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Titulo 

Caracterização do perfil do ciclo sono-vigília em ratos sob dessincronização forçada  

Resumo 

O comportamento circadiano associado ao ciclo diário de 24 horas deve-se à ação de 

um “relógio” circadiano que em mamíferos se localiza nos núcleos supraquiasmáticos 

do hipotálamo (NSQs). Sob condições experimentais em que ratos são submetidos a 

um ciclo claro-escuro (CE) simétrico de 22h (T22) as regiões ventrolateral (vl) e 

dorsomedial (dm) dos NSQs podem ser separadas funcionalmente, sugerindo que 

cada região regula variáveis fisiológicas distintas. A região vl regula os ritmos de 

atividade e sono de ondas lentas (SOL), enquanto a região dm é responsável pelo ritmo 

da temperatura corporal e sono paradoxal (SP). A investigação desenvolvida no 

presente trabalho visou aprofundar o conhecimento sobre as propriedades funcionais 

da ritmicidade circadiana, mais especificamente sobre  o processo da 

dessincronização interna e as suas implicações no ritmo de atividade locomotora, 

temperatura corporal e padrão do ciclo sono-vigília em ratos. Com este objetivo, foram 

utilizados sensores de movimentos por infravermelho e implantados sensores para 

temperatura corporal, além disso o sistema de telemetria foi utilizado para o registro de 

parâmetros fisiológicos de eletrocorticograma (ECoG) e eletromiograma (EMG), em 

dois grupos de animais. O grupo controle sob ciclo claro-escuro com período de T24 

(12h claro: 12h escuro), para o registro basal das variáveis em análise; e o grupo 

experimental sob ciclo claro-escuro com período de T22 (11h claro: 11h escuro), no 

qual se sabe que ocorre o desacoplamento do ritmo circadiano de atividade 
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locomotora e os animais apresentam dois componentes distintos de atividade: um 

sincronizado ao ciclo claro-escuro; e outro que se expressa em livre curso, com 

período maior que 24h. Em decorrência do protocolo de dessincronização forçada, 

surgem momentos característicos no perfil de atividade locomotora: momentos de 

coincidência (T22C) e de não coincidência (T22NC), que foram o foco principal do 

nosso estudo. Podemos observar o aumento de atividade locomotora principalmente 

em momentos de coincidência, e a inversão do padrão de atividade locomotora, 

temperatura corporal e ciclo sono-vigília em momentos de não coincidência. Podemos 

ainda observar o aumento do SOL e diminuição do SP, tanto em momentos de 

coincidência como em momentos de não coincidência. É provável que o aumento da 

atividade locomotora como forma de facilitar o acoplamento entre os osciladores 

circadianos gere um aumento da pressão homeostática e com isso aumento de SOL, e 

diminui a duração de SP. 

Palavras Chave: dessincronização forçada, ritmo de atividade locomotora, ritmo de 

temperatura corporal, ciclo sono-vigília. 
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Title 

Characterization of sleep-wake cycle profile in rats under forced desynchronization  

Abstract  

The circadian behavior associated with the 24 hours light-dark (LD) cycle (T24) is due to 

a circadian “clock”, which in mammals is located in the hypothalamic suprachiasmatic 

nucleus (SCN). Under experimental conditions in which rats are espoused to a 

symmetric LD 22h cycle (T22) the two SCN regions, ventrolateral (vl) and dorsomedial 

(dm), can be functionally isolated, suggesting that each region regulates distinct 

physiological and behavioral components. The vl region regulates the locomotor activity 

and slow wave sleep (SWS) rhythms, while the dm region assures the body 

temperature and paradoxical sleep (PS) rhythms regulation. This research aimed to 

deepen the knowledge on the functional properties of circadian rhythmicity, specifically 

about the internal desynchronization process, and its consequences to locomotor 

activity and body temperature rhythms as well as to the sleep-wake cycle pattern in 

rats. We applied infrared motion sensors, implanted body temperature sensors and a 

telemetry system to record electrocorticogram (ECoG) and electromyogram (EMG) in 

two rat groups. The control group under 24h period LD cycle (T24: 12hL-12hD) to the 

baseline record and the experimental group under 22h period LD cycle (T22: 11hL-

11hD), in which is known to occur the uncoupling process of the circadian locomotor 

activity rhythm where the animals show two distinct locomotor activity rhythms: one 

synchronized to the external LD cycle, and another expressed in free running course, 

with period greater than 24h. As a result of 22h cycles, characteristic locomotor activity 



 
 

  7 

moment appear, that are coincidence moments (T22C) and non coincidence moments 

(T22NC) which were the main focus or our study. Our results show an increase in 

locomotor activity, especially in coincidence moments, and the inversion of locomotor 

activity, body temperature, and sleep-wake cycle patterns in non coincidence 

moments. We can also observe the increase in SWS and decrease in PS, both in 

coincidence and non coincidence moments. Probably the increases in locomotor 

activity as a way to promote the coupling between circadian oscillators generate an 

increased homeostatic pressure and thus increase SWS, promoting the decreasing in 

PS.  

Keywords: Forced desynchronization, locomotor activity rhythm, body temperature 

rhythm, sleep-wake cycle.  
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1_Introdução  

1.1. _ O Sistema Circadiano e o Modelo de Dessincronização 

Forçada  

 

     Os diversos ambientes terrestres apresentam oscilações cíclicas  características 

como o ciclo claro-escuro, estações do ano, fases lunares, entre outros. Para se 

adaptarem, os seres vivos apresentam ritmos, também cíclicos, e é essa adaptação 

temporal que permite a harmonização entre os ritmos biológicos e ciclos ambientais. 

Desta forma, os ritmos fisiológicos e comportamentais associam-se às fases (momento 

determinado de um ciclo, como a fase clara ou fase escura do ciclo claro-escuro) mais 

propícias dos ciclos ambientais, e a essa relação de fases, estável, chamamos 

sincronização. (Marques et al 2003). 

   Um ritmo pode ser então definido como um processo de variação periódica no 

tempo; a manifestação de um fenômeno que se repete com o mesmo período/intervalo 

de tempo (Marques et al 2003).  

   Sabe-se que alguns ritmos biológicos, como o da atividade locomotora e 

temperatura persistem em condições laboratoriais constantes,  durante dias, meses ou 

até mesmo anos, o que demonstra o seu caráter endógeno (Benedito-Silva 2008; 

Marques et al 2003). A expressão endógena dos ritmos  proporciona às espécies uma 



 
 

  14 

capacidade antecipatória, que lhes permite organizarem-se antes que seja necessário 

e proceder a transições de forma gradual (Pittendrigh 1960). As transições de estado 

são na verdade preparadas progressivamente. Por exemplo, a preparação para a vigília 

em humanos implica a liberação de hormônios, como o cortisol, ou o aumento da  

temperatura interna nas últimas horas de sono (Czeisler  et al 1980).  

   Muitos ritmos biológicos encontram-se claramente associados a um ciclo  

ambiental ou geofísico. Fatores como luminosidade, temperatura, umidade,  estações 

do ano, fases lunares, pistas sociais, disponibilidade de alimento entre  outros, ajustam 

a frequência e fase de ritmos em livre curso (ritmo biológico  observado quando são 

eliminadas oscilações externas; Marques et al 2003;  Beersma & Gordijn 2007). Estes 

fatores acima citados são exemplos de Zeitgebers  (do alemão “doador de tempo” 

(Aschoff 1960) e representam quaisquer tipos de  eventos cíclicos, fóticos ou não 

fóticos, a que uma espécie no seu meio natural  está exposta, e aos quais ela é 

sensível. A maior ou menor importância de  determinado Zeitgeber, como 

sincronizador, vai depender em última análise das características e  necessidades de 

cada espécie (Aschoff 1960; Marques et al 2003; Anglès-Pujolrás  et al 2006; Beersma 

& Gordijn 2007).  

   Apesar da existência de diversos ciclos ambientais que atuam como  Zeitgebers, 

é a luz, representada pelo ciclo claro-escuro (CE), que para a maioria  das espécies 

assume o sinal sincronizador mais preciso, recebido do ambiente e é  por isso o mais 

condicionante dentre todos os Zeitgebers (Marques et al 2003;  Cambras et al 2004; 

Anglès-Pujolrás et al 2006; Beersma & Gordijn, 2007;  Mendonzae & Challet 2009). O 

1_Introdução  
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ciclo CE divide-se em “fase clara”, ou fotofase e “fase escura”, ou escotofase. Os 

ritmos biológicos associados ao CE são conhecidos como ritmos circadianos e 

apresentam um período de 24 horas ± 4 horas. Os ritmos não circadianos, os que 

possuem período diferente de 24h, são divididos em: infradianos, com baixa frequência 

e períodos maiores que 28 horas, caso dos ciclos reprodutivos, entre outros; e 

ultradianos, com alta frequência e períodos menores que 20 horas, caso do disparo de 

neurônios, entre outros (Benedito-Silva 2008; Marques et al 2003).  

   A organização temporal do organismo requer então a existência de uma 

estrutura que capte e integre os sinais externos de referência temporal e outra que 

coordene as suas funções fisiológicas e comportamentais de acordo com esse 

referencial temporal, tal como um relógio que marca o tempo. O comportamento 

circadiano associado ao CE diário de 24 horas deve-se à ação de um “relógio 

biológico” que em mamíferos se localiza nos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo 

(NSQs), recebendo aferências bilaterais das células ganglionares da retina através do 

trato retino-hipotalamico (TRH) (Moore 1999; Golombek & Aguilar-Roblero 2003; 

Cambras et al 2004; Afifi & Bergman 2008; Dibner et al 2010).   

