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Resumo 

Ao explorar ativamente o ambiente, ratos exibem comportamentos sensório-motores rítmicos 

com frequência na faixa teta (5-10 Hz). Dentre esses estão o sniffing (respiração ativa e rápida), 

o whisking (movimento das vibrissas faciais) e as vocalizações ultrassônicas. Estudos recentes 

mostraram formas de sincronicidades entre tais ritmos: a protração e retração das vibrissas estão 

associadas em fase, respectivamente, à inalação e exalação respiratória; a constrição das cordas 

vocais necessária para a produção vocal, por sua vez, está condicionada à fase exalante 

do sniffing e de retração do whisking. Embora essas e outras observações indiquem uma 

interação entre ritmos e geradores de padrões no tronco encefálico aos quais são atribuídos os 

movimentos orais, faciais e respiratórios. Com o intuito de adquirir melhor compreensão acerca 

das hierarquias concernentes aos circuitos neurais envolvidos em tais atividades, nós gravamos 

simultaneamente o whisking, sniffing e as vocalizações em ratos durante livre exploração social. 

Para este propósito, oito eletrodos foram inseridos cirurgicamente para a aquisição de sinais 

eletromiográficos bilaterais dos músculos que controlam as vibrissas e uma cânula foi 

implantada por meio de uma perfuração no osso nasal para o registro do ciclo respiratório. Após 

recuperação e habituação, dois ratos (um implantado e outro de estímulo) foram posicionados 

sobre duas plataformas separadas por uma fenda onde possibilitava a exploração mútua dos 

animais. Esses episódios foram filmados através de uma câmera de alta velocidade (250 Hz) para 

a captura dos movimentos das vibrissas. As vocalizações ultrassônicas foram detectadas por um 

microfone suspenso. Nós conduzimos análises de fase e frequência para validar os sinais 

registrados e caracterizar as ações recíprocas entre esses ciclos em contextos sociais. Os 

resultados confirmaram que ambos o whisking e o sniffing ocorrem em turnos nas frequências 

teta durante exploração social. Além disso, a esperada relação em anti-fase entre os sinais dos 

grupos musculares que controlam a protração e retração das vibrissas assim como a forte 

sincronia com o ciclo respiratório foram observadas. Interessantemente, nossos dados sugerem 

que esta sincronia é imediatamente dissipada durante a emissão de vocalizações ultrassônicas. 

Em vez disso, nós presenciamos um novo comportamento de whisking, que consiste em retração 

e protração ativas e independentes do ciclo respiratório. 

 

Palavras-chave: Vocalizações Ultrassônicas; Whisking; Sniffing; Sincronização. 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

When actively exploring the environment, rats exhibit several rhythmic behaviors with 

frequencies in the theta range (5-10 Hz). These include sniffing (active fast respiration), 

whisking (movement of the facial vibrissae), and ultrasonic vocalizations. Synchronizations 

between each pair of these behaviors have been observed in recent studies: vibrissae protraction-

retraction is linked to the inhalation-exhalation phase of breathing; constriction of the vocal folds 

for vocalization, in turn, is locked to the exhalation phase of sniffing; accordingly, vocalizations 

were observed to synchronize with the retraction phase of whisking. These and other 

observations point to an interaction of rhythm and pattern generators in the brainstem controlling 

the coordination of respiratory, oral and facial movements. To better understand the hierarchies 

among these circuits we simultaneously recorded sniffing, whisking and vocalizations from rats 

during free social exploration. For this purpose, eight electrodes were inserted surgically to 

acquire bilateral EMG signals from muscles controlling the protraction and retraction of the 

whiskers and a cannula was implanted through the nasal bone to record the respiratory cycle. 

After one week of recovery and habituation, two rats (one implanted and one naive) were placed 

across a gap where they could explore each other. These interactions were filmed with a high 

speed camera (250 Hz) to capture whisker movements and ultrasonic vocalizations were 

recorded from an overhanging microphone. We made frequency and phase analysis to validate 

the recorded signals and characterize the interplay between these sensorimotor rhythms. Results 

confirmed that both sniffing and whisking occur in bouts at theta frequencies during social 

exploration. Furthermore, we observed the expected anti-phase relationship between the EMGs 

from muscles controlling whisker protraction and retraction as well as their tight synchrony with 

the sniffing cycle. Interestingly, our data suggests that this synchrony is immediately lost during 

the emission of ultrasonic vocalizations. Instead, we observed a novel whisking behavior, 

consisting of active vibrissae protraction and retraction independent of the respiratory cycle. 

 

Keywords: Sniffing; Whisking; Ultrasonic Vocalizations; Synchronization. 
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1 Introdução 

Os sistemas sensoriais fornecem informações sobre o meio interno e externo. 

Evolutivamente foram selecionados mecanismos específicos à codificação de estímulos 

relevantes para a etologia própria de cada espécie. Talvez por serem animais de comportamento 

preferencialmente noturno, roedores como ratos e camundongos apresentam sistemas olfatório e 

tátil desenvolvidos. Sobressai neles a evolução de comportamentos motores associados à 

obtenção ativa da informação sensorial: o batimento das vibrissas faciais (whisking) no tato e 

farejo (sniffing) na olfação (Wachowiak 2011; Mitchinson et al. 2011). A execução destes e 

outros planos motores como mastigação, deglutição e vocalização depende do conjunto da 

musculatura orofacial e respiratória. Existem, portanto, mecanismos de coordenação entre os 

diferentes comportamentos, os quais são hoje ativamente estudados.  

Os comportamentos de sniffing e whisking exibem padrões rítmicos na faixa de 

frequências teta (4 – 12 Hz) que se acoplam em ocasiões específicas. Esses ritmos sensório-

motores são claramente identificados em ratos em condições exploratórias, tais como em tarefas 

de reconhecimento de novos ambientes (Welker 1964), odores distintos (Wesson et al. 2009), 

texturas (Grion et al. 2016) e coespecíficos (Wolfe et al. 2011a). Nessas circunstâncias observa-

se tipicamente uma sincronia entre esses ritmos, proeminentemente em relação de 1:1 (um ciclo 

de whisking para um ciclo de sniffing) (Ranade et al. 2013; Welker 1964; Deschênes et al. 2012). 

Nos últimos anos foram investigados os níveis de correlação existentes entre esses ritmos assim 

como os processos neurais que os sustentam. Os resultados que vêm sendo divulgados desde a 

década passada apontam para um protagonismo dos geradores do ciclo respiratório localizados 

no tronco encefálico acerca da dinâmica do whisking e outros comportamentos orofaciais 

(Kleinfeld et al. 2014) (Onimaru 2006; Simons 2003). Embora os geradores de padrões centrais 
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(GPCs) do núcleo respiratório exerçam papéis na coordenação das vibrissas, o nível de 

dependência do ritmo de whisking ao da respiração é debatido (Ranade et al. 2013; Moore et al. 

2013; Fonio et al. 2016; Cao et al. 2012). 

Durante as interações sociais, circunstâncias nas quais espera-se que o animal demonstre 

sniffing investigativo e uma relação sniffing/whisking robusta, ratos também podem emitir 

vocalizações ultrassônicas (Ultrasonic Vocalizations, USVs) (Brudzynski & Pniak 2002) 

condicionadas ao tipo da interação. Tais vocalizações não apenas se mostram alinhadas à fase 

exalatória do ciclo respiratório como provocam uma perturbação natural à respiração ao 

prolongar a fase expiratória. Consequentemente, duração dos ciclos respiratórios nos quais as 

vocalizações se fazem presentes são maiores em comparação aos ciclos regulares (Sirotin et al. 

2014). 

No presente trabalho utilizamos esta interrupção espontânea do ciclo de sniffing durante 

as vocalizações como ferramenta para estudar a correlação entre o whisking ativo e o ritmo 

respiratório durante o comportamento natural dos circuitos envolvidos. 

1.1 Whisking 

Roedores fazem uso de receptores sensitivos localizados na região mistacial para adquirir 

informações táteis do mundo que os rodeia. As vibrissas, pelos táteis originados em folículos e 

organizados em matrizes, são estruturas especializadas que fornecem ao animal as características 

de objetos que o cercam, tais como textura, formato e distância do focinho (Whishaw & Kolb 

2005). Para isso, exercem um movimento rítmico conhecido como whisking, uma maneira de 

reposicionar ativamente os sensores em relação ao alvo a ser reconhecido produzindo a 

somatossensação (Mitchinson et al. 2011). O tipo dominante de whisking exploratório se 
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apresenta em ciclos de grande amplitude e frequência na faixa 5-15 Hz. É baseado na ativação 

harmonizada de duas classes musculares em anti-fase (atraso de ~ 0.9 π) (Berg & Kleinfeld 

2003). Um tipo particular de whisking, denominado foveal whisking, é geralmente observado na 

identificação de objetos próximos ao focinho. Esse se apresenta em amplitudes menores e 

frequências mais elevadas possibilitando a definição de texturas em detalhes (15-25 Hz) (Berg & 

Kleinfeld 2003b). 

A dinâmica oscilatória do whisking é derivada da protração e retração das vibrissas, 

produzida pela ação de grupos musculares que atuam na placa mistacial: os intrínsecos (Figura 

1A) e os extrínsecos (Figura 1B) (Dörfl 1982; Carvell et al. 1991). Como é possível observar na 

Figura 1B, os músculos extrínsecos se distribuem à altura da pele e possuem inserções externas à 

placa mistacial. A contração dessas fibras (Figura 1C) acarreta o deslocamento do ponto de 

pivotamento posteriormente ao focinho e causa a redução do ângulo formado entre a vibrissa e a 

pele, o que caracteriza a retração. Os músculos intrínsecos dispõem as suas inserções a uma 

determinada distância do ponto de pivotamento, gerando um momento de alavanca que resulta 

no movimento de protração (Figura 1D) (Hill et al. 2008). 

