
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA DEPRESSÃO NA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIATÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: OdontologiaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIPINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): RODRIGO GOMES DE MELO, MANOELA GUALANO DA COSTA ABREUAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FERNANDA KABADAYAN, CINTIA HELENA COURY SARACENIORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): MARIA MARTHA BERNARDICOLABORADOR(ES): 



 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE PAULISTA 
 

VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa financiada pelo CNPq, Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC). 



É proibida a reprodução total ou parcial. 
INFLUÊNCIA DA DEPRESSÃO NA HIPERSENSIBILIDADE 

DENTINÁRIA 

 
Autor: Rodrigo Gomes de Melo 

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 

Resumo: O projeto avaliou a influência da depressão na         
hipersensibilidade dentinária (HD). Foram utilizados 32 animais,       
divididos em quatro grupos (n=8): C - Controle; D - Depressão; E -             
Erosão; ED - Erosão + Depressão. Durante 30 dias, os animais dos            
grupos C e D receberam água e ração ad libitum. Nos grupos E e ED, foi                
induzida a HD, por meio de desafio erosivo com Gatorade® (pH=2,7). A            
depressão foi induzida peIo modelo de estresse crônico moderado,         
variado e imprevisível (EMIC) e foi comprovada por meio do teste de            
natação forçada. O peso corporal foi medido semanalmente. O teste de           
HD foi realizado em 21 e 30 dias, em todos os grupos. Após a eutanásia,               
os molares inferiores foram isolados para análise em MEV. Com relação           
ao ganho de peso (ANOVA de uma via+ Tukey, p<0,05), observou-se           
redução tanto nos grupos D quanto ED, com maior redução para ED,            
indicando que a HD potencializou os efeitos da depressão. Quanto ao           
grau de dor (Kruskal Wallis+Dunn's, p<0,05), a depressão agravou as          
respostas dos animais, dados corroborados pelo teste de natação         
forçada (ANOVA de uma via seguida de Teste de Tukey p<0,05), onde            
tanto a latência como o tempo de flutuação dos animais em D e ED              
foram, respectivamente, menores e maiores, com tentativas de escape         
reduzidas, quando comparados aos grupos C e E. Concluiu-se que a           
depressão induzida por EMIC potencializou a resposta nociceptiva para         
HD. 
 
Palavras-Chave: Depressão; Hipersensibilidade dentinária 
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Abstract: This project evaluated the influence of depression on dentin          
hypersensitivity (DH). It was used 32 animals, divided into four groups (n            
= 8): C - Control; D - Depression; E - Erosion; ED - Erosion +               
Depression. For 30 days, the animals in groups C and D received water             
and feed ad libitum. In groups E and ED, DH was induced by erosive              
challenge with Gatorade® (pH = 2.7). Depression was induced by the           
moderate, varied and unpredictable chronic stress model (EMIC) and         
was proven by the forced swimming test. Body weight was measured           
weekly. The DH test was performed in 21 and 30 days in all groups. After               
euthanasia, the lower molars were isolated for analysis in SEM. With           
regard to weight gain (ANOVA one-way + Tukey test, p <0.05), there was             
a reduction in both D and ED groups, with a greater reduction for ED,              
indicating that DH increased the effects of depression. Concerning the          
degree of pain (Kruskal Wallis + Dunn's, p <0.05), depression enhanced           
the animals' responses, data corroborated by the forced swimming test          
(ANOVA one-way + Tukey test, p <0.05), where both the latency and the             
flotation time of the animals in D and ED were, respectively, smaller and             
larger, with reduced escape attempts when compared to groups C and E.            
It was concluded that EMIC enhanced the nociceptive response to DH. 
 
 
Key words: Depression; Dentin Hypersensitivity 
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INTRODUÇÃO 

 

A Hipersensibilidade Dentinária (HD) é uma resposta da dentina vital quando           

exposta a estímulos térmicos, químicos ou táteis, produzidos pela ingestão de           

bebidas com temperatura diferente da bucal e alimentos ácidos, provocando grande           

desconforto ao paciente. 

