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Acessibilidade 

Editorial 
 Evidências recentes 
apontam para a Substância 
cinzenta periaquedutal 
dorsal (SCPD) como ponto 
de partida para a 
manifestação do transtorno 
do estresse pós-traumático 
(TEPT). Mecanismos neurais 
mediados por dopamina e 
neurocininas na via SCPd-
amígdala podem ser alvos 
de estratégias terapêuticas 
promissoras para o 
tratamento do TEPT 

 O editorial do boletim INeC número 61 abordou evidências  
recentes da literatura que apontam a substância cinzenta 
periaquedutal dorsal (SCPd) como possível ponto de partida para o 
desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático (TEPT). A 
SCPd (também conhecida como dPAG, da sigla em inglês) coordena 
as manifestações comportamentais do medo e da aversão e é 
também uma área importante que integra e coordena o 
processamento de informações sensoriais relacionadas ao medo e à 
aversão. Naquela abordagem foram citados vários trabalhos sobre a 
plasticidade dos mecanismos neurais determinantes da 
funcionalidade da SCPd durante o período que se segue a um evento 
traumático agudo e sobre o a existência de um processo neural de 
transferência de informações com origem no tronco encefálico, que 
ascende para estruturas superiores. Estes mecanismos neurais 
associados à aversão e ao medo localizados na SCPd do mesencéfalo 
são normalmente contidos por processos tônicos e inibitórios que são 
mediados por vários neurotransmissores, especialmente o GABA. A 
desregulação destes mecanismos pode resultar em distúrbios mentais. 
Pânico ou TEPT podem ocorrer quando esses mecanismos inibitórios 
são enfraquecidos pelo estresse traumático. Assim, uma rede neural 
que compreende neurônios de projeção e interneurônios e seus 
mediadores inibitórios atuam sobre a SCPd para regular as 
alterações do comportamento emocional que resultam da ativação de 
substratos do medo nessa região. Dito de outro modo, estes distúrbios 
podem resultar de mecanismos disfuncionais que incapazes de 
impedir a passagem destas informações da SCPd para estruturas 
superiores por exemplo a amígdala que  serve como retransmissora 
dessas informações para outras áreas encefálicas como o hipocampo 
e o córtex cerebral. Mecanismos inibitórios devem estar envolvidos na 
SCPd para prevenir o processamento dessas informações aversivas 
para áreas cerebrais responsáveis pela cognição. Assim a redução ou 
inoperância de tais mecanismos inibitórios pode resultar no 
desenvolvimento de TEPT. Drogas dopaminérgicas (agonistas de 
receptores D2) têm sido propostas para servir como um freio para 
estes mecanismos de transferência de informações aversivas do 
mesencéfalo para a amígdala, hipocampo e córtex cerebral (ver 
figura ao lado). O sistema substância P-NK1 (receptores 
neurocininérgicos do tipo NK-1) parece desempenhar um papel 
oposto neste processo, ou seja eles ativam esses mecanismos  bottom-
up (do tronco encefálico para cima). Os sistemas dopaminérgicos e 
neurocininérgicos no circuito dPAG-amígdala podem ser alvos 
terapêuticos promissores para o tratamento do TEPT. 
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Está prevista para os dias 4, 5 e 6 de 
setembro de 2019 a nossa XII Reunião 
Anual. As solicitações de apoio 
financeiro já foram enviadas para as 
agências de financiamento. A 
coordenação geral está a cargo da 
Profa. Claudia Padovan. 

XII Reunião Anual do INeC

Circuitos neurais envolvidos no transtorno 
de estresse pós-traumático II

SC: colículo superior. 
dPAG: substância cinzenta periaquedutal 
dorsal