Existe uma exceção na relação extrínsecos/retração e intrínsecos/protração: o m. Nasalis, 

conhecido posteriormente como m. Nasolabialis profundus (Haidarliu et al. 2010), possui 

inserções externas à placa mistacial, sendo portanto considerado extrínseco. Entretanto, pelo fato 

de se estender a alguma distância do ponto de pivotamento, a sua ativação resulta em protração. 
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Fig.1. Anatomia e biomecânica das vibrissas. A, desenho esquemático da musculatura intrínseca. Cada folículo 

mistacial está envolvido por uma fibra muscular em formato "estilingue". B, desenho esquemático da musculatura 

extrínseca. O m. Nasolabialis se insere na parte dorsal e caudal à placa e tangencia a pele internamente. O 

m.maxillolabialis se insere ventrocaudal à placa e acompanha as fibras do m. Nasolabialis. O m. Nasalis se insere 

rostral à placa no septo nasal e corre profundamente aos folículos a medida que eles se estendem caudalmente. O m. 

Transversus nasi se posiciona transversalmente ao focinho e se projeta superficialmente à placa. C, desenho 

esquemático detalhado da anatomia folicular. Cada músculo intrínseco se une a um único folículo. Os músculos 

extrínsecos se posicionam superficialmente logo abaixo da pele. D, um modelo simplificado da biomecânica 

segundo a anatomia descrita nos desenhos A, B e C. A contração dos músculos intrínsecos provoca torque e induz a 

protração, enquanto a dos extrínsecos movimenta o ponto de inserção do folículo e resulta na retração (esquerda: 

rostral; direita: caudal). Fonte: A,  adaptada de Dorfl (1982). B, C : adaptadas de Hill et al. (2006). D, adaptada de 

Berg & Kleinfeld (2003).  

As vibrissas não parecem ter a sua performance normal alterada após a ablação do córtex 

motor (Semba & Komisaruk 1984) ou secção bilateral do nervo infraorbital, que inerva 

sensorialmente a placa mistacial (Welker 1964). Desde então, já se acreditava que núcleos no 

tronco encefálico fossem responsáveis para a regulação do whisking. Neurônios localizados na 

formação intermediária reticular ventral (FIRv) da medula se mostram singularmente capazes de 

A B 

C D 
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produzir whiskig, pois: (1) possui células que disparam em sincronia à protração vibrissal; (2) 

compromete a execução de movimentos das vibrissas ipsilaterais ao lesionada; mostrou ser 

suficiente para indução de longos períodos de whisking após injeção ionoforética de ácido 

caínico (Moore et al. 2013). Tendo em vista que entradas excitatórias em motoneurônios 

intrínsecos resultam em  protração de alta amplitude e que estes recebem sinapses inibitórias de 

células da FIRv, deduziu-se que este suposto circuito pré-motor é dotado de neurônios 

glicinérgicos/GABAérgicos que operam na fase de retração das vibrissas (Deschênes et al. 

2016). Portanto, é plausível que redes inibitórias interconectadas sejam protagonistas para a 

progressão destes movimentos, visto que poucas unidades excitatórias tenham sido identificadas 

na FIRv e suas funções ainda sejam desconhecidas.  

Os experimentos subsequentes também propuseram que mecanismos geradores nos 

núcleos respiratórios presentes no tronco encefálico, os complexos de Bötzinger (CBöt) e Pré-

Bötzinger (CPré-Böt) e grupos parafaciais, atuem como marcapasso em estruturas pré-motoras 

aos extrínsecos e intrínsecos do whisking. Especificamente, conexões unidirecionais do CPré-Böt 

à FIRv atuam para restabelecer a sincronia na fase inspiratória (Moore et al. 2013; Kleinfeld et 

al. 2014) (Figura 2). Isso será detalhado mais adiante neste texto. 
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Fig.2. Modelo de circuitaria medular que gera whisking coordenado com a respiração. As células inibitórias 

(glicinérgicas ou GABAérgicas) atuam nos motoneurônios que inervam os músculos intrínsecos das vibrissas. A 

protração vibrissal emerge de uma população de neurônios glutamatérgicos em células da FRIv e outros inputs 

modulatórios faciais. Os músculos extrínsecos são ativados pelo GPC respiratório e contribuição de neurônios 

parafaciais que recebem inputs do CPré-Böt. Fonte: Deschênes et al. (2016). 

1.2 Sniffing 

Ratos, diferentemente de seres humanos adultos, respiram exclusivamente por vias nasais 

(Gautam & Verhagen 2012). A respiração em sua forma basal corresponde às frequências entre 1 

e 3 Hz. O sniffing é caracterizado pela atividade respiratória executada em frequências mais 

altas, entre 5 e 11 Hz. Esse comportamento complexo representa uma forma de adequação das 

estruturas aferentes olfatórias para que o animal assimile informações extraídas do meio 

(Youngentob et al. 1987).  

A respiração é controlada por padrões procedentes de conexões bilaterais entre núcleos 

na parte ventral da medula. O CPré-Böt possui interneurônios excitatórios capazes de expressar 

atividades essenciais à inspiração, os quais demonstram propriedades autorrítmicas notadas em 

isolamento in vitro (Johnson et al. 2001). O CBöt e o grupo parafacial modulam a expiração: o 

primeiro contém grupos de neurônios inibitórios que fazem conexões com diversos 
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compartimentos neurais respiratórios e que contribuem com a transição inspiração/expiração; o 

segundo abrange funções de coordenação de padrões ao interagir com osciladores inspiratórios 

no CPré-Böt (Feldman et al. 2012; Smith et al. 2009). Células do grupo respiratório ventral 

projetam inputs aos nervos frênico e intercostais, motoneurônios envolvidos na contração de 

músculos do diafragma e do pulmão. A sua parte rostral é excitada pelo CPré-Böt e inibidas pelo 

CBöt para modulação do padrão inspiratório; por sua vez, a caudal é considerada a 

complementar da rostral, voltada para padrões expiratórios (Smith et al. 2009). 

A evolução das pesquisas mostrou que o sniffing possui um lugar diferenciado entre os 

ritmos orofaciais (Figura 3), dado que muitos deles (whisking, mastigação, lambidas) recebem 

sinapses oriundas de geradores de padrões e osciladores neurais modulados pelo CPré-Böt. 

Investiga-se que a respiração funcione como um vinculador de sensações orofaciais. (Kleinfeld 

et al. 2014).  
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Fig.3. Circuitos na medula geram e coordenam atividades orofaciais. Na posicão superior está representada a visão 

sagital do cérebro, em destaque para as estruturas de entrada olfatórias pelo bulbo olfatório e táteis através da ponte 

e do bulbo medular. Na posição inferior observa-se em segundo plano os grupos de motoneurônios craniais que 

controlam a mandíbula (laranja), face e vibrissa (vermelho), via aérea (amarelo) e língua (verde). À frente estão 

definidos os núcleos pré-motores aos grupos já mencionados: formação reticular parvocelular (PCRt); grupos 

respitarórios caudal e rostral (cVRG e rVRG); formação reticular intermediária trigeminal (tIRt), hipoglossal (hIRt) 

e vibrissa (vIRt, referido como FIRv no corpo do texto); complexo pré-Botzinger (PreBöt, referido como CPré-Böt 

neste trabalho); grupo respiratório parafacial (pFRG); formação reticular gigantocelular (Gi); formação reticular 

paragigantocelular lateral (LPGi); parabraquial (PB); fuso Kolliker (KF). Os osciladores que estão relacionados com 

a respiração (preto), whisking (vermelho), lambida (verde) e mastigação (laranja) estão marcados com “~”. Fonte: 

Kleinfeld et al. (2014). 

  

1.3 Vocalizações 

Os ratos possuem dois tipos bem definidos de vocalizações ultrassônicas, cada um desses 

relacionados a distintos paralelos etológicos e neurofisiológicos (Brudzynski 2009). 

Vocalizações prolongadas na faixa de 20 - 25 kHz e com mínima modulação de frequência são 

chamadas de vocalizações de 22 kHz. São resultantes da antecipação à dor, perigo e outros 

estímulos aversivos. São também conhecidas como chamadas de alarme, uma vez que estas 
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podem ser interpretadas por outros conspecíficos como sinal de perigo iminente. Ao produzir 

estas ondas vocais, os ratos podem exibir um estado de extrema imobilidade, o que pode ser 

reproduzido em outros ratos que as detectarem (Parsana et al. 2012).  

Representando outro tipos de expressões comportamentais, as vocalizações de 50 kHz 

abrangem sons cujas frequências compreendem entre 30-80 kHz. Podem exibir  frequência 

relativamente constante, modulada a 100 Hz ou em saltos súbitos. Estas podem anunciar 

acasalamento (emitidas por ambos os sexos), expectativa de recompensa ou contato social 

(Brudzynski & Pniak 2002; Burgdorf et al. 2000). Não obstante, supostamente as vocalizações 

não estejam apenas relacionadas com sinais antecipatórios, pois a taxa de emissão aparenta ser 

potencializada em contatos diretos e não antagonistas. Subentende-se que a captação destas 

ondas sonoras por outros animais os encoraja a um estado positivo (Wöhr & Schwarting 2007; 

Brudzynski & Pniak 2002).  

Os componentes dopaminérgicos e colinérgicos do sistema reticular do cérebro, 

conhecidos por estarem envolvidos em aspectos motivacionais, endócrinos, homeostáticos e 

motores, estão criticamente relacionados com a expressão vocal (Brudzynski 2007). A ativação 

de vias dopaminérgicas mesolímbicas, diretamente ou indiretamente (Wintink & Brudzynski 

2001) (adição de glutamato) a partir do núcleo accumbens, provoca chamadas positivas 

(Burgdorf et al. 2007; Thompson et al. 2006). Isso reforça o caráter antecipatório à recompensa 

destes comportamentos. 