   É possível entender o sistema circadiano como um sistema hierárquico onde os 

NSQs atuam como osciladores principais que controlam as oscilações circadianas 

encontradas tanto em regiões cerebrais como em vários órgãos periféricos. 

(Brandstaetter 2004; Mendonza & Challet 2009; Dibner et al 2010; Wirz- Justice 2006). 

Eles agem como osciladores cujo papel é acoplar os diversos relógios biológicos ao 

CE por meio do sistema endócrino que o sinal circadiano proveniente dos NSQs 

1_Introdução  
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sincroniza a expressão dos relógios celulares (Golombek e Aguilar-Roblero 2003; 

Dibner et al 2010). Os sistemas nervoso e endócrino adquirem um sinal circadiano, 

transmitindo essa informação para órgãos e sistemas, sincronizando todos aos 

osciladores periféricos, que são, virtualmente, quaisquer células individuais que 

compõem o organismo, possibilitando o funcionamento dos sistemas de forma 

integrada (Brandstaetter 2004; Mendonza & Challet 2009; Dibner et al 2010).  

   Assim, os NSQs atuam como geradores de ritmicidade circadiana de vários 

comportamentos e variáveis fisiológicas tais como temperatura corporal, secreção de 

melatonina pela glândula pineal, atividade locomotora, entre muitos outros ritmos 

(Anglès-Pujolrás et al 2006).  

   Estudos mostram que o relógio circadiano formado pelo NSQ é um sistema de 

múltiplos osciladores, formado, pelo menos, por duas subpopulações neurais que 

atuam como osciladores: as células da região ventrolateral (vl), que recebe as 

aferencias retinianas, responsável pela síntese de peptídeo intestinal vasoactivo (VIP) e 

peptideo liberador de gastrina (GRP); e a dorsomedial (dm), responsável pela síntese 

de arginina vasopressina (AVP) (Cambras et al 2004; Beersma e Gordijn 2007). Várias 

evidências indicam que estas regiões são formadas por grupos de células que 

representam osciladores circadianos independentes, onde cada célula é ela própria um 

oscilador, formando uma estrutura de múltiplos osciladores. Desta forma, a 

sincronização dos osciladores resulta do grau de acoplamento/interação entre as 

células ou grupos de células (de la Iglesia et al 2004).   

1_Introdução  
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   Quando ocorre uma perturbação no acoplamento pela dissociação funcional 

entre grupos de osciladores, gerar-se uma dessincronização interna, sendo 

evidênciada a natureza multioscilatória do sistema circadiano (Marques et al 2003; 

Neto et al 2008).  

    A dessincronização interna tem implicações na expressão de vários ritmos 

endógenos e quando observada em ratos e humanos caracteriza-se pela perturbação 

do sistema de temporização circadiano (Marques et al 2003; Neto et al 2008). Sob 

condições experimentais, as regiões vl e dm podem ser separadas funcionalmente, 

sugerindo que cada uma regula variáveis fisiológicas distintas (Cambras et al 2007). 

Um modelo animal de dessincronização interna é aquele no qual ratos são expostos a 

um CE simétrico de 22 horas ou T22 (11h de claro: 11h de escuro) (Cambras et al 

2007). A forma mais direta de observar esse fenômeno é pela avaliação do ritmo de 

atividade locomotora. Sob condições de T22 os animais apresentam dois 

componentes rítmicos de atividade locomotora, exibindo os dois padrões rítmicos em 

simultâneo. Um dos componentes com o mesmo período do CE externo (22h) e o 

outro componente em livre-curso com período superior a 24 horas (t>24h) (Campuzano 

et al 1998; Cambras et al 2007; Neto et al 2008). 

   Com o decorrer dos ciclos de 22h, surgem momentos característicos no perfil de 

atividade locomotora (ver Figura 1.): (A) sempre que há coincidência da fase de baixa 

atividade locomotora dos dois componentes rítmicos, em que ambos se encontram na 

fase clara, coincidindo o dia subjetivo (endógeno) com o dia objetivo (externo) e 

quando há coincidência da fase de alta atividade locomotora em ambos os 

1_Introdução  
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componentes rítmicos, coincidindo então a noite subjetiva com a noite objetiva. Os 

momentos A, são denominados momentos de coincidência. Mas sempre que (B) o 

animal apresenta atividade locomotora correspondente à noite subjetiva, mas se 

encontra na fase clara, ou seja, no dia objetivo, e em que o animal apresenta atividade 

locomotora correspondente ao dia subjetivo, mas está na noite objetiva, ou seja, na 

fase escura são denominados momentos de não coincidência (de la Iglesia et al 2004).  

 Então, sugere-se que, em ratos sob ciclo CE de T22, os dois componentes do 

ritmo de atividade locomotora estão associados à atividade independente dos dois 

principais osciladores dos NSQs, uma vez que nestes animais o componente rítmico 

de atividade locomotora sincronizado ao CE está associado à expressão de genes 

relógio Per1, Per2 e Bmal1 na região vl dos NSQs (os níveis de RNA de Per1 e Per2 

mostram valores elevados durante a fase de claro, e Bmal1 durante a fase de escuro), 

enquanto o componente em livre curso está associado è expressão dos mesmo genes 

da região dm (os níveis de RNA destes genes mostram valores elevados durante a fase 

de claro do dia subjetivo) (Cambras et al 2007; Lee et al 2009). As duas regiões 

apresentam diferenças nos padrões de respostas à luz. A região vl sendo a que recebe 

informações luminosas provenientes da retina, é a região responsável por gerar o ritmo 

sincronizado à luz. Como na condição de T22 ocorre o desacoplamento, ou quebra de 

ligação entres estas duas regiões distintas dos NSQs, a região dm, sem a informação 

luminosa proveniente da região vl, pode apenas gerar um ritmo não sincronizado à luz, 

sendo este o ritmo em livre-curso (Campuzano et al 1998; Neto et al 2008). 
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Figura 1. A: Representação gráfica da atividade locomotora (actograma) de um rato mantido sob 
ciclo claro-escuro simétrico de 22h (T22), 11h claro : 11h escuro. Actograma de plot duplo, onde 
cada linha representa dois dias: o dia n seguido do dia n+1 horizontalmente, na segunda linha estão 
representados os dias n+1 e n+2, e assim sucessivamente. No eixo do X são representadas as horas 
e no eixo do Y os dias. Observa-se a expressão, simultânea, de dois componentes rítmicos da 
atividade locomotora, com diferentes períodos: um deles sincronizado com o CE externo (T22, em 
cinza entre as barra pretas) e outro em livre curso, não sincronizado com o CE,apresentando um 
período maior que 24h (T>24) assinalado pela linha em vermelho. A e B indicam os diferentes 
momentos pelos quais os animais passaram (ver texto). B: Representação gráfica do período do 
ritmo de atividade locomotora: periodograma de um rato mantido sob ciclo claro-escuro simétrico de 
22h (T22). O gráfico mostra dois períodos, um de 1320 minutos (=22h), e outro de 1495 minutos 
(=25h). No eixo do X é representado o valor do período em minutos e no eixo do Y a variância.  
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   A expressão dos dois componentes rítmicos, dissociados, da atividade 

locomotora, está assim relacionada com o grau de acoplamento dos osciladores que 

definem o sistema circadiano. O fotoperíodo influencia a adaptação do sistema 

circadiano ao ciclo externo e, como consequência, se o grau de acoplamento dos 

osciladores dos NSQs for baixo, ocorrerá a modificação da expressão dos dois 

componentes circadianos da atividade locomotora, apresentando-se um dos 

componentes rítmicos sincronizado ao claro-escuro externo (22h) e outro em condição 

de livre curso, representando a expressão endógena do ritmo com t>24h (Cambras et 

al 2004; Campuzano et al 1998).  

 

1.2. _ O Ciclo Sono-Vigília   

 

   Ao longo das 24 horas do ciclo CE, os animais passam da vigília ativa ao sono 

profundo em períodos oscilantes de duração variável (Andersen et al 2001).  

   O sono é compreendido como um período de recuperação que pode ser 

caracterizado como uma suspensão temporária da atividade perceptiva, sensorial e 

motora voluntária, um estado dinâmico que ocorre em intervalos periódicos durante a 

noite, no caso de animais diurnos ou durante o dia no caso de animais noturnos 

(Andersen et al 2001). A dissolução periódica da capacidade de comunicar com o 

ambiente é fisiologicamente necessária e essencial para a maioria dos seres vivos 

(Habib 2003; Beersma & Gordijn 2007; Andersen & Bittencourt 2008). Este estado 
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funcional, reversível e cíclico tem manifestações comportamentais características 

como imobilidade relativa e menor resposta aos estímulos externos, variações de 

parâmetros fisiológicos e mudanças na expressão de comportamentos específicos 

como a diminuição da atividade locomotora e atonia muscular, movimentação dos 

olhos, entre outros (Habib 2003; Beersma & Gordijn 2007; Andersen & Bittencourt 

2008).  

   As funções do sono, ainda não completamente esclarecidas, continuam a ser 

exploradas e dentro das várias funções sugeridas são de salientar a capacidade de 

promover/facilitar a conservação de energia e função ecológica, facilitar a 

aprendizagem e memória por meio de mudanças na plasticidade cerebral e 

sinaptogênese, e restaurar componentes celulares chave de biossíntese de 

macromoléculas (Mota Gomes et al 2010). 

