralmente por puncionamento. Após o 

procedimento os animais foram suturados, e para evitar perda de eletrólitos corporais, os 

animais tiveram livre acesso a uma solução de NaCl 0,9% até o início dos experimentos. 

3.4.8. Simpatectomia (SIMPX) 

Os animais foram mantidos em posição supina e as patas foram mantidas afastadas 

da linha média. O pelo da parte anterior do abdome foi retirado e um corte estendendo-se 

do processo xifoide até a porção inferior do abdômen foi feita. Após o afastamento das 

vísceras adjacentes, o retroperitônio foi dissecado para a identificação da artéria renal 

direita. Uma nova dissecação nesse local foi feita para o reconhecimento do gânglio 

simpático fundido de L2/L3 logo dorsalmente. Após a identificação do gânglio, seu 

trajeto foi seguido caudalmente até o gânglio simpático fundido de L5/L6 perto da 

bifurcação da artéria aorta. Todo esse trajeto foi dissecado do restante do corpo e 

removido. Após esse procedimento, todas as vísceras afastadas foram colocadas em suas 

posições originais e os animais foram suturados. Permitiu-se um período de 7 a 10 dias 

de recuperação pós-operatória. 

3.4.9. Cirurgia de estimulação do nervo vago (ENV) em animais anestesiados 

Os animais foram mantidos em posição supina e as patas foram mantidas afastadas 

da linha média. Os pelos da parte ventral do pescoço dos animais foram removidos, e um 

corte cervical longitudinal de ± 3 cm ao longo da linha média foi feito. Os tecidos 

subjacentes foram delicadamente afastados para a identificação da artéria carótida direita 
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adjacente ao corpo da traqueia. Após a dissecação da artérica carótida direita, o nervo 

vago direito foi identificado ao longo e em torno da artéria carótida, de onde foi 

delicadamente dissecado, separado e afastado para a implantação de um eletrodo bipolar 

de platina (Figura 35) acoplado a um estimulador. Após o procedimento de estimulação, 

o corte foi suturado e os animais foram submetidos ao desafio imunogênico. 
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Figura 35. Eletrodo de estimulação e sua aplicação no nervo vago. Acima: Fotografias 

representativas mostrando o eletrodo de estimulação do nervo vago no presente estudo e suas 

dimensões. Abaixo: Fotografia da dissecação da parte anterior do pescoço de um rato Wistar 

mostrando a inserção do eletrodo de estimulação no nervo vago (setas pretas). Perceba que o 

nervo vago está separado da artérica carótida (setas brancas). 
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3.4.10. Cirurgia de estimulação da cadeia simpática lombar  

O procedimento foi o mesmo para a identificação do gânglio simpático de L2/L3 

descrito para o procedimento de simpatectomia. Após a identificação do gânglio, 

implantou-se o eletrodo logo abaixo de L2/L3 de modo idêntico ao efetuado para a 

implantação de eletrodo no NV para experimentos com animais acordados. Após a 

implantação, o eletrodo foi cuidadosamente inserido através do músculo psoas e 

exteriorizado na parte posterior do pescoço do animal. Após isso, os segmentos da cadeia 

simpática em contato com o eletrodo foram cuidadosamente cobertos com material 

siliconado não tóxico (elastômero de silicone Kwik-Sil®; World Precision Instruments, 

Sarasota, FL, EUA). 24 horas após, os animais, acordados, foram submetidos à 

estimulação elétrica da cadeia lombar. 

3.4.11. Cirurgia de estimulação do nervo vago (ENV)  

Os ratos foram submetidos à mesma cirurgia de exposição do NV para animais 

anestesiados. O NV foi implantado com um eletrodo bipolar de aço inoxidável contendo 

um calço de 2mm entre os eletrodos. Os 2 mm finais das pontas distais tiveram seu 

isolamento removido e foram torcidas para formar um gancho que foi implantado em 

torno do NV. Após a implantação, o eletrodo foi cuidadosamente inserido através do 

músculo esternocleidomastóideo e exteriorizado na parte posterior do pescoço do animal. 

Após isso, os segmentos do NV em contato com o eletrodo foram cuidadosamente 

cobertos com material siliconado não tóxico (elastômero de silicone Kwik-Sil®; World 

Precision Instruments, Sarasota, FL, EUA). 24 horas após, os animais, acordados, foram 

submetidos à ENV. 

3.4.12. Cirurgia esterotáxica 

Após a anestesia, o animal foi posicionado no aparelho esterotáxico (David-Kopf, 

EUA) onde teve sua cabeça fixada pelo rochedo temporal e incisivos superiores. Após a 
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remoção dos pelos do escalpo, o mesmo foi removido cirurgicamente para a exposição 

do crânio, e o periósteo foi removido por raspagem para expor os ossos craniais. Com a 

superfície craniana ajustada em posição horizontal, entre as suturas bregmática e 

lambdóide, dois orifícios foram feitos na superfícia cranial, por meio de broca elétrica, 

para a introdução de pequenos parafusos de aço inoxidável, os quais tem a função de 

ancoramento do capacete (prótese). Em seguida, outro orifício foi feito para a implantação 

da cânula, confeccionada a partir de agulhas hipodérmicas (25 x 6 mm), medindo um total 

de 12 mm de comprimento, através da qual a cloreto de cobalto foi injetado. Essa cânula 

foi direcionada unilateralmente ao PVN ou LC de acordo com as coordenadas do atlas de 

Paxinos e Watson (2005), tendo-se a linha interaural como referência (Tabela 10). Em 

seguida, a cânula foi fixada com cimento acrílico polimerizável. Para evitar entupimentos 

da cânula, um fio de aço (mandril) foi introduzido no interior da cânula. 
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Tabela 10. Coordenadas estereotáxicas do PVN e do LC. À esquerda: desenho esquemático do 

encéfalo de rato mostrando o local aparente (tracejado em azul) da estrutura indicada por meio 

de uma aproximação lateral. À direita: fotomicrografias de secções coronais do encéfalo de ratos 

Wistar ao nível do PVN (superior) e LC (inferior) de acordo com o atlas de Paxinos e Watson 

(2005), indicando os respectivos locais de microinjeção (áreas hachuradas). Barra de escala: 

1,2 mm. AP: ântero-posterior; LL: látero-lateral; DV: dorso-ventral. 

 

Estrutura e localização 

aparente 
Coordenadas 

Localização 

Histológica 

Núcleo Paraventricular do 

Hipotálamo (PVN) 

 

AP: 7,2 

LL: 0,5 

DV: 7,6 

 

Locus Ceruleus (LC) 

 

AP: -1,04 

LL: 1,5 

DV: 7,0 
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3.5. Equipamentos para Estimulação e Análise dos Registros 

3.5.1. Eletrodos externos para estimulação 

Os eletrodos foram construídos por meio da junção de dois fios de aço inoxidável, 

com isolamento em Teflon, de 40 mm de comprimento (A-M Systems, Sequim, WA, 

EUA) a um pequeno plugue (GF-6; Microtech, Boothwyn, PA, USA). Nos 2 mm finais 

da ponta distal do eletrodo, o isolamento elétrico foi removido e a ponta foi torcida para 

formar um gancho em formato de “J” que ficou em contato com o nervo. A ponta 

proximal do eletrodo foi acoplada ao sistema de estimulação. 

3.5.2. Eletrodos internos para estimulação neuronial 

Os eletrodos foram construídos a partir de fios de aço inoxidável com isolamento 

em teflon. 1mm de sua ponta distal foi raspado para eliminar o isolamento. Os fios foram 

então soldados a um conector macho e torcidos longitudinalmente para aumentar sua 

rigidez. Após o procedimento, os eletrodos foram implantados, de modo idêntico ao 

descrito para as cânulas, no PVN ou no LC. 

3.5.3. Equipamentos de análise cardiovascular 

O cateter arterial foi conectado a um transdutor de pressão (MLT844; 

ADInstruments, Bella Vista, Austrália) e o sinal foi amplificado (ML224; 

ADInstruments, Bella Vista, Austrália) e analisado por um computador externo equipado 

com uma interface de conversão analógica/digital (CAD) (2kHz; ML866, 

ADInstruments, Bella Vista, Austrália). Os registros da pressão arterial pulsátil (PAP) 

foram processados pelo programa LabChart 7.0 (ADInstruments, Bella Vista, Austrália), 

o qual é capaz de detectar os pontos de inflexão para a identificação da pressão arterial 

média (PAM) e da frequência cardíaca (FC). Somente os animais que mostraram ausência 

de sinais de estresse foram utilizados no estudo. 

3.5.4. Equipamento de estimulação 
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Os eletrodos foram conectados a um estimulador externo (T-1M1C, AVS 

Projetos, São Carlos, SP, Brasil – Figura 36) e os animais foram submetidos a diferentes 

intensidades de estimulações elétricas por um período de 2 minutos. Somente os animais 

que mostraram ausência de sinais de estresse foram utilizados no estudo. 

3.5.5. Equipamento para análise de temperatura da cauda 

Para verificar se a ENV ou estimulação cortical ativam vias simpáticas, foi feita a 

análise da temperatura da cauda do animal, visto a atividade simpática diminuir a 

temperatura cutânea. 

As variações na temperatura cutânea da cauda foram analisadas por meio de uma 

câmera térmica (Multi- Purpose Thermal Imager NV 4010, InfraRed Integrated Systems 

Ltd Park Circle, Tithe Barn Way Swan Valley Northampton, EUA) (Figura 37) numa 

distância de 50 cm do animal. As fotos foram obtidas em intervalos de 1 minuto. As 

imagens obtidas foram analisadas por software específico (InAnalyser, Wuhan Guide 

Infrared Co., Ltd.) que calcula a emissão de radiação infravermelha a partir da medida de 

um pixel representativo, convertendo-o em uma escala colorimátrica em oC . 3 pontos 

equidistantes, a partir da base da cauda do animal, foram utilizados como referências 

térmicas para cada indivíduo.  
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Figura 36. Modelo de equipamento de estimulação AVS T-1M1C. Extraído de 

www.avsprojetos.com.br. 

 

 

 

 

 

Figura 37. Modelo da câmera térmica Multi- Purpose Thermal Imager NV 4010. 
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3.5.6. Equipamento de captura e análise do eletroencefalograma (EEG) 

Para assegurar que durante a estimulação cortical nenhuma atividade neuronial 

aberrante foi produzida, registros monopolares do eletroencefalograma (EEG) da 

atividade elétrica do hipocampo ipsilateral (anteroposterior = 2.7 mm, mediolateral = 4.5 

mm, dorsoventral = 4.5 mm) e do córtex cerebral (anteroposterior = 2.7 mm, mediolateral 

= 5.0 mm, dorsoventral = contanto meningeal) foram analisados por meio de eletrodos 

(hipocampo: fios de aço inoxidável isolados com teflon: Ø 127 µm, A-M Systems, 

Sequim, WA, USA; córtex cerebral: prafusos de aço inoxidável, Ø 1.5 mm; Fine Science 

Tools, Heidelberg, Germany) (Figura 38 A, B). Cada animal foi colocado 

individualmente numa caixa de acrílico (Ø 37 cm; 50 cm) coberta com uma manta 

metálica (gaiola de Faraday) e conectado ao sistem por meio de plugue (RJ11cat6) (Figura 

38 C-H). Após 5 minutos de habituação, um estímulo elétrico catódico (60 Hz, 0.1 ms, 

50 µA) foi aplicado por 2 minutos. O EEG foi capturado por meio de um condionador de 

dois canais (CyberAmp 320; Axon Instruments, Union City, CA, USA) acoplado a uma 

interface analógico-digital (PowerLab 3.80; ADInstruments, Bella Vista, Australia). A 

aquisição do EEG seguiu os seguintes parâmetros: filtro de bandas entre 0.1 Hz e 1 kHz, 

ganho total de 1000x, e taxa de amostragem de 2 kHz. Uma câmera de vídeo (Panasonic, 

Kadoma, Japan) foi utilizada para auxiliar na monitorização em tempo real do 

comportamento do animal (exploração, autolimpeza e comportamentos anormais e 

epilépticos) em sincronia com a atividade do EEG. A análise temporal do EEG foi obitda 

através do software LabChart Pro 8.0 (ADInstruments, Bella Vista, Australia). A 

amplitude, frequência e morfologia da onda, assim como eventuais descargas primárias e 

secundárias recorrentes (marcadores de atividade epileptiforme) foram analisadas de 

modo similar a Reis e colaboradores (Reis et al. 2010). Os padrões do EEG foram 

correlacionados ao comportamento do animal antes e depois da estimulação cortical. 
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Figura 38.  Localização e estética de implantação dos eletrodos corticais em ratos. A: 

Fotografias representativas mostrando a localização dos eletrodos de estimulação e registro e 

os parafusos de ancoramento no crânio do rato; B: fotografia representativa da secção coronal 

do encéfalo de rato ao nível do hipocampo mostrando a localização dos eletrodos de estimulação 

e registro em relação ao osso e à dura-máter; C: modelo esquemático mostrando a localização 

do eletrodo de estimulação em relação aos tecido subjacentes ao córtex cerebral e por onde a 

estimulação elétrica deve passar. D: fotografia mostrando o plugue (RJ11cat6) utilizado no 

presente experimento. Fotografias mostrando, ao término da cirurgia estereotáxica, o capacete 

e a localização do plugue em relação a à visão (E) frontal, (F) superior, (G) lateral e (H) 

posterior em ratos. Fotografias  representativas extraídas de Paxinos e Watson (2006). 
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3.6. Injeção de compostos 

 Injeções intra-articulares: As injeções foram feitas por meio de uma agulha de 

30G e foram injetados 50µL em ratos e 10µL em camundongos 

 

 Injeções intravenosas: As injeções foram feitas através da veia peniana por meio 

de uma agulha de 30G num total de 100µL 

 

 Injeções no SNC: As injeções foram feitas por meio de micropipetas de capilares 

de sílica (Ø externo: 150µm, Ø interno: 75µm; Cluzeau Info Lab, França), sendo 3 mm 

maiores que a cânula guia. Para prevenir quebras de cânulas, o capilar foi fixado num 

dispositivo feito de agulhas de 0,60 x 0,25 (23G) e 1,00 x 0,25 (19G) mm justapostas de 

forma a permitir a inserção do capilar dentro dessas. A micropipeta foi então conectada a 

uma seringa Hamilton de 50 µL através de um tubo de polietileno (PE-10, Becton-

Dickinson, Franklin Lakes, NJ, EUA) (Figura 39). Um volume constante de 0,2 µL foi 

injetado por um período de 30 segundos. Uma bolha de ar dentro do tubo de polietileno 

conectado à micropipeta foi criada para monitorar a injeção da solução. Após o término 

da administração, a micropipeta foi mantida dentro do encéfalo por 30 segundos 

adicionais para maximizar a difusão da solução pra longe da micropipeta. 
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Figura 39. Esquema de montagem e utilização do capilar de sílica. A: O capilar de sílica é 

colado a uma cânula de 30G; B: solda-se uma cânula maior (19G) à cânula de 30G fixa ao 

capilar, acopla-se juntamente a PE-10 ao sistema; C: Acopla-se a micropipeta pronta à cânula-

guia (23G) do capacete do animal, esse já completamente implantado. Notar que a cânula maior 

ancora o sistema à cânula-guia, impedindo movimentos laterais e dorso-ventrais exagerados; D: 

aproximação das bordas da cânula-guia e do capilar de infusão seguida de injeção segura da 

solução (setas). 
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3.7. Modelo de Inflamação induzido por Zimosan 

Contrariamente aos trabalhos que utilizaram modelos experimentais de 

inflamação sistêmica, optou-se para o presente trabalho a contensão do processo 

inflamatório dentro da cápsula articular do joelho, proporcionando um melhor controle 

das variáveis, as quais são impossíveis de serem dissociadas nos modelos de inflamação 

sistêmica. Desse modo, escolhemos a artilação fêmur tibial devido: 1) o joelho possui 

única e exclusivamente inervação simpática, removendo-se qualquer influência direta do 

nervo vago (Langford e Schmidt 1983, Ferreira-Gomes et al. 2010); e 2) o joelho se 

encontra longe de quaisquer vísceras que sejam inervadas pelo nervo vago, tais como 

glândulas adrenais e intestinos.  

Imediatamente após os procedimentos de estimulação elétrica ou dos 

procedimentos farmacológicos citados acima, os animais, ainda sob os efeitos da 

anestesia, foram injetado com zimosan (100µg em ratos e 30µg em camundongos) na 

cavidade fêmuro-tibial por meio de uma agulha de 30G (50µL em ratos e 10µL em 

camundongos). Nos experimentos em animais acordados, após o término da estimulação, 

os mesmos foram imediatamente anestesiados para a injeção de zimosan na articulação. 

 

3.8. Análise dos parâmetros inflamatórios 

Após 1, 3 ou 6 horas pós estímulo inflamatório, os animais foram decapitados e 

os seguintes parâmetros inflamatórios foram analisados: 

3.8.1. Edema articular 

A formação de edema foi analisado através da media do diâmetro articular medido 

através de um paquímetro (Marberg, Brasil). Os resultados foram mostrados como média 

± EPM da diferença entre o diâmetro inicial (basal) e após a administração do estímulo 

(Δ mm). 
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3.8.2. Escore experimental da articulação 

Esse parâmetro foi analisado após a remoção da pele em torno do joelho para a 

exposição da articulação fêmuro-tibial (Tabela 11). 

3.8.3. Migração de neutrófilos para a articulação 

Após a análise do edema e do escore articular, o tendão patelar do animal foi 

cortado para expor a bursa sinovial. A cápsula foi então cortada transversalmente para 

expor a cavidade articular para, em seguida, ser lavada com solução PBS + EDTA (1mM) 

por meio de uma micropipeta (15µL para ratos e 2µL para camundongos) (Figura 40). As 

amostram foram então diluídas em solução de Turk para eliminar eritrócitos e o número 

total de leucócitos foi determinado por meio de uma câmera de Neubauer sob microscópio 

óptico (400x). A diluição da amostra na solução de Turk seguiu a diluição necessária para 

que o grupo controle (zimosan) obtivesse uma média de 60-80 neutrófilos por campo 

analisado. Os resultados são mostrados como neutrófilos/cavidade articular, e os 

resultados são mostrados como média ± EPM. 
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Tabela 11. Escores experimentais da articulação fêmur-tibial. 

Escore 

experimental 

Aspecto físico Imagem representativa 

0 Nenhuma evidência de inflamação 

 

1 Edema leve da articulação 

 

2 
Edema envolvendo toda a cápsula 

articular em volta do joelho 

 

3 
Idem 2 + pontos hemorrágicos ao 

longo da cápsula 

 

4 

Idem 3 + grandes pontos de 

hemorragia ou vazamento de 

sangue ou pus 
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Figura 40. Procedimento de coleta do líquido sinovial. (A) Após a decapitação, a pele em torno 

do joelho dos animais é removida para expor (B) a articulação fêmuro-tibial, a qual é mantida 

levemente fletida. (C) O tendão patelar e (D) os ligamentos colaterais são cortados para (D) 

expor a cápsula articular. A cápsula é então cortada (E) transversalmente e (F) 

longitudinalmente, expondo o conteúdo intra-articular. (G) Uma pipeta contendo o líquido de 

lavagem é inserido dentro da articulação e (H) seu conteúdo é ali despejado (líquido azulado) e 

imediatamente aspirado. 
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3.8.4.   Adesão e rolamento de leucócitos no endótélio sinovial 

Para esse procedimento, utilizamos camundongos C57BL/6 devido às limitações 

técnicas de posicionamento do animal no microscópio. A microscopia intravital foi 

realizada na microcirculação sinovial do joelho de camundongos como descrita por 

Veilhelman e colaboradores (Veihelmann et al. 1998). O tendão patelar dos animais foi 

removido para expor a cápsula sinovial subjacente. Após esse procedimento os animais 

foram mantidos numa plataforma aquecida (Thermo Plate, Nikon, Japão) acoplada à mesa 

do microscópio e o joelho foi levemente fletido para análise, em luz fria e a um aumento 

de 10x, os vasos que ali se encontravam.  

Após a identificação dos vasos, uma injeção de rodamina 6G (Sigma) 

(150µg/Kg/100µL) foi injetada por meio da artéria infraorbital. A epiluminescência da 

rodamina 6G foi observada nos leucócitos circulantes poucos segundos após sua 

administração por meio de uma lâmpada de Hg de 150W em conjunto a um filtro Zeiss 

15 (546/12 nm, Zeiss, Wetzlar, Alemanha). As imagens foram capturadas e analisadas 

por um software específico (Fiji) 

Os leucócitos em rolamento foram definidos como aqueles que se movem mais 

lentamente àqueles observados no fluxo regular do vaso. O fluxo de células em rolamento 

foi considerado como o número de células em rolamento que passam por um ponto 

determinado na vênula por minuto. Os leucócitos considerados como aderidos ao 

endotélio foram definidos como aqueles que permaneceram em posição estacionária por 

ao menos 30 segundos, e a adesão total foi quantificada como o número de células 

aderidas dentro de 100µm do comprimento da vênula.  

3.9. Teste Comportamental - labirinto em Cruz Elevado 

O intuito do teste do Labirinto em Cruz Elevado (LCE) é verificar se a estimulação 

neural produz efeitos aversivos no comportamento dos animais, podendo levar a 
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resultados falso-positivos no presente estudo. Para o experimento, os animais submetidos 

ao teste de LCE foram aqueles sujeitos aos experimentos de ENV ou estimulação cortical 

que não passaram por procedimento de anestesia, nem foram injetados com compostos 

inflamatórios, sendo estimulados por eletrodos externos previamente implantados.  

O LCE é um teste baseado na aversão de roedores por lugares abertos e altos , 

como consequência os ratos submetidos ao LCE tendem a permanecer mais tempo nos 

braços fechados e evitar os braços abertos (Cruz et al. 1994, File et al. 2004). Desse modo, 

o LCE envolve mecanismos aversivos condicionados, inatos, proximais e distais que são 

detectados pelos animais, proporcionando estímulos capazes de ativar o sistema de medo 

que os mantém distantes do perigo representado pelos braços abertos .Os animais foram 

submetidos ao teste do LCE, que consiste de um equipamento elevado a 50 cm do solo, 

composto por dois braços abertos (50 × 10 cm), dispostos perpendicularmente a dois 

braços fechados (50 × 10 × 40 cm), formando um ângulo de 90º. Nos braços abertos são 

colocadas lâminas acrílicas, fazendo uma borda de 1 cm de altura, com o objetivo de 

evitar a queda dos animais (Figura 41). Os animais foram colocados no centro do labirinto 

com a cabeça voltada para um dos braços fechados no início de cada sessão com duração 

de 5 min. Após o término de cada sessão o LCE foi limpo com papel de limpeza 

umedecido em álcool 70%. Uma câmara de vídeo acoplada a um circuito de TV registrou 

o comportamento dos animais durante o experimento e as análises comportamentais 

foram feitas manualmente com auxílio do programa OBS 1.1 (FFCLRP, Ribeirão Preto, 

Brazil).  
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Figura 41. Labirinto em Cruz Elevado. Foto do labirinto em cruz elevado utilizado no presente 

estudo mostrando os braços abertos (sem paredes laterais e frontais) e fechados. Fonte: 

www.inec-usp.org. 
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Certas categorias comportamentais analisadas no LCE refletem ansiedade, 

atividade locomotora ou outros fatores além dos parâmetros tradicionais de exploração. 

O desempenho do animal no labirinto foi medido através dos parâmetros: 

 

 Número de entradas nos braços abertos: número de vezes que o animal 

atravessava, com as quatro patas, para o interior desses braços; 

 Número de entradas nos braços fechados: número de vezes que o animal 

atravessava, com as quatro patas, para o interior desses braços; 

 Porcentagem de entradas nos braços abertos: obtida através da razão entre o 

número de entradas nos braços abertos e do total de entradas no labirinto: 

 

% Entradas =
100 × Número de Entradas nos Braços Abertos

Número Total de Entradas
 

 Porcentagem de tempo gasto nos braços abertos: obtida através da razão entre o 

tempo despendido nos braços abertos do labirinto pelo tempo total do teste (5 

minutos) 

Tempo =
100 ×  Tempo nos Braços Abertos

Tempo Total do Teste
 

 

Ao lado disso, foram também registradas 9 categorias comportamentais 

complementares de ratos no LCE (Anseloni 1997, Anseloni e Brandão 1997): 

 Autolimpeza (grooming): sequência de autolimpeza corporal começando pelo 

focinho, indo às orelhas e terminando pela limpeza do corpo inteiro (Figura 42); 

 Esquadrinhamento (scanning): projeções da cabeça sobre as bordas de um braço 

(aberto ou fechado), esquadrinhando em qualquer direção; 

 Mergulho de cabeça (head-dipping): movimento exploratório de cabeça e ombros 

nas laterais do braço aberto do labirinto em direção ao precipício (Figura 42); 
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 Esticamento (stretched attend posture): postura exploratória em que o animal 

estica-se e se contrai à posição inicial, sem se locomover para frente (Figura 42); 

 Rastejamento (flat back approach): locomoção exploratória em que o animal 

estica-se totalmente e, cuidadosamente, move-se para frente; 

 Levantamento (rearing): postura bípede do animal, apoiando-se com as patas 

posteriores no assoalho do labirinto, estando completamente ereto ou semi-arqueado 

(Figura 42); 

 Exploração do final do braço aberto (EFBA) (end-arm exploration): o animal 

alcança a extremidade do braço aberto e mergulha com a cabeça (Figura 42); 

 Espreitamento (peeping out): projeções da cabeça e ombros a partir do braço 

fechado para o centro, mantendo as quatro patas no braço fechado (Figura 42); 
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Figura 42. Exemplos de categorias comportamentais analisadas no labirinto em cruz elevado. 

(A) Levantamento; (B) Espreitamento (peeping-out); (C) Mergulho de cabeça (head-dipping); 

(D) Autolimpeza (grooming);  (E) Esticamento (stretched attend posture); (F) exploração do final 

do braço aberto (end-arm exploration). A parede dos braços abertos são transparentes para 

facilitar a visualização dos comportamentos. Extraído de Anseloni, 1997. 
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3.10. Procedimentos de Análise de Proteínas Articulares 

3.10.1. Quantificação de citocinas inflamatórias articulares por ELISA 

O fluido sinovial da articulação fêmuro-tibial foi coletado por meio de pipetagem 

e diluídos em um volume total de 150µL. O fluído foi imediatamente congelado em gelo 

seco após sua coleta e armazenado em freezer em -70 °C até o dia da quantificação. As 

amostram foram homogeneizadas num volume total de 500µL de PBS contendo 

inibidores de proteases e centrifugadas por 10 minutos em 2000xg para a coleta do 

sobrenadante. O sobrenadante foi utilizado para medir os níveis de TNF 

(catálogo#DY510), IL-1β (catálogo #DY501) e IL-6 (catálogo #DY506) pelo ensaio de 

ELISA por meio da utilização de kits específicos (Duo set kits from R&D Systems, 

Minneapolis, MN, EUA). Resumidamente, placas de 96 poços de fundo chato passaram 

pelo procedimento de coating por um período overnight (4 °C) contendo anticorpo 

policlonal purificado (ovelha) com afinidade para TNF (4 μg/mL), IL-1β (0.8 μg/mL) ou 

IL-6 (4 μg/mL). Após esse procedimento, as placas foram lavadas (3x) com TBS-T, e 

TNF, IL-1β ou IL-6 murino foi utilizado como padrões em concentrações determinadas 

pelo fabricante, e as amostras foram então adicionadas em duplicatas e incubadas 

overnight (4 °C). No dia seguinte, anticorpos policlonais biotinilados (coelho) purificados 

(pAbs) anti-TNF (225 ng/mL), anti-IL-1β (350 ng/mL) ou anti-IL-6 (400 ng/mL) foram 

adicionados e incubados em temperatura ambiente por 1 hora. Por fim, 50µL de 

peroxidase de rábado ligada à avidina (avidin-horseradish peroxidase) (1:5000 dilution; 

DAKO A/S, Glostrup, Dinamarca) foi adicionada em cada poço por 30 minutos. As 

placas foram então lavadas (3x) com solução TBS-T e o reagente óptico OPD (200 μg 

por poço, Sigma, St. Louis, MO, EUA) foi adicionado. Após 15 minutos, a reação foi 

interrompida pela adição de solução de H2SO4 e a densidade óptica (OD) foi medida para 

uma intensidade de luz de 490 nm. Os resultados foram expressados como pg·mL−1 de 

TNF, IL-1β e IL-6 baseando-se em curvas padrões. 
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3.10.2. Quantificação de noradrenalina articular por ELISA 

O joelho foi primeiramente lavado e aspirado (lavagem com 200µL) por meio de 

uma agulha de 26G e diluídos numa solução de 200µL de PBS contendo metabissulfito 

de sódio (4mM) e EDTA (1mM). A solução foi então imediatamente congelada em gelo 

seco e armazenada em freezer em -70 °C. No dia da quantificação, as amostras foram 

descongeladas e centrifugadas, o sobrenadante foi coletado e utilizado para medir os 

níveis de noradrenalina (NA) por meio de kit de ELISA específico (catálogo#KA1891, 

versão 04) de acordo com as especificações do fabricante (Abnova, Taipei, Taiwan). Os 

resultados foram expressados como quantidade de NA em pg·mL−1, baseando-se em 

curvas padrão fornecidas pelo fabricante. 

3.10.3. Quantificação de ICAM-1 sinovial por Western-Blott 

Após o término dos experimentos, os animais foram decapitados e o tecido 

sinovial em volta da articulação fêmuro-tibial foi removida cirurgicamente, 

imediatamente congelada em gelo seco e mantida em freezer em −70 °C. No dia da 

quantificação, as amostras foram imersas em nitrogênio líquido, pulverizadas por impacto 

mecânico, homogeneizadas em tampão de lise contendo inibidores de protease, 

centrifugas por 10 minutos em 2000xg e o sobrenadante foi coletado. A concentração de 

proteínas no lisado foi determinado pelo ensaio de Bradford. As amostras foram 

separadas em gel SDS/PAGE e tranferidas para membranas de nitrocelulose (Amersham 

Pharmacia Biotech, Little Chalfont, RU). Após esse procedimento, as membranas 

contendo as proteínas foram incubadas com anticorpo primário (1:400) anti-ICAM1 

(WH0003383M1, Sigma, St Louis, MD, EUA) dissolvido em TBS-T filtrado contendo 

ABS 5% overnight (4 °C). No dia seguinte, a membrana foi lavada com TBS-T (3x) e 

incubada por 1 hora, em temperatura ambiente, com anticorpo secundário conjugado com 

HRP (1:2000; Jackson ImmunoResearch, EUA). Após lavagem (TBS-T, 3x), a solução 
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reveladora ECL (Amersham Pharmacia Biotech, Little Chalfont, RU) foi utilizada para a 

visualização dos anticorpos ligados à proteína na membrana em equipamento específico 

(ChemiDoc MP Imaging System, Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EUA). 

3.11. Procedimentos in vitro 

3.11.1. Isolamento de neutrófilos da medula óssea 

Após os ratos estarem profundamente anestesiados (1,5 mL de solução de hidrato 

de cloral 10%), ambos fêmures e tíbias foram desconectados do corpo e todo o tecido 

conectivo em volta dele foi extraído. A epífise e o epicôndilo foram removidos e a medula 

óssea foi removida através de uma solução de RPMI a ±4º C inserida na cavidade óssea 

por meio de um agulha de 18G. O lavado foi então submetido à centrifugação (400g, 4ºC, 

10 min), o sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspendidas em 2mL de 

meio Hanks a ±4º C.  

Os neutrófilos foram então obtidos a partir do método de centrifugação por 

gradiente de Percoll® de maneira similar àquela utilizada para o isolamento de neutrófilos 

humanos (Schleimer et al., 1986). O lavado medular foi então colocado sobre o gradiente 

de Percoll® 65% e 80% e centrifugados lentadmente (1200g, 20ºC, 30 min, 2m/s2) e todas 

as bandas, exceto a última (banda 3), foram cuidadosamente aspiradas por meio de uma 

pipeta. Células da banda 3 foram submetidas à solução de lise (NH4Cl 4%) e lavadas com 

meio de Hank. O número de células após o isolamento foi obtido a partir de análise em 

câmera de Neubauer, e amostras com pureza acima de 80% e viabilidade de 90% foram 

consideradas (Figura 43). 
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Figura 43. Obtenção de neutrófilos a partir da medula óssea de ratos. O aspirado da medula 

óssea é colocado em cima do gradiente de Percoll® de densidade 1.065 (65%) e 1.080 (80%) 

g/mL. Após a centrifugação, todas as três bandas podem ser observadas. A banda 1 contém 

mieloblastos e pró-mielócitos; a banda 2 contém mielócitos e metamielócitos; e a banda 3 contém 

neutrófilos segmentados. Adaptado de (Cowland e Borregaard 1999). 
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3.11.2. Quimiotaxia de neutrófilos 

A quimiotaxia foi realizada em câmara de 48 poços (câmara de Boyden, Neuro 

Probe, Cabin John, EUA) e uma membrana de policarbonato contendo poros de 5µm 

(Neuro Probe, Plesanton, CA, EUA) foi utilizada entre as câmaras. Os neutrófilos 

isolados da medula óssea (1 x 106 células/mL) foram cuidadosamente colocados em cada 

poço (30µL) em direção a um gradiente de MIP-1ß (CCL4) (30ng/mL). Como controle 

negativo, o meio de RPMI (RPMI-1640 medium, Sigma®, St. Louis, EUA) acrescido de 

albumina bovina sérica (BSA) 0.01% foi administrado à cultura. Um hora após a 

incubação em 37º C e 5% de CO2, a membrana de policarbonato foi cuidadosamente 

removida da câmara, fixada e corada em solução panótica (Panótico Rápido LB) e os 

neutrófilos foram contados em microscópio óptico (100X) abrangendo cinco campos 

aleatórios por poço. Os resultados foram expressados em neutrófilos/campo (Figura 44). 
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Figura 44. Montagem e funcionamento da câmara de Boyden. (A) fotografias da vista superior-

lateral e (B) lateral da câmera de Boyden mostrando seus componentes; (C) figura esquemática 

de um único poço mostrando a migração das células pela membrana de policarbonato em rota 

para o gradiencete de MIP-1α; (D) Fotografia (100x) exemplificando o observado ao 

microscópio.  
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3.12. Procedimentos de Análise Histológica 

Após a realização dos experimentos, os animais foram mortos com uma dose alta 

de anestésico (1,5 mL de solução de hidrato de cloral 10%) por via intraperitonial, e 

perfundidos intracardiacamente com solução de PBS 0,1M, seguido de formalina 4% + 

PBS. Os animais então foram decapitados e seus encéfalos removidos e mantidos em 

formalina 4% por 5 horas, depois mantidos em sacarose 40% por 24 horas para serem 

cortados para análise histológica. Para os animais submetidos à estimulação elétrica 

intraencefálica, após a perfusão com PBS 0,1M, perfundiu-se os animais com formalina 

4% + PBS + ferrocineto de potássio (1mM) e, antes da remoção do capacete, uma 

descarga elétrica de 1V foi aplicada por 5 segundos nos eletrodos para a demarcação da 

área afetada pela estimulação elétrica.  

Após esses procedimentos, os encéfalos foram cortados em secções coronais de 

35 µm de espessura com o auxílio de um criostato (Reichert-Jung, Alemanha) para 

posterior tratamento dos seguintes métodos de histoquímica e imunofluorescência: 

3.12.1. Coloração por Nissl: locais de microinjeção e eletroestimulação:  

Os cortes foram estendidos em lâminas de microscopia e a coloração pelo método 

de Nissl foi adotada. Os cortes foram analisados através de um microscópio óptico para 

a localização dos sítios de microinjeção e comparados aos seus respectivos diagramas 

correspondentes do atlas estereotáxico de Paxinos e Watson (2005). 

3.12.2. Imunohistoquímica: análise da expressão de c-Fos encefálica 

O termo fos é um acrônimo das palavras Finkel, Osteogenic e Sarcoma, e foi 

inicialmente utilizado para descrever os genes que codificam o retrovírus indutor de 

sarcoma osteogênico em roedores Finkel-Biskis-Jinkins (Curran e Teich 1982). C-Fos é 

um gene de resposta precoce (early-response gene), cuja ativação ocorre dentro de 5 
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minutos e continua por 15 a 20 minutos após o término do estímulo, e seu RNAm se 

acumula e alcança valores de pico entre 30 a 45 minutos pós-estimulação (Greenberg e 

Ziff 1984, Greenberg et al. 1985). A imunorreatividade para a proteína c-Fos é conhecida 

por ser um marcador confiável da atividade neuronal. Estudos mostraram que o aumento 

da imunorreatividade para c-Fos observada após a estimulação elétrica do córtex motor e 

sensorial de ratos, podendo também ser correlacionada à captação de [14C]-2-deoxiglicose 

no SNC (Sagar et al. 1988, Sharp et al. 1989). Embora a marcação de c-Fos não seja o 

único indicador da atividade neuronal, sua expressão fornece um índice confiável do 

mapeamento da atividade do SNC frente as repostas funcionais produzidas pelos animais 

em diferentes condições experimentais incluindo estimulações elétricas periféricas 

(Naritoku et al., 1995) e centrais (Sagar et al., 1988; Sharp et al., 1989). 

Para o presente estudo, a imunorreatividade para a proteína c-fos foi feita em 

animais submetidos à ENV ou estimulação do córtex cerebral. Os animais foram mortos 

1,5 hora após o término das estimulações. Após a secção do encéfalo em criostato, as 

amostras passaram pelo seguinte protocolo experimental: 

Os cortes encefálicos (35µm) foram coletados e mantidos em PBS 0,1M para 

serem processados pelo método de free-floating. Todas as reações foram realizadas sob 

agitação e em temperatura ambiente de acordo com os procedimentos a seguir: 

1) Incubação com H2O2 1% para bloqueio da peroxidase endógena por 10 minutos; 

2) 4 lavagens com PBS 0,1M (5 minutos cada); 

3) Incubação com anticorpo policlonal primário para Fos (rabbit) (Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA), na proporção de 1:1000 em PBS 0,1M 

enriquecido com Triton-X 0,2% e albumina bovina sérica (ABS) 0,1% em período 

overnight; 

4) 3 lavagens com PBS 0,1M (5 minutos cada); 

5) Incubação com anticorpo biotinilado (anti-rabbit) (H+L; Vectastain, Vector) na 

proporção de 1:200 por 1 hora; 



P á g i n a  | 156 

 

 

6) 3 lavagens com PBS 0,1M (5 minutos cada); 

7) Incubação com complexo ABC  (kit ABC, Vectastain, Vector, EUA) na proporção 

de 1:1000 por 1 hora; 

8) 3 lavagens com PBS 0,1M (5 minutos cada); 

9) Revelação de Fos pela adição do cromógeno 3,3′-diaminobenzidine (DAB, 0.02%, 

Sigma, EUA) + H2O2 (0,04%) por até 10 minutos; 

10) 3 lavagens com PBS 0,1M (5 minutos cada); 

11) Distensão das secções em lâminas gelatinizadas, secagem à temperatura ambiente 

e colagem das lamínulas  

 

3.12.3. Imunofluorescência: análise da expressão de GFAP  

O GFAP (proteína fibrilar acídica glial) é uma proteína filamentosa expressa 

constitutivamente em astrócitos fibrosos localizados na matéria branca e cinzenta (Ridet 

et al. 1996). O aumento na expressão de GFAP no SNC é um marcador confiável da 

resposta astrocística a vários estímulos lesivos ao sistema nervoso, tais como traumas 

mecânicos, doenças neurodegenerativas e envelhecimento (Hol et al. 2003, Wu et al. 

2003, Pelinka et al. 2004, Lee et al. 2006). Após a lesão neuronial, o microambiente é 

dominado pela presença de mediadores pró-inflamatórios, os quais induzem a produção 

de citocinas e proteases. Essas proteases rompem a barreira-hemato-encefálica (BHE), 

afrouxam a matriz extracelular e estimulam o consequente recrutamento de leucócitos. A 

ativação dos astrócitos, por meio do aumento na a expressão de GFAP pode ser observada 

dentro de 6 horas após a lesão (Siemionow et al. 2009).  

Para o presente estudo, o procedimento de imunofluorescência para o GFAP foi 

feito em animais submetidos à estimulação cortical. Os animais foram mortos 48 hora 

após o término das estimulações. Após a secção do encéfalo em criostato, as amostras 

passaram pelo seguinte protocolo experimental: 
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1) Incubação inicial com soro caprino 5% e ABS 1% dissolvidos em PBS 0,1M + 

Triton X100 0,1% por 1 hora 

2) 4 lavagens com PBS 0,1M (5 minutos cada); 

3) Incubação com anticorpo policlonal primário para GFAP (rabbit) (# sc-9065, 

Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA), na proporção de 1:1000 em 

PBS 0,1M enriquecido com Triton-X 0,2% e albumina bovina sérica (ABS) 0,1% 

em período overnight; 

4) 3 lavagens com PBS 0,1M (5 minutos cada); 

5) Incubaçao com anticorpo anti-rabbit caprino contendo Alexa fluor 488® 

(Molecular Probes, Molecular Probes, Carlsbad, CA, EUA) por 2 horas; 

6) 3 lavagens com PBS 0,1M (5 minutos cada); 

7) Adição e colagem das lamínulas com Fluormont® para meio aquoso (Sigma, St. 

Louis, MO, EUA) às lâminas 

 

3.12.4. Imunofluorescência: análise da expressão de ATF3 

A família do Fator de Ativação da Transcrição (ATF) representa uma grande 

família de fatores de transcrição que contém a região básica bZip (zipper de leucina) que 

inclui o ATF1 (TREB36), CREB, CREM, ATF2 (CRE-BP1), ATF3, ATF4, ATF5 

(ATFX), ATF6, ATF7 e B-ATF (Hai 2006). O homodímero do ATF-3 é comumente 

considerado como um repressor transcricional, porém seu heterodímero é considerado um 

ativador transcricional quando forma complexos do ATF-3 com c-Jun (Hashimoto 2002, 

Wang et al. 2003). Fisiologicamente, a expressão de ATF3 é mantida em baixos níveis 

em células quiescentes (Tsujino et al. 2000) e vários estudos caracterizaram o ATF como 

um gene de resposta adaptativa induzido por uma ampla variedade de sinais, tais como 

citocinas, agentes genotóxicos ou estresses fisiológicos (Chen et al. 1994, Hai 2006, Lu 

et al. 2006). Por ser um marcador de estresse celular, o aumento na expressão de ATF-3 

pode ser visualizada nas primeiras 6 horas após o dano neuronial e ser visualizada até 7 

dias pós-lesão (Tsujino et al. 2000, Takeda et al. 2000, Mason et al. 2003, Hai 2006, 
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Sant’Anna et al. 2016). Além disso, a expressão de ATF-3 pode ser detectada nas 

primeiras 6 horas após (Tsujino et al., 2000). 

Para o presente estudo, o procedimento de imunofluorescência para o ATF3 foi 

feito em animais submetidos à estimulação cortical. Os animais foram mortos 48 hora 

após o término das estimulações. Após a secção do encéfalo em criostato, as amostras 

passaram pelo seguinte protocolo experimental: 

8) Incubação inicial com soro caprino 5% e ABS 1% dissolvidos em PBS 0,1M + 

Triton X100 0,1% por 1 hora 

9) 4 lavagens com PBS 0,1M (5 minutos cada); 

10) Incubação com anticorpo policlonal primário para ATF3 (rabbit) (# sc-188, Santa 

Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA), na proporção de 1:1000 em PBS 

0,1M enriquecido com Triton-X 0,2% e albumina bovina sérica (ABS) 0,1% em 

período overnight; 

11) 3 lavagens com PBS 0,1M (5 minutos cada); 

12) Incubaçao com anticorpo anti-rabbit caprino contendo Alexa fluor 488® 

(Molecular Probes, Molecular Probes, Carlsbad, CA, EUA) por 2 horas; 

13) 3 lavagens com PBS 0,1M (5 minutos cada); 

14) Adição e colagem das lamínulas com Fluormont® para meio aquoso (Sigma, St. 

Louis, MO, EUA) às lâminas 

 

3.12.5. Histofluorescência: análise da expressão de FluoroJade  

Técnicas mais convencionais, tais como a histomacação por hematoxilina e eosina 

(HE) ou Nissl podem inferir a presença de processos degenerativos por meio da 

observação da morfologia celular, tais como vacuolização, hipercromatismo e 

encolhimento celular (Garcia e Kamijyo 1974, Siesjö 1981). Porém, a morfologia celular 

pode não ser um indicador confiável devido à presença de artefatos histológicos ou sua 

associação a alterações morfológicas não letais (Cammermeyer 1961, Stensaas et al. 

1972). A vantagem da utilização de Fluoro-Jade sobre outras técnicas histoquímicas, tais 
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como Nissl ou hematoxilina/eosina é sua especificidade por neurônios em degeneração, 

incluindo o corpo celular, dendritos, axônios e axônios terminais (Schmued et al. 1997). 

Desse modo, células marcadas pelo Fluoro-Jade podem ser visualizadas através de um 

sistema de filtros ópticos para fluoresceína (excitação: 495 nm, emissão: 521 nm), 

gerando melhor contraste e aparência e menor esforço do observador para identificar sua 

marcação sobre um background preto. 

Apesar dos mecanismos histoquímicos de marcação ainda não serem conhecidos, a 

técnica de histomarcação do Fluoro-Jade se mostrou confiável em modelos de 

degeneração neuronal causada pela administração ácido caínico (excitotoxina) e 

domótico (excitotoxina), ibogaína (alcalóide), 3-NPA (inibidor da via do metabolismo 

respiratório), MPTP (neurotoxina), metais diversos e epilepsia (Schmued et al. 1997, 

Schmued e Hopkins 2000, Castro et al. 2011).  

Para o presente estudo, o procedimento de histofluorescência para Fluoro-Jade B 

foi feito em animais submetidos à estimulação cortical. Os animais foram mortos 48 hora 

após o término das estimulações. Após a secção do encéfalo em criostato, as amostras 

passaram pelo seguinte protocolo experimental: 

1) Os cortes (35µm) foram inicialmente montados em lâminas gelatinizadas; 

2) Imersão em etanol 100% por 3 minutos; 

3) Imersão em etanol 70% por 1 minuto; 

4) Imersão em água destilada; 

5) Imersão em solução de permanganato de potássio (KMnO4) 0,06% por 15 minutos, 

em agitação branda; 

6) 3 lavagens com com água destilada (1 minuto cada); 

7) Imersão em solução de Fluoro-Jade 0,0001% + ácido acético 0,001% por 30 

minutos; 

8) 3 lavagens com com água destilada (1 minuto cada); 
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3.13. Microscopia e Análise dos Cortes 

As lâminas foram analisadas por um microscópio de campo claro/fluorescência 

(SP5, Leica, Wetzlar, Alemanha). As nomenclaturas utilizadas nos cortes foram baseadas 

no atlas de Paxinos e Watson (2005). 

Os neurônios positivos para Fos foram visualizados como uma reação de cor 

amarronzada localizada no núcleo do neurônio. Objetos com áreas entre 10 e 80µm2 

foram identificadas e automaticamente contadas por um sistema de análise 

computadorizada (Fiji) (Schindelin et al. 2012). Os neurônios positivos para c-Fos foram 

contados a partir de fotos obtidas em campo claro por uma objetiva de 10x num aumento 

de 40x por campo, abrangendo toda uma área desejada para a quantidicação.  

As marcações para GFAP, ATF3 e Fluoro-Jade foram visualizadas como 

marcações brilhantes verde-claras localizadas nos astrócitos (GFAP) e n o corpo do 

neurônio (ATF3 e Fluro-Jade). O laser argônio-kriptônio foi utilizado para excitar 

estruturas positivas para GFAP, ATF3 e Fluoro-Jade, com emissão de luz polarizada. A 

contagem das células fluorescentes foi feita manualmente po uma objetiva de 10x num 

aumento de 40x por campo, abrangendo toda uma área desejada para a quantidicação 

Todas as áreas encefálicas foram contadas bilateralmente e a média foi calculada 

para cada estrutura. As regiões analisadas e suas respectivas coordenadas ântero-

posteriores  foram abtidas a partir da linha interaural (Paxino e Watson, 2005).  

3.14. Análise Estatística 

As análises  estatísticas foram efetuadas através do software Prism 6.0. (GraphPad). 

O recrutamento de neutrófilos para a cavidade articular, citocinas, dados 

comportamentais, parâmetros hemodinâmicos e o quantidade de neurônios positivos para 
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c-Fos foram analisados estatisticamente através da análise de variância (ANOVA) de uma 

via (one-way ANOVA) seguida pelo teste pós-hoc de comparações múltiplas de Tukey. 

O período de tempo dos diâmetros articulares e dos escores experimentais foram 

analisados através da ANOVA de duas vias (two-way ANOVA) para medidas repetidas 

seguida do teste pós-hoc de Bonferroni quando indicado. Os parâmetros hemodinâmicos 

foram analisados através da ANOVA de duas vias para medidas repetidas. A amostra 

exerimental (n) se refere ao número de animais e está indicada dentro de cada gráfico e 

expressa como média + EPM. As diferenças foram consideradas significativas quando p 

< 0.05.  
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4. Resultados 

4.1.A vagotomia cervical aumenta a migração de neutrófilos para a articulação 

fêmur-tibial. 

Inicialmente efetuamos a vagotomia cervical cirúrgica na artrite experimental para 

analisar o papel imunomodulador do NV na inflamação articular. Em 24 horas após a 

cirurgia, a vagotomia cervical direita aumentou a inflamação na articulação fêmur tibial 

induzida por zimosan, como demonstrado pelo aumento do infiltrado neutrofílico (Figura 

45). 
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Figura 45. A vagotomia cervical agrava o processo inflamatório articular. A vagotomia cervical 

(cVNX) aumenta a migração de neutrófilos no modelo de artrite experimental. *** p < 0.001. 
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4.2.A estimulação do nervo vago reduz o padrão inflamatório articular 

Contrariamente ao observado na inflamação articular em animais submetidos à 

cVNX, a estimulação do nervo vago (ENV) melhorou o escore experimental (Figura 46 

A), reduziu o diâmetro articular (Figura 46 B) e o infiltrado neutrofílico (Figura 46 C), 

assim como reduziu o número de leucócitos aderidos (Figura 47 D) e em rolamento 

(Figura 47 E) na microvasculatura sinovial (Figura 47 A-C). 
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Figura 46. A ENV melhora o padrão inflamatório articular. A Estimulação do Nervo Vago 

(ENV) melhora (A) o escore experimental, (B) reduz o diâmetro articular e o (C) infiltrado 

neutrofílio da articulação fêmur-tibial. **, $$ p < 0.01; ***, $$$ p < 0.001. 
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Figura 47. A ENV reduz a adesão e rolamento de leucócitos no endotélio sinovial. 

Fotomicrografias (40x) da microvaculatura sinovial do joelho de camundongos mostrando o 

vaso aderido por leucócitos (pontos esbranquiçados ao longo do vaso) em animais naïve (A), 

zimpsan (B) ou submetidos à ENV + zimosan (C). Número de leucócitos aderidos (D) e em 

rolamento (E). * p < 0.05, *** p < 0.001. 
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Além disso, a estimulação vagal reduziu significativamente os níveis de TNF, IL-

1ß, IL-6, (Figura 48 A-C) e da molécula de adesão intercelular (ICAM)-1 (Figura 49). 

A análise temporal mostra que a ENV induziu um efeito anti-inflamatório, e não 

somente um atraso no início do processo inflamatório e no aparecimento de citocinas 

inflamatórias, tais como o TNF. 
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Figura 48. A ENV diminui os níveis de citocinas inflamatórias articulares. Nível de (A) TNF, 

(B) IL-1ß e (C) IL-6 e na articulação fêmur-tibial em animais submetidos à ENV. ** p < 0.01, 

*** p < 0.001. 

 

 

 

Figura 49. A ENV reduz os níveis de ICAM-1 sinovial. Expressão de ICAM-1 no tecido sinovial 

da articulação fêmur-tibial em animais submetidos à ENV. * p < 0.05. 
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Como próxima etapa, confirmamos que o efeito anti-inflamatório vagal depende 

da intensidade da estimulação elétrica. Esse efeito anti-inflamatório foi somente 

observado quando o NV foi estimulado em baixa (ENVL: 5 Hz, 0.1 ms, 1 V), mas não 

em alta (ENVH: 20 Hz, 0.1 ms, 3 V), intensidade (Figura 50 A). A ENVL não afetou a 

frequência cardíaca (FC) e a pressão arterial média (PAM) (Figura 50 B), mas reduziu a 

frequência respiratória (Figura 50 C). 
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Figura 50. A intensidade de estimulação do nervo vago interfere no processo inflamatório. (A) 

A ENV de baixa (ENVL: 5 Hz, 0.1 ms, 1 V), mas não de alta (ENVH: 20 Hz, 0.1 ms, 3 V), 

intensidade reduz a inflamação articular. (B) A ENVL não altera a frequência cardíaca (FC) e a 

pressão arterial média (PAM), porém (C) reduz a frequência respiratória. *** p < 0.001. 
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Esses resultados sugerem que a estimulação vagal pode produzir efeitos colaterais 

que podem ser evitados através da estimulação de vias aferentes em rota para o SNC. 

Logo, focamos nossos estudos somente na ENV de baixa intensidade, e observamos se 

esse mecanismos anti-inflamatório não é específico para o modelo experimental de artrite 

induzida por zimosan. 

A estimulação vagal também reduziu a inflamação sinovial induzida por outros 

estímulos inflamatórios, tais como o fMLP (um peptídeo bacteriano quimiotático), LTB4 

(um leucotrieno) ou a injeção intra-articular de TNF (Figura 51 A-F), mostrando que o 

efeito anti-inflamatórios da ENV não é devido a alterações hemodinâmicas locais e não 

está relacionado a um único estímulo inflamatório.   
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Figura 51. O efeito anti-inflamatório da ENV é de amplo espectro. O processo inflamatório 

produzido pela injeção intra-articular de (A) fMLP, (C) LTB4 ou (E) TNF-α é reduzido após a 

ENV (BDF). * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. 

  



P á g i n a  | 171 

 

 

Como próxima etapa, analisamos se a imunorregulação propiciada pela 

estimulação do nervo vago na artrite experimental se dá por um mecanismo semelhante 

ao descrito para a sepse experimental. Estudos mostram que o nervo vago controla a 

inflamação sistêmica que ocorre na sepse através da regulação da atividade de linfócitos 

colinérgicos do baço e da produção de catecolaminas da glândula adrenal (Huston et al. 

2006, Peña et al. 2011, Rosas-Ballina et al. 2011, Torres-Rosas et al. 2014). Porém, ao 

contrário da regução vagal sobre a inflamação sistêmica na sepse experimental, a 

refulação vagal da artrite independe da vagotomia celíaca, esplenectomia, 

adrenalectomia, deficiência na atividade de linfócitos e de receptores TRPV1 (Figura 52 

A-C, respectivamente). Esses resultados indicam que a regulação da artrite por 

mecanismos vagal não são mediados pelas estruturas neuroimunes convencionais. 
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Figura 52. O efeito anti-inflamatório da ENV não depende de estruturas neuroimunes 

clássicas. Os efeitos da ENV no perfil inflamatório da articulação fêmur-tibial é mantida após 

(A) esplenectomia (SPX, adrenalectomia (ADX) ou vagotomia subdiafragmática (sVNX). A ENV 

diminui a inflamação em camundongos (B) NUDE e (C) TRPV1 KO. * p < 0.05; ** p < 0.01; 

*** p < 0.001. 
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Dado que as juntas articulares são inervadas pelos nervos simpáticos (Langford e 

Schmidt 1983, Ferreira-Gomes et al. 2010), analisamos a potencial contribuição do 

sistema nervoso simpático no controle da inflamação articular induzida pela ENV. O 

bloqueio da atividade simpática por meio da injeção intra-articular de propranolol, um 

bloqueador ß-adrenérgico muito bem caracterizado (McAinsh e Cruickshank 1990), 

inibiu a regulação vagal da artrite (Figura 53). Os resultados até aqui sugerem um novo 

mecanismo fisiológico neuroimune responsável pela coordenação de ambos sistemas 

parassimpático e simpático. 
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Figura 53. O efeito anti-inflamatório da ENV depende do sistema nervoso simpático. Os efeitos 

da ENV sobre o perfil inflamatório da articulação fêmur-tibial é bloqueado pelo pré-tratamento 

com propranolol (Prop) em ratos. 
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4.3.A ativação neuronial central é essencial para o controle vagal da inflamação 

articular 

Dado que as estruturas neuroimunes clássicas não foram necessárias para 

controlar a inflamação articular, especulamos que a estimulação do NV induziria um sinal 

eferente para o encéfalo e para o SNC. O papel do SNC foi estudado através da 

estimulação elétrica seletiva do tronco vagal aferente por meio de dois métodos 

alternativos: farmacológico (lidocaína intravagal) ou bloqueio cirúrgico dos sinais 

neuroniais para a periferia do nervo. Consistente com nossa hipótese, a estimulação vagal 

aferente reduziu a inflamação articular (Figura 54 A, B). 
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Figura 54. A ENV aferente reduz a inflamação articular. A ENV aferente por meio da (A) 

administração intra-axonal de lidocaína ou (B) corte cirúrgico reduz a inflamação articular. *** 

p < 0.001. 
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Como controle de nossos experimentos, confirmamos que esse efeito não foi 

revertido em animais vagotomizados, adrenalectomizados ou esplenectomizados 

submetidos à ENV aferente (Figura 57). Esses resultados evidencias que a regulação 

vagal aferente do processo inflamatório articular é mediado por uma via neuronial central. 
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Figura 55. O efeito anti-inflamatório da ENV aferente não depende de estruturas neuroimunes 

clássicas. A estimulação vagal aferente reduz a inflamação periférica em animais 

esplenectomizados (SPX), vagotomizados (sVNX) ou adrenalectomizados (n=4 para cada grupo). 

*** p < 0.001. 
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Como próximo passo, investigamos quais estruturas supramedulares poderiam 

contribuir para o controle vagal da inflamação articular através da análise da expressão 

da proteína c-Fos, um marcador da atividade neuronial bem caracterizado (Morgan et al., 

1987), induzido pela ENV no encéfalo de ratos não anestesiados. Dado que a anestesia 

pode afetar tanto a atividade neuronial quanto o sistema imune, desenvolvemos uma 

técnica para estimular eletricamente o nervo vago em animais não anestesiados.  Como 

controle, primeiramente confirmamos que a ENV aumentou a expressão de c-Fos no NTS 

e no DMN (Figura 56 A, B, G). Também observamos o aumento da expressão de c-Fos 

no PVN (Figura 56 C, D, G) e no LC (Figura 56 E-G), estruturas supramedulares 

envolvidas com a modulação autonômica simpática. 

 

 

Figura 56. A ENV aumenta a expressão de c-Fos em áreas encefálicas envolvidas no controle 

simpático. A ENV aumentou a expressão de c-Fos no (AB) núcleo do trato solitário (NTS) e no 

núcleo motor dorsal do vago (DMN), (CD) núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) e no 

(EF) locus coeruleus (LC) comparado com o grupo controle não estimulado (A-G). ** p < 0.01. 
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Desse modo, analisamos se a estimulação do PVN ou do LC poderiam mimetizar 

os efeitos imunomodulatórios observados após a ENV. De fato, a estimulação elétrica do 

PVN ou do LC em animais não anestesiados reduziu o número de neutrófilos infiltrados 

em ambas patas (Figura 57 A-D) sem alterar o comportamento do animal no teste do 

labirinto em cruz elevado (LCE) (Figura 58). 
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Figura 57. A estimulação elétrica do LC ou do PVN reduz a inflamação articular. 

Microfotografias representativas dos locais de estimulação e injeção no (A) LC e no (B) PVN (●) 

ou em locais fora desses núcleos ( ). O número total de pontos na figura é menor que o número 

total de ratos usados devido à sobreposição de pontos. A estimulação elétrica do (C) LC ou do 

(D) PVN diminui a migração de neutrófilos para ambas articulações. Ambas: ambas 

articulações; Ipsi: articulação ipsilateral ao hemisfério de estimulação; Contra: articulação 

contralateral ao hemisférico de estimulação. Fotomicrografias extraídas do atlas de Paxinos e 

Watson (2006). ** p < 0.01; *** p < 0.001.  
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Figura 58. A estimulação elétrica do LC ou d PVN não altera o comportamento dos animais.. 

A estimulação elétrica do (A-K) ou do (L-V) PVN não alterou o comportamento de animais 

submetidos ao labirinto em cruz elevado (LCE) nas medidas etológicas clássicas (LC: A-C, PVN: 

L-M) como nas complementares (LC: D-K, PVN: O-V). EFBA: exploração do final do braço 

aberto. 

  



P á g i n a  | 179 

 

 

Por outro lado, a inativação temporára do LC, mas não do PVN, inibiu o efeito 

anti-inflamatória vagal (Figura 59 A, B, respectivamente) somente no joelho ipsilateral, 

mas não no contralateral, ao hemisfério inativado (Figura 59 A). De fato, estudos 

anteriores mostrando a inervação direta do LC para os neurônios pré-ganglionares 

ipsilaterais da medula espinal (Westlund et al. 1981, Proudfit e Clark 1991). Esses 

resultados evidenciam o papel crucial da ativação sensorial vagal aferente para o LC para 

modular sinais imunomodulatórios periféricos que controlam a inflamação articular. 
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Figura 59. O bloqueio do LC, mas não do PVN, inibe o efeito anti-inflamatório da ENV. A 

inativação temporária do (A) LC, mas não do (B) PVN, inibiu o efeito anti-inflamatório vagal 

somente na articulação ipsilateral, mas não na contralateral, ao hemisfério inativado do LC. 

Ambas: ambas articulações; Ipsi: articulação ipsilateral ao hemisfério de estimulação; Contra: 

articulação contralateral ao hemisférico de estimulação. *** p < 0.001. 
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4.4.O efeito anti-inflamatório da ENV depende da ativação simpática local 

Utilizamos 5 etapas experimentais para avaliarmos como o sistema nervoso simpático 

modula a inflamação articular mediada pela estimulação do nervo vago.  

 

1) A estimulação vagal em animais não anestesiados gera uma diminuição na 

temperatura cutânea obtida na cauda do animal (Figura 60 A), mimetizando o 

efeito da estimulação elétrica da cadeia simpática paravertebral lombar (Figura 60 

B). 
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Figura 60. A ENV reduz a temperatura cutânea. A estimulação do (A) nervo vago (ENV) ou (B) 

da cadeia simpática lombar (Simp ES) diminui a temperatura da cauda do animal.  
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2) A ENV aumentou os níveis de noradrenalina (NA) sinoviais somente no joelho 

inervado pela cadeia simpática (Figura 61). 
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Figura 61. A ENV aumenta a quantidade de noradrenalina articular. Ensaio por ELISA da 

medida da quantidade de noradrenalina (NA) 5 minutos após a ENV no joelho ipsilateral (Ipsi-

SimpX) e contralateral (Contra-SimpX) à remoção da cadeia simpática lombar. * p < 0.05; *** 

p < 0.001. 
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3) O efeito anti-inflamatório da estimulação vagal foi inibida no joelho ipsilateral, mas não 

contralateral à simpatectomia cirúrgica (Figura 62 A) ou química (Figura 62 B). 
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Figura 62. A ENV reduz a inflamação via ativação simpática local. (A) O efeito anti-

inflamatório da ENV é bloqueado no joelho ipsilateral (Ipsi - SimpX), mas não no contralateral 

(Contra – SimpX) à simpatectomia cirúrgica. (B) A administração intra-articular de guanetidina 

(Guanet) bloqueia o efeito da ENV. *** p < 0.001. 
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4) A estimulação elétrica da cadeia simpática lombar reduz a migração de neutrófilos 

para ambos joelhos (Figura 63). 
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Figura 63. A estimulação da cadeia simpática (Simp ES) reduz a inflamação articular. 
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5) A injeção intra-articular de noradrenalina, o principal neurotransmissor liberado pela 

inervação simpática local diminuiu os níveis sinoviais de ICAM-1 (Figura 64 A) e o 

recrutamento de neutrófilos para a articulação fêmur-tibial (Figura 64 B) sem afetar 

diretamente a quimiotaxia de neutrófilos (Figura 64 C). 
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Figura 64. A ENV reduz a inflamação articular por meio da liberação local de noradrenalina. 

A administração intra-articular de noradrenalina (NA) diminui a (A) expressão de ICAM-1 no 

tecido sinovial e a (B) migração de neutrófilos para a articulação inflamada. (C) Experimento 

in vitro da quimiotaxia de neutrófilos submetidos a diferentes doses de NA. * p < 0.05; ** p < 

0.01; *** p < 0.001. 

 

  



P á g i n a  | 185 

 

 

Esses resultados mostram que a noradrenalina controla a inflamação articular por 

meio de um mecanismo local, e não sistêmico. 

Como próxima etapa, confirmamos o papel dos receptores ß-adrenérgicos no 

controle vagal da inflamação articular. Primeiramente, a administração de ß-bloqueadores 

inibiu o efeito anti-inflamatório da estimulação vagal. A ENV falhou em controlar a 

inflamação articular em animais submetidos à injeção intra-articular prévia de atenolol 

(agonista β1) ou butoxamida (agonista β2) (Figura 65 C). Por outro lado, a administração 

de agonistas ß-adrenérgicos mimetizou o controle da inflamação articular da estimulação 

vagal. A injeção intra-articular de dobutamina ou procaterol (agonistas β1 e β2-

adrenérgicos, respectivamente) inibiu a migração de neutrófilos para o sinóvia (Figura 65 

A, B). Desse modo, nosso resultados mostram que a inervação simpática e seu 

neurotransmissor final, a noradrenalina, são os responsáveis pelo controle vagal da 

inflamação articular que ocorre na artrite reumatóide por meio da redução da expressão 

de ICAM-1 e da ativação de receptores β1 e β2 adrenérgicos do tecido sinovial. 
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Figura 65. A ENV reduz a inflamação articular via ativação de receptores ß-adrenérgicos 

locais. Injeção intra-articular de (A) agonista ß1 (dobutamina – Dobut) ou (B) ß2 (Procaterol – 

Procat) diminui a inflamação articular. A administração intra-articular de (C) antagonistas ß2 

(Butoxamina – But) ou ß1 (Atenonol – Ate) inibem o efeito anti-inflamatório da ENV. * p < 0.05; 

** p < 0.01; *** p < 0.001. 

 



P á g i n a  | 186 

 

 

 

4.6. A estimulação elétrica cortical mimetiza os efeitos da expressão de c-Fos 

encefálica induzida pela ENV 

Para desenvolvermos novas estratégias terapêuticas que não produzam os mesmos 

efeitos colaterais dos tratamentos farmacológicos da artrite reumatóide, estudos a 

neuroestimulação central pode controlar a inflamação articular. Dado que a ENV 

aumentos a expressão de c-Fos em áreas corticais associadas com a modulação simpática 

e as funções motoras (Burns e Wyss 1985, Tankus et al. 2014), como córtex cingulado e 

parietal (Figura 66 A-E), levantamos a hipótese que a estimulação de áreas corticais 

poderiam mimetizar o efeito imunomodulatória da ENV. 

 

 

Figura 66. A ENV induz o aumento de c-Fos em áreas corticais. Aumento da expressão de c-

Fos no córtex (A, C, E) cingulado (Cg) e (B, C, E) parietal em animais submetidos à ENV. *** 

p < 0.001; barra de escala = 50 µM. 
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De fato, a estimulação elétrica cortical (EEC) direcionada para o córtex parietal 

(Figura 38 A-C) aumentou a expressão de c-Fos em regiões supramedulares associadas 

com o controle autonômico, tais como o PVN e o LC (Figura 67 A-D, G). Ao contrário 

da ENV, a EEC não aumentou a expressão de c-Fos no NTS (Figura 67 E-G). Porém, de 

modo similar à ENV, a EEC aumentou a expressão de c-Fos no córtex cingulado (Figura 

67 H, I, L) e parietal (Figura 67 J-L).
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Figura 67. A EEC aumenta a expressão de c-Fos no PVN e no LC. A EEC aumenta a expressão 

de c-Fos no (AB) PVN e (CD) LC, mas não no (EF) NTS (G). A EEC aumenta a expressão de c-

Fos no (HI) córtex cingulado e (JK) parietal quando comparado com o grupo controle (não 

estimulado) (L). III: terceiro ventrículo; IV: quarto ventrículo. ** p < 0.01; *** p < 0.001; Barra 

de escala = 100 µM. 
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Como estruturas corticais e subcorticais foram ativadas por ambos tipos de 

estimulação, fizemos a sobreposição da expressão de c-Fos através do overlay digital (co-

localização) dos cortes encefálicos dos animais submetidos à ENV e à EEC para comparar 

a imunomarcação de c-Fos considerando intensidade, similaridade e alcance. 

Estruturas bulbares e o NTS foram ativados principalmente pelo ENV, porém 

estruturas ativadas em comum à EEC foram observadas ao longo do neuroeixo, tais como 

o LC, PVN, a matéria cinzenta periaqueductal (PAG), amígdala e os córtex cingulado, 

parietal e piriforme (Figura 68). 

Também fizemos a sobreposição da análise qualitativa mostrando, em cortes 

coronais (Figura 69) e sagitais (Figura 70), estruturas encefálicas comuns ativadas por 

ambos tipos de estimulação que podem estar envolvidas no controle da inflamação 

articular na artrite reumatóide. 
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Figura 68. Co-localização digital da imunomarcação de c-Fos na ENV e EEC. Overlay (co-

localização digital, em amarelo) do corte coronal do encéfalo de ratos a partir da 

imunomarcação induzida pela ENV (verde) e EEC (vermelho) observada ao longo das divisões 

do neuroeixo. Cg: córtex cingulado; LC: locus coeruleus; NTS: núcleo do trato solitário; PAG: 

matéria cinzenta periaqueductal; Pir: córtex piriforme; PVN: núcleo paraventricular do 

hipotálamo; Retro: córtex retroesplênico. IA: interaural. A escala dos diferentes cortes do 

encéfalo não foi mantida para facilitar a visualização.  
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Figura 69. Co-localização da imunomarcação de c-Fos na ENV e EEC em cortes coronais do 

encéfalo. Microfotografias de secções coronais do encéfalo de rato Wistar mostrando as áreas 

ativadas após ENV (amarelo) ou EEC (azul) por meio da intensidade da imunomarcação ao c-

Fos e do overlay digital (verde) mostrando as áreas ativadas em comum. 
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Figura 70. Co-localização da imunomarcação de c-Fos na ENV e EEC em cortes sagitais do 

encéfalo. Microfotografias de secções sagitais do encéfalo de rato Wistar mostrando as áreas 

ativadas após ENV (verde) ou EEC (vermelho) por meio da intensidade da imunomarcação ao 

c-Fos e do overlay digital (amarelo) mostrando as áreas ativadas em comum. 
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4.7. A EEC controlou a inflamação articular no modelo de artrite 

À medida que observamos que a EEC aumentou a imunomarcação de c-Fos no 

LC e no PVN, de modo similar ao observado após a ENV, especulamos se a estimulação 

cortical poderiam controlar a inflamação na articulação artrítica. De fato, a estimulação 

elétrica cortical melhorou o escore experimental da artrite (Figura 71 A), reduziu o 

diâmetro articular (Figura 71 B) e a migração de neutrófilos (Figura 71 C), além de inibir 

os níveis sinoviais de TNF (Figura 71 D), IL-1 β (Figura 71 E) e IL-6 (Figura 71 F). 
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Figura 71. A EEC melhora os parâmetros articulares inflamatórios. (A) escore experimental, 

(B) diâmetro articular, (C) infiltrado neutrofílico e níveis sinoviais de (D) TNF, (E) IL-1ß e (F) 

IL-6 na articulação fêmur-tibial em animais submetidos à EEC (60 Hz, 0.5 ms, 50 µA). * p < 

0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. 
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A EEC também diminuiu a temperatura da cauda dos animais (Figura 72 A) e 

reduziu a inflamação somente no joelho inervado pela cadeia simpática (Figura 72 B), 

sugerindo que o sistema nervoso simpático é a principal via eferente para controlar o 

processo inflamatório articular. 
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Figura 72. A EEC reduz a inflamação articular via modulação simpática local. (A) A EEC 

diminuiu a temperatura da cauda de ratos; (B) O efeito anti-inflamatório da EEC é inibido da 

articulação ipsilateral à simpatectomia cirúrgica (Ipsi – SimpX) quando comparado com a 

articulação contralateral (Contra – SimpX). *** p < 0.001. 
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Desse modo, nosso protocolo de EEC provou-se ser um método seguro para 

controlar a inflamação no joelho artrítico, pois não induziu: 

1) Diferenças significativas no comportamento de animais submetidos ao labirinto 

em cruz elevado (LCE) nas categorias comportamentais clássicas (Figura 73 A-C) 

e nas medidas etológicas complementares (Figura 73 D-K) 5 minutos após a EEC; 
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Figura 73. A EEC não altera o comportamento de ratos. Animais submetidos ao teste do 

labirinto em cruz elevado e analisados através das medidas etológicas clássicas (A-C) ou 

complementares (D-K). 
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2) Produção de atividade neuronial epileptiforme aberrante (spikes, spikes ou ondas 

ou bursts) (Reis et al. 2010) observados no eletroencefalograma (EEG) obtidos a 

partir do hipocampo ou do córtex cerebral (Figura 74) durante ou ao término da 

EEC; 

 

 

Figura 74. A EEC não induz alterações no EEG. Traçado superior: exemplos do registro do 

EEG de um único animal (n=3) mostrando a atividade do EEG (em mV) do hipocampo (linha 

vermelha) e do córtex (linha azul) antes (controle), durante e após a EEC. Traçado inferior: 

registros mostrando a frequência (Hz) e a intensidade (dB – heatmap) da atividade do EEG 

medida no hipocampo e no córtex antes (controle), durante e após a EEC (barra amarela). 
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3) Lesões macroscópicas observáveis (necrose, inflamação ou tumores), nos tecidos 

ósseo e meníngeo (dura-máter e leptomeninges) 7 dias após a implantação do 

capacete e 6 horas após o fim da EEC (Figura 75); 

 

 

 

 

Figura 75. A EEC não induz lesões macroscópicas locais. Fotografias mostrando a localização 

das trepanações para a implantação dos eletrodos e dos parafusos de ancoramento (à esquerda: 

A,D,G) e da ausência de lesões macroscópicas na dura máter (ao centro: B,E,H) e na 

leptomeninge (à direita: C,F,I) 7 a 10 dias após a implantação do eletrodo nos animais de 

número 22 (A-C), 33 (D-F) e 32 (G-I). 
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4) Lesões corticais avaliadas pelo aumento da expressão da imunofluorescência ao 

GFAP (associada a uma potencial neuroinflamação local) em regiões próximas ao 

eletrodo de estimulação 48 horas após a EEC (Figura 76); 

 

 

 

Figura 76. A EEC não aumenta a expressão de GFAP no local de estimulação. 

Microfotografias de secções coronais do encéfalo de rato Wistar mostrando a expressão de 

GFAP (verde) em áreas lesadas do córtex parietal em animais controle (à direita), EEC (ao meio) 

ou cujo córtex foi lesado eletricamente (corrente DC, onda quadrada, 1 mA, 10 seg; 10 

mCoulombs) (à direita). 
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5) Aumento da histoquímica fluorescente para Fluoro-Jade (um marcador de necrose) 

em áreas corticais e subcorticais 48 horas após a EEC (Figura 77); 

 

Figura 77. A EEC não induz a expressão de FluoroJade no tecido neuronial. Microfotografias 

de secções coronais do encéfalo de ratos Wistar mostrando a expressão de Fluoro Jade (FJ – 

verde) em neurônios necróticos ao nível do córtex parietal, hipocampo e habênula em animais 

submetidos à EEC ou ao Status Epilepticus (SE – controle positivo). Barra de escala = 50 µm. 
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6) Lesões corticais avaliadas pela expressão da imunfluorescência ao ATF3 

(marcador de dano neuronial) em áreas corticais e subcorticais 48 horas após a 

EEC (Figura 78). 
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Figura 78. A EEC não induz a expressão de ATF3 no tecido neuronial. Microfotografias de 

secções coronais do encéfalo de rato Wistar mostrando a expressão de ATF3 (flexas) em 

neurônios em degeneração em estruturas corticais e subcorticais em animais submetidos à EEC 

ou ao Status Epilépticus (SE – controle positivo). Barra de escala = 20 µM. 
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Esses resultados confirmam a efetividade e a segurança da EEC em reduzir a inflamação 

articular sem efeitos colaterais observáveis. 
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DISCUSSÃO 
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5. Discussão 

 
O tratamento da artrite reumatóide ainda é um desafio da ciência e da clínica 

modernas que afeta uma grande parcela da população. Os DMARDs mais promissores 

agem por meio da neutralização do TNF, porém estas terapias são caras e apresentam 

vários efeitos colaterais, como a imunossupressão associada ao aumentodo risco de 

contrair infecções graves e tumores (Favalli et al. 2009).  

Estudos revelam que hormônios periféricos ou neurostransmissores produzidos 

pelas glândulas adrenais, baço ou células T de memória são responsáveis pelas 

propriedades anti-inflamatórias atribuídas a estimulação eferente do nervo vago 

(Borovikova et al. 2000, Olofsson et al. 2012, Torres-Rosas et al. 2014). Muitos trabalhos 

vem sugerindo a existência de vias neuroimunes ainda desconhecidas que são localizadas 

em estruturas supraespinais (Bernik 2002, Arima et al. 2012, Andersson e Tracey 2012, 

Bassi et al. 2015). De fato, a ativação dessa hipotética via neuronial central seria 

independente das estruturas neuroimunes conhecidas, uma vez que que sua localização 

seria exclusivamente dentro do encéfalo e da medula espinal (Bassi et al., 2015; Levy et 

al., 2016). Porém, a localização e os mecanismos dessa hipotética rede central é, até o 

momento, desconhecida. Para solucionar essa questão, efetuamos uma estimulação 

precisa e controlada do nervo vago (ENV) aferente com a finalidade de estudar as vias 

neuroniais centrais que controlam uma resposta inflamatória periférica. Nossos resultados 

indicam que a ENV aferente reduz a inflamação articular independentemente da 

integridade de estruturas imunomodulatórias clássicas.  

Observamos inicialmente que a intensidade do estímulo aplicado ao nervo vago 

influencia seletivamente no seu efeito. Por exemplo, somente a ENV de baixa intensidade  

que provocou sutis alterações no sistema cardiovascular reduziu os parâmetros 

inflamatórios articulares investigados. Esse dado apóia estudos clínicos evidenciando que 
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pacientes portadores de diversas doenças autoimunes, inclusive na artrite reumatóide, 

possuem déficits na regulação da resposta autonômica apresentando grandes variações 

hemodinâmicas quando submetidos a um estresse cardiovascular (Evrengül et al. 2003, 

Straub et al. 2005), que estão associados a um aumento de 50% no risco de mortalidade 

por doenças cardiovasculares (Solomon 2003, Maradit-Kremers et al. 2005, Kapetanovic 

et al. 2011).  

Porém, apesar de verificarmos que a ativação do sistema simpático é o responsável 

pelo efeito anti-inflamatório da ENV, parece um tanto paradoxal que a estimulação de 

uma via parassimpática induziria a ativação de uma via simpática, visto que ambos 

sistemas apresentam efeitos antagônicos entre si. Porém podemos citar aqui 2 

características ímpares do nervo vago que podem estar relacionados ao efeito observado 

no presente estudo: 

Primeiramente, estudos anatômicos e funcionais demonstram fortes evidências 

que o nervo vago em si possui um pequeno número de fibras eferentes simpáticas 

(Randall e Armour 1974, Onkka et al. 2013). Essas fibras se originariam dos próprios 

corpos celulares parassimpáticos, os quais também dariam origem a eferentes simpáticos 

que podem ser localizados nos gânglios cervical superior e médio (Randall e Armour 

1974, Hopkins e Armour 1984, Onkka et al. 2013). De fato, Onkka e colaboradores 

observaram a presença de taquicardia curta e intermitente independentemente da 

atividade do gânglio estrelado (o qual contém os corpos de neurônios simpáticos), mas 

em sincronia à uma atividade espontânea de baixa intensidade do nervo vago, sugerindo 

uma origem em componentes internos do nervo vago torácico (Onkka et al. 2013). 

 

Portanto, a ENV poderia influenciar a atividade simpática através da estimulação 

direta de eferentes simpáticos encontrados no próprio nervo vago. Esses eferentes, por 



P á g i n a  | 206 

 

 

serem pré-ganglionares influenciariam a atividade da cadeia simpática paravertebral, 

acarretando a ativação sequencial de outros gânglios simpáticos e consequentemente 

aumentando a atividade simpática no joelho. Apesar de ser uma idéia plausível, 

mostramos que o reflexo inflamatório central se localiza exclusivamente dentro do SNC, 

descartando a hipótese da estimulação periférica do tronco vasossimpático. 

Em segundo lugar, outros estudos mostraram que a ENV pode levar à ativação de 

vias neurais que modulariam diferentemente a atividade autonômica simpática ou 

parassimpática. Por exemplo, a ENV estimula vias diferentes dependendo da intensidade 

do estímulo elétrico aplicado (Kember et al. 2014), sendo que a de “baixa” intensidade (± 

0.75 a 1.5 mA) produz efeitos taquicárdicos que são lentamente revertidos à medida que 

a intensidade de estimulação aumenta. Baseando-se em modelos matemáticos, os autores 

propuseram a existência de uma via parassimpática direta, a qual estimularia diretamente 

os neurônios motores ganglionares, e uma via parassimpática indireta, a qual interagiria, 

de modo indireto, com neurônios dos circuitos locais cardíacos. Adicionalmente, outro 

grupo demonstrou que a estimulação de baixa intensidade (±0.6 mA) leva 

paradoxalmente a uma taquicardia que é invertido à medida que a intensidade de 

estimulação aumenta,  propondo que a ativação dos aferentes vagais (cujo limiar de 

ativação é menor que das fibras eferentes) tem como efeito primário a própria inibição do 

sistema parassimpático centralmente (Ardell et al. 2015). Da fato, os autores também 

mostraram que a taquicardia induzida pela ENV foi eliminada pela VNX cranial ao 

eletrodo, sugerindo o envolvimento de mecanismos centrais (Figura 79). 
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Figura 79. Alterações cardíacas induzidas pela ENV de diferentes intensidades. (A) Atividade 

do nervo vago (ANV) em relação ao eletrocardiograma (ECG) em animais em repouso mostram 

atividades vagais espontâneas (setas) que produzem efeitos taquicárdicos breves e intermitentes. 

Note a ausêncua da atividade do gânglio estrelado (AGS) ao longo da ANV. (B) Alterações 

cronotrópicas em relação à ENV esquerdo antes e após a vagotomia (VNX) ipsi ou contralateral 

ao eletrodo. Observe a ligeira taquicardia provocada pela ENV entre 1 e 2 mA em animais 

“intactos” e como esse efeito é inibido pela VNX ipsi, mas não pela VNX contralateral. A ENV 

de baixa intensidade (0.75 mA) provova efeitos taquicárdicos (C), enquanto a de alta intensidade 

(175 mA) provoca efeitos bradicárdicos (D). (E) Resposta cardíaca média em relação a 

intensidades crescentes da ENV. * p < 0.002 em relação ao nervo vago intacto; # p < 0.0001 em 

relação à VNX ipsi ou contralateral. A: Extraído de Onkka et al. (2013); B: Extraído de Ardell 

et al., 2015; C-E: Extraído de Kember et al., 2014. 
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De fato, nossos dados corroboram a literatura que mostra o aumento da atividade 

simpática durante uma sutil estimulação vagal, e esse efeito é revertido em estimulações 

mais altas (Figura 80). 
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Figura 80. Gráfico da modulação da atividade simpática pela ENV. Gráfico hipotético 

mostrando o possível efeito do aumento na intensidades de estimulação do nervo vago (ENV) em 

relação ao fenótipo observado na atividade simpática, parassimpática e cardíaca. 
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Apesar de estudos mostrarem que a ativação do sistema nervoso simpático e a 

noradrenalina (NA) podem regular a atividade de células imunes (Madden et al. 1994, 

Nance e Sanders 2007, Bhowmick et al. 2009), nossos resultados mostram que o efeito 

anti-inflamatório da ENV é devido à redução local de ICAM-1. De fato, estudos mostram 

que a noradrenalina reduz a interação linfócito-endotélio in vitro (Benschop et al. 1993, 

1994, Carlson et al. 1996) e inibe a expressão de ICAM-1 endotelial (Kuroki et al. 2004, 

OtextquotesingleSullivan et al. 2010). É importante destacar que esse efeito foi devido à 

ativação de receptores ß-adrenérgicos (Benschop et al. 1993, 1994, Takahashi 2003, 

Kuroki et al. 2004, OtextquotesingleSullivan et al. 2010, Ryan et al. 2013, Noguchi et al. 

2015). Desse modo, encontramos que a administração intra-articular de agonistas ß-

adrenérgicos reduz a inflamação articular, e a administração de antagonistas ß-

adrenérgicos bloqueia o efeito da estimulação vagal, indicando que esses receptores estão 

envolvidos no efeito imunomodulatório das catecolaminas articulares. 

Dado que estudos imunohistoquímicos prévios mostraram que a ENV pode 

aumentar a expressão de c-Fos em vários núcleos encefálicos (Naritoku et al. 1995, 

Cunningham et al. 2008), encontramos que a estimulação vagal de baixa intensidade 

aumenta a expressão de c-Fos em estruturas supramedulares simpatoexcitatórias, tais 

como o LC e o PVN, corroborando dados da literatura (Rutherfurd et al. 1992, Yousfi-

Malki e Puizillout 1994, Naritoku et al. 1995, Osharina et al. 2006, Cunningham et al. 

2008, Rijkers et al. 2012). É importante destacar que ambos PVN e LC recebem conexões 

diretas provindas do NTS (Ricardo e Koh 1978, Cechetto 1987). Desse modo, o papel das 

estruturas simpaticas centrais foi comprovada uma vez que a estimulação elétrica do LC 

e do PVN atenua a inflamação articular, porém somente o LC foi para o efeito anti-

inflamatório vagal. Esse aparente afunilamento da informação neuroimune corrobora 

estudos da literatura indicando que o LC e regiões pericerúleas recebem projeções 

sinápticas de várias áreas importantes do SNC, como bulbo rostral e ventrolateral, 
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hipotálamo, córtex pré-frontal, amígdala e núcleos da rafe (Cedarbaum e Aghajanian 

1978, Shipley et al. 1996, Aston-Jones e Card 2000). 

Dado que também observamos o aumento na expressão de c-Fos em áreas 

corticais após a ENV, tais como os córtex cingulado e o parietal,  também estudamos seu 

potencial imunomodulador. A partir desses dados, adotamos um método de estimulação 

elétrica direcionada para o córtex na tentativa de mimetizar os efeitos anti-inflamatórios 

da ENV. Quando o estímulo elétrico é direcionado para o córtex parietal, observamos o 

aumento da expressão de c-Fos nessa área e também do LC, com consequente melhora 

da inflamação articular. Além disso, nosso protocolo não causou qualquer dano neuronial, 

distúrbios comportamentais ou induziu atividade epileptogênica aberrante no córtex ou 

no hipocampo. Esses resultados sugerem que a estimulação elétrica cortical (EEC) pode 

ser utilizada como uma nova e segura terapia alternativa para tratar a artrite reumatóide, 

com o potencial terapêutico não farmacológico semelhante aos anticorpos anti-TNF 

(Edrees et al. 2005, Upchurch e Kay 2012), e de forma não invasivo como observado na 

implantação cirúrgica do estimulador de nervo vago (Koopman et al. 2014, 2016). 

Além disso, nosso dados apóiam fortemente duas teorias encefálicas correntes: a 

existência de um homúnculo imunológico (imúnculo) com um papel direto sobre as 

respostas encéfalo-imune (Cohen e Young 1991) e a teoria polivagal com um papel 

modulador em respostas vagais-comportamentais (Porges 1995).  

Diferentemente da VCA, a qual coordena funcional e anatomicamente as 

respostas de citocinas por meio de vias neurais análogas a outros sistemas fisiológicos 

complexos – como o eixo HPA, o homúnculo imunológico mostra a existência de regiões 

encefálicas específicas que podem controlar as repostas imunes em órgãos específicos: 

uma área encefálica poderia modular a resposta de citocinas no fígado e outra regular a 

ativação de células T no baço ou linfonodos (Cohen e Young 1991, Diamond e Tracey 
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2011). Apesar dessa divisão neural da resposta imune em compartimentos orgânicos seja 

um tanto romântica, não podemos descartar que a ativação da VCA contém, em maior ou 

menor grau, componentes do reflexo inflamatório central, visto a inexistência de uma 

conexão vagal-esplênica. Um estudo clinico mostrou que um indivíduo treinados 

conseguiam ativar voluntariamente o sistema nervoso simpático (Kox et al. 2012b, 

2012a), liberando catecolaminas e com consequente redução da produção citocinas 

induzida pela administração de baixas doses de LPS (Kox et al. 2014), sugerindo que a 

ativação voluntária de áreas encefálicas específicas pode ter efeitos imunorreguladores. 

Adicionalmente, outros estudos demonstram que fatores psicológicos podem influenciar 

várias condições mediadas pelo sistema imune (Benedetti 2008, Holtforth et al. 2011, 

Sharpe e Schrieber 2012). De fato, a expectativa em relação ao prognóstico da doença 

pode influenciar as próprias consequências do tratamento e do desenvolvimento da 

doença (Kaptchuk et al. 2009, Ader et al. 2010, Bartels et al. 2014), como evidenciado 

por estudos envolvendo os efeitos do tratamento placebo (Stewart-Williams e Podd 2004, 

Pacheco-López et al. 2006, Doering e Rief 2012, Enck et al. 2013). Além disso, o 

otimismo em relação a um determinado evento, reduz o estresse e melhora o sistema 

imune (Rasmussen et al. 2009, Meevissen et al. 2011, Hanssen et al. 2012, Evers et al. 

2014) e essa percepção de um evento futuro necessita de um alto grau de cognição que 

exige a ativação e interação de estruturas corticais específicas, tais como o córtex parietal 

e o cingulado (Paulus et al. 2002, Kingery 2003, Honk et al. 2003, Pascalis et al. 2013), 

sugerindo o efeito imunomodulador do córtex. De fato, estudos clínicos mostram que 

lesões do lobo parietal podem aumentar o risco de cardiopatias de origem neurogênica 

(Naver et al. 1996, Hilz et al. 2002, Li e Jia 2012), sugerindo a participação de outras 

estruturas corticais e subcorticais no controle da atividade dessa área do córtex. 

A Teoria Polivagal propõe que as respostas fisiológicas adotadas em 

comportamentos de sobrevivência, como aqueles mais primitivos e menos sociais, 
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produzem efeitos cada vez mais complexos e somatórios à medida que avançamos na 

cadeia evolutiva. Se observamos as respostas fisiológicas mais primitivas de 

sobrevivência, tal como a resposta de luta ou fuga, a estratégia comportamental adotada 

ao longo da cadeia evolutiva é diferente entre as espécies. Répteis, tais como iguanas, 

cobras e tartarugas, apresentam uma resposta neurogênica de bradicardia na presença de 

grande estresse ou morte iminente, caracterizando-se na orientação comportamental 

focada no congelamento (freezing) da atividade motora.  (Belkin 1964, McDonald 1974, 

Lanteri et al. 1980). De fato, a bradicardia em répteis é adaptativa e não compromente a 

fisiologia do animal, devido à sua menor necessidade metabólica e menor dependência 

do oxigênio que mamíferos. Por outro lado, essa estratégia comportamental é 

potencialmente letal em mamíferos que precisam aumentar sua demanda metabólica para 

suprir as necessidades de um comportamento de luta ou fuga. Neste caso, a bradicardia 

neurogênica por longos períodos poderia reduzir as demandas de oxigênio e do 

metabolismo, compromentendo a função do SNC e a resposta de sobrevivência. Portanto, 

podemos sugerir que os mecanismos vagais que levam ao aumento da atividade 

simpática, como a ativação do LC e do PVN, pode ser um resquício fisiológico evolutivo 

de uma ancestral comum próximo aos répteis. Desse modo, podemos transportar essa 

linha de pensamento para o efeito observado após a ENV, sugerindo que o efeito anti-

inflamatório da estimulação vagal precede a função parassimpática do nervo. 

  



P á g i n a  | 214 

 

 

CONCLUSÃO 
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6. Conclusão 

 
Nosso estudo fornece, pela primeira vez, uma dissecação cuidadosa e 

compreensiva de uma nova via neuroimune, o reflexo inflamatório central, descrevendo 

um mapa neuroimune encefálico para o controle da inflamação articular na artrite 

reumatóide (Figura 81), podendo ser utilizado como terapia e evitar as limitações dos 

tratamentos farmacológicos atuais. 
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Figura 81. O Reflexo Inflamatório Central. A ENV aferente (verde) ou a EEC (vermelho) 

controla a inflamação articular por meio da ativação de áreas encefálicas simpatoexcitatórias 

(amarelo) e fibras simpáticas locais para aumentar os níveis articulares de noradrenalina (NA) 

para reduzir a inflamação articular. 
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