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RESUMO: Esse projeto avaliou a dor decorrente da hipersensibilidade dentinária 

frente à modulação de TRPM8 em ratos pelo uso de um bloqueador específico desse 

receptor, o PBMC. Sessenta animais foram divididos em 5 grupos: GC: Controle; GH: 

Hipersensibilidade; GP: PBMC; GHPa e GHPb: Hipersensibilidade, com diferentes 

aplicações de PBMC. A H foi induzida nos grupos GH e GHPa e GHPb por meio de 

desafio erosivo, pelo uso contínuo por 30 dias, de uma solução isotônica de caráter 

ácido. A resposta à dor foi avaliada aos 21 e 30 dias em todos os grupos. Em GP e 

GHPa, P foi aplicado ao 30º dia, previamente à avaliação. Em GHPb, P foi aplicado 

novamente após. Ao longo do experimento, foram realizados 6 estímulos com água a 

15oC para manutenção da exposição à dor na superfície vestibular dos molares 

inferiores esquerdos. Os animais foram submetidos à eutanásia imediatamente após 

avaliação da dor e da aplicação de P ao 30o dia. O sangue total foi coletado para 

quantificações plasmáticas de TNFⲁ e ILs (1a, 1b, 6 e 10). Os encéfalos foram 

removidos para avaliação da expressão de GFAP hipotalâmica. As mandíbulas foram 

retiradas e seccionadas para análises da superfície dentinária, assim como da 

expressão de TRPM8 em qPCR. Os testes de Kruskal-Wallis e Wilcoxon mostraram 

escores de dor estatisticamente superiores nos grupos H aos 21 dias (p<0,001). Em 

30 dias, houve aumento significante do grau de dor em GH (p<0,001) e diminuição ou 

remissão significativa em GHPa e GHPb. As fotomicrografias confirmaram exposição 

tubular para GH e GHPa e GHPb ao 30o dia. O teste de Kruskal-Wallis não mostrou 

alteração para o TNFⲁ nos diferentes grupos (p=0,5786). A análise de variância One-

way não apresentou diferença estatística para nenhuma das IL quantificadas (1a, 

p=0,056; 1b, p=0,399; 6, p= 0,232; 10, p=0,645). O teste de Kruskal-Wallis seguido do 

teste de Dunn revelaram expressão astrocitária de GFAP significantemente maior em 

GH (KW=72,40, p< 0,0001). O teste de Kruskal-Wallis apresentou valores de TRPM8 

estatisticamente inferiores nos grupos P quando comparados a GC (p=0,0034). 

Embora o bloqueio de TRPM8 tenha sido eficaz, não houve correlação direta desse 

receptor com H. Os resultados apresentados permitiram concluir que o PBMC foi 

capaz de reduzir e alterar a resposta à dor decorrente da H, além de normalizar a 

resposta neuroinflamatória astrocitária, atuando como potente inibidor seletivo de 

TRPM8 

PALAVRAS CHAVE: canais iônicos, dentina, dor,  TRP,  neuro-inflamação 



          

ABSTRACT: This project evaluated the pain resulting from dentin hypersensitivity after 

modulation of TRPM8 in rats by using a specific receptor blocker, the PBMC. Sixty 

animals were distributed into 5 groups: CG: Control; GH: Hypersensitivity; GP: PBMC; 

GHPa and GHPb: Hypersensitivity, with different applications of PBMC. H was induced 

in GH and GHPa and GHPb groups via erosive challenge, with the continuous use of 

an isotonic solution of acid character for 30 days. Pain response was assessed on the  

21st and 30th days in all groups. In GP and GHPa, P was applied on the 30th day prior 

to the evaluation. In GHPb, P was applied again. Throughout the experiment, 6 stimuli 

were performed with water at 15ºC to maintain exposure to pain on the buccal surface 

of the left lower molars. The animals were euthanized immediately after pain 

assessment and P application on the 30th day. All blood was collected for plasma 

quantification of TNFⲁ and ILs (1a, 1b, 6 and 10). The encephalons were removed for 

evaluation of hypothalamic GFAP expression. The rats’ mandibles were removed and 

sectioned for analyses of the dentin surface and the TRPM8 expression in qPCR. 

Kruskal-Wallis and Wilcoxon tests showed statistically higher pain scores in H groups 

on the 21st day (p<0.001). On the 30th day, there was a significant increase in pain 

scores in GH (p<0.001) and significant decrease or remission in GHPa and GHPb. 

Photomicrographs confirmed tubular exposure for GH and GHPa and GHPb at day 30. 

Kruskal-Wallis test showed no change for TNFⲁ in the different groups (p=0.5786). The 

one-way analysis of variance showed no statistical difference for any of the quantified 

ILs (1a, p=0.056; 1b, p=0.399; 6, p= 0.232; 10, p=0.645). Kruskal Wallis test, followed 

by Dunn's revealed significantly higher astrocyte GFAP expression in GH (KW=72.40, 

p< 0.0001). Kruskal-Wallis test showed statistically lower TRPM8 values in P groups 

when compared to GC (p=0.0034). Although TRPM8 blockade was effective, there 

was no direct correlation of this receptor with H. The presented results allowed us to 

conclude that PBMC was able to reduce and alter the response to pain due to H, 

besides normalizing the astrocyte neuroinflammatory response, acting as a potent 

selective inhibitor of TRPM8. 

KEY WORDS: ion channels, dentin, pain, TRP, neuroinflammation 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A hipersensibilidade dentinária (H) pode ser definida como uma sensibilidade 

exagerada da dentina vital quando exposta a estímulos térmicos, químicos, táteis e/ou 

osmóticos. Essa é uma das doenças de grande frequência na clínica odontológica, 

tendo sua prevalência aumentada com o passar das décadas.21 A H foi discutida pela 

primeira vez há mais de um século, quando Gysi (1900) afirmou que movimentos de 

fluídos nos túbulos dentinários eram capazes de provocar dor. Sessenta anos mais 

tarde, Brännström propôs a "teoria hidrodinâmica", adotando-a como o mecanismo 

para explicar a transmissão da dor dentinária.9 Essa teoria é, até hoje, a mais aceita. 

Descobertas em experimentos clínicos e laboratoriais, afirmam que a grande 

variedade dos estímulos provocados induzem a movimentação do fluído ao longo da 

dentina e que tal movimentação excita os mecanoceptores na periferia da polpa (fibras 

C), causando dor.12 

Segundo esta teoria, se o movimento ocorrer de forma rápida, o deslocamento do 

conteúdo tubular pode produzir deformação das fibras nervosas na polpa ou 

pré-dentina ou danificar as células odontoblásticas. Nähri et al. (1994) sugeriram que 

a percepção da dor está diretamente relacionada com a estimulação dos nervos 

dentro da polpa por meio de corrente elétrica.17 Além da teoria hidrodinâmica, outras 

teorias têm sido sugeridas para explicar a H, entre elas a teoria neural e a do 

odontoblasto transdutor.5 Independente da causa não estar totalmente elucidada, é 

consenso que a exposição dos túbulos dentinários está diretamente relacionada à 

percepção dolorosa e à redução do seu limiar de dor, motivo suficiente para que o 

paciente procure auxílio profissional.  

Por ser um fenômeno doloroso e a dor, subjetiva, a percepção da dor na H pode ser 

modificada por diversos fatores, entre eles, idade, nível cognitivo, sexo, experiências 

anteriores; aprendizado familiar e cultural; fatores psicológicos (estresse e 

depressão), situacionais, comportamentais e emocionais, também podem ter sua 

influência.1,2,3,6,9,11,21  Todos esses aspectos, somados ao desconhecimento do real 

mecanismo que envolve a H, contribuem para uma dificuldade clínica na resolução 

definitiva da dor. Há uma grande porcentagem de recidiva e ainda, a literatura relata 

índices altos de resposta a tratamentos placebos.11 Isso torna a H uma doença ainda 
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a ser explorada no que diz respeito aos fatores etiológicos e principalmente ao 

mecanismo que desencadeia a dor. Um dos primeiros questionamentos a serem 

respondidos seria se a dor resultante de H é de origem periférica ou central e como 

ocorre a transmissão. 

Em 2020, a Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP) redefiniu conceitos 

importantes, sendo assim necessário salientarmos a diferença atual entre dor e 

nocicepção. A dor pode ser definida como qualquer experiência desagradavel, capaz 

ou não de produzir dano ou lesão tecidual. Essa sensação está intimamente 

relacionada à capacidade de percepção aos diferentes componentes discriminativos 

da dor, sensoriais e afetivos, que juntos levam à sensibilidade dolorosa. A intensidade, 

localização, duração, padrão temporal e qualidade do estímulo são tipos de 

componentes sensoriais, reconhecidos pelos nossos sentidos e traduzidos ao sistema 

nervoso central (SNC). O reconhecimento afetivo está intimamente relacionado à 

capacidade cognitiva associada à resposta emocional, variável conforme as 

experiências e limiares de cada indivíduo integrados às áreas corticais e ao sistema 

límbico.20 

A nocicepção, por sua vez, é o mecanismo pelo qual os estímulos periféricos, ou seja, 

o conjunto de fatores capazes de causar dano, são transmitidos ao SNC. Inicialmente, 

um impulso doloroso é recebido por neurotransmissores e transformado em potencial 

de ação e essa etapa é chamada de transdução. Esse estimulo é então conduzido à 

coluna posterior da medula espinhal, etapa em que ocorre a transmissão. A terceira 

etapa é a de modulação, na qual os impulsos são atenuados ou acentuados pelo 

corno dorsal da medula espinhal (CDNE) e reconhecidos pelo SNC. Por fim, o 

processamento da dor leva à percepção, última etapa da nocicepção e, 

consequentemente, a dor.20 

Tendo esses conceitos definidos, pode-se sugerir que a elucidação dos mecanismos 

da H e da subsequente dor que ela provoca devem não apenas levar em consideração 

a etapa final da percepção, mas também as demais etapas da nocicepção associadas 

ao reconhecimento da dor. Alguns autores concordam em afirmar que a dor 

decorrente da H ainda não está totalmente elucidada.9,11,21 Ainda há dúvidas se, frente 

às alterações térmicas e/ou mecânicas que levam à movimentação de fluido dentinário 
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há uma mecano-transdução direta pelos neurônios ou se células, como os 

odontoblastos, poderiam contribuir para o processo sensorial.   

Os odontoblastos estão localizados entre a dentina e o plexo nervoso e possuem 

prolongamentos que se estendem para o interior dos túbulos. Chung et al. (2013) e 

Moore et al. (2018) identificaram em odontoblastos, expressão da família dos TRPs 

(transient receptor potential), que são transdutores moleculares primários de 

somatosensação com capacidade de modulação iônica que se expressam 

dependendo do estímulo e da alteração de temperatura gerada.16 Esses terminais 

sensoriais, quando acionados, levam à liberação ATP, que pode modular a ação 

sensorial.8,10,22 Huang et al. (2020) descreveram detalhadamente a respeito da 

estrutura, função e farmacologia das diferentes sub-famílias de TRPM. O TRPM8 é 

liberado em temperaturas abaixo de ≤ 25°C.10   

A hipersensibilidade dentinária gera um processo inflamatório que é desencadeado e 

modulado pela liberação de citocinas.4 Kume e Tsukimoto (2019) relataram 

participação dos canais TRPM8 na produção de citocinas que levam à proliferação de 

células T. As IL-1 e o TNFⲁ são responsáveis pela iniciação do processo inflamatório, 

associados a processos agudos, além de estimularem a proliferação de células T. A 

IL-6 também é uma importante citocina pró-inflamatória, capaz de modular a resposta 

imune. Além desses mediadores, as citocinas anti-inflamatórias como a IL-10, também 

tem o papel de regular a resposta à dor, pois são inibidoras da síntese de citoquinas 

humanas. A dosagem dessas IL pode agregar dados importantes para a elucidação 

do processo de reparo celular.14 

Além dos marcadores inflamatórios, os astrócitos são células que geralmente estão 

envolvidas nos processos de dor crônica.18 O GFAP é uma proteína usada como 

marcador de astrócitos. Barbosa et al. (2017) encontraram correlação entre H e níveis 

de GFAP. A quantificação de citocinas, bem como desses marcadores cerebrais, 

associadas à quantificação dos TRPs, podem fornecer informações importantes que 

levem a esclarecer o mecanismo de transdução da dor. 

Uma vez identificada a possível correlação entre a dor dentinária e a ação dos TRPs, 

mais especificamente o TRPM8, uma hipótese para uma possível resolução ou 
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diminuição da dor seria a utilização de alguma substância que bloqueasse de forma 

seletiva a ação desse receptor. A literatura aponta o PBMC (1-

phenylethyl-4-(benzyloxy)-3-methoxybenzyl(2-aminoethyl)carbamate) como um 

antagonista potente e específico do TRPM8.7,13,19 O bloqueio efetivo dessa via de 

ação pode estar associado a algumas das etapas da nocicepção e assim, vir a ser 

eficaz no controle da percepção dolorosa, permitindo, futuramente, o controle da dor 

e/ou da inflamação de forma mais efetiva e prolongada. Feita essa correlação, será 

possível sugerir uma nova abordagem de tratamento. 

Uma vez que os genes acima referidos podem contribuir para o mecanismo e 

transmissão da dor dentinária e que existe um bloqueador eficaz para o controle da 

sua expressão, objetivamos nesse estudo avaliar a resposta a dor de ratos com 

hipersenbilidade dentinária frente ao bloqueio do TRPM8. 
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CONCLUSÃO GERAL 

Os resultados apresentados permitiram-nos concluir que o PBMC atuou como um 

potente inibidor seletivo de TRPM8, com capacidade de alterar a resposta à dor 

decorrente da hipersensibilidade dentinária, além de normalizar a resposta 

neuroinflamatória astrocitária dos grupos submetidos ao desafio erosivo e ao 

tratamento. 
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