   Para a análise e compreensão do ciclo SV podem ser aplicados vários métodos, 

desde a auto-observação, em humanos, até à experimentação animal; e diversos 

instrumentos, em especial eletrofisiológicos (Habib 2003). Uma aplicação frequente no 

estudo do ciclo SV, para a discriminação entre o estado de vigília e sono é a análise da 

atividade elétrica das células neuronais através de eletroencefalograma (EEG) ou 

eletrocorticograma (ECoG), mas é o seu uso, combinado com a análise da atividade 

elétrica muscular ou eletromiograma (EMG) e eletrooculograma (EOG) que representa o 

método ótimo para descrever e avaliar, de forma confiável, o estado de vigília e os 

vários estágios do sono (Louis et al 2004).   

   O padrão temporal característico de frequência e distribuição espacial da 
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atividade elétrica está associado a diferentes estados das funções cerebrais, como a 

vigília e os diferentes estágios do sono e o mecanismo que gera os referidos potenciais 

é idêntico na maioria dos mamíferos (Kotagal & Yardi 2008; Afifi & Bergman 2008; 

Whittingstall & Logothetis 2009). Tal como ocorre com o EEG em humanos, nos ratos 

também se manifestam oscilações de frequência e amplitude variáveis, e tal como a 

atividade rítmica espontânea do córtex em humanos, esta é classificada em diferentes 

tipos de ondas de acordo com a oscilação do sinal de EEG (Kotagal & Yardi 2008; Afifi 

& Bergman 2008; Whittingstall & Logothetis 2009).  

   A expressão eletrofisiológica do sono e da vigília é atribuída à sincronização e 

dessincronização de circuitos neuronais, respectivamente (Borbely et al 2001; Mota 

Gomes et al 2010). Em 1937, Harvy e Loomis criaram o primeiro sistema de 

classificação dos estágios do sono, baseado no padrão de frequência e amplitude das 

ondas de EEG. O sono é então dividido e caracterizado por dois estágios principais, 

sono NREM e SP (sono paradoxal), que se revezam ciclicamente formando os ciclos 

do sono (Timo-Laria 2000). A progressiva hiperpolarização de neurônios 

talamocorticais, induz flutuações no potencial de membrana na escala de frequências 

do sono NREM, sincronizando os circuitos neurais. Na transição do SOL para a vigília 

ou SP ocorre a despolarização de neurônios talamocorticais, revelando a 

dessincronização dos circuitos neuronais (Borbely et al 2001; Mota Gomes et al 2010).  

   O sono NREM é predominante na primeira parte do sono, e está associado à 

fase inicial de cada ciclo de sono, tendo como evento importante o sono de ondas 

lentas, que é caracterizado pela sincronização máxima da atividade neural do córtex, 
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pela diminuição de inúmeras variáveis fisiológicas como: tônus muscular, movimentos 

corporais, frequência respiratória, frequência cardíaca, metabolismo, pressão 

sanguínea e temperatura corporal (Purves et al 2004; Louis et al 2004; Afifi & Bergman 

2008)  

   O inicio do sono está ainda associado à dissipação periférica de calor, e sugere-

se que a diminuição da temperatura corporal e cerebral, induzida particularmente 

durante o componente de ondas lentas do sono NREM, oferece vantagens adaptativas 

tais como menor consumo energético, redução da taxa metabólica cerebral, proteção 

das estruturas encefálicas contra as temperaturas mais altas mantidas durante a vigília, 

promoção de processos imunológicos (Driver et al 1994). 

   O SP é também acompanhado por um conjunto de alterações fisiológicas 

características. Neste estágio do sono a atividade muscular atinge os níveis mais 

baixos, sendo a atonia muscular mais intensa nos músculos do pescoço, apesar de 

afetar todos os principais grupos musculares. Ocorre o aumento da frequência 

cardíaca, respiratória e pressão arterial, o fluxo sanguíneo cerebral e o consumo de 

oxigênio atingem os valores mais altos durante o período de sono, além de ocorrer 

aumento da temperatura cerebral (Rechstchaffen & Kales 1968; Carskadon & 

Rechstchaffen 2000).  

   Desta forma, três principais padrões de EEG, são associados ao ciclo SV, e 

conjuntamente com o perfil do EMG permitem a identificação dos três, principais 

estados que definem o ciclo: o estado de vigília, o estágio de sono NREM ou sono de 

ondas lentas (SOL) e o estágio de SP (ver Figura 2.).  
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   O estado de vigília pode ser definido pela baixa amplitude e alta frequência no 

perfil de EEG, acompanhada por alta atividade no perfil de EMG. Já o estagio de SOL é 

definido pela alta amplitude e baixa frequência (ondas lentas) no perfil de EEG, com 

baixa a moderada atividade no perfil de EMG. Por outro lado o estagio de SP é 

caracterizado pela baixa amplitude e alta frequência no perfil de EEG, e ausência de 

atividade ou intermitente fraca, no perfil de EMG (Robert 1999; Louis et al 2004; 

Mileva-Seitz et al 2005; Afifi & Bergman, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Quando o animal começa a dormir, o desenvolvimento dos ciclos do sono é 

frequentemente irregular. Os primeiros ciclos tendem a ser mais longos e 

incompletos,com predominância de SOL, já os últimos tendem a ser mais curtos, com 

maior ocorrência do SP (Andersen et al 2001). No decorrer dos ciclos o sono oscila de 
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Quando o animal começa a dormir, o desenvolvimento dos ciclos do sono é 

frequentemente irregular. Os primeiros ciclos tendem a ser mais longos e 

incompletos, com predominância de sono NREM, já os últimos tendem a ser mais 

curtos, com maior ocorrência do sono REM (Andersen et al 2001). No decorrer dos 

ciclos o sono oscila de um padrão para outro mas nem sempre no mesmo sentido, 

isto é, atingido um estágio, o sono pode evoluir para a seguinte ou retomar à fase 

anterior. A evolução retrógrada dos estágios é comum nos primeiros ciclos, mas à 

medida que o sono se aprofunda os ciclos tornam-se mais regulares, até se atingir 

o sono REM, onde os ciclos se tornam completos, terminando quase sempre com 

breves despertares (Andersen et al 2001). 

 Sugere-se que o sono de ondas lentas (estágios 3 e 4 do sono NREM) está 

associado à restauração da função somática geral (recuperação física), enquanto o 

sono REM é responsável pela restauração da função mental ou psíquica 
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Figura 2. Exemplo do traçado do perfil de EEG e EMG em humanos, referente à classificação 

das três fases do ciclo SV: vigília, sono NREM e sono REM, em épocas de 5 segundos 

(adaptado de Louis et al 2004). 

!

Figura 2. Exemplo do traçado do perfil de EEG e EMG em humanos, referente à 
classificação  das três fases do ciclo SV: vigília, SOL e SP, em épocas de 5 segundos 
(adaptado de Louis et al 2004). 
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um padrão para outro mas nem sempre no mesmo sentido, isto é, atingido um estágio, 

o sono pode evoluir para a seguinte ou retomar à fase anterior. A evolução retrógrada 

dos estágios é comum nos primeiros ciclos, mas à medida que o sono se aprofunda os 

ciclos tornam-se mais regulares, até se atingir o SP, onde os ciclos se tornam 

completos, terminando quase sempre com breves despertares (Andersen et al 2001).  

   Sugere-se que o sono de ondas lentas está associado à restauração da função 

somática geral (recuperação física), enquanto o SP é responsável pela restauração da 

função mental ou psíquica (recuperação cognitiva e de memória) (Aloé & Silva 2000).  

Observada no período inicial do sono, a predominância de ondas lentas no EEG reflete 

a maior intensidade ou “profundidade” do sono que diminui progressivamente no 

decorrer do mesmo (Martins et al 2001).   

   Tanto a organização dos períodos de vigília e de sono quanto a duração dos 

mesmos dependem de processos circadianos, homeostáticos e ultradianos (Davis et al 

1999; Roth & Roehrs 2000; Lee et al 2009; Mota Gomes et al 2010; Borbely et al 2001; 

Wirz-Justice 2006). Os fatores circadianos e homeostáticos são considerados como os 

dois principais processos no desenvolvimento da necessidade de sono ao longo da 

evolução. Os processos ultradianos definem a alternância entre os estágios de SOL e 

SP dentro dos ciclos do sono. Assim é a interação entre os processos homeostático e 

circadiano que determina a distribuição temporal  bem como a duração do estado de 

vigília e sono (Davis et al 1999; Roth & Roehrs 2000; Lee et al 2009; Mota Gomes et al 

2010; Borbely et al 2001; Wirz-Justice 2006).  
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   Os fatores homeostáticos (Processo S) do sono representam a “necessidade de 

dormir”, provavelmente vinculada à acumulação de moléculas metabólicas 

hipnogênicas durante o período de vigília. Por exemplo, a utilização do ATP pelo corpo 

leva ao progressivo aumento da adenosina, e de outras moléculas acumuladas durante 

a vigília, atuando como um regulador homeostático da necessidade de sono. Por outro 

lado os fatores homeostáticos são determinados pela vigília anterior e geram a 

“pressão da vigília”, influenciando a intensidade e quantidade de sono e modulando a 

propensão circadiana ao sono (Processo C). Durante o sono, o aumento da propensão 

circadiana para dormir acompanha a diminuição da necessidade homeostática de 

sono, e o contrário ocorre durante a vigília (Davis et al 1999; Roth & Roehrs 2000; Lee 

et al 2009; Mota Gomes et al 2010; Borbely et al 2001; Wirz-Justice 2003).   