USVs são o produto de regulações fonatórias mediante estruturas na glote acompanhadas 

da expulsão de ar por esforços respiratórios ativos.  Músculos dispostos na região laríngea, sendo 

os principais o cricotiroideo e o tireoaritenóideo, operam alterando comprimento e largura da 
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glote para modular frequências e duração das USVs (Riede 2013). Essas fibras recebem axônios 

procedentes de motoneurônios da parte ventral da região medular do nucleus ambiguous, no qual 

células exercem disparos tônicos e síncronos prévios às emissões de USVs, incluindo aquelas 

que também mostram atividade durante a expiração em ciclos basais (Yajima & Hayashi 1983).  

1.4 Interações entre os ritmos 

1.4.1 Sniffing vs. Whisking 

Como mencionado anteriormente, Welker (1964) já havia mostrado a íntima relação entre 

os dois comportamentos. Ele observou a sincronização entre whisking e ciclo respiratório nos 

momentos os quais o animal executava sniffing ativo. Este acoplamento se dava com as 

protrações alinhadas à inspiração e as retrações com à expiração. Trabalhos posteriores 

confirmaram que esses dois ritmos modulam a frequências teta (4-12 Hz) (Kepecs et al. 2006; 

Deschênes et al. 2012; Ranade et al. 2013). A Figura 4A mostra esta relação exposta através de 

videografia de alta velocidade (250 quadros por segundo) da atividade vibrissal junto ao ciclo 

respiratório (nesse caso, captado por meio de pares termoelétricos). O exemplo representa o caso 

canônico de sincronia entre os ritmos, com um ciclo de whisking alinhado a cada ciclo de 

sniffing. 

 



11 

 

 

 

 

Fig.4. Detalhes da sincronia entre sniffing e whisking em diferentes modos. A, pareamento de fase entre o whisking 

(ângulo das vibrissas, verde) e o sniffing (temperatura nasal, vermelho). Asteriscos indicam os ciclos de sniffing sem 

whisking correspondente; a área demarcada nos sinais é detalhada no quadro (inferior). B-D, na posição superior, 

episódios de sniffing (temperatura nasal, linhas escuras; inalação para cima) acompanhados de whisking (EMG de 

músculos protractores intrínsecos, linhas coloridas). Na posição inferior, gráficos de varredura expõem exemplos 

ordenados pela duração do primeiro ciclo de sniffing. Blocos amarelos representam as inalações e os coloridos (azul, 

verde e púrpura) sinalizam atividade muscular de protração das vibrissas. B, sincronia dois-para-um, dois turnos de 

whisking para um de sniffing. C, sincronia um-para-um, cada turno de whisking ocorre para um ciclo de sniffing. D, 

sincronia um-para-dois, a cada dois ciclos de sniffing um turno de whisking é efetuado. Fonte: A, Deschênes et al. 

(2012); B-D, Ranade, Hangya & Kepecs (2013). 



12 

 

 

 

Existem, porém, outros tipos de sincronia já observados entre esses ritmos. Ranade et al. 

(2013) registrou sinais de EMG captados dos músculos intrínsecos junto com temperatura na 

cavidade nasal em ratos em livre movimentação. Ele observou que, de fato, o modo mais 

frequente de sincronia foi de "um-para-um" (1:1) entre whisks e sniffs (Figura 4C). Outros dois 

modos menos frequentes exibem a ocorrência de um ciclo de whisking para dois ciclos de 

sniffing (1:2, Figura 4D) e dois ciclos de whisking para cada ciclo de sniffing (2:1, Figura 4B). 

Esses resultados, porém, devem ser interpretados com cautela, dado que a atividade EMG pode 

acompanhar outros comportamentos como mastigação. Portanto, pela ausência de um registro 

em vídeo, por exemplo, não pode-se definir qual era o comportamento do animal durante esses 

modos tampouco se o movimento das vibrissas de fato acompanhava essa atividade muscular. 

Apesar do whisking aparecer tipicamente sincronizado ao sniffing, existem casos 

reportados de batimento rítmico das vibrissas independentes do ritmo respiratório. Moore e 

colaboradores (2013) conduziram experimentos em ratos anestesiados em que induziram ritmo 

de whisking independente da respiração ao estimular a formação reticular do tronco com ácido 

caínico (Figura 5A). No mesmo trabalho, os autores mostram que, em ratos acordados com a 

cabeça presa (head-fixed), durante ciclos respiratórios prolongados característicos da respiração 

basal, as vibrissas podem completar um número variável de ciclos, de maneira que elas 

efetivamente dessincronizam da respiração (Figura 5B). Ao chegar à seguinte inspiração, a 

sincronia com o ritmo de whisking é reestabelecida, alinhando uma protração à inspiração. 

Classificaram-se dois tipos de ciclos de whisking durante a respiração basal: os inspiratórios, nos 

quais a protração está alinhada à fase inspiratória da respiração; e intervenientes, que se mostram 

entre inspirações sucessivas de forma decremental (Figura 5B). Em ambos os casos, o whisking 

que aparece dessincronizado da respiração é de baixa amplitude. Esta é uma observação central 
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para o presente trabalho, pois denota que não está envolvida a ativação de músculos retratores 

das vibrissas, mas somente dos protratores. Portanto, esses ritmos representam um whisking 

"incompleto", composto por ciclos de protração ativa e retração passiva das vibrissas.  

 

Fig.5. Exemplos de dessincronização do whisking com a respiração em ratos com a cabeça fixa. A, whisking 

induzido por injeção de cainato na FRIv. B, atividade dos músculos da face durante whisking respiração (basal e 

rápida). A,B: Movimento das vibrissas adquiridos por videografia (azul), respiração medida através de temperatura 

nasal (vermelho), EMG dos músculos extrínsecos (preto) e intrínsecos (verde). Fonte: adaptado de Moore et al. 

(2013). 

As origens da proeminente interação do whisking com a respiração ativa vêm sendo 

bastante investigadas. Primeiro, existem grupos musculares faciais que estão vinculados à 

respiração (Hwang & St. John 1988), como o m. Nasolabialis profundus, que possui fibras 

dilatantes da narina ao passo que participa da protração das vibrissas (Haidarliu et al. 2010). Indo 

além, revelou-se que esse cruzamento não se limita ao âmbito muscular, abrangendo inter-

relações entre núcleos pré-motores e motores da respiração e da face. O CPré-Böt já é aceito 
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como elemento central da geração respiratória (Feldman & Kam 2015). Este, em conjunto aos 

grupos respiratórios parafaciais, projetam unidades ao núcleo facial (Takatoh et al. 2013; 

Deschênes et al. 2016). As atividades respiratória e vibrissal parecem estar coordenadas pelo 

CPré-Böt e grupo respiratório ventral, os quais exibem células alinhadas à fase de 

inalação/protração, assim como CBöt e grupo respiratório parafacial à exalação/retração. Estes 

disparos sincronizam com whisking inspiratório mas não acompanham o interveniente. Em 

contrapartida, as unidades do FIRv mostram disparos alinhados em ambos. Portanto, propõe-se 

que estas unidades sirvam de “guia” para a ativação dos músculos intrínsecos sob a coordenação 

de elementos respiratórios respiratórios (Moore et al. 2013). 

Levanta-se a hipótese de que a expressiva concordância em fase dos ritmos táteis e 

olfatórios durante a exploração ativa seja um artifício para coordenação temporal de inputs 

provenientes de diferentes naturezas sensitivas (Deschênes et al. 2016). 

1.4.2 Sniffing vs. USVs 

A biomecânica que assiste a produção vocal integra a expiração: o fluxo de ar expelido 

por músculos respiratórios atravessa a laringe (L H Roberts 1975), local onde as pregas vocais 

modulam a duração e frequência (Riede 2013). Essa é a causa comum para que o ciclo 

respiratório interaja com a emissão de vocalizações. 
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Fig.6. Registros simultâneos da respiração e vocalizações ultrassônicas. A, exemplo detalhado da emissão de USVs 

da classe 50-kHz e respiração. A área sombreada realça o alinhamento entre a emissão ultrassônica e o ciclo 

respiratório. Note como a emissão de uma USV prolonga a fase de exalação. B, duração das fases de inalação 

(laranja) e exalação (verde) em ciclos respiratórios vocalizantes em função da duração da USV. Linhas vermelha e 

amarela são as regressões lineares. Fonte: modificado de Sirotin et al. (2014). 

A emissão de uma vocalização ultrassônica interrompe o fluxo do ciclo respiratório, 

prolongando a fase de exalação (Figura 6A). Esta interrupção é central ao presente trabalho e 

pode ser breve, no caso de vocalizações do tipo 50 kHz (Sirotin et al. 2014) ou se prolongar por 

segundos caso sejam do tipo 22 kHz (Assini et al. 2013; Hegoburu et al. 2011). 

Sabe-se que os ratos emitem USVs do tipo 50-kHz principalmente quando estão fazendo 

ciclos de respiração rápida (5-10 Hz). Por estar sincronizada com o ciclo de sniffing, a emissão 

das vocalizações do tipo 50 kHz também exibe ritmicidade na banda de frequência teta. 

1.4.3 Whisking vs. USVs 

O comportamento de whisking faz parte das interações sociais dos ratos. 

Especificamente, ele contribui durante os episódios de contato facial, tanto agressivas como não 

agressivas. Estes episódios, estudados no presente trabalho, são compostos pela aproximação da 

narina e sobreposição das vibrissas entre conspecíficos (Wolfe et al. 2011b). Observou-se que os 

ratos aumentam a taxa de emissão de vocalizações ultrassônicas durante estes encontros (Rao et 
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al. 2014). Nesse trabalho o início da emissão das USVs aconteceu preferencialmente na fase de 

retração das vibrissas. Tal fato está em concordância àquele das vocalizações ocorrerem na fase 

exalante da respiração rápida, a qual o animal também retrai as vibrissas. Na verdade, a sincronia 

observada entre USVs vs. whisking foi menor em comparação à USVs vs. respiração, sugerindo 

que a primeira pode ser secundária à segunda. 
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2 Justificativa 

Entender os complexos circuitos neurais subjacentes ao funcionamento de geradores de 

padrões centrais sob diferentes circunstâncias comportamentais é um dos desafios atuais da 

neurociência. Isso inclui interpretar como diferentes geradores se sincronizam e dessincronizam 

pela ação de moduladores. As respostas neurais aos diferentes estímulos e variáveis do meio 

externo objetivam o desempenho de funções que busquem a melhor solução biológica ao 

organismo. Recentemente, várias equipes científicas têm publicado trabalhos interessantes em 

busca das características dos GPCs que controlam o whisking e como estes se relacionam com os 

de sniffing, com o intuito de melhor conhecer sobre os modos e a hierarquia que os regem, 

especialmente do primeiro, do qual ainda se sabe pouco. Tais esforços, fundamentados por 

Welker (1964) com as observações pioneiras e detalhadas sobre o whisking e o sniffing, foram 

reproduzidos em trabalhos importantes de autores como Kleinfeld (2003), Ranade (2013), Moore 

(2013) e Deschênes (2012).  

Sabe-se que a sincronização dessas atividades motoras emerge, provavelmente, da 

comunicação entre os núcleos motores e pré-motores localizados no tronco encefálico (Kleinfeld 

et al. 2014). Os geradores do ciclo respiratório vêm se afirmando como coordenadores centrais 

destas ritmicidades. Todavia, muitas conclusões foram admitidas em experimentos controlados, 

em ratos anestesiados ou com a cabeça fixa respondendo a estimulações químicas e elétricas, e.g. 

a aplicação de amônia no focinho (Moore et al. 2013). Ratos são animais sociais (Barnett 1967) e 

exibem diversas atividades cíclicas ao interagirem entre coespecíficos compostas por 

sinalizações e detecções multi-modais (Brecht & Freiwald 2012), as quais incluem whisking, 

sniffing e vocalizações. Este projeto propôs contemplar o animal em livre comportamento e em 

contexto exploratório propício às emissões de USVs que suscitam desequilíbrio natural no ciclo 
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respiratório para responder sobre as ações recíprocas entre o batimento das vibrissas e a 

respiração. Por fim, pretende-se ponderar sobre os atributos por trás dos circuitos neurais desses 

ritmos. As vocalizações são emitidas preferencialmente durante comportamentos de interação 

ativa com o ambiente, os quais requerem informação sensorial de qualidade para serem 

executados. Porém, durante a emissão de uma vocalização, o rato compromete a investigação 

ativa do espaço olfatório ao manter exalações prolongadas. Nesse momento, estaria o sentido do 

tato também comprometido? Caso a atividade motora que mantém o batimento das vibrissas 

precisasse estritamente do marcapasso do ciclo respiratório, esperaríamos uma interrupção 

instantânea do whisking. Alternativamente, o ritmo de whisking poderia continuar durante a 

emissão vocal, de maneira de manter a exploração ativa do espaço tátil. Este último cenário 

poderia sugerir a existência de circuitos neurais capazes de manter batimento rítmico das 

vibrissas de maneira independente ao ritmo respiratório. 

O presente trabalho de mestrado se insere em um projeto maior que tem como objetivo 

pesquisar possíveis sincronizações globais entre os ritmos-sensório motores e os ritmos 

cerebrais. Os resultados do presente projeto e o desenvolvimento das metodologias de registro 

necessárias para sua obtenção são essenciais na continuação dessa linha de pesquisa. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

Estudar a dependência do batimento das vibrissas faciais com o ritmo respiratório durante 

o comportamento exploratório do rato.  

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Padronizar a metodologia de registro da atividade muscular que resulta na protração e 

retração das vibrissas. 

2. Registrar sniffing, whisking e vocalizações de ratos durante comportamento de 

investigação social. 

3. Analisar a sincronia entre os ritmos respiratório, tátil e vocal. 

4. Analisar como a emissão de vocalizações afeta o ciclo de batimento de vibrissas e sua 

sincronização de fase com o ciclo respiratório. 

5. Interpretar os resultados obtidos quanto à interação dos núcleos geradores dos ritmos 

sensório-motores de whisking e sniffing. 
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4 Materiais e métodos 

4.1 Animais e procedimentos cirúrgicos 

Trabalhamos com um total de 22 ratos (20 machos e 2 fêmeas) da linhagem Wistar 

(Rattus norvegicus) com tempo de vida entre 45 e 60 dias e acesso a comida ad libitum. Os 

machos receberam implantes para registros fisiológicos enquanto as fêmeas foram submetidas a 

um procedimento de desvocalização. Após as cirurgias, os animais foram engaiolados 

separadamente e manipulados durante os 5 dias de recuperação que precedem os experimentos. 

Os procedimentos realizados e a manipulação possuem protocolo aprovado junto a Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ver seção 

anexos).   

Para as intervenções cirúrgicas, os animais foram primeiramente anestesiados com gás 

isoflurano a uma concentração de 5% por cerca de 2 minutos. Foram aplicadas doses de anestesia 

injetável associadas de cetamina (100mg/kg), xilazina (4mg/kg) e atropina (0,04 mg/kg), 

intraperitoniais, com reforços de meia dose de cetamina a medida que foram necessários 

(Flecknell 2009). Os cuidados pós-cirúrgicos incluíram a administração de enrofloxacina 

(antibiótico, 10mg/kg) e meloxicam (anti-inflamatório e analgésico, 2 mg/kg) intraperitoniais. 

 O animal W19 apresentou melhor adaptação ao implante e forneceu o maior tempo de 

registro (~ 100 min) entre os sujeitos desta pesquisa. Este trabalho expõe as análises dos dados 

obtidos nesse animal (Figura 7).  
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Fig.7. Organograma do uso de animais submetidos às cirurgias de implante. Entre os sujeitos que sobreviveram ao 

procedimento cirúrgico (azul), aqueles que não foram registrados apresentaram: (1) dificuldades na habituação, (2) 

estabilização do implante ou (3) registros de apenas parte dos ritmos de interesse. Os dados deste trabalho são 

provenientes dos registros no sujeito W19 (verde). Os sujeitos em amarelo foram registrados porém as análises 

revelaram que os ritmos das vibrissas e/ou respiratório não se mostraram condizentes ao esperado (ver introdução). 

 

4.2 Sessões experimentais 

Preparou-se um ambiente composto por duas plataformas móveis separadas por uma 

lacuna (10 a 20 cm de espaço) e inseridas em uma caixa onde dois animais foram colocados em 

lados opostos (Figura 8). Chamamos animal sujeito aquele implantado com cânula e eletrodos de 

EMG (machos) e animal estímulo (fêmeas) aquele introduzido com o único propósito de 

promover a exploração social por parte do sujeito. As fêmeas foram desvocalizadas e 

ovariectomizadas com estro não induzido. Com esta configuração, foram captados os biosinais 

produzidos na separação das plataformas, onde presenciamos o ponto de encontro entre os 

animais e quantificamos as interações (Bobrov et al. 2014; Wolfe et al. 2011). 
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Fig.8. Esquema do setup de registro. A, interações sociais entre os animais sujeito e estímulo registradas por uma 

câmera de alta velocidade colocada acima da lacuna (gap). B, caracterização de um ciclo de interação social, 

compreendido por contato das vibrissas (esquerda) e contato entre focinhos (direita). Adaptado de Rao et al. (2014). 

A arena foi cercada por uma gaiola de Faraday e parte dos equipamentos de registro 

alimentados por uma bateria ou instalados em uma sala adjacente com o objetivo de reduzir o 

ruído elétrico. A arena foi iluminada apenas com luz infravermelha. Cada sessão se iniciou com 

a colocada do animal implantado em uma das plataformas e a permanência isolada deste por 5 

min (momento no qual espera-se evidenciar comportamento exploratório não-social). Em 

seguida, posicionamos o animal de estímulo na plataforma oposta e observamos o 

comportamento social entre eles pelas emissões de USVs e contato facial focinho-com-focinho 

por um período máximo de 10 min (Rao et al. 2014). Os registros se estenderam por 10 dias. 

4.3 Registro do ciclo respiratório (sniffing) 

A captação do sniffing foi realizada por meio de uma cânula de aço implantada 

cirurgicamente na cavidade nasal do animal conectada a um sensor de pressão (24PCAFA6G, 

Honeywell, Morristown, Estados Unidos) e estabilizada por meio de um imã (Sirotin et al. 2014). 
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O sinal é então amplificado (AD627A, Analog Devices), digitalizado no pré-amplificador PZ2 

(Tucker Davis Technologies) e registrado por meio do RZ2 Bioamp (Tucker Davis 

Technologies) com taxa de amostragem 12207 Hz. 

4.4 Batimento das vibrissas (whisking) 

Implantaram-se 4 pares de eletrodos de aço 50 µm, com aproximadamente 6 cm de 

comprimento, posicionados nas inserções dos músculos extrínsecos e instrínsecos bilateralmente 

(Deschênes et al. 2012). As pontas dos fios tiveram a sua camada superficial de teflon removida 

em aproximadamente 1 mm no intuito de reduzir a impedância. Durante a cirurgia de implante, 

confirmamos a posição dos eletrodos mediante estimulação bipolar (ISO-Flex, A.M.P.I.; 10 

pulsos, 100 μs, 100-600 µA) e observação do comportamento das vibrissas em retração ou 

protração. Após localizadas, tais regiões eram manipuladas de maneira diferente para a 

estabilização dos eletrodos. Para a colocação dos fios nos músculos extrínsecos efetuamos (1) 

divulsão da fáscia muscular, (2) perfuração de tecidos adjacentes com uma agulha que serviria de 

guia e (3) nó nos eletrodos já posicionados. Em alguns casos suturas foram realizadas entre os 

fios e tecidos conectivos para a estabilização (Berg & Kleinfeld 2003). Já os intrínsecos, por 

estarem em uma área com um acesso mais dificultado, tiveram os seus eletrodos amarrados a 

uma sutura de forma que esta pudesse guiar os fios sob a pele da placa mistacial e perfurar a área 

previamente marcada por estimulação da epiderme até que fosse possível observar as vibrissas 

responderem aos pulsos elétricos. Foram realizadas suturas e aplicação de cianoacrilato com o 

propósito de estabilizar os fios no osso. Ao fim, o capacete foi fixado com acrílico e 6 parafusos 

no crânio. O sistema teve a sua referência em um parafuso subdural fixado ao crânio a uma 

distância de 3~5 mm posterior ao lambda. Após decorridos cinco dias de cirurgia e habituação, 
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registramos o EMG por intermédio do RZ2 Bioamp, pré-amplificado através do componente 

PZ2, com taxa de amostragem 12207 Hz.  

4.5 Vocalizações ultrassônicas 

Contamos com um microfone ultrassônico CM16/CMPA  (Avisoft Bioacoustics) para a 

captação e registro com taxa de amostragem 250 kHz em placa de aquisição PCIe-6259 DAQ 

(National Instruments). Juntamente aos canais de áudio, foi registrado um sinal emitido pelo 

sistema de registro PZ2 que permitiu a sincronização offline dos dois registros. O registro de 

vocalizações de dois ratos interagindo gera o desafio de atribuir corretamente cada chamada ao 

sujeito que a emitiu. Resolvemos este problema utilizando como ratos de estímulo animais 

previamente desvocalizados mediante corte bilateral do nervo laríngeo recorrente (Laurence H. 

Roberts 1975). 

4.6 Videografia 

A análise de vídeo constituiu um auxiliar para a definição do comportamento dos 

animais, em curtas escalas temporais, e análise da qualidade do implante de EMG. Para tanto, 

utilizamos uma câmera de alta velocidade (Flea3, FL3-U3-13Y3M-C, Point Grey Research) 

registrando 250 frames por segundo (fps) com resolução de 640 x 480 pixels. Esta foi controlada 

por gatilhos acionados pelo experimentador manualmente por uma interface adaptada (OpenEx, 

Tucker Davis Technologies). Os tempos de captura de todos os frames de vídeo foram 

armazenados para posterior sincronização. 

Utilizamos, também, uma câmera com velocidade de gravação baixa (Logitech c920, 30 

fps) para captação de imagens auxiliares da arena. Nesse caso, o vídeo foi sincronizado offline 
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com os registros fisiológicos mediante a detecção da atividade de um LED infravermelho 

disparado sob o controle de uma saída digital do RZ2. 

4.7 Análises de dados 

4.7.1 Processamento dos dados 

Os procedimentos de análise ocorreram por meio de algoritmos na plataforma de 

programação MATLAB (MathWorks). Primeiro, procedeu-se a sincronização dos registros de 

sniffing e whisking às vocalizações e ambos às gravações de vídeo.  

Os dados da respiração (passa-baixo de 5
a
 ordem em 300 Hz ) e EMG (passa-banda de 5

a
 

ordem no intervalo de 300 a 5000 Hz) foram filtrados por meio da função filtfilt com os 

coeficientes gerados pela função butter. O envelope do sinal muscular foi gerado a partir de uma 

suavização gaussiana com largura de 20 ms. A criação dos espectros de frequência pela função 

pwelch tiveram como parâmetros uma janela de 1 s. As correlações cruzadas foram definidas 

pela função xcorr com normalização do intervalo de interesse (parâmetro “coeff”). Os 

espectrogramas foram gerados com o mtspecgramc_fast (Chronux) a uma janela de 1 s e passo 

de 100 ms.  

4.7.2 Detecção de episódios de whisking e sniffing ativo 

A diferenciação de momentos exploratórios que estivessem caracterizados por sniffing e 

movimentos das vibrissas sob atividade muscular conjunta e harmônica entre os músculos 

intrínsecos e extrínsecos identificou os pontos nos dados que atenderam aos seguintes critérios: 

(1) taxa respiratória superior a 5 ciclos por segundo e (2) anti-fase entre a atividade dos músculos 

intrínsecos e extrínsecos (Figura 9). 
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Para a primeira condição, foram identificados os tempos das inalações detectando picos 

negativos nos registros de pressão no nariz. A cada tempo de inalação foi atribuído um valor de 

frequência instantânea (inverso da duração do ciclo respiratório, o qual é definido entre essa 

inalação e a seguinte). Foi então realizada uma interpolação entre esses pontos, suavizada por 

uma janela gaussiana de 0,5 s. Os tempos com frequência instantânea maior do que 5 Hz foram 

considerados de sniffing. Para satisfazer a segunda condição, foi executada a correlação cruzada 

entre o envelope do sinal de EMG dos músculos extrínsecos e intrínsecos em janela deslizante de 

0,5 s de largura com passo de 50 ms. Calculou-se para cada tempo a média desta correlação com 

lag entre -10 e 10 ms. Todos os tempos que obtiveram valores abaixo de zero foram 

considerados potenciais whisking ativos. Finalmente, os tempos nos quais foram detectados tanto 

sniffing como whisking consideramos como intervalos de interesse para análises subsequentes. 

Observamos que a perturbação nos ritmos sensório-motores gerada pela emissão de USVs podia 

interferir na detecção. Portanto, interrupções de menos de 0,5 s nos intervalos de sniffing e 

whisking foram corrigidas e incluídas nestes episódios. 

4.7.3 Análise de sincronia entre os ciclos respiratórios e de batimento de vibrissas e a emissão de 

USVs 

Os tempos dos ciclos respiratórios foram identificados no pico das inalações. Aqueles dos 

ciclos de whisking foram atribuídos às salvas de atividade muscular. Para isso filtramos o 

envelope dos EMGs entre 3 e 25 Hz (eegfilt) e aplicamos a transformada de Hilbert. Obtivemos a 

fase instantânea como ângulo e selecionamos os tempos com fase igual a zero como potenciais 

picos de atividade muscular. Destes tempos, aqueles nos quais o envelope do EMG não fosse 

superior a 0,4 vezes o desvio padrão dele foram descartados.  
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Após segmentar os dados em ciclos respiratórios individuais, nós comparamos aqueles 

que apresentaram ou não vocalizações simultâneas. Nós avaliamos as relações entre os grupos 

musculares entre si e a respiração e os efeitos da emissão de chamadas na forma de onda dos 

ciclos de whisking e sniffing. 
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5 Resultados 

5.1 Validação do estudo de comportamento de whisking em ratos em livre movimentação 

por registro de atividade muscular e respiratória 

Fig.9. Análises de um evento canônico de interação entre os ritmos de whisking e sniffing ativo. A, dados do ciclo 

respiratório (azul) e EMG retificado dos músculos intrínsecos (preto) e extrínsecos (vermelho) das vibrissas 

acompanhados do envelope na mesma cor e normalizados pelo desvio-padrão. As linhas tracejadas verticais indicam 

o momento de máximas protração ou retração verificadas em vídeo. B, quadros com protração (esquerda) e retração 

(direita) ativas referentes aos tempos marcados em A. C, correlações cruzadas entre o EMG dos músculos 

intrínsecos/respiração, o dos músculos extrínsecos/respiração (quadro superior) e entre os dois grupos musculares 

(quadro inferior). D, espectro de frequência do ciclo respiratório e dos grupos musculares bilaterais. 

O comportamento livre do rato é altamente variável. Porém, ele pode ser descrito como 

uma sucessão de episódios, os quais podem ser classificados em um número finito de modos 

comportamentais (como por exemplo locomoção, mastigação, grooming, rearing). O primeiro 

passo na análise dos nossos registros foi a identificação do nosso comportamento de interesse: o 

batimento rítmico das vibrissas ou whisking. Para isso, primeiro precisamos verificar a 
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autenticidade do sinal muscular que resulta no deslocamento das vibrissas, uma etapa crucial 

para o projeto, já que disto dependerá a validade das conclusões. 

A Figura 9 apresenta um período de exemplo de 1 segundo no qual o rato realizou 

comportamento de whisking. Durante esse, o rato alterna ritmicamente movimentos de protração 

e retração das vibrissas faciais. Na Figura 9A se observa o comportamento das variáveis 

fisiológicas registradas: pressão no nariz (respiração) e EMG dos músculos intrínsecos 

(protratores) e extrínsecos (retratores) esquerdos e direitos. A partir do rastreamento das vibrissas 

no vídeo de alta velocidade, é possível verificar que as salvas de atividade dos músculos 

intrínsecos antecipam os momentos de protração máxima e as dos músculos extrínsecos os de 

retração máxima. Tanto a respiração como as atividades musculares oscilam preferencialmente 

em ~ 8Hz (Figura 9D). Além disto, nota-se que a exalação está alinhada à atividade de retração 

assim como a inalação à de protração, como confirma a análise das correlações cruzadas entre o 

sinal respiratório e os musculares (Figura 9C, quadro superior). A característica alternância entre 

as atividades dos músculos protratores e retratores resulta em uma correlação cruzada em anti-

fase dos sinais de EMG, embora a relação de fase não seja estritamente π (Figura 9, quadro 

inferior). Este exemplo é um dos muitos nos quais os sinais registrados coincidiram com o 

esperado para episódios de whisking e sniffing ativo.  



30 

 

 

 

 

Fig.10. Análises de um evento em que ambos os músculos se ativam em fase com a exalação. As informações são 

equivalentes às figuras 9A, 9C e 9D, com exceção da ausência da marcação das máximas protração e retração das 

vibrissas em A. 

Em contrapartida, ao longo das sessões de registro nos despertou a atenção a presença de 

eventos nos quais a sincronia entre os sinais de EMG registradas nos músculos extrínsecos e 

intrínsecos era exibida. No exemplo apresentado na Figura 10A, observa-se atividade rítmica nos 

EMG (~ 7.5 Hz, Figura 10C), sincronizada com o ritmo de sniffing (Figura 10B, quadro inferior). 

Crucialmente, ambos EMG encontram-se alinhados com a fase da exalação, de maneira que 

existe sincronia em fase entre eles (Figura 10B, quadro superior). Observamos no vídeo de alta 

velocidade que nesse e outros episódios semelhantes o rato não está realizando batimentos 

amplos das vibrissas e que não representam o comportamento de interesse de nosso trabalho. 
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Ao longo dos dias de registro deste e de outros ratos foram observadas perdas de resposta 

do sinal eletromiográfico. Um motivo plausível é pelo fato da área na qual se encontram os 

eletrodos não ser estável, uma vez que está sujeita a choques mecânicos que podem acarretar em 

seu deslocamento, o que reduz a vida útil do implante para algumas semanas. No rato analisado, 

as observações da videografia concomitantes ao EMG mostraram que o lado esquerdo exibia a 

informação mais fidedigna à esperada ao longo dos dias de registro em comparação ao direito, o 

que pode ser visto nas Figuras 9A e 10A. Por este motivo optamos por fundamentar as nossas 

análises nesses grupos musculares. 

A Figura 11 ilustra o procedimento de detecção automática de períodos de whisking 

ativo. Como dito detalhadamente em nossos métodos, foram selecionados os episódios nos quais 

os músculos intrínsecos e extrínsecos apresentaram atividade em anti-fase (Figura 11B) e que o 

ciclo respiratório ultrapassou a frequência instantânea de 5 Hz (Figura 11C). 

  

 



32 

 

 

 

 

Fig.11. Representação da detecção automática de whisking ativo. As áreas sombreadas indicam períodos que foram 

selecionados no processo de detecção (ver métodos). A, dados normalizados do ciclo respiratório e envelope do 

EMG dos músculos intrínsecos e extrínsecos. B, correlograma cruzado entre a atividade dos músculos intrínsecos e 

extrínsecos. As áreas em azul indicam baixa correlação, enquanto as amarelas mostram forte sincronização. C, 

espectrograma do ritmo respiratório.  

Para evidenciar os sinais de EMG registrados como indicadores do batimento das 

vibrissas durante os períodos detectados como de whisking, detectamos no vídeo de alta 

velocidade os tempos de protração e retração máxima de 62 ciclos. Observamos que os picos de 

atividade dos músculos intrínsecos e extrínsecos ocorrem preferencialmente antes dos momentos 

de máxima protração e retração, respectivamente (Figura 12). O movimento das vibrissas é, 

portanto, condizente à ativação dos músculos registrados.  
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Fig.12. Média dos disparos dos grupos musculares alinhados ao ponto máximo das vibrissas. A, protração. B, 

retração (n=62). Em ambos, o ponto máximo do movimento aparece após o pico das salvas musculares. 

 

5.2 Dependência do batimento rítmico das vibrissas do ritmo respiratório durante o 

comportamento livre do rato 

Com respaldo dos resultados anteriores, direcionamos para a análise da sincronia entre os 

ciclos de sniffing e whisking e o efeito da emissão de vocalizações sobre esta. Ao observar 

exemplos de ciclos respiratórios vocalizantes descobrimos que estes podem vir acompanhados de 

mais de um ciclo de whisking, com atividade muscular alternada de protração e retração (Figura 

13). Um fato singular é a evidência de atividade dos músculos intrínsecos em um período 

exalante do sniffing, contrário a habitual sincronia deles com a inalação.  
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Fig.13. Detalhes das atividades respiratória e muscular episódios com emissão de USVs. Os quadros nas posições 

superiores mostram o sonograma referente a vocalização do período no qual as atividades fisiológicas são 

apresentadas nos quadros inferiores. Nestes quadros, o sinal marcado em preto é dos músculos intrínsecos e em 

vermelho são os extrínsecos, acompanhados do envelope. As linhas tracejadas em preto e vermelho indicam os 

momentos de máximas protração e retração, respectivamente, identificadas por vídeo. Dessas, as que possuem 

marcação mais escura indicam movimentos que ocorreram durante a vocalização. 

Assim mesmo, podem existir salvas de atividade dos músculos extrínsecos distribuídas ao 

longo da prolongada exalação da vocalização. Pelo rastreamento das vibrissas no vídeo 

confirmamos que estas atividades musculares levam efetivamente ao batimento das vibrissas, 

correspondendo então a verdadeiro comportamento de whisking rítmico com independência do 

ritmo respiratório (Figura 13).  

Para quantificar estes efeitos, analisamos a sincronia dos sinais em cada ciclo respiratório 

registrado durante comportamento de whisking. Detectamos as inalações como picos negativos 

de pressão no nariz e definimos o ciclo respiratório como o período compreendido entre duas 
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inalações consecutivas. Foram detectados 3565 ciclos respiratórios, dos quais 259 apresentavam 

vocalizações.  

 

Fig.14. Alinhamento dos picos da pressão nasal e EMG aos tempos de inalação. Os episódios silenciosos estão 

representados pelos quadros superiores e os vocais pelos quadros inferiores. A, ciclos respiratórios ordenados pela 

duração (menores acima e maiores abaixo). As regiões em azul indicam momentos de pressão negativa (inalação), 

enquanto as regiões em amarelo são momentos de pressão positiva (exalação). As linhas vermelhas são uma 

aproximação dos momentos de pico da inalação ao longo dos episódios. B-C, atividades dos músculos intrínsecos e 

extrínsecos ao longo dos episódios ordenadas pela duração do ciclo respiratório. Podem ser notados os picos de 

EMG que precedem ou sucedem os ciclos (pontos pretos) assim como os que estão inseridos no ciclo respiratório na 

ordem a qual acontecem: o primeiro (pontos azúis), segundo (pontos vermelhos), terceiro (pontos verdes) e quarto 

pico (pontos azúis claros). 

Para melhor investigar estes eventos, nós alinhamos os picos de atividade muscular ao 

pico da inalação para os ciclos silenciosos e vocalizantes e classificamos segundo a sucessão a 

qual esses aconteceram (Figura 14). Nota-se a maior duração dos ciclos vocalizantes em 

comparação aos ciclos silenciosos, ocasionada pelo prolongamento da fase exalatória. 

Verificamos que a relação característica entre a respiração e o batimento das vibrissas é 

proeminente nos ciclos silenciosos, pois a atividade dos músculos intrínsecos se mostra alinhada 
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à inspiração enquanto a dos músculos extrínsecos ocorre no início da exalação em uma relação 

predominante de 1:1 (Figura 14, quadros superiores). Os ciclos vocalizantes apresentaram 

majoritariamente mais de um pico de atividade muscular tanto para os músculos protratores 

como retratores (Figura 14, gráficos inferiores). Ainda é possível observar até 3 ciclos de 

whisking em um ciclo respiratório vocal. Deste ponto, um aspecto interessante é a relação direta 

entre a duração da vocalização e a quantidade de ciclos de whisking completados (ilustrado na 

Figura 15).  

 

Fig.15. Relação entre o número de ciclos de EMG e duração do ciclo respiratório em episódios vocais. As linhas 

crescentes (preta para os intrínsecos e vermelha para os extrínsecos) denotam a relação direta entre essas variáveis. 

Embora as vocalizações contendo mais de dois ciclos de whisking tenham sido menos 

frequentes em nossos registros, as vibrissas parecem manter uma atividade sustentada mesmo 

para as mais longas emissões. Nota-se que uma fração dos ciclos respiratórios classificados como 

silenciosos apresenta maior duração e é acompanhada de mais de um ciclo de whisking (Figura 

14, gráficos superiores). Estes casos podem se originar em erros na detecção de vocalizações 



37 

 

 

 

(ciclos vocais considerados silenciosos), erros na detecção de inalações (dois ciclos respiratórios 

detectados como só um) ou representar verdadeiros ciclos silenciosos lentos durante os períodos 

detectados. Deveremos observar caso por caso para rejeitar possíveis artefatos. 

Ao compararmos os ritmos de whisking, percebemos que o segundo pico de atividade 

muscular após uma inalação ocorre com menor atraso aparente nos ciclos vocalizantes que nos 

silenciosos, tanto para os músculos intrínsecos como extrínsecos. Isto supõe uma aceleração do 

ritmo de batimento das vibrissas com a emissão de USVs. Essa inferência é melhor detalhada na 

Figura 16. Durante ambos os ciclos silenciosos (linha mais clara) e vocalizantes (linha mais 

escura), os primeiros disparos dos músculos intrínsecos e extrínsecos ocorrem em tempos 

similares se tomarmos como referência o pico da inalação. Entretanto, a ocorrência do segundo 

pico se dá antes em ciclos vocalizantes em ~50 ms. Isso sugere que a dinâmica do whisking é 

afetada pelas vocalizações pois a frequência desse aparenta ser maior com os episódios vocais. 

 

Fig.16. Probabilidades de disparos musculares para os músculos intrínsecos e extrínsecos em episódios silenciosos e 

vocais. Intrínsecos representados no quadro superior e extrínsecos no quadro inferior. Em ambos, as linhas mais 
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escuras denotam atividade muscular em ciclos vocais, enquanto a mais clara indica os ciclos silenciosos. Linha 

vertical indica o pico da inalação. 

 

Da observação da Figura 14, alguns picos de atividade muscular aparentam alinhados 

temporalmente ao início do ciclo respiratório, enquanto outros aparecem alinhados ao final. Nós 

calculamos a correlação entre a duração do ciclo respiratório e o tempo nesse no qual ocorreram 

o primeiro e o último pico de EMG (em ciclos vocalizantes), tendo o pico da inalação como o 

início (Figura 17). A avaliação mostra uma baixa correlação entre o primeiro pico de atividade 

de protração e a duração do ciclo (Figura 17A; r
2
 = 0,00; p = 0,532) ou seja, mesmo em durações 

longas os disparos se mostram alinhados ao início do ciclo. Para os retratores a correlação é 

baixa, porém significativa (Figura 17B; r
2
 = 0,07; p < 0,001), aparentemente por ter casos onde o 

primeiro pico só é detectado no final do ciclo. Por outro lado, os gráficos que mostram os 

últimos picos de EMG apresentam uma correlação maior da duração do ciclo especialmente nos 

músculos extrínsecos (Figura 17D; r
2
 = 0,72; p < 0,001), mas também nos intrínsecos (Figura 

17C ; r
2
 = 0,25). De fato, o último pico de atividade retratora parece alinhar com o último esforço 

exalatório do ciclo respiratório vocal (Figura 14).  
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Fig.17. Correlações entre a duração do ciclo e o tempo no qual ocorreram os primeiros e últimos picos de atividade 

muscular. A e C se referem aos músculos intrínsecos e B e D aos extrínsecos. Os primeiro e último picos estão 

representados, respectivamente, pelos quadros da esquerda e direita.    
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6 Discussão 

Este trabalho se concentrou na aquisição de ritmos dominantes no comportamento 

exploratório do animal, whisking e sniffing, em um contexto de livre exploração. Já era 

conhecido o acoplamento canônico entre o whisking e sniffing em ciclos de alta frequência 

(Welker 1964; Ranade et al. 2013; Berg & Kleinfeld 2003) dependente do contexto (Fonio et al. 

2016). O nosso estudo faz referência às situações nas quais o animal demonstra engajamento em 

captar informações externas, quando a retração vibrissal está alinhada à exalação e a protração à 

inalação (Deschênes et al. 2012). Em contextos exploratórios sociais, os ratos emitem 

vocalizações ultrassônicas que causam uma perturbação natural ao ciclo respiratório (Sirotin et 

al. 2014). Buscamos investigar como as vocalizações afetam a sincronia entre o batimento das 

vibrissas e o ciclo respiratório. 

O nosso ponto de partida foi o desenvolvimento de um protocolo de registro que nos 

permitiu apreciar as ativações dos músculos inseridos à placa mistacial. Nesse aspecto, os nossos 

resultados (Figuras 7 a 10) se mostraram consistentes às pesquisas que alicerçaram o 

conhecimento sobre o tema (Welker 1964; Ranade et al. 2013; Berg & Kleinfeld 2003; Cao et al. 

2012). Estabelecemos a segmentação do comportamento versátil do animal em episódios com 

curta escala temporal sob a premissa de assinalar aqueles que representem whisking, sniffing 

ativo e vocalizações.  

 Moore e equipe (2013) já haviam documentado ritmos autônomos de whisking em 

animais com a cabeça fixa. Todavia, apenas foram vistas protrações ativas ao longo de uma 

interrupção do ciclo respiratório (Figura 4). Os nossos dados indicaram a existência de múltiplos 

ciclos de whisking ativo independentes do ciclo respiratório (Figura 11) em episódios 
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vocalizantes compostos de protrações e retrações ativas, estas documentadas pela primeira vez 

ao nosso conhecimento (Figura 12). Estas oscilações se dão em velocidade aumentada em 

comparação ao ciclo silencioso, se mantendo sustentada mesmo em ciclos respiratórios mais 

demorados (Figura 13). Embora a amplitude desses disparos não tenha sido quantificada, foi 

visto um caráter decremental. 

Um ponto relevante no detalhe do whisking vocalizante é que o pico da exalação que 

acontece após o fim da vocalização se alinha com os as salvas dos músculos extrínsecos (Figura 

11 e 15), o que sugere o “retorno” súbito à forma canônica da relação extrínsecos/retração e 

intrínsecos/protração. Supõe-se que nesse momento ocorrem a ação dos geradores de padrões 

respiratórios (Cpré-Bot) que resulta no realinhamento de fase entre o batimento das vibrissas e a 

respiração. 

Nós propomos que os músculos extrínsecos podem ser recrutados por geradores de ritmos 

diferentes do respiratório. Já foram identificadas unidades neuronais provenientes do FRIv que 

projetam ao núcleo facial cujas funções ainda não são conhecidas (Deschênes et al. 2016). Uma 

alternativa plausível é a que essa retração rítmica pode derivar de uma geração do whisking na 

FRIv apenas observada em animais em comportamentos ativos no estado de vigília mas não 

durante a respiração passiva em animais anestesiados ou com a cabeça fixa. 

Em uma pesquisa recente, o nosso grupo de trabalho evidenciou o desacoplamento entre 

os ciclos respiratório e locomotor, potencializado nos episódios vocalizantes e observados no 

comportamento espontâneo em ratos (Alves et al. 2016, seção anexos). Os resultados de ambos 

os trabalhos sugerem os ritmos globais em ratos se sincronizam e dessincronizam entre si de 
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forma adaptável e que necessidades diversas, como socialização por meio de vocalizações, 

podem resultar em diferentes formas de coordenação. 

No intuito de entender a ritmicidade do whisking vocalizante são necessários mais 

registros. É imprescindível a coleta de mais casos de emissão de vocalizações longas, durante as 

quais podem encadear vários ciclos de whisking autônomo. Também é indispensável a 

reprodução destas análises em um número maior de animais para generalizar esses resultados à 

população. Os resultados apresentados no presente trabalho sugerem a existência de um novo 

ritmo sensório-motor, com protração e retração ativa das vibrissas faciais independente do 

marcapasso respiratório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

Referências 

Alves, J.A., Boerner, B.C. & Laplagne, D.A., 2016. Flexible Coupling of Respiration and 

Vocalizations with Locomotion and Head Movements in the Freely Behaving Rat. , 2016. 

Assini, R., Sirotin, Y.B. & Laplagne, D. a, 2013. Rapid triggering of vocalizations following 

social interactions. Current biology : CB, 23(22), pp.R996–7.  

Barnett, S., 1967. The Rat: A study in behaviour. In The rat: A study in behavior. pp. 30–51.  

Berg, R.W. & Kleinfeld, D., 2003a. Rhythmic whisking by rat: retraction as well as protraction 

of the vibrissae is under active muscular control. Journal of neurophysiology, 89(1), pp.104–17. 

Berg, R.W. & Kleinfeld, D., 2003c. Vibrissa movement elicited by rhythmic electrical 

microstimulation to motor cortex in the aroused rat mimics exploratory whisking. Journal of 

neurophysiology, 90, pp.2950–2963. 

Bobrov, E. et al., 2014. The representation of social facial touch in rat barrel cortex. Current 

biology : CB, 24(1), pp.109–15. 

Brecht, M. & Freiwald, W. a, 2012. The many facets of facial interactions in mammals. Current 

opinion in neurobiology, 22(2), pp.259–66. 

Brudzynski, S.M., 2009. Communication of adult rats by ultrasonic vocalization: biological, 

sociobiological, and neuroscience approaches. ILAR journal / National Research Council, 

Institute of Laboratory Animal Resources, 50(1), pp.43–50. 

Brudzynski, S.M., 2007. Ultrasonic calls of rats as indicator variables of negative or positive 

states: acetylcholine-dopamine interaction and acoustic coding. Behavioural brain research, 

182(2), pp.261–73. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17467067 [Accessed 

November 14, 2014]. 

Brudzynski, S.M. & Pniak, A., 2002. Social contacts and production of 50-kHz short ultrasonic 

calls in adult rats. Journal of Comparative Psychology, 116(1), pp.73–82. Available at: 

http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0735-7036.116.1.73 [Accessed November 14, 2014]. 



44 

 

 

 

Burgdorf, J. et al., 2007. Neurobiology of 50-kHz ultrasonic vocalizations in rats: electrode 

mapping, lesion, and pharmacology studies. Behavioural brain research, 182(2), pp.274–83. 

Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17449117 [Accessed November 14, 2014]. 

Burgdorf, J., Knutson, B. & Panksepp, J., 2000. Anticipation of rewarding electrical brain 

stimulation evokes ultrasonic vocalization in rats. Behavioral neuroscience. 

Cao, Y. et al., 2012. Dynamic Correlation between Whisking and Breathing Rhythms in Mice. J 

Neurosci, 32(5), pp.1653–1659. Available at: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4395-

11.2012. 

Carvell, G.E. et al., 1991. Electromyographic activity of mystacial pad musculature during 

whisking behavior in the rat. Somatosensory & motor research, 8(2), pp.159–64. Available at: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1887726. 

Desch??nes, M. et al., 2016. Inhibition, Not Excitation, Drives Rhythmic Whisking. Neuron, 

90(2), pp.374–387. 

Deschênes, M. et al., 2016. Circuits in the Ventral Medulla That Phase-Lock Motoneurons for 

Coordinated Sniffing and Whisking. , 2016. 

Deschênes, M., Moore, J. & Kleinfeld, D., 2012. Sniffing and whisking in rodents. Current 

Opinion in Neurobiology, 22, pp.243–250. 

Dörfl, J., 1982. The musculature of the mystacial vibrissae of the white mouse. Journal of 

anatomy, 135(Pt 1), pp.147–54. 

Feldman, J.L. & Kam, K., 2015. Facing the challenge of mammalian neural microcircuits: 

taking a few breaths may help. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25556783. 

Feldman, J.L., Del Negro, C. a. & Gray, P.A., 2012. Understanding the Rhythm of Breathing: So 

Near, Yet So Far. Annual Review of Physiology, 75(1), p.121102144047002. Available at: 

http://physiol.annualreviews.org. 

Flecknell, P., 2009. Laboratory animal anesthesia. 



45 

 

 

 

Fonio, E. et al., 2016. Coordination of sniffing and whisking depends on the mode of interaction 

with the environment. Israel Journal of Ecology & Evolution, 9801 (January). 

Gautam, S.H. & Verhagen, J. V., 2012. Direct Behavioral Evidence for Retronasal Olfaction in 

Rats. PLoS ONE, 7 (9). 

Grion, N. et al., 2016. Coherence between Rat Sensorimotor System and Hippocampus Is 

Enhanced during Tactile Discrimination. PLoS Biology, 14(2), pp.1–26. 

Haidarliu, S. et al., 2010. Muscle architecture in the mystacial pad of the rat. Anatomical Record, 

293(7), pp.1192–1206. 

Hegoburu, C. et al., 2011. The RUB Cage: Respiration-Ultrasonic Vocalizations-Behavior 

Acquisition Setup for Assessing Emotional Memory in Rats. Frontiers in behavioral 

neuroscience, 5(May), p.25.  

Hill, D.N. et al., 2008. Biomechanics of the vibrissa motor plant in rat: rhythmic whisking 

consists of triphasic neuromuscular activity. The Journal of neuroscience : the official journal of 

the Society for Neuroscience, 28, pp.3438–3455. 

Hwang, J.C. & St. John, W.M., 1988. Respiratory-modulated activities of motor units of the 

facial nerve. Respiration Physiology, 73(2), pp.189–200. 

Johnson, S.M., Koshiya, N. & Smith, J.C., 2001. Isolation of the kernel for respiratory rhythm 

generation in a novel preparation: the pre-Bötzinger complex “island”. Journal of 

Neurophysiology, 85(4), pp.1772–1776. 

Kepecs, A., Uchida, N. & Mainen, Z.F., 2006. The sniff as a unit of olfactory processing. 

Chemical senses, 31(2), pp.167–79. 

Kleinfeld, D. et al., 2014. More than a rhythm of life: breathing as a binder of orofacial 

sensation. Nature neuroscience, 17(5), pp.647–51. 

Mitchinson, B. et al., 2011. Active vibrissal sensing in rodents and marsupials. Philosophical 

transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 366(1581), pp.3037–



46 

 

 

 

48. 

Moore, J.D. et al., 2013. Hierarchy of orofacial rhythms revealed through whisking and 

breathing. Nature, 497(7448), pp.205–10. 

Onimaru, H., 2006. Respiration-Related Rhythmic Activity in the Rostral Medulla of Newborn 

Rats. Journal of Neurophysiology, 96(1), pp.55–61.  

Parsana, A.J., Moran, E.E. & Brown, T.H., 2012. Rats learn to freeze to 22-kHz ultrasonic 

vocalizations through autoconditioning. Behavioural brain research, 232(2), pp.395–9.  

Ranade, S., Hangya, B. & Kepecs, A., 2013. Multiple modes of phase locking between sniffing 

and whisking during active exploration. The Journal of neuroscience : the official journal of the 

Society for Neuroscience, 33, pp.8250–6.  

Rao, R.P. et al., 2014. Vocalization-whisking coordination and multisensory integration of social 

signals in rat auditory cortex. eLife, 3. 

Riede, T., 2013. Stereotypic laryngeal and respiratory motor patterns generate different call types 

in rat ultrasound vocalization. Journal of experimental zoology. Part A, Ecological genetics and 

physiology, 319(4), pp.213–24. 

Roberts, L.H., 1975. Evidence for the laryngeal source of ultrasonic and audible cries of rodents. 

Journal of Zoology, 175(2), pp.243–257.  

Roberts, L.H., 1975. The rodent ultrasound mechanism. , (March), pp.83–88. 

Semba, K. & Komisaruk, B.R., 1984. Neural substrates of two different rhythmical vibrissal 

movements in the rat. Neuroscience, 12(3), pp.761–774. 

Simons, D.J., 2003. Serotonin and whisking. Neuron, 39, pp.197–199. 

Sirotin, Y.B., Costa, M.E. & Laplagne, D. a., 2014. Rodent ultrasonic vocalizations are bound to 

active sniffing behavior. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8. 

Smith, J.C. et al., 2009. Structural and functional architecture of respiratory networks in the 



47 

 

 

 

mammalian brainstem. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 

364(1529), pp.2577–2587. 

Takatoh, J. et al., 2013. New Modules Are Added to Vibrissal Premotor Circuitry with the 

Emergence of Exploratory Whisking. Neuron, 77(2), pp.346–360. Available at: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2012.11.010. 

Thompson, B., Leonard, K.C. & Brudzynski, S.M., 2006. Amphetamine-induced 50 kHz calls 

from rat nucleus accumbens: a quantitative mapping study and acoustic analysis. Behavioural 

brain research, 168(1), pp.64–73. 

Wachowiak, M., 2011. All in a sniff: olfaction as a model for active sensing. Neuron, 71(6), 

pp.962–73.  

Welker, A.W.I., 1964. Analysis of Sniffing of the Albino Rat Published by : BRILL Stable 

URL : http://www.jstor.org/stable/4533073. , 22(3), pp.223–244. 

Wesson, D.W., Verhagen, J. V & Wachowiak, M., 2009. Why sniff fast? The relationship 

between sniff frequency, odor discrimination, and receptor neuron activation in the rat. Journal 

of neurophysiology, 101(2), pp.1089–102.  

Whishaw, I.Q. & Kolb, B., 2005. The Behavior of the laboratory rat, 

Wintink, A.J. & Brudzynski, S.M., 2001. The related roles of dopamine and glutamate in the 

initiation of 50-kHz ultrasonic calls in adult rats. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 

70(2-3), pp.317–323. 

Wöhr, M. & Schwarting, R.K.W., 2007. Ultrasonic communication in rats: can playback of 50-

kHz calls induce approach behavior? PloS one, 2(12), p.e1365.  

Wolfe, J., Mende, C. & Brecht, M., 2011a. Social facial touch in rats. Behavioral neuroscience, 

125(6), pp.900–10.  

Wolfe, J., Mende, C. & Brecht, M., 2011b. Social facial touch in rats. Behavioral neuroscience, 

125(6), pp.900–10. 



48 

 

 

 

Yajima, Y. & Hayashi, Y., 1983. Ambiguous motoneurons discharging synchronously with 

ultrasonic vocalization in rats. Experimental Brain Research, 50(2-3), pp.359–366. 

Youngentob, S.L. et al., 1987. A quantitative analysis of sniffing strategies in rats performing 

odor detection tasks. Physiology & Behavior, 41(1), pp.59–69.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

1  Anatomia e biomecânica das 

vibrissas...................................................................................................................... 4  

2  Modelo de circuitaria medular que gera whisking coordenado com a 

respiração................................................................................................................. 6 

3  Circuitos na medula geram e coordenam atividades orofaciais............................... 8 

4  Detalhes da sincronia entre sniffing e whisking em diferentes modos.................................... 11 

5  Exemplos de dessincronização do whisking com a respiração em ratos com a cabeça 

fixa......................................................................................................................................... 13 

6  Registros simultâneos da respiração e vocalizações ultrassônicas......................................... 15 

7  Organograma do uso de animais............................................................................................. 21 

8  Esquema do setup de registro................................................................................................. 22 

9  Análises de um evento canônico de interação entre os ritmos de whisking e sniffing 

ativo........................................................................................................................................ 28 

10 Análises de um evento em que ambos os músculos se ativam em fase com a 

exalação.................................................................................................................................. 30 

11 Representação da detecção automática de whisking ativo..................................................... 32 

12 Média dos disparos dos grupos musculares alinhados ao ponto máximo das 

vibrissas.................................................................................................................................. 33 

13 Detalhes das atividades respiratória e muscular episódios com emissão de 

USVs...................................................................................................................................... 34 

14 Alinhamento dos picos da pressão nasal e EMG aos tempos de inalação............................ 35 

15 Relação entre o número de ciclos de EMG e duração do ciclo respiratório em episódios 

vocais..................................................................................................................................... 36 

16 Probabilidades de disparos musculares para os músculos intrínsecos e extrínsecos em 

episódios silenciosos e vocais................................................................................................ 37 

17 Correlações entre a duração do ciclo e o tempo no qual ocorreram os primeiros e últimos 

picos de atividade muscular................................................................................................... 39 

 

 



50 

 

 

 

Apêndice 

 Colaboração durante o mestrado: 

Atuação no registro de sinais de acelerometria da cabeça, pressão nasal e vocalizações para 

análise durante comportamento locomotor em ratos. 

 

ABSTRACT: 

Quadrupedal mammals typically synchronize their respiration with body movements during 

rhythmic locomotion. In the rat, fast respiration is coupled to head movements during sniffing 

behavior, but whether respiration is entrained by stride dynamics is not known. We recorded 

intranasal pressure, head acceleration, instantaneous speed, and ultrasonic vocalizations from 

male and female adult rats while freely behaving in a social environment. We used high-speed 

video recordings of stride to understand how head acceleration signals relate to locomotion and 

developed techniques to identify episodes of sniffing, walking, trotting, and galloping from the 

recorded variables. Quantitative analysis of synchrony between respiration and head acceleration 

rhythms revealed that respiration and locomotion movements were coordinated but with a 

weaker coupling than expected from previous work in other mammals. We have recently shown 

that rats behaving in social settings produce high rates of ultrasonic vocalizations during 

locomotion bouts. Accordingly, rats emitted vocalizations in over half of the respiratory cycles 

during fast displacements. We present evidence suggesting that emission of these calls disrupts 

the entrainment of respiration by stride. The coupling between these two variables is thus 

flexible, such that it can be overridden by other behavioral demands. 
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