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RESUMO 

Binda, KH. Efeito do exercício físico na nocicepção induzida no modelo de doença 
de Parkinson em ratos. 2019. 98f. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais) 
– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A doença de Parkinson (DP), segunda doença neurodegenerativa mais comum entre as 

pessoas idosas, causa um grande impacto socioeconômico tendo em vista o aumento da 

expectativa de vida da população mundial. Além de alterações motoras, há uma 

prevalência muito alta de quadros de dor, na maioria das vezes negligenciados, com uma 

piora ainda maior na qualidade de vida dos pacientes. O exercício físico, por sua vez, já 

foi descrito por seus efeitos benéficos na DP, por exemplo neuroproteção em modelos 

animais e melhora da qualidade de vida e do limiar de dor dos pacientes. O objetivo deste 

projeto foi estudar o possível papel do exercício no limiar de dor em um modelo da doença 

de Parkinson unilateral induzido por 6-hidroxidopamina (6-OHDA) e os possíveis 

mecanismos envolvidos. Para isso, avaliamos o comportamento nociceptivo (hiperalgesia 

mecânica) e motor (teste do cilindro), e a expressão de receptores opioides (MOR, DOR 

e KOR) e canabinoides (CB1 e CB2) em regiões do sistema nervoso envolvidos com a 

resposta álgica, sendo elas: substância cinzenta periaquedutal (PAG), tálamo e córtex do 

cíngulo anterior (ACC). A expressão dos receptores foi analisada pelas técnicas de 

imunoistoquímica e Western Blotting. Ainda, foi realizada autorradiografia para análise 

da densidade sináptica e neuroinflamação, bem como do receptor opioide tipo MOR.  As 

análises foram feitas em ratos submetidos ao modelo da DP e ao protocolo de exercício 

em esteira, que foi iniciado 15 dias pós-operatório (PO) e realizado 3x/semana, durante 

40 minutos, por 5 semanas em uma velocidade de 10m/min. A resposta motora foi 

investigada em três momentos do estudo, medida basal (antes da indução do modelo), 7 

dias e 49 dias após a indução do modelo da DP. Já a nocicepção foi avaliada, em 6 

momentos distintos, medida basal (antes da indução do modelo), 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 

49 dias PO. Ao término do protocolo os animais foram eutanasiados (49 dias PO), os 

encéfalos removidos e submetidos às técnicas descritas acima. Nossos resultados 

mostraram que o modelo unilateral de 6-OHDA foi induzido com sucesso, tendo em vista 



 

 

que verificamos morte de células dopaminérgicas, neuroinflamação e assimetria no uso 

das patas dianteiras. Os animais do modelo DP apresentaram uma diminuição do limiar 

nociceptivo, mimetizando o quadro álgico dos pacientes, e uma melhora no quadro 

doloroso após o protocolo de exercício. Ainda, podemos sugerir o envolvimento dos 

receptores canabinoide tipo 1 e 2, dos receptores opioides e da plasticidade sináptica na 

modulação da resposta hiperalgésica, uma vez que observamos um aumento nos níveis 

do CB1 na PAG, um aumento da expressão do CB2 no ACC e na PAG, além de um 

significativo aumento do receptor opioide tipo MOR no tálamo após o exercício. Além 

disso, houve maior densidade sináptica no estriado, substância negra, tálamo e 

hipocampo observada após a intervenção não farmacológica. Baseado nos resultados 

descritos, podemos concluir que, os receptores canabinoide e opioide parecem ter um 

papel preponderante, juntamente com a modulação da densidade sináptica em regiões 

envolvidas com a nocicepção, na modulação dos sintomas dolorosos promovido pelo 

exercício em esteira. 

Palavras-chave: Exercício físico, Doença de Parkinson, Receptores canabinoides, 

Receptores opioides, glicoproteína 2A, 6-OHDA, Limiar nociceptivo. 

  



 

 

ABSTRACT 

Binda, KH. Effect of physical exercise on induced nociception in the Parkinson's 
disease model in rats. 2020. 98f. Dissertation (Master's degree in Lyfe Systems Biology) 
– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Parkinson's disease (PD), the second most common neurodegenerative disease 

among the elderly, causing a large socioeconomic impact with increasing life expectancy 

of worldwide. In addition to motor alterations, there is a high prevalence of pain conditions, 

most often neglected, which can be responsible for worsening patient’s quality of life. 

Physical exercise, in turn, has already been described for its beneficial effects on PD, for 

example neuroprotection in animal models and improving the quality of life and pain 

threshold of patients. The aim of this project was to study the possible role of exercise on 

the pain threshold in a model of unilateral Parkinson's disease induced by 6-

hydroxydopamine (6-OHDA) and the possible mechanisms involved. For this, we 

evaluated nociceptive (mechanical hyperalgesia) and motor behavior (cylinder test), and 

the expression of opioid receptors (MOR, DOR and KOR) and cannabinoids (CB1 and 

CB2) in regions of the nervous system involved with the pain response, they are: 

periaqueductal gray substance (PAG), thalamus and anterior cingulate cortex (ACC). 

Receptor expression was analyzed using immunohistochemistry and Western blotting 

techniques. In addition, autoradiography was performed to analyze synaptic density and 

neuroinflammation, as well as the MOR-type opioid receptor. The analyzes were 

performed on rats submitted to the PD model and to the treadmill exercise protocol, which 

was started 15 days postoperatively (PO) and performed 3x / week, for 40 minutes, for 5 

weeks at a speed of 10m / min. The motor response was investigated at three moments 

in the study, baseline measurement (before model induction), day 7 and 49 after induction 

of the PD model. Nociception, on the other hand, was evaluated at 6 different moments, 

baseline measurement (before model induction), day 7, 14, 21, 28, 35, 42 and 49 PO. At 

the end of the protocol, the animals were euthanized (Day 49 PO), the brain removed and 

subjected to the techniques described above. Our results showed that the 6-OHDA 

unilateral model was successfully induced, considering that we verified death of 



 

 

dopaminergic cells, neuroinflammation and asymmetry in the use of the front legs. The 

animals in the PD model showed a decrease in the nociceptive threshold, similar to the 

pain in patients, and an improvement in the painful condition after the exercise protocol. 

Indeed, we can suggest the involvement of cannabinoid receptors type 1 and 2, opioid 

receptors and synaptic plasticity in the modulation of the hyperalgesic response, since we 

observed an increase in the levels of CB1 in PAG, an increase in the expression of CB2 

in ACC and in PAG, in addition to a significant increase in the opioid receptor type MOR 

in the thalamus after exercise. Furthermore, there was increase of synaptic density in the 

striatum, substantia nigra, thalamus and hippocampus observed after the non-

pharmacological intervention. Based on the results described, we can conclude that the 

cannabinoid and opioid receptors seem to have a predominant role, together with the 

modulation of synaptic density in regions involved with nociception, in the modulation of 

painful symptoms promoted by exercise on a treadmill. 

 

Keywords: Physical exercise, Parkinson's disease, Opioid receptors, Cannabinoid 
receptors, Glycoprotein 2A, 6-OHDA, Nociceptive threshold. 

 

  



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Doença de Parkinson e Dor 

 

As primeiras descrições da doença de Parkinson (DP) foram feitas em 1817 por 

James Parkinson, com foco nos distúrbios motores (PARKINSON, 2002). Atualmente é 

a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo entre idosos, que fica 

atrás apenas da Doença de Alzheimer (ALVAREZ-FISCHER et al., 2008). A DP é definida 

como uma doença neurodegenerativa crônica e é caracterizada principalmente pela 

degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra pars compacta (SNc), 

causando diminuição da produção de dopamina (DA), e consequentemente, diminuição 

nos níveis deste neurotransmissor nas áreas de projeção neuronal, principalmente no 

estriado (caudado-putamen - CPu) (DEUMENS et al., 2002; WIRDEFELDT et al., 2011), 

o que leva ao desencadeamento dos sintomas motores, bradicinesia e/ou acinesia, 

tremores de repouso e rigidez muscular (BLANDINI et al., 2000; ZIGMOND et al., 1990).  

Embora, a DA tenha um papel crucial na DP, é importante também lembrar que 

esta é uma patologia que envolve múltiplos sistemas e vias de neurotransmissores, 

incluindo o sistema noradrenérgico e serotonérgico (BANNISTER; DICKENSON, 2016; 

CAMPOS et al., 2019; DOMENICI et al., 2019; FIELDS et al., 1991) que se encontram 

depletados nos pacientes (DELAVILLE et al., 2011; SCATTON et al., 1983). Além disso, 

sintomas não motores também são muito prevalentes na doença, porém negligenciados 

por muitos anos, tais como alterações cognitivas, desordem do sono, constipação e 

principalmente anormalidades sensoriais, como a dor (ENGELENDER; ISACSON, 2017). 

A dor atinge cerca de 85% das pessoas com DP (CURY et al., 2016; SKOGAR; 

LOKK, 2016), sendo que na maioria dos casos aparece antes dos sintomas motores e 

cognitivos e intensifica-se com a progressão da doença (BUHMANN et al., 2017). A dor 

contribui acentuadamente para a piora da qualidade de vida destes pacientes, pois está 

diretamente associada com prejuízos emocionais e cognitivos, como depressão (ALLEN 



 

 

et al., 2015). Todavia, mesmo a dor sendo um dos mais perturbadores e comuns sintomas 

vivenciado por indivíduos com DP o seu reconhecimento, diagnóstico e tratamento ainda 

recebe pouca atenção na prática clínica (BROEN et al., 2012). 

A dor crônica na DP parece ter diversas origens que podem ocorrer de maneira 

simultânea (FIL et al., 2013) como dor neuropática central e periférica e dor nociceptiva, 

por exemplo musculoesquelética e distônica (FORD, 2010; WASNER; DEUSCHL, 2012). 

Sendo que a dor musculoesquelética é a forma mais comum, representa entre 40% a 

90% da dor relatada em pacientes com DP, e está mais relacionada ao fato desses 

pacientes desenvolverem muita rigidez muscular, acinesia, distonia e deformidades 

posturais (WASNER; DEUSCHL, 2012).  

Enquanto isso, a dor neuropática central, que acomete cerca de 10% dos 

pacientes (BORSOOK, 2012),  parece ser uma consequência direta da própria doença 

que resulta em anormalidades do processamento de informações nociceptivas, as quais  

podem promover sintomas, como formigamento e ardência, em regiões indefinidas do 

corpo  (DEL SORBO; ALBANESE, 2012). A origem da dor na DP permanece mal 

compreendida (SKOGAR; LOKK, 2016) e estudos a respeito de mudanças específicas 

nos circuitos cerebrais ou nos padrões de disparo nos circuitos de processamento da dor 

são escassos (GEE et al., 2016). 

Estudos com tomografia por emissão de pósitrons (PET) já mostraram que há 

maior ativação do córtex do cíngulo anterior (ACC) em pacientes com DP e dor quando 

comparados aos pacientes com DP e que não apresentam quadro doloroso (BREFEL-

COURBON et al., 2013). É interessante notar que o que pode justificar a maior ativação 

do ACC nestes pacientes é o fato de que a dor neuropática crônica está principalmente 

relacionada com mudanças em áreas associadas à dimensão afetiva e emocional da dor, 

como é o caso desta área  (BREFEL-COURBON et al., 2013; BREFEL-COURBON et al., 

2005; FILLINGER et al., 2017).  

Ademais, estudos que utilizam estimulação cerebral profunda em ratos lesionados 

com 6-hidroxidopamina (6-OHDA) apontam que a região do ACC e da substância 

cinzenta periaquedutal (PAG) desempenham um importante papel no efeito analgésico 

nesses animais (GEE et al., 2016). É válido destacar que a PAG é uma área muito 

importante na integração de respostas comportamentais frente a estressores internos 



 

 

(como dor) e externos (como lesão) o que indica que ela é um componente crítico do 

sistema de modulação descendente inibitória da dor (BENARROCH, 2012). 

Uma outra região que parece ter uma preponderante função na modulação da dor 

na DP é o tálamo, um dos centros mais altamente conectados do cérebro dos 

vertebrados, com papéis na percepção, excitação, navegação, memória, consciência 

(JESUTHASAN, 2017), e é a principal saída dos gânglios basais (SARNTHEIN; 

JEANMONOD, 2007). Estudos com ratos modelo de dor crônica (LEBLANC et al., 2014) 

e com dor neuropática em animais e humanos já mostraram relação direta entre 

oscilações tálamo corticais dessincronizadas e a ocorrência de dor central e crônica  

(WALTON et al., 2010), o que reforça que está é uma região importante na modulação e 

nocicepção da dor. 

Em relação às vias de dor (Figura 1), o ACC tem projeções diretas para a PAG e 

esta projeta-se diretamente para a medula espinal. Dessa forma, o ACC pode enviar 

projeções excitatórias em direção a PAG, modulando-a e assim, esta região é capaz de 

promover uma inibição descendente da dor a nível espinal (GEE et al., 2016). Além disso, 

a região do tálamo também possui estreita comunicação com o ACC, o que possibilita 

uma modulação direta entre as áreas (DOU; YANG, 2019). 

Experimentos de imagem neurofuncional mostraram que o tratamento clássico 

com levodopa é capaz de aumentar o limiar de dor dos pacientes (BREFEL-COURBON 

et al., 2013), porém, sua administração crônica pode promover efeitos colaterais graves, 

tais como discinesias sérias e incapacitantes, sendo um fator limitante da progressão da 

terapia dopaminérgica (AHLSKOG; MUENTER, 2001). Assim, é relevante o estudo de 

intervenções terapêuticas que contribuam para a diminuição do consumo excessivo de 

analgésicos e que sejam capazes de ajudar na melhora do quadro doloroso destes 

pacientes, como por exemplo o exercício físico. 



 

 

Figura 1. Representação das vias ascendentes e descendentes de dor 

 

Ilustração das vias de dor ascendentes e descendentes com destaque para as regiões do córtex 
do cíngulo anterior (ACC), substância cinzenta periaqueductal (PAG) e tálamo (adaptada de 
https://drfranciscobravim.site.med.br ). 
 

 

1.2.  Doença de Parkinson, Dor e Exercício  

 

Diversos estudos têm mostrado que a interação entre o ser vivo e seu meio é 

capaz de levar a mudanças estruturais e funcionais no sistema nervoso central (SNC). 

Essas modificações que ocorrem no SNC mediante a realização de uma atividade física 

são denominadas “neuroplasticidade dependente de atividade” (ADKINS et al., 2006). O 

exercício físico é uma atividade muito comum realizada pelo humano e de certa forma, 

dependendo da modalidade, bastante simples. O exercício é capaz de possibilitar 

inúmeros benefícios ao SNC, todavia, existe uma relação dose-resposta entre a duração 

do exercício/intensidade e qualidade de vida, em que os melhores resultados estão 

associados com o exercício leve/moderado (LARSON et al., 2006).  



 

 

Os diversos processos plásticos desencadeados pelo exercício físico estão 

descritos em animais saudáveis, tais como, angiogênese (AL-JARRAH et al., 2010), 

aumento das respostas anti-inflamatórias (CADET et al., 2003) e decréscimo das 

inflamatórias (WU et al., 2011), melhora das funções mitocondriais (FERNANDES 

FERREIRA et al., 2020) diminuição de danos oxidativos (RADAK et al., 2008) e em 

animais submetidos a modelos da DP e  protocolos de exercício, tais como, neurogênese 

no CPu (TAJIRI et al., 2010) e na SNc (STEINER et al., 2006), e ativação de mecanismos 

envolvidos com a neuroproteção tais como, a proliferação astroglial (DUTRA et al., 2012), 

respostas inflamatórias (REAL et al., 2017), modulação do fator neurotrófico derivado do 

encéfalo (BDNF) (REAL et al., 2013), entre outras. 

Além das descrições envolvidas com sintomas motores em pacientes e modelos 

animais, estudos com populações clínicas já mostraram que o exercício promove 

analgesia em condições como lombalgia, osteoartrite, fibromialgia, dor miofascial e 

síndrome da fadiga crônica (LIMA et al., 2017). Vale ressaltar que o mesmo efeito foi 

observado em estudos com pacientes diagnosticados com a DP que avaliaram a dor, nos 

quais foi visto uma redução significativa no número e na intensidade de pacientes que 

relatavam dor no pescoço, quadril e articulação ílio-sacral após 6 semanas de exercício 

físico. Outro trabalho de flexibilidade, força e exercício aeróbico, realizado por 12 

semanas, descreveu uma diminuição de 8% na dor relatada pelos pacientes 

(RODRIGUES DE PAULA et al., 2006).  

Apesar das descrições de melhora do quadro álgico em pacientes, não se sabe se 

a dor é secundária ao sintoma motor ou ocorre independentemente do quadro motor, 

pois, a melhora motora não parece estar diretamente relacionada com a melhora do 

quadro doloroso. Assim, parece que os sintomas motores e não motores utilizam 

mecanismos distintos ainda desconhecidos (CURY et al., 2016). Além disso, é importante 

destacar que os estudos que utilizam o exercício físico como intervenção não 

farmacológica da dor na DP são muito escassos, e não incluem modelos animais, assim 

como o conhecimento dos mecanismos pelos quais há melhora do quadro álgico tanto 

em pacientes quanto em modelos animais. 

Muitos trabalhos destacam que o exercício físico é capaz de modular a liberação 

de opioides endógenos e a expressão de receptores opioides a depender do período de 



 

 

execução do protocolo de exercício (DE OLIVEIRA et al., 2010; HOFFMANN et al., 1990; 

STAGG et al., 2011), podendo estes serem os mecanismos responsáveis pela melhora 

do limiar nociceptivo em modelos animais de dor neuropática (STAGG et al., 2011). 

Ademais, ele também promove modulação do sistema endocanabinoide que parece 

mediar a antinocicepção induzida pelo exercício aeróbico a nível central e periférico 

(GALDINO et al., 2014; GALDINO et al., 2010). Dessa forma, podemos sugerir que os 

receptores canabinoides e opioides tem um papel preponderante na mediação do limiar 

álgico proporcionado pelo exercício físico, o que indica que eles são potenciais alvos de 

estudos na nocicepção induzida no modelo de doença de Parkinson em ratos.  

 

1.3. Agentes Neurotóxicos 

 

Os modelos animais de DP empregam algumas neurotoxinas capazes de gerar 

nos animais a mesma lesão de neurônios dopaminérgicos da SNc. Dentre as substâncias 

utilizadas estão os análogos da DA como a 6-OHDA, o contaminante da heroína sintética 

1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) e lipopolissacarídeo (LPS). O modelo 6-

OHDA é um dos modelos mais usados de DP (BLUM et al., 2001). Quando injetado 

unilateralmente no estriado, o 6-OHDA é facilmente oxidado o que pode promover um 

estresse oxidativo celular e acarretar por exemplo, em danos no DNA e inibição do 

complexo I mitocondrial, e consequentemente levar à morte neuronal (Figura 2) (BLUM 

et al., 2001).  

Além disso, esta neurotoxina atua de maneira mais seletiva e menos agressiva na 

via nigrostriatal dopaminérgica em comparação com as injeções na SN ou no feixe 

prosencefálico medial, mimetizando quadros iniciais da DP (ALVAREZ-FISCHER et al., 

2008). Também promove degeneração retrógrada progressiva dos neurônios 

nigroestriatais (SAUER; OERTEL, 1994) que reproduz as características fisiopatológicas 

responsáveis pelos déficits motores da DP (BLUM et al., 2001), permitindo avaliar a 

influência crônica de tratamento não farmacológicas, como exercício em esteira. 

Portanto, o uso de um modelo de DP padrão ouro pode ser mais viável para discutir 



 

 

nossos dados e trazer novos insights para pesquisas nessa área, uma vez que os 

sintomas dolorosos foram negligenciados por um longo tempo, apesar de uma alta 

prevalência na rotina clínica. 

Figura 2. Esquema que ilustra o mecanismo de ação do 6-OHDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Imagem adaptada de  (BLUM et al., 2001). 
 

1.4. O Papel do Sistema Endocanabinoide no Controle da Dor 

 

O sistema endocanabinoide é constituído pelos ligantes endógenos anandamida 

e 2-araquidonoilglicerol (2-AG) e pelos receptores canabinoides do tipo 1 (CB1) e do tipo 

2 (CB2). Estes pertencem à família de receptores acoplados à proteína G e com a 

presença de sete domínios transmembrânicos. O seu mecanismo de transdução dos 

sinais envolve vias com a participação da proteína Gi/0, inibindo a adenilil ciclase e 

ativando quinases, e no caso dos receptores CB1, ainda modulando canais iônicos e 

diminuindo a excitabilidade neuronal (AMERI, 1999; DI MARZO et al., 1998; LUTZ, 2002). 



 

 

CB1 é amplamente descrito no sistema nervoso central, mais especificamente em 

neurônios pré-sinápticos e pelo seu efeito analgésico e psicotrópico (HOWLETT; 

ABOOD, 2017). Enquanto o CB2 foi primeiramente descrito como exclusivamente 

presente no sistema imune periférico. Todavia, recentemente foi descoberto sua 

expressão também em neurônios e em células imunes no sistema nervoso central 

(SHANG; TANG, 2017).  Ainda, é válido ressaltar que seu papel na modulação central da 

dor ganha cada vez mais destaque (SHANG; TANG, 2017). 

Estudo com ratos saudáveis mostrou que o exercício físico em esteira é capaz de 

promover antinocicepção em testes mecânicos e térmicos por meio dos receptores 

canabinoides, visto que após o uso de antagonistas destes (CB1 e CB2) este efeito 

observado foi revertido (GALDINO et al., 2014). Além disso, Galdino também observou, 

por meio de análises de Western Blotting e imunofluorescência, aumento dos níveis dos 

receptores CB1 na PAG após o exercício agudo. Vale destacar que os receptores 

canabinoides são divididos em: (1) CB1, encontrado no SNC, incluindo estruturas que 

participam do controle descendente da dor como a PAG e o bulbo rostroventromedial 

(RVM) (HERKENHAM et al., 1991; TSOU et al., 1998), e no sistema nervoso periférico 

no gânglio da raiz dorsal (FAN et al., 2011) e em (2) CB2, encontrado em células imunes 

(PERTWEE; ROSS, 2002) e no SNC (ONAIVI et al., 2012).  

Assim, estes dados sugerem que os receptores canabinoides possam estar 

envolvidos na diminuição do limiar álgico promovido pelo exercício físico em esteira em 

ratos saudáveis, mas o mesmo mecanismo poderia estar por trás dos efeitos benéficos 

do exercício no modelo da DP. 

 

1.5. O Papel do Sistema Opioide Endógeno no controle da dor 

 

Um alvo de grande destaque na literatura no tratamento de distúrbios relacionados 

com dor são os receptores opióides (KIM et al., 2015), onde diversos peptídeos opióides 

endógenos são capazes de se ligar, como endorfinas, encefalinas e dinorfinas, além de 

opióides exógenos, por exemplo a morfina (THOMPSON et al., 2015). Receptores 

opióides são constituídos por sete domínios transmembrânicos e seu mecanismo de ação 



 

 

está associado à presença de proteína G inibitória, que quando ativada inibi a produção 

do AMP cíclico ou age diretamente sobre canais iônicos da membrana celular (canais de 

potássio e cálcio) diminuindo a excitabilidade neural, bem como a liberação de 

neuropeptídios como, por exemplo, substância P e calcitonina (STEIN; ZÃLLNER, 2009; 

YAKSH, 1988; ZÃLLNER; STEIN, 2007).  

Na literatura são descritos três subtipos de receptores opióides: MOR (µ), DOR (δ) 

e KOR (k), sendo que todos são amplamente encontrados em vários sistemas como no 

neuroendócrino (pineal e suprarenal), imunológico, em células ectodermais e no SNC e 

periférico, modulando a dor e a inflamação (ZÃLLNER; STEIN, 2007). Estudos já 

mostraram que o exercício físico em esteira é capaz de aumentar o limiar nociceptivo em 

ratos submetidos ao modelo de dor neuropática e que o uso de antagonista do receptor 

opióide, naloxone, é capaz de reverter este efeito proporcionado pelo exercício (STAGG 

et al., 2011).  

Além disso, trabalhos já viram que o exercício em esteira executado por período 

curto (efeito agudo) é capaz de aumentar a expressão do receptor opioide MOR (µ) no 

hipocampo e quando executado por período longo (efeito crônico) ocorre uma diminuição 

na expressão deste (DE OLIVEIRA et al., 2010). Ainda, na literatura é constatado que o 

exercício em esteira promove um aumento de endorfina e encefalina na PAG, na região 

ventromedial rostral da medula e no líquido cefalorraquidiano em modelo de hipertensão 

(HOFFMANN et al., 1990) e dor neuropática (STAGG et al., 2011), o que sugere um 

importante envolvimento dos receptores opióides na modulação da analgesia. 

Soma-se a isto o fato de que um estudo prévio do nosso grupo já descreveu 

alterações nos receptores opioides após a aplicação de uma intervenção terapêutica não 

farmacológica (mobilização neural) em ratos modelo de dor neuropática, onde foi 

observada modulação de receptores opióides DOR (δ) e KOR (k) na PAG, estando 

diretamente associada à melhora nociceptiva destes animais (SANTOS et al., 2014), o 

que também corrobora a hipótese de que o exercício físico possivelmente influencia a 

nocicepção em ratos modelo de DP por meio da modulação da expressão dos receptores 

opióides. 

 



 

 

1.6. Alterações sinápticas e disfunções no processamento doloroso 

 

A neurodegeneração na DP contribui para alterações plásticas, tendo em vista que 

a morte neuronal é diretamente responsável pela perda sináptica. Além disso, os 

neurônios remanescentes podem, por meio de mecanismos compensatórios, procurar 

restabelecer conexões perdidas (GULYAEVA, 2017), caracterizando, então, disfunções 

sinápticas. Explicando, assim, a associação da DP à perda sináptica (BELLUCCI et al., 

2016; MATUSKEY et al., 2020).  

É válido ressaltar que disfunções sinápticas afetam diretamente a liberação de 

neurotransmissores e a função de receptores (KAVALALI, 2015). Então, 

consequentemente, podem alterar todo o processamento central da percepção da 

informação dolorosa, contribuindo, assim, para o aumento da dor.  

Estudos post mortem conduzidos em um modelo da DP com MPTP mostraram 

que o exercício em esteira facilita a plasticidade sináptica dos terminais e fibras nervosas 

dopaminérgicas (SHIN et al., 2016) e reverte a perda dos espinhos dendríticos dos 

neurônios estriatais (TOY et al., 2014).  Assim, a avaliação da integridade sináptica no 

cérebro com DP e a compreensão das alterações funcionais sinápticas induzidas por 

intervenções como exercício em esteira e terapias medicamentosas podem ser 

essenciais para entender a doença e buscar possíveis tratamentos.  

Interessantemente, tem sido usado um novo marcador quantitativo da densidade 

sináptica (FINNEMA et al., 2016) em humanos saudáveis, indivíduos com epilepsia do 

lobo temporal (FINNEMA et al., 2016), doença de Alzheimer (CHEN et al., 2018), 

depressão (HOLMES et al., 2019), esquizofrenia (ONWORDI et al., 2020) e mais 

recentemente, em pacientes com DP (MATUSKEY et al., 2020). O UCB-J se liga à 

glicoproteína 2A da vesícula sináptica transmembranar (SV2A), expressa ubiquamente 

no cérebro em praticamente todas as sinapses. Isto possibilita, então, associar mudanças 

nos sintomas dolorosos com alterações sinápticas servindo como um prelúdio para 

futuros estudos de imagem in vivo em modelos animais de DP e pacientes humanos. 

 

 



 

 

 

8. CONCLUSÃO  

 

Com os resultados acima descritos e discutidos, podemos concluir que este 

trabalho fornece evidências de que a modulação dos receptores canabinoides e opioides 

e densidade sináptica se mostraram uma possível via terapêutica para a dor na DP. Os 

novos conhecimentos aqui descritos são relevantes para o estabelecimento de protocolos 

de exercício em esteira intermitente, que possam ser translacionados para a realidade 

do paciente com DP. 
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