   Alterações na ritmicidade circadiana são acompanhadas por alterações ou 

perturbações no sono  que podem resultar em danos significativos para a saúde e 

qualidade de vida, representando, em casos extremos, risco de morte (Davis et al 

1999; Roth & Roehrs 2000). Em resultado da sua incidência, os distúrbios do sono são 

considerados um problema de saúde pública (Brouwers & Lenders 2000).  

 As causas mais comuns de distúrbios do sono são a restrição, provavelmente 

como resultado do estilo de vida, uso indevido de medicamentos e outros fatores que 

podem ser consequência de determinadas condições médicas ou fatores ambientais, 

provocando o prejuízo tanto de quantidade quanto de qualidade do sono. 

 As suas consequências podem ser muito variadas, desde a redução da eficiência 

de processos cognitivos e aumento do tempo de reação, até situações de déficit de 
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memória, alterações metabólicas, alterações de humor, entre outras (Brouwers & 

Lenders 2000).  

 

1.3. _ A Dessincronização e o Sono 

   Estudos mostram que ratos submetidos a um atraso de 6h no ciclo CE de 24h 

(dessincronização forçada), simulando o Jet-lag o que ocorre num vôo transmeridional 

(que promove a dessincronização), é induzida uma mudança de fase, à qual a região vl 

dos NSQs se ajusta relativamente rápido, enquanto a região dm dos NSQs requer de 

três a seis ciclos para se ajustar ao novo horário. Consequentemente observam-se 

alterações na arquitetura do sono, uma vez que o SOL tem uma mudança rápida, de 

ajuste à nova fase, enquanto o SP só se mostra ajustado ao novo horário passados 

alguns dias (Lee et al 2009).   

   O ajuste mais lento do SP ao novo ciclo produz uma sequência anormal nos 

ciclos do sono, promovendo o aumento da propensão ao SP no início dos ciclos de 

sono, isto é, menor latência de SP (Lee et al 2009). Nesta condição, quando a 

sequência do ciclo SV está alterada surgem transições incomuns entre estágios do 

ciclo SV, por exemplo: um animal que se encontra em vigília entra diretamente em SP 

sem a transição normal pelo SOL. Apesar de estas transições serem raras (10 

observações em 7 animais sob condição de atraso) este tipo de transição nunca tinha 

sido observada nesses animais, antes da aplicação do protocolo experimental. 

Observaram ainda que a temperatura corporal se mantém em fase com o SP, isto é, o 

nível mais baixo de temperatura corresponde à acrofase do SP, indicando que as fases 
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circadianas dos dois ritmos permanecem ajustadas apesar do Jet-lag (Lee et al 2009). 

Os resultados confirmam a relação entre temperatura corporal e SP, e sugerem que o 

SOL é regulado por processos homeostáticos. 

   Outros estudos mostram que em ratos mantidos sob ciclo CE de 22h – modelo 

de dessincronização forçada - os ritmos de atividade locomotora e SOL, mantêm um 

ciclo de aproximadamente 22h, de acordo com o ciclo CE externo; e que o ritmo da 

temperatura corporal e SP seguem em livre curso (>24h). Sugerindo que a região vl, 

que recebe a informação luminosa pelas vias retinianas, regula os ritmos de atividade e 

SP; e a região dm, que perde a comunicação com a região vl, gera o livre curso, 

responsável pelo ritmo da temperatura corporal e SP (Cambras et al 2007; Lee et al 

2009). Desta forma os ritmos circadianos, nomeadamente os de atividade locomotora, 

sono-vigília e temperatura, podem ser desacoplados de maneira previsível e estável no 

modelo de dessincronização forçada, de 22h, em ratos.  

   Os resultados destes estudos permitem-nos estabelecer um paralelo com 

indivíduos que apresentem o sistema de temporização e a organização dos seus 

ritmos perturbada. Sugere-se que uma situação similar à demonstrada por Cambras et 

al (2007) em ratos sob ciclo CE T22 é encontrada em humanos sob condições de 

dessincronização forçada. É provável que tal como em ratos também em humanos a 

dessincronização dos ritmos esteja associada ao desacoplamento dos dois grupos de 

osciladores dos NSQs, apresentando assim a denominada dissociação interna 

(Cambras et al 2007; Lee et al 2009). Pela separação funcional dos dois grupos de 

osciladores gera-se a dessincronização, fenômeno que pode ocorrer em várias 
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situações cotidianas, como mudanças de fuso horário através de vôos 

transmeridionais (jet-lag) ou mesmo em situações de trabalho em turnos, podendo 

ainda ser causa e/ou consequência de várias patologias, como determinados tipos de 

insônia, estados depressivos e/ou maníacos (Dunlap et al 2004; Wirz-Justice 2003; 

Neto et al 2008; Lee et al 2009).  

 O trabalho de Cambras et al (2007) descreve a dessincronização forçada em 

ratos, a longo prazo, observando as alterações ao longo do tempo. Com base nestas 

observações, no nosso trabalho, tentaremos compreender o padrão de dissociação 

especificamente em momentos de coincidência e de não coincidência observando as 

alterações características desses momentos. 
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2_Objetivos   

   O objetivo do presente trabalho foi a caracterização dos efeitos da dissociação 

da ritmicidade circadiana sobre o ritmo de atividade-repouso, temperatura corporal e 

ciclo sono-vigília, em ratos. Avaliando especificamente as alterações encontradas nos 

momentos de coincidência e de não coincidência, contribuindo assim para um melhor 

conhecimento do processo de dessincronização forçada.  

  

2.1. _ Objetivos específicos   

   Construir o perfil do ciclo atividade-repouso de ratos em momentos de 

coincidência e momentos de não coincidência (percentagem de atividade locomotora 

por ciclo CE e por fase do ciclo).   

   Construir o perfil do ciclo de temperatura corporal de ratos em momentos de 

coincidência e momentos de não coincidência (temperatura corporal em ºC por fase do 

ciclo CE). 

   Construir o perfil do ciclo sono-vigília de ratos em momentos de coincidência e 

momentos de não coincidência (percentagem de Vigília, SOL e SP por ciclo CE e por 

fase do ciclo). 

 

 

 



 
 

  31 

3_Material e Métodos  

   O ensaio experimental decorreu no Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade 

Biológica do Departamento de Fisiologia, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal RN, Brasil.  

   O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEUA-UFRN), sob o protocolo numero 

038/2010 (ver anexo 1.).   

 

3.1. _ Grupos Experimentais  

   Foram utilizados 26 ratos da linhagem Wistar, machos, adultos, com idade de 2-

3 meses no início do experimento, nascidos em cativeiro no Biotério de Roedores do 

Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No 

organograma dos grupos experimentais (ver Figura 3.) observa-se a divisão dos 26 

animais por grupos experimentais.  



 
 

  32 

 

 

3.2. _ Registros   

   O registro de atividade locomotora foi efetuado desde o primeiro até ao último 

dia (120, dias aproximadamente) do ensaio experimental, tanto na condição de T24 

como de T22.  

3.2.1. _ em T24  

   Em T24 os animais realizaram o ensaio experimental sob um ciclo CE simétrico 

de 24 horas, (12 horas de claro: 12 horas de escuro) durante o qual foi desenvolvido o 

registro basal de atividade locomotora (30 dias, aproximadamente).  

   Os animais que permaneceram apenas com registro de atividade locomotora 

formam o grupo controle para os animais em T24 que foram implantados com 

sensor/transmissor de biopotenciais de ECoG e EMG.   
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3_Material e Métodos 

O ensaio experimental decorreu no Laboratório de Neurobiologia e 

Ritmicidade Biológica do Departamento de Fisiologia, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal RN, Brasil. 

 O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEUA-UFRN), sob o protocolo 

numero 038/2010 (ver anexo 1.).  

3.1. _ Grupos Experimentais 

Foram utilizados 26 ratos da linhagem Wistar, machos, adultos, com idade 

de 2-3 meses no início do experimento, nascidos em cativeiro no Biotério de 

Roedores do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. No organograma dos grupos experimentais (ver Figura 3.) observa-se a 

divisão dos 26 animais por grupos experimentais.  
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Capítulo 4_Material e Métodos 

O ensaio experimental decorreu no Laboratório de Neurobiologia e 

Ritmicidade Biológica do Departamento de Fisiologia, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal RN, Brasil. 

 O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEUA-UFRN), sob o protocolo 

numero 038/2010 (ver anexo 1). 

4.1. _ Grupos experimentais 

Foram utilizados 26 ratos da linhagem Wistar, machos, adultos, com idade 

de 2-3 meses no início do experimento, nascidos em cativeiro, no Biotério de 

Roedores do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. No organograma dos grupos experimentais (Figura X) observa-se a divisão 

dos 26 animais por grupos. 

 

 

 

 

 

Figura X. Organograma dos grupos experimentais 
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Figura 3. Organograma dos grupos experimentais Figura 3. Organograma dos grupos experimentais (* - ver 3.2.1._em T24) 
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   O registro útil de biopotenciais de ECoG e EMG foi iniciado após o período de 

recuperação do procedimento cirúrgico (15 dias) e até ao último dia do ensaio 

experimental (105 dias, aproximadamente), permitindo a construção do registro basal 

do ciclo sono-vigília.   

(*)Os dados de temperatura em ratos, sob condições de ciclo CE simétrico de 24h, 

apresentados neste trabalho (assinalados pela seta no organograma dos grupos 

experimentais), são resultado do trabalho de mestrado intitulado “Sincronização dos 

Ritmos da Atividade Motora e Temperatura Central à disponibilidade de Glicose 

em Ratos” (protocolo nº 26/2009), do pesquisador Breno Tercio Santos Carneiro, 

investigação que também foi desenvolvido no Laboratório de Neurobiologia e 

Ritmicidade Biológica. Os dados foram gentilmente cedidos para o referencial basal, da 

temperatura corporal de ratos sob T24. Este dados foram recolhidos através do mesmo 

protocolo, usando os sensores de i-button, sendo que os animais foram mantidos nas 

mesmas condições.  