 

A Teoria da Hidrodinâmica apresentada por Brännström na década de 1960           

continua sendo a melhor explicação para a transmissão dolorosa dentinária.          

Segundo a Teoria Hidrodinâmica, quando um estímulo é aplicado na dentina, ocorre            

o deslocamento rápido de fluido dentro dos túbulos, esse movimento estimula os            

mecanoceptores da polpa, que é transmitida como uma sensação dolorosa          

(Brännström, 1963). 

 

Uma das causas que podem levar à HD é a erosão dentinária, que é definida               

como a perda irreversível e progressiva do esmalte e dentina causada por um             

processo químico que envolve a dissolução por ácido que não envolve bactérias            

(Barbour, Lussi, Shellis, 2011).  

  

A erosão dentinária é uma doença contemporânea, principalmente por causa          

da mudança dos padrões alimentares que existem atualmente na sociedade. É uma            
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doença multifatorial, e altamente influenciada por hábitos. Sua frequência tem          

aumentado consideravelmente (Barbour, Lussi, Shellis, 2011), sendo um grande         

desafio para o clínico, em relação ao diagnóstico, identificação dos fatores           

etiológicos, prevenção e tratamento. 

 

Quando o pH da cavidade oral fica abaixo de 5.5 ocorre a perda do esmalte               

levando à exposição da dentina que é sujeita a um desgaste ainda mais rápido do               

que esmalte, causando aumento da sensibilidade e / ou dor.   

 

Os ácidos responsáveis pela etiologia da erosão dentária podem ser de           

origem intrínseca ou extrínseca. O ácido gástrico, que entra em contato frequente            

com dentes em casos de regurgitação e refluxo, constitui o fator etiológico de origem              

intrínseca, assim como bulimia e refluxo gastroesofágico (GERD), medicações que          

causam boca seca e o consumo de drogas ilegais. 

 

Os fatores de origem extrínseca são muitos e incluem o consumo regular de             

alimentos e bebidas ácidas, isotônicos, refrigerantes, nadar em piscinas cloradas,          

entre outros.  

 

O que se observa na clínica odontológica é que pacientes com erosão que             

relatam HD, apesar de receberem diferentes protocolos clínicos já consagrados para           

tratamento da HD, nem sempre relatam resolução total da dor, o que sugere haver              

outras implicações que podem perpetuar o estado doloroso, como alterações          

emocionais ou qualidade do relacionamento profissional-paciente.  

 

Porém, poucos são os estudos multi-disciplinares que comprovam essa         

correlação. Bergamini et al. (2014), validaram modelo para indução de erosão e HD             

em ratos, por meio de ingestão de uma solução isotônica (Gatorade®, sabor limão,             

pH-2.3) por 30 dias e, ainda, avaliaram a interferência do estresse na HD.             

Comprovaram que há um aumento no grau de ansiedade em ratos com HD e ainda,               

que ratos estressados apresentam maior sensibilidade à dor dentinária que ratos           

normais. Em pacientes, Kabadayan et al., (2015), comprovaram haver forte          
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influência do componente emocional do estresse na percepção de dor de pacientes            

com HD.  

 

Uma vez comprovadas as correlações entre fatores emocionais e percepção          

da dor dentinária, torna-se possível a proposta de uma abordagem multi-disciplinar           

para a resolução dolorosa da HD, que abrange um tratamento integral do paciente,             

técnica e psiciologicamente. Assim como acontece com o estresse, a interferência           

de outros transtornos emocionais, como a depressão, em dores dentais não está            

completamente estabelecida.  

 

Os transtornos de humor são caracterizados por quadros onde há uma           

predominante perturbação do humor, sendo o mais comum entre esses transtornos           

a depressão. A depressão é hoje a doença mental mais comum do mundo, afetando              

mais de 121 milhões de pessoas. Além disso, estima-se que em aproximadamente            

uma década ela se torne a 2º doença mais responsável pela perda prematura de              

vida entre todas as idades e sexos. 

 

Dentre as diversas formas de depressão, o transtorno depressivo maior          

(TDM), caracterizado pelo quadro clínico de episódios isolados ou recorrentes de           

tristeza e perda de libido por quase todas as atividades habituais por período mínimo              

de duas semanas, é o mais recorrente (Diagnostic and Statistical Manual for Mental             

Disorders DSM-IV, 1994).  

 

Semelhante às doenças cardiovasculares isquêmicas ou diarreicas, estima-se        

que o TDM afete 4,4% da população mundial e em populações clínicas a incidência              

é maior, com cerca de 5% a 10% em pacientes ambulatoriais e 9% a 16% em                

pacientes internados.  

 

Além de sua alta incidência, a depressão é companheira frequente de quase            

todas as doenças crônicas clínicas, estando associada ao aumento da morbidade e            

mortalidade por suicido e piora de prognóstico de outras doenças. O aumento dos             

custos de saúde, a baixa aderência a tratamentos e recomendações médicas e o             
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aumento nos dias de incapacitação dos pacientes tendem a aumentar quando a            

depressão está associada ao quadro clinico inicial. 

 

Em animais, ao menos 18 modelos de depressão já foram descritos, sendo a             

maioria utilizada em estudos farmacológicos que testam drogas com potencial efeito           

antidepressivo (Willner, 1991). Dentre estes, três modelos fazem a análise das           

relações funcionais supostamente envolvidas na depressão: (1) separação materna,         

(2) estresse moderado crônico imprevisível (chronic mild stress-UCMS), e (3)          

desamparo aprendido.  

 

O modelo do UCMS (ou ECMI) envolve a exposição crônica do sujeito a             

estímulos estressores (aversivos) moderados, sendo seus efeitos analisados sobre a          

redução da função reforçadora de um estímulo positivo. Na indução da depressão,            

ratos são expostos a um conjunto de condições geradoras de estresse em ratos, tais              

como luz estromboscópica, inclinação da gaiola viveiro, ruído intenso, odor estranho,           

inclusão de outro rato na sua gaiola viveiro, e outras. 

 

Uma das medidas comportamentais utilizadas para avaliar os efeitos desse          

tratamento envolve uma condição de escolha entre ingerir água ou solução de            

sacarose, comparando-se o volume de ingestão da sacarose pós-tratamento, um          

poderoso reforçado positivo, com a obtida na fase de linha-de-base, antes de            

qualquer manipulação experimental.  

 

Após a exposição ECMI, os mesmos animais mostram reduzido consumo de           

sacarose, sugerindo uma queda no valor reforçador dessa substância em função da            

exposição crônica aos estímulos aversivos “moderados”. Esse efeito é denominado          

“anedonia”, que corresponde à insensibilidade ao reforço ou “perda do prazer”           

(Willner, 1991, Willner, Muscat, Papp, 1992).  

  

O protocolo de estresse crônico foi adaptado por Forbes et al (1996). Estes             

estresses serão aplicados de forma aleatória, todos os dias, com a finalidade de             

tornar a aplicação do mesmo imprevisível, com o intuito de induzir a depressão.  
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Obtida a depressão, a proposta deste trabalho é avaliar se a mesma interfere             

na percepção da dor decorrente de hipersensibilidade dentinária (HD) induzida por           

meio de erosão. 
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 OBJETIVO 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar a interferência da depressão na           

percepção da dor decorrente de hipersensibilidade dentinaria induzida por meio de           

erosão.  
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JUSTIFICATIVA 

Os transtornos de humor são caracterizados por quadros onde há uma           

predominante perturbação do humor, sendo o mais comum entre esses transtornos           

a depressão. A depressão é hoje a doença mental mais comum do mundo, afetando              

mais de 121 milhões de pessoas. A depressão é companheira frequente de quase             

todas as doenças crônicas clínicas, estando associada ao aumento da morbidade e            

mortalidade por suicido e piora de prognóstico de outras doenças.  

 

A hipersensibilidade dentinária (HD) tem sido queixa bastante prevalente nas          

clínicas odontológicas e pode ser resultante de uma série de causas, entre elas as              

lesões cervicais não cariosas (LCNC), nas suas diversas modalidades e que levam à             

perda do esmalte dental e exposição de dentina, resultando em dor. Uma das             

modalidades de LCNC é a lesão de erosão, provocada pela ingestão frequente e             

contínua de agentes ácidos. Um dos grupos de bebidas que podem levar à erosão é               

a família dos isotônicos.  

 

Um dos questionamentos clínicos e que necessitam de evidências científicas          

é que mesmo sendo realizado o tratamento local preconizado visando obliteração           

dos túbulos dentinários, nem sempre se obtém sucesso na resolução da dor.            

Estudos apontam para a interferência do fator emocional na percepção da dor            

dentinária, o que poderia dificultar a resolução dos casos a não ser que se adote               

abordagem multidisciplinar.  

 

Estudos anteriores mostraram que a exposição de ratos a uma solução           

isotônica por 30 dias induz erosão dentinária acompanhada por hipersensibilidade, a           

qual foi potencializada pelo estresse crônico e acompanhada por respostas          

comportamentais compatíveis com esta potencialização.  

 

A hipótese subjacente a este projeto é que distúrbios depressivos poderiam           

exacerbar a resposta de hipersensibilidade dentinária induzida por erosão. 

 

 

11 



 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1. Animais 

Foram utilizados 32 ratos Wistar machos, adultos provenientes de proles          

obtidas no Biotério do VPT da FMVZ - USP. Os animais foram utilizados seguindo as               

normas e procedimentos éticos relativos ao uso de animais de laboratório do Comitê             

de Ética da UNIP. Antes da realização dos experimentos, os animais foram alojados             

por um período mínimo de 7 dias, em gaiolas de polipropileno em número de 4               

animais por gaiola para adaptação as condições do biotério. Estas gaiolas foram            

devidamente acondicionadas em salas cuja temperatura ambiente (24 a 26°C) e           

umidade (40-50%), sendo mantidas por meio de aparelhos de ar condicionado           

central, com ventilação, exaustão e luminosidade controladas, obedecendo-se a um          

ciclo claro-escuro de 12 horas, com inicio da fase clara às 7:00 horas. Os animais               

foram alimentados com ração balanceada para roedores NUTRILABOR GUABIR®.         

Ração e água foram fornecidas aos animais ad libitum durante todo o tempo, exceto              

em momentos específicos dos experimentos. Após o período de adaptação foram           

feitos os testes comportamentais. 

 

2. Procedimentos 

2.1. Modelo de depressão por exposição crônica de ratos a estímulos           

estressores moderados e imprevisíveis (ECMI) 

O protocolo de estresse crônico foi adaptado de Gamaro et al (2003). Os ratos              

foram submetidos ao estresse crônico moderado, variado e imprevisível (ECMI),          

sendo aplicados diferentes estímulos estressores ao longo dos 7 dias iniciais,           

repetidos por 3 semanas consecutivas. Os estímulos utilizados foram: apertamento          

de cauda, restrição momentânea de oxigênio, um período de pernoite em gaiolas            

com maravalha úmida e suja, contenção e agitação por 1h em metrô de NY, nado               

em água gelada, um período de pernoite sob privação de água e um período de               

pernoite sob privação de comida. Para verificação se o ECMI levou à depressão, os              
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ratos foram submetidos ao teste de natação forçada, por 5 minutos em temperatura             

controlada a 28oC. 

 

 

2.2. Teste do natação forçada ( teste de porsolt) 

Este teste foi proposto por Porsolt et al (1977). Os animais foram submetidos             

ao teste em cilindros de acrílico (50 cm de altura e 22 cm de diâmetro), por 5                 

minutos, com água na profundidade de 30 cm e temperatura média de 28 ± 1º C. Ao                 

terminar o teste cada animal foi retirado do cilindro e seco com toalha. Os testes               

foram feitos individualmente e entre cada teste a água foi trocada. Foram            

mensurados: tempo de latência (seg), ou seja, o tempo que cada animal permanece             

em completa imobilidade antes de começar a se movimentar; tempo de bóia ou             

flutuação (seg), ou seja, o tempo que após a latência, cada animal deixa de se               

movimentar dentro do cilindro e quantidade de climbings, movimentos vigorosos em           

tentativa de fuga, com as patas dianteiras acima da superfície da água ou contra a               

parede do cilindro. 

 

           2.3. Indução de hipersensibilidade  

A HD foi induzida nos grupos E e ED por meio de uma solução isotônica               

(Gatorade®, sabor limão, pH-2.7), por 30 dias, segundo protocolo pré-estalecido em           

estudos anteriores (Bergamini et al., 2014). 

 

2.4. Teste de hipersensibilidade  

Os ratos receberam um jato de água gelada a 4oC, por 5 segundos, na              

superfície vestibular dos primeiros molares inferiores aos dias 21 e 30 de            

experimento. Em ambas as ocasiões, os ratos foram previamente manipulados por 3            

dias consecutivos, para eliminar qualquer variável de resposta. O comportamento          

emitido recebeu um escore de: 0 = nenhuma resposta, 0.5 = ligeira contração do              

corpo, 1= Contração do corpo, 2= forte contração do corpo com curta vocalização, 3              

= forte contração do corpo com vocalização prolongada. 

 

13 



2.5. Análise em microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Após eutanásia, as mandíbulas foram removidas, limpas de tecidos moles os           

molares foram isolados para análise em MEV. Os espécimes foram estocados em            

recipientes (Eppendorf, Hamburg, Germany) contendo cloramina a 5%. Para o          

processamento, foram submetidos a desidratação crescente por acetona (30%, por          

15 minutos; 50% or 15 minutos; 70% por 10 minutos; de realização de cobertura com               

ouro paládio numa espessura de 95%, por 20 minutos; 100% por 10 minutos e              

depois por mais 20 minutos), seguido de cobertura com ouro-paládio com espessura            

de ± 15nm (Suptter Coater MED-020 - Bal-Tec). Após esses procedimentos, os            

espécimes foram observados em MEV. (JEOL - JSM - 6510, USA). 

 

3. Delineamento experimental 

Os animais foram divididos em quatro grupos iguais (n=8): C- controle;           

D-Depressão; E- Erosão e ED- Erosão + Depressão. Durante 30 dias, os animais do              

grupos C e D receberam água e ração ad libitum. Nos grupos E e ED, foi induzida a                  

HD, conforme modelo previamente estabelecido. A depressão foi induzida por meio           

ECMI e confirmada por meio de teste de natação forçada. O peso corporal de todos               

animais foi mensurado semanalmente durante todo procedimento experimental. O         

teste de sensibilidade foi realizado em 21 e 30 dias, em todos os grupos. Após o                

período experimental, os ratos foram eutanasiados e suas mandíbulas foram          

isoladas para análise em MEV, o sangue foi retirado para dosagem dos níveis de              

corticoesterona e o cérebro, para avaliação dos neurotransmissores. 

 

4. Análise estatística 

Com relação ao ganho de peso foi realizada ANOVA de uma via, seguida de teste               

de Tukey (p<0,05), para avaliação do grau de dor, teste de Kruskal Wallis, seguido              

de teste de Dunn's, (p<0,05); natação forçada, ANOVA de uma via seguida do teste              

de Tukey (p<0,05). 
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RESULTADOS  
 

Com relação ao ganho de peso (fig.1) observa-se redução tanto nos animais            

do grupo D como naqueles do grupo ED comparados com os grupos C e E, porém                

esta perda foi maior nos animais do grupo ED, indicando que a erosão dentinária              

potencializou os efeitos da depressão. No que concerne à hipersensibilidade,          

nota-se também qu5.e a depressão agravou as respostas dos animais,          

particularmente aos 30 dias do tratamento (fig.2). Estes dados são corroborados           

pelo teste de natação forçada (fig.3). Assim, observa-se que tanto a latência como o              

tempo de flutuar dos animais com depressão e também com depressão + erosão             

dentinária foram, respectivamente, menores e maiores, quando comparados àqueles         

dos grupos C e E. Além disto, as tentativas de escape foram reduzidas nestes              

grupos. Os resultados da estatística da ANOVA estão mostrados na tabela 1.Os            

dados dos testes post hoc estão ilustrados nas figuras. 
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Fig.1. Ganho de peso de ratos submetidos ao UCMS e/ou erosão dentinária.C=            

grupo controle; D= grupo submetido ao UCMS; E= ratos submetidos a erosão            

dentinária; E+D= ratos submetidos a erosão dentinária e ao UCMS. ANOVA de uma             

via seguida pelo teste de Tukey. *p< 0,05; **p< 0,01 em relação, respectivamente,             

aos grupos C e E+D. 
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Fig.2. Hipersensibilidade dentinária de ratos submetidos ao UCMS e/ou erosão          

dentinária.observados aos 21 e 30 dias do tratamento. C= grupo controle; D= grupo             

submetido ao UCMS; E= ratos submetidos a erosão dentinária; E+D= ratos           

submetidos a erosão dentinária e ao UCMS. Kruskal- Wallis seguida pelo teste de             

Dunn. *p< 0,05; **p< 0,01 em relação, respectivamente,  aos grupos C e E+D. 
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Fig.3. Frequência e tempo de natação forçada e tentativas de escape de ratos             

submetidos ao UCMS e/ou erosão dentinária.observados aos 30 dias do tratamento.           

C= grupo controle; D= grupo submetido ao UCMS; E= ratos submetidos a erosão             

dentinária; E+D= ratos submetidos a erosão dentinária e ao UCMS. ANOVA de uma             

via seguida pelo teste de Tukey. ***p< 0,001 em relação, respectivamente, aos            

grupos C e E+D. 
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Tabela 1. Resultados da estatística. ANOVA de 1 via de ratos submetidos ao UCMS              
e/ou erosão dentinária. 
Parâmetro  F(3,21) 
Ganho de peso 0,003 
Lat. Flutuar < 0,0001 
Tempo de flutuação < 0,0001 
 KW 
Hipersensibilidade 21 dias 0,063 
Hipersensibilidade 30 dias 0,003 
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DISCUSSÃO 
 
 

Os presentes resultados revelam que a depressão experimental induzida por          

estresse moderado crônico imprevisível potencializa a resposta nociceptiva induzida         

pela hipersensibilidade dentinária. 

Nota-se que em relação ao ganho de peso, ratos expostos ao UCMS (grupo             

D) apresentaram redução significante no peso corporal em relação ao grupo C como             

já observado na literatura. Por outro lado, os dados relativos ao peso corporal em              

ratos expostos ao UCMS são conflitantes. Assim, Karagiannides et al. (2014)           

mostraram que ratos estressados não mostraram alteração de peso em relação aos            

animais do grupo controle e que este efeito não se devia a anedonia. Cox et al.                

(2011) relataram apenas uma atenuação no ganho de peso corporal durante a            

exposição ao estresse. Estas diferenças provavelmente se devem a diferenças          

metodológicas entre os experimentos. 

Por outro lado, a exposição ao UCMS associada à hipesnsibilidade dentinária           

potencializou a perda de peso dos animais do grupo ED, embora a solução             

contivesse carboidrato. Neste sentido, a solução ácida empregada nos presentes          

experimentos continha 48 Kcal e 12 g de carboidratos / 200 ml. Assim, o estresse               

per se reduziu o peso corporal e provavelmente o consumo de solução ácida             

levando à maior perda de peso no grupo ED. A análise do consumo da solução               

ácida está sendo feita no momento para validar esta hipótese. 

A erosão dentinária associada ao UCMS (grupo ED) induziu maior resposta à            

dor aos 30 dias de tratamento e não aos 21 dias. Estes dados corroboram com               

dados anteriores que mostram serem necessários 30 dias para que a erosão            

dentinária ocorra e, em consequência, a hipersensibilidade dentinária. Nota-se ainda          

uma grande variabilidade no grupo E na resposta à solução ácida (grupo E) o que               

levou a diferentes resultados em relação ao trabalho realizado por Barbosa et al.             

(2017). 

O teste de natação forçada é utilizado para avaliar a eficácia de drogas             

antidepressivas empregadas no tratamento de depressão bem como em e          

manipulações experimentais que levam á depressão (Petit-Demouliere, 2005).        

Observou-se menor latência para flutuar e maior tempo de flutuação nos ratos            
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expostos ao UCMS (grupo D) evidenciando que os ratos mostram comportamento           

depressivo-like. Ainda, verifica-se que houve potenciação destes efeitos nos animais          

do grupo E+D. Mesmos resultados são observados nas tentativas de escape destes            

animais.  
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CONCLUSÃO 

 

Tomados em conjunto, os presentes resultados revelam que a depressão          

experimental induzida por estresse moderado crônico imprevisível potencializa a         

resposta nociceptiva para  hipersensibilidade dentinária. 

 
  

22 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Barbosa FM et al. Depressive behavior induced by unpredictable chronic mild            
stress increases dentin hypersensitivity in rats. Archives of oral biology. 2017; 80:            
164–174 

2. Barbour ME, Lussi, A, Shellis, RP. Screening and prediction of erosive potential.             
Caries Res. 2011; 45 Suppl 1, 24-32. 

3. Bielajew C, Konkle ATM, Merali Z. The effects of chronic mild stress on male               
sprague-dawley and long evans rats: Biochemical and Physiological analyses. 2002.          
Behavioural brain research. 136(2): 583–592. 

4. Bergamini MR, Bernardi MM, Sufredini IB, Ciaramicoli MT, Kodama RM,           
Kabadayan F, Saraceni CHC Dentin hypersensitivity induces anxiety and increases          
corticosterone serum levels in rats. Life sciences [Internet]. 2014b Mar 11 [cited 2014             
Aug 17]; 98(2):96–102. Available from:     
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00243205140006786.  

5. Brännström M. A hydrodynamic mechanism in the transmission of pain-produced           
stimuli through the dentine. In: Anderson D, editor. Sensory mechanisms in dentine.            
Oxford: Pergamon; 1963:73–9.  

6. Cox BM, Alsawah F, McNeill PC, Galloway MP, Perrine SA. Neurochemical,            
hormonal, and behavioral effects of chronic unpredictable stress in the rat.           
Behavioural Brain Research. 2011; 220(1):106-11 

7. Karagiannides I, Golovatscka V, Bakirtzi K, Sideri A, Salas M, Stavrakis D, et al.               
Chronic unpredictable stress regulates visceral adipocyte-mediated glucose       
metabolism and inflammatory circuits in male rats. Physiological reports [Internet].          
2014;2(5):e00284. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2481975013. 

8. Petit-Demouliere B, Chenu F, Bourin M. Forced swimming test in mice: a review of               
antidepressant activity. Psychopharmacology. 2005 jan.; 177(3):245–55  

9. Slattery DA, Cryan JF. Using the rat forced swim test to assess antidepressant-like              
activity in rodents. Nature protocols. 2012; 7(6):1009–1014, 2012.  

10. Willner, P. Animal models as simulations of depression. Trends in           
Pharmacological Sciences. 1991; 12(4)131-136. 

11. Willner P, Muscat R, Papp M. Chronic mild stress-induced anhedonia: a realistic             
animal model of depression. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 1992; 16(4),          
525-534. 

23 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2481975013


 

ANEXOS 

 

24 



 

25 