3.2.2. _ em T22  

   Em T22 os animais realizaram o ensaio experimental sob um ciclo CE simétrico 

de 22 horas (11 horas de claro: 11 horas de escuro), de acordo com o protocolo de 

dessincronização forçada que permite a dissociação dos componentes rítmicos 

circadianos (descrito por Cambras et al 2007).   

   O sensor de biopotenciais de ECoG e EMG foi implantado quando os animais 

apresentaram os dois componentes rítmicos da atividade locomotora, característicos 

do fenômeno de dissociação. O registro útil de biopotenciais de ECoG e EMG foi 
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iniciado após o período de recuperação do procedimento cirúrgico (15 dias) e até ao 

último dia do ensaio experimental (105 dias, aproximadamente).    

   Para o registro de temperatura os sensores i-button foram implantados ainda em 

T24 e programados para iniciarem o registro 45 dias após o inicio do T22.   

 

3.3. _ Condições De Manutenção   

   Os animais foram acomodados, individualmente, em gaiolas plásticas (medida 

standard 30x19x13cm), equipadas com bebedouro, tampa de grade com suporte para 

a ração e cama de maravalha, tendo acesso ad libitum a água e ração (Labina-

Purina®). 

   Todas as gaiolas foram colocadas dentro de módulos de isolamento 

(180x55x50cm), isolados de interferências externas e com sensores de movimento por 

infravermelho (Focus2000, Aspex®) instalados acima de cada gaiola. Durante todo o 

ensaio experimental foi mantida ligada a ventilação dos módulos de isolamento, para 

renovação de ar.   

   Para a iluminação no interior dos módulos de isolamento foram utilizadas 

correntes de luz LED, cor branca. Em qualquer momento da fase clara, a intensidade 

média da luz, dentro das gaiolas, foi de 70 ± 10 lux enquanto que durante a fase 

escura foi menor que 0,01 lux.   

   Os módulos de isolamento foram instalados numa sala com som externo 
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atenuado, temperatura e umidade controladas (temperatura de 24 ± 2ºC,umidade  

de ≅ 65%), e um exaustor de ar ligado durante o decorrer da atividade experimental, 

para a renovação do ar.   

   No final do ensaio experimental todos os animais foram eutanásiados, por 

injeção letal de anestésico Ketamina (1ml) associado com Xilazina (0,5ml), e foram 

retirados os equipamentos implantados.   

 

3.4. _ Sistemas de aquisição de dados  

3.4.1. _ Atividade Locomotora e Controle de Iluminação  

   O estudo acurado dos estados de vigília e de sono necessita da identificação 

dos movimentos que o animal executa ao longo do ciclo CE.  O SAP – Sistema de 

Acionamento Programado (desenvolvido pelo Laboratório de Neurobiologia e 

Ritmicidade Biológica - UFRN) permitiu, através de sensores de movimento por 

infravermelho instalados 0,5 cm acima de cada gaiola, registrar continuamente a 

atividade locomotora dos animais, contabilizando, a cada 5 minutos, a atividade 

individual dos ratos (Figura 4. A).   
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   Com o SAP foi ainda possível o controle da iluminação (Figura 4. B), tanto em 

T24 como em T22. O sistema permite a construção de ciclos CE de qualquer período, 

sendo que neste trabalho foram aplicados ciclos simétricos de 24 e 22 horas.   

3.4.2. _ Eletrocorticograma e Eletromiograma   

   Para o delineamento experimental proposto, foram monitorados e registrados 

continuamente os perfis diários de ECoG e EMG, por sistema de telemetria.  

   O equipamento aplicado a cada animal consistiu num sensor hermeticamente 

selado e revestido por silicone médico, composto por material biocompatível, com 

peso de 13 g (Telemetry Research®, modelo TR40BB), inserido na cavidade peritoneal 

do animal. O conjunto total possui dimensões de 35 x 23 x 11 mm. O sensor é 

composto por dois pares de eletrodos (que constituem os canais de ECoG e EMG) e 

uma bateria de lítio recarregável (diâmetro de 20 mm) com uma duração máxima  de 12 
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atividade locomotora dos animais, contabilizando, a cada 5 minutos, a atividade 

individual dos ratos (Figura 4. A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o SAP foi ainda possível o controle da iluminação (Figura 4. B), tanto 

em T24 como em T22. O sistema permite a construção de ciclos CE de qualquer 

período, sendo que neste trabalho foram aplicados ciclos simétricos de 24 e 22 

horas.  

3.4.2. _ Eletrocorticograma e Eletromiograma  

Para o delineamento experimental proposto, foram monitorados e registrados 

continuamente os perfis diários de ECoG e EMG, por sistema de telemetria. 

O equipamento aplicado a cada animal consistiu num sensor 

hermeticamente selado e revestido por silicone médico, composto por material 

biocompatível, com peso de 13 g (Telemetry Research®, modelo TR40BB), inserido 

A 

Figura 4. Vista do softwear ActiveLight (A)  área referente ao registro 

de atividade locomotora (B) área referente ao controlo da 

iluminação. 

!

B 

Figura 4. Vista do softwear SAP (A)  área referente ao 

registro de atividade locomotora (B) área referente ao 
controlo da iluminação. 
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horas, fora da fonte de carregamento.   

   O processo de carregamento da bateria do sensor baseia-se no mecanismo de 

indução magnética. Uma placa situada abaixo do animal e ligada a uma fonte de 

energia tem a capacidade de carregar a bateria, sem serem necessários cabos que 

conectem estes equipamentos. Até uma distância de 3 metros do animal foi colocado 

o receptor, que recebe os dados recolhidos pelo sensor implantado. (ver Figura 5.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  A leitura do sinal pelo computador se da por meio da conversão do sinal 

recebido pelo equipamento de aquisição de dados PowerLab 16/30 (ADinstruments®, 

Nova Zelândia). O software LabChart Pro 7.0 (ADinstruments®, Nova Zelândia) 
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na cavidade peritoneal do animal. O conjunto total possui dimensões de 35 x 23 x 

11 mm. O sensor é composto por dois pares de eletrodos (que constituem os 

canais de ECoG e EMG) e uma bateria de lítio recarregável (diâmetro de 20 mm) 

com uma duração máxima  de 12 horas, fora da fonte de carregamento.  

O processo de carregamento da bateria do sensor baseia-se no mecanismo 

de indução magnética. Uma placa situada abaixo do animal e ligada a uma fonte de 

energia tem a capacidade de carregar a bateria, sem serem necessários cabos que 

conectem estes equipamentos. Até uma distância de 3 metros do animal foi 

colocado o receptor, que recebe os dados recolhidos pelo sensor implantado. (ver 

Figura 5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. (A) Sensor para implante cirúrgico na cavidade peritoneal, com dois pares de 

eletrodos para registro de parâmetros fisiológicos de ECoG e EMG. (B) Esquema base 

do sistema de telemetria e seu funcionamento em rato; (B.I) carregamento da bateria via 

indução magnética; (B.II) transmissão wireless do sinal até ao receptor; (B.III) conversor 

de dados que transmite os registros para o computador (adaptado de User Manual, 

Telemetry Research).  
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Figura 5. (A) Sensor para implante cirúrgico na cavidade peritoneal, com dois pares de eletrodos 

para registro de parâmetros fisiológicos de ECoG e EMG. (B) Esquema base do sistema de 

telemetria e seu funcionamento em rato; (B.I) carregamento da bateria via indução magnética; 

(B.II) transmissão wireless do sinal até ao receptor; (B.III) conversor de dados que transmite os 
registros para o computador (adaptado de User Manual, Telemetry Research).   
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apresenta os dados de ECoG e EMG recolhidos, em forma de média de dados 

amostrados por segundo (ver Figura 6.).   

   A taxa de amostragem aplicada foi de 400Hz e foram aplicados filtros digitais 

para o sinal de ECoG (band-pass 50-300Hz) e EMG (Low-pass 150Hz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. _ Temperatura Corporal     

   Para o delineamento experimental proposto, foi ainda registrado o perfil de 

temperatura, através da aplicação de sensores de temperatura i-button.   
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A leitura do sinal pelo computador só é possível através da conversão do 

sinal recebido pelo equipamento de aquisição de dados PowerLab 16/30 

(ADinstruments®, Nova Zelândia). O software LabChart Pro 7.0 (ADinstruments®, 

Nova Zelândia) apresenta os dados de ECoG e EMG recolhidos, em forma de média 

de dados amostrados por segundo (ver Figura 6.).  

A taxa de amostragem aplicada foi de 400Hz e foram aplicados filtros digitais 

para o sinal de ECoG (band-pass 50-300Hz) e EMG (Low-pass 150Hz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista da tela do softwear LabChart. Aquisição de sinal de ECoG e EMG em 

rato. Registro simultâneo de 4 animais sob CE T24. Taxa de amostragem de 400 Hz; 

ECoG (passa banda 50-300Hz); EMG (passa baixa 150Hz). 

!

Figura 6. Vista da tela do softwear LabChart. Aquisição de sinal de ECoG e EMG em 
rato. Registro simultâneo de 4 animais sob CE T24. Taxa de amostragem de 400 Hz; 
ECoG (passa banda 50-300Hz); EMG (passa baixa 150Hz). 
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   Os sensores i-button (i-Button®) são sensores de temperatura, na forma de um 

chip, encapsulados num invólucro de aço de 16 mm de diâmetro e peso de 3g. Devido 

às suas características, o sensor i-button (Figura 7.) pode ser programado para várias 

taxas de amostragem, de acordo com o objetivo da pesquisa, permitindo a aquisição 

de aproximadamente 2048 amostras. Posteriormente o sensor pode ser implantado, 

iniciando a coleta de dados segundo a sua programação. No fim do período de 

registro, o sensor é retirado e os dados armazenados são descarregados diretamente 

para o computador.   

 

  

  

  

  

  

   Para o delineamento experimental proposto os sensores i-button foram 

programados para uma taxa de amostragem de 3 amostras por hora, isto é, a cada 20 

minutos. Foram 28 dias de registro de temperatura, com início da coleta 45 dias depois 

da data de implantação, permitindo não só a recuperação do animal, como também o 

registro de dados durante a fase de plena dissociação.  

 

 

Figura 7. Sensores de Temperatura i-button (i-Button®)  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3.4.3. _ Temperatura Corporal    

Para o delineamento experimental proposto, foi ainda registrado o perfil de 

temperatura, através da aplicação de sensores de temperatura i-button.  

Os sensores i-button (i-Button®) são sensores de temperatura, na forma de 

um chip, encapsulados num invólucro de aço de 16 mm de diâmetro e peso de 3g. 

Devido às suas características, o sensor i-button (Figura 7.) pode ser programado 

para várias taxas de amostragem, de acordo com o objetivo da pesquisa, 

permitindo a aquisição de aproximadamente 2048 amostras. Posteriormente o 

sensor pode ser implantado, iniciado a coleta de dados segundo a sua 

programação. No fim do período de registro, o sensor é retirado e os dados 

armazenados são descarregados diretamente para o computador.  
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Para o delineamento experimental proposto os sensores i-button foram 

programados para uma taxa de amostragem de 3 amostras por hora, isto é, a cada 

20 minutos. Foram 28 dias de registro de temperatura, com início da coleta 45 dias 

depois da data de implantação, permitindo não só a recuperação do animal, como 

também o registro de dados durante a fase de plena dissociação. 

 

Figura 7. Sensores de Temperatura i-button (i-Button®) 
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3.5. _ Procedimentos cirúrgicos para implantação de 

sensores  

3.5.1. _ Procedimento pré-cirúrgico   

   O mesmo procedimento pré-cirúrgico foi usado para cirurgia de implantação de 

sensores de biopotenciais de ECoG e EMG e para cirurgia de implantação de sensores 

de temperatura i-button.  

   Nas 24h anteriores ao procedimento cirúrgico os animais permaneceram em 

jejum; para esse efeito o alimento foi retirado apenas durante esse período.   

   O procedimento de implantação de sensor de biopotenciais de ECoG e EMG e 

sensor de temperatura foram realizados sob anestesia geral, utilizando Ketamina 10% 

(100mg/kg) conjuntamente com Xilazina 2% (0,5mg/kg), sendo a injeção aplicada na 

cavidade peritoneal (injeção intraperitoneal), com seringa de 1ml. A margem de 

segurança deste anestésico é extensa, assegurando uma ampla gama de dose efetiva 

sem grande risco para o animal; no entanto, o seu efeito é efêmero e em alguns casos 

foi necessário administrar doses suplementares (em geral 10% da dose inicial) de hora 

em hora nos casos em que o procedimento cirúrgico se prolongou, tendo cuidado para 

que não atingisse uma sobre-dose.  

   Antes do início de cada procedimento cirúrgico foi avaliado o grau de anestesia 

do animal através de um procedimento simples de compressão do membro anterior do 

animal, no caso em que não ocorria nenhuma reação energética pôde dar-se início à 

cirurgia. 
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3.5.2. _ Procedimento cirúrgico para implantação de sensores de 

biopotenciais de ECoG e EMG  

   Foi nesta fase que a tricotomia nas áreas a serem intervencionadas foi realizada, 

com o auxílio de uma tesoura de pontas rombas, sendo a pele desinfetada com 

solução iodada.   

   O procedimento cirúrgico foi conduzido em ambiente apropriado para o efeito, e 

foram necessários o seguinte materiais: sensor Telemetry Research® (modelo 

TR40BB); bisturi; lâmina para bisturi; tesoura de ponta redonda; pinça dente-de-rato; 

pinça de Kelly; pinça longa dobrada e pinças porta-agulha; afastador; algodão; gaze; 

haste de algodão; água oxigenada; solução salina; Povidine; Ketamina 10% 

(100mg/kg); Xilazina 2% (0,5mg/kg); fio de sutura 3.0 e 5.0 com agulha de sutura; 

agulhas de injeção; seringas de 1ml; espátula; raspador; pó acrílico e polimerizante 

(poliacrilato).   

   Algumas gotas de solução salina foram colocadas nos olhos do animal para 

evitar que secassem, repetindo esta ação durante e após o procedimento cirúrgico.   

   Usando produtos esterilizados foi realizada uma incisão vertical na pele, com o 

bisturi, na região abdominal logo abaixo do tórax. Posteriormente foi realizada a incisão 

no dorso do animal e através dessa incisão, com o auxílio de uma pinça dobrada, a 

pele foi descolada em direção à incisão abdominal. Com a pinça, os dois pares de 

eletrodos foram direcionados subcutaneamente desde a região abdominal até a 

incisão dorsal. Na região abdominal a incisão aberta foi coberta com gaze para uma 
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melhor proteção. Na incisão dorsal a fáscia dos músculos do pescoço foi afastada e 

foram suturados os eletrodos, um dos dois pares disponíveis, cada eletrodo foi 

suturado numa área do músculo, com fio de sutura 5.0, assegurando uma boa fixação.   

   Seguimos então para a implantação dos eletrodos no córtex. O primeiro 

procedimento foi a fixação do crânio do animal no aparelho estereotáxico, para uma 

melhor estabilidade durante o procedimento, prendendo-o pelas barras auriculares e 

pela presilha nasal.   

   Foi então realizada uma incisão longitudinal na superfície do crânio, 

seguidamente foi raspada a superfície óssea, com um raspador, até à exposição do 

periósteo. A região foi lavada com água oxigenada facilitando a exposição da  

camada óssea.   

   Posteriormente retirou-se o excesso de água oxigenada com algodão embebido 

em solução salina, enxugando bem a área. Foram identificados e marcados os dois 

pontos de perfuração, ipsilaterais. Em todos os animais a área onde foram implantados 

os eletrodos correspondeu sempre à área à direita da linha media, na região entre a 

sutura lambdóidea e bregmática, segundo o esquema da Figura 8.. Após isso ocorreu 

a perfuração dos pontos marcados, com uma broca de calibre apropriado.      

   Com o auxílio de uma pinça, o par de eletrodos ainda livre foi direcionado 

subcutaneamente, desde a incisão dorsal até à incisão na área do crânio. Sendo a 

incisão da região dorsal suturada de imediato com fio de sutura 3.0.   
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   Voltando à região craniana, os pontos de perfuração foram secos com gaze; o 

fio exposto dos eletrodos foi dobrado num ângulo de 90 graus e foram inseridos os 

eletrodos, um em cada ponto perfurado, como ilustrado na Figura 9.. Marcou-se um 

fino sulco ao redor dos pontos perfurados para que o poliacrilato aderisse melhor; o 

crânio foi novamente seco, e com ajuda de uma espátula colocada uma pequena 

porção de massa de poliacrilato, com secagem rápida, fixando os eletrodos 

introduzidos nos pontos de implantação.   
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o fio exposto dos eletrodos foi dobrado num ângulo de 90 graus e foram inseridos 
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melhor; o crânio foi novamente seco, e com ajuda de uma espátula colocada uma 

pequena porção de massa de poliacrilato, com secagem rápida, fixando os 

eletrodos introduzidos nos pontos de implantação.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representação esquemática da identificação dos pontos para 

perfuração (adaptado de Andersen et al 2001). 
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Figura 9. Esquema representativo da configuração dos 

eletrodos implantados no córtex (adaptado de User Manual, 

Telemetry Research 2009). 
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Figura 8. Representação esquemática da identificação dos 
pontos para perfuração (adaptado de Andersen et al 2001).  
 

!

!

! !39!

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltando à região craniana, os pontos de perfuração foram secos com gaze; 

o fio exposto dos eletrodos foi dobrado num ângulo de 90 graus e foram inseridos 

os eletrodos, um em cada ponto perfurado, como ilustrado na Figura 9.. Marcou-se 

um fino sulco ao redor dos pontos perfurados para que o poliacrilato aderisse 

melhor; o crânio foi novamente seco, e com ajuda de uma espátula colocada uma 

pequena porção de massa de poliacrilato, com secagem rápida, fixando os 

eletrodos introduzidos nos pontos de implantação.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representação esquemática da identificação dos pontos para 

perfuração (adaptado de Andersen et al 2001). 

!

Figura 9. Esquema representativo da configuração dos 

eletrodos implantados no córtex (adaptado de User Manual, 

Telemetry Research 2009). 

!

Figura 9. Esquema representativo da configuração dos 
eletrodos implantados no córtex (adaptado de User Manual, 
Telemetry Research 2009). 
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   O animal foi posteriormente retirado do aparelho estereotáxico e suturada a pele 

da incisão da cabeça com fio de sutura 3.0.   

   Voltando à região abdominal, com a ajuda de uma tesoura de pontas redondas e 

através da incisão já realizada na pele, foi aberta uma incisão no músculo até à 

cavidade peritoneal, afastando as fibras musculares, até um tamanho adequado para a 

introdução do sensor dentro da cavidade peritoneal. O músculo foi suturado com fio de 

sutura 5.0, porém tendo o cuidado de deixar uma pequena abertura para a saída dos 

dois pares de eletrodos. Por fim, foi suturada a pele da área abdominal com fio de 

sutura 3.0 e todas as suturas foram limpas com solução salina e desinfetadas com 

Povidine.   

  

3.5.2.1. _ Procedimento cirúrgico para implantação de sensores de 

temperatura i-button  

   O procedimento cirúrgico foi conduzido em ambiente apropriado para o efeito e 

os seguintes itens foram necessários: sensor temperatura i-button; bisturi; lâmina para 

bisturi; tesoura de ponta redonda; pinça dente-de-rato; pinça de Kelly e pinça porta-

agulha; algodão; gaze; solução salina; Povidine; fio de sutura 3.0 e 0.5 com agulha de 

sutura; agulhas de injeção e seringas de 1ml.   

 Algumas gotas de solução salina foram colocadas nos olhos do animal para  

evitar que sequem, repetindo esta ação durante e após o procedimento cirúrgico. 

   Usando produtos esterilizados, realizou-se uma única incisão vertical na pele, 
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com o bisturi, na região abdominal lateral. Com uma tesoura de pontas redondas e 

através da incisão já realizada na pele, foi aberta uma incisão no músculo até à 

cavidade peritoneal, afastando as fibras musculares, até um tamanho adequado para a 

introdução do sensor de temperatura i-button, dentro da cavidade peritoneal, e o 

músculo suturado com fio de sutura 5.0.  

   Por fim, foi suturada a pele com fio de sutura 3.0, sendo a sutura limpa com 

solução salina e desinfetada com solução iodada.   

 

3.5.3. _ Procedimento pós-cirúrgico   

   O mesmo procedimento pós-cirúrgico foi usado para cirurgia de implantação de 

sensores de biopotenciais de ECoG e EMG e para cirurgia de implantação de sensores 

de temperatura i-button.  

   Logo após a cirurgia os ratos receberam antibiótico (0,15 ml de Gentamicina), 

analgésico e anti-inflamatório (0,15 ml de Dexametasona), com aplicação intramuscular 

de cada fármaco em uma coxa do animal, uma vez que a administração conjunta na 

mesma coxa poderia causar lesão extensa de fibras musculares. Nas primeiras horas 

após  a cirurgia cada animal permaneceu numa caixa aquecida com alimento e água. 

Posteriormente foi levado para uma gaiola individual, onde ficou até ao final do ensaio 

experimental.   

   Visto que é normal a ocorrência de edemas nos tecidos manipulados, não foi 

efetuado registro útil dos parâmetros eletrofisiológicos nos primeiros dias após a 
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implantação dos eletrodos, uma vez que as ondas normais estariam contaminadas 

com ondas reveladoras de compressão. Os registros de biopotenciais efetuados 

durante estes dias foram usados apenas para monitoramento da recuperação do 

animal.   

 

3.6. _Processamento e análise de dados   

3.6.1. _Atividade Locomotora   

   No final do ensaio experimental foram construídos actogramas (gráficos de 

atividade locomotora) e periodogramas (gráfico que determina o período do ritmo), por 

meio do programa El Temps (A. Díez-Noguera, Universitat de Barcelona, 1999) com o 

objetivo de visualizar o ritmo da atividade locomotora em T24 e a dissociação dos seus 

componentes rítmicos em T22.  

   Na condição de T22 foram selecionados os momentos de coincidência (T22C) e 

não coincidência (T22NC). O critério usado para a seleção dos dias foi a maior 

coincidência de atividade locomotora na fase de escuro para momentos de 

coincidência, e maior coincidência de atividade locomotora na fase de claro para 

momentos de não coincidência (é de assinalar que, os momentos T22C e T22NC 

selecionados no actograma foram os mesmos dias nos quais foi realizado o 

estagiamento do sono). Os valores de atividade nos momentos de T22C e T22NC 

juntamente com os valores em T24 foram normalizados e quantificados em 

percentagem de atividade total por dia, por fase clara e escura. Foram também 
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construídos os perfis diários de atividade para cada grupo.   

   As análises estatísticas foram desenvolvidas no programa STATISTICA®, 

aplicando o teste MANOVA, p<0,05, para a comparação entre grupos, e fases de cada 

grupo. 

 

3.6.2. _Biopotenciais de ECoG e EMG  

  Por forma a poder ser analisado no programa de análise SleepScore, o sinal de 

ECoG e EMG recolhido foi processado, separando o sinal de cada animal por período 

de 6 horas. Foram assim criados, para cada animal, e a cada dia, blocos de 6 horas, 

nomeadamente do ZT 00-06, ZT 06-12, ZT 12-18 e ZT 18- 00. Cada um dos blocos 

incluía o sinal de ECoG e EMG em canais separados.   

   Os momentos T22C e T22NC previamente selecionados com base nos 

actogramas, onde os ratos apresentaram uma atividade locomotora mais 

característica, e os dias T24, foram então analisados em blocos de 6 horas. A análise 

foi desenvolvida com o programa SleepScore (desenvolvido pelo Laboratório de 

Neurobiologia e Ritmicidade Biológica - UFRN). Este software permite o estagiamento 

do ciclo sono-vigília, em épocas de 10 segundos, pela identificação visual dos estágios 

de vigília, sono NREM e sono REM com base na classificação dos perfis de ECoG e 

EMG, conjuntamente (ver Figura 10.). As épocas que por razão de falha de sinal, ou 

indefinição de estágio não foram classificadas, foram definidas como “SC”. 
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 O padrão característico de cada estágio do ciclo SV é apresentado na Figura 11. 

Na vigília (A) podemos observar que a frequência no perfil de ECoG é próxima à de 

dessincronização, e é combinada com atividade muscular alta a moderada. Já no sono 

de ondas lentas (SOL) (B) observamos maior amplitude e menor frequência no perfil de 

ECoG, comparativamente com o da vigília, combinado com ausência de atividade 

muscular. Por outro lado, no SP (C) voltamos a observar menor amplitude e maior 

frequência na atividade cortical, mas ao contrário do que ocorre na vigília, não é 

observada actividade muscular ou esta é intermitente a fraca. 
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3.6.2. _Biopotenciais de ECoG e EMG 

O sinal de ECoG e EMG recolhido foi processado, separando o sinal de cada 

animal por período de 6 horas. Foram assim criados, para cada animal, e a cada 

dia, blocos de 6 horas, nomeadamente do ZT 00-06, ZT 06-12, ZT 12-18 e ZT 18-

00. Cada um dos blocos incluía o sinal de ECoG e EMG em canais separados.  

Os dias T22C e T22NC previamente selecionados com base nos actogramas, 

onde os ratos apresentaram uma atividade locomotora mais característica, e os dias 

T24, foram então analisados em blocos de 6 horas. A análise foi desenvolvida com 

o programa SleepScore (desenvolvido pelo Laboratório de Neurobiologia e 

Ritmicidade Biológica - UFRN). Este software permite o estagiamento do ciclo 

sono-vigília, em épocas de 10 segundos, pela identificação visual dos estágios de 

vigília, sono NREM e sono REM com base na classificação dos perfis de ECoG e 

EMG, conjuntamente (ver Figura 10.). As épocas que por razão de falha de sinal, ou 

indefinição de estágio não foram classificadas, foram definidas como “NC”. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Imagem da tela do softwear AutoSleepScorer, de leitura de sinal de EEG e 

EMG. Leitura de um registro de ECoG e EMG de um rato sob CE T24. 

!Figura 10. Vista da tela do softwear SleepScorer, de leitura de sinal de 
EEG e EMG. Leitura de um registro de ECoG e EMG de um rato sob CE 
T24. 
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 O processo de estagiamento foi desenvolvido “por duplo cego”, de modo que o 

leitor não sabia qual o ZT-ZT que estava a ser analisado. No final o resultado da análise 

dos blocos de 6 horas foi ordenado na sequência correta até formar o dia completo.    

   O resultado da sequência de cada dia foi depois analisado usado 2 rotinas 

(desenvolvidas pelo Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica - UFRN). A 

rotina 1., “Minutos Por Estado”, permitiu identificar, a cada hora, o tempo, em minutos, 

!

!
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O padrão característico de cada estágio do ciclo SV é apresentado na Figura 

11. Na vigília (A) podemos observar que a frequência no perfil de ECoG é próxima à 

de dessincronização, e é combinada com atividade muscular alta a moderada. Já 

no sono de ondas lentas (SOL) (B) observamos maior amplitude e menor frequência 

no perfil de ECoG, comparativamente com o da vigília, combinado com ausência de 

atividade muscular. Por outro lado, no sono REM (C) voltamos a observar menor 

amplitude e maior frequência na atividade cortical, mas ao contrario do que ocorre 

na vigília, não é observada actividade muscular ou esta é intermitente a fraca.  
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B  SOL 
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EMG 

EMG 

!"#$%

!"#$%

Figura 11. Imagem representativa do perfil de ECoG e EMG correspondente ao 

estágio de Vigília (A), SOL (B), e sono REM (C). O eixo dos X  representa a época 

de 10 segundos e no eixo dos Y é observada a amplitude em rms (root mean 
square). 

Figura 11. Imagem representativa do perfil de ECoG e EMG correspondente ao 

estágio de Vigília (A), SOL (B), e SP (C) em rato. O eixo dos X  representa a 

época de 10 segundos e no eixo dos Y é observada a amplitude em rms (root 
mean square). 
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para cada estágio (vigília, SOL e SP). 

   Os resultados foram normalizados e quantificados em percentagem total de 

cada estagio por dia, por fase clara e escura, tanto na condição de T24 como T22C e 

T22NC. Foi ainda avaliada a latência para SOL e SP e construídos os perfis diários do 

ciclo CV para cada grupo.   

   As análises estatísticas foram desenvolvidas no programa STATISTICA®, 

aplicando o teste MANOVA p<0,05, para a comparação entre grupos, e fases de cada 

grupo.    

 

3.6.3. _Temperatura Corporal   

   Para os dados de temperatura recolhidos em T22 foram selecionados os 

momentos T22C e T22NC, e juntamente com os dados de T24, foi calculado o valor 

médio da temperatura na fase clara e escura. Foram também construídos os perfis 

diários de temperatura para cada um dos grupos. 

   As análises estatísticas foram desenvolvidas no programa STATISTICA®, 

aplicando o teste MANOVA, p<0,05, para a comparação entre grupos, e fases de cada 

grupo. 
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4_Resultados  

4.1. _ Ritmo Atividade-Repouso  

   O padrão do ritmo de atividade e repouso em condição de ciclo CE simétrico  de 

24h (T24) é mostrado na Figura 12 A1. No actograma, em modulo de 48h, a  faixa 

cinza representa o escuro do ciclo CE.   

   Podemos observar uma maior concentração da atividade durante a fase  escura 

do ciclo CE, porém observa-se que a atividade ocorre em vários  blocos/surtos 

incluindo alguns episódios durante a fase clara. Por isso dizemos que  o rato é um 

animal noturno e polifásico. A sincronização do ritmo de atividade e  repouso com o 

ciclo CE externo é confirmada pela análise espectral no  periodograma (ver Figura 12. 

B1) que mostra um pico de 1440 min, revelando a  sincronização do ritmo ao dia de 

24h.   

   Para os animais em ciclo CE simétrico de 22h (T22) o padrão do ritmo de  

atividade e repouso é mostrado na Figura 12. A2. No actograma, em modulo de  48h, 

a faixa cinza que representa a fase escura do ciclo CE tem inclinação para a  esquerda 

uma vez que o ciclo de 22h é menor que 24 horas.    

   Quando observamos a atividade do animal verificamos que em alguns dias, a  

atividade se concentra na fase escura (momentos de coincidência – T22C) e noutro 

dias,  na fase clara (momentos de não coincidência – T22NC) (ver Figura 13.). 
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Figura 12.  (A1 e A2) Representação gráfica da atividade locomotora - actograma - de gráfico duplo, 

onde cada linha representa dois dias: o dia n seguido do dia n+1 horizontalmente, na segunda linha 

estão representados os dias n+1 e n+2, e assim sucessivamente. No eixo do X são representadas as 

horas e no eixo do Y os dias, a área sombreada representa o escuro no ciclo CE. (A1) Actograma de 

um rato mantido sob ciclo claro-escuro simétrico de 24h (T24). (A2) Actograma de um rato mantido 

sob ciclo claro-escuro simétrico de 22h (T22). A seta assinala o momento em que foi implantado o 

transmissor de biopotenciais. (B1 e B2) Representação gráfica do período do ritmo de atividade 

locomotora (periodograma). No eixo do X é representado o valor do período em minutos e no eixo do 

Y a variância. (B1) Periodograma de um rato mantido sob ciclo claro-escuro simétrico de 24h (T24). 

O gráfico mostra um período de 1440 minutos (=24h) para o ritmo de atividade locomotora. (B2) 

Periodograma de um rato mantido sob ciclo claro-escuro simétrico de 22h (T22). O gráfico mostra 

dois períodos, um de 1320 minutos (=22h), e outro de 1495 minutos (=25h). 

 

 

A2 A1 

B2 B1 

Figura 12.  (A1 e A2) Representação gráfica da atividade locomotora - actograma - de gráfico 
duplo, onde cada linha representa dois dias: o dia n seguido do dia n+1 horizontalmente, na 
segunda linha estão representados os dias n+1 e n+2, e assim sucessivamente. No eixo do X 
são representadas as  horas e no eixo do Y os dias, a área sombreada representa o escuro no 
ciclo CE. (A1) Actograma de um rato mantido sob ciclo claro-escuro simétrico de 24h (T24). (A2) 
Actograma de um rato mantido sob ciclo claro-escuro simétrico de 22h (T22). A seta assinala o 
momento em que foi implantado o transmissor de biopotenciais. (B1 e B2) Representação 
gráfica do período do ritmo de atividade locomotora (periodograma). No eixo do X é 
representado o valor do período em minutos e no eixo do Y a variância. (B1) Periodograma de 
um rato mantido sob ciclo claro-escuro simétrico de 24h (T24). O gráfico mostra um período de 
1440 minutos (=24h) para o ritmo de atividade locomotora. (B2) Periodograma de um rato 
mantido sob ciclo claro-escuro simétrico de 22h (T22). O gráfico mostra dois períodos, um de 
1320 minutos (=22h), e outro de 1495 minutos (=25h).  
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   Ao contrário do que se observa em ciclo CE T24, o padrão de atividade e  

repouso em ciclo CE T22 não é expresso num ritmo único e sincronizada com o  ciclo 

CE externo, mas sim sob a forma de dois componentes rítmicos em  simultâneo. 

Observa-se então um ritmo parcialmente sincronizado ao ciclo CE externo, de 22h, 

representado pelas linhas azuis, e outro em livre curso (>24h), representado pela linha 

verde. A análise espectral mostra, no periodograma (Figura 12. B2), dois picos, que 

confirmam a existência de dois componentes rítmicos, um com período de 1320 

minutos, correspondente a 22h e outro com período de 1495 minutos (>1440) que 

corresponde a aproximadamente 25h. Desta forma dizemos que este é o padrão de 

dissociação do ritmo de atividade e repouso.  
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Ao contrário do que se observa em ciclo CE T24, o padrão de atividade e 

repouso em ciclo CE T22 não é expresso num ritmo único e sincronizada com o 

ciclo CE externo, mas sim sob a forma de dois componentes rítmicos em 

simultâneo. Observa-se então um ritmo parcialmente sincronizado ao ciclo CE 

externo, de 22h, representado pelas linhas azuis, e outro em livre curso (>24h), 

representado pela linha verde. A análise espectral mostra, no periodograma (Figura 

12. B2), dois picos, que confirmam a existência de dois componentes rítmicos, um 

com período de 1320 minutos, correspondente a 22h e outro com período de 1495 

minutos (>1440) que corresponde a aproximadamente 25h. Desta forma dizemos 

que este é o padrão de dissociação do ritmo de atividade e repouso. 
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Figura 13. Representação gráfica do detalhe do actograma de ratos sob ciclo CE simétrico de 

24h e 22h, mostrando o padrão rítmico de atividade e repouso em dias T24, dias de coincidência 

(T22C) e dias de não coincidência (T22NC). A área sombreada representa o escuro no ciclo CE. 

"

Figura 13. Representação gráfica do detalhe do actograma de ratos sob ciclo CE simétrico de  
24h e 22h, mostrando o padrão rítmico de atividade e repouso em dias T24, momentos de 
coincidência  (T22C) e momentos de não coincidência (T22NC). A área sombreada representa o 
escuro no ciclo CE.  
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   O padrão de distribuição da atividade e repouso de ratos sob ciclo CE T24 e  

T22 (em momentos T22C e T22NC) é ilustrado pelo detalhe do actograma na Figura 

13..   

   Como podemos observar nos animais em T24, a distribuição da atividade e 

repouso está perfeitamente sincronizada com o ciclo CE externo. Esta afirmação 

baseia-se no fato de que a fase de repouso, que representa o dia subjetivo, está 

alocada na fase clara do ciclo CE que representa o dia objetivo. Já a fase de atividade, 

que representa a noite subjetiva está alocada na fase escura do ciclo CE, que 

representa a noite objetiva, mostrando assim a perfeita sincronização do ritmo de 

atividade e repouso com o ciclo CE externo.   

   Por outro lado, nos animais em T22 observamos dois padrões, de distribuição 

de atividade. Em alguns dias (ver Figura 13. - T22C), semelhante ao observado em 

T24, a fase de repouso coincide com a fase clara e a fase de atividade com a fase 

escuro, são por isso denominados “momentos de coincidência”.   

   Por outro lado, alguns dias mostram que a sincronização ao ciclo CE externo foi 

perdida (ver Figura 13. - T22NC), uma vez que a fase de repouso está alocada na fase 

escura e a fase de atividade alocada na fase clara. Assim, quando o dia subjetivo está 

a ser expresso na noite objetiva, e a noite subjetiva está a ser expressa no dia objetivo 

dizemos que este são “momentos de não coincidência”.  

   Por isso iremos descrever os resultados como T24 e T22 em momentos T22C e 

dias T22NC.   
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4.1.2. _ Perfis Diários do Ritmo de Atividade-Repouso  

   Os perfis diários da atividade locomotora de ratos sob ciclo CE T24 e T22, são 

apresentados na Figura 14..  

   O traçado do perfil nos animais implantados com transmissor de biopotenciais 

(T24) não difere substancialmente daquele observado nos animais controle (T24 

controle) (ver Figura 14 - A).   

   É possível verificar, nos dois grupos, que no inicio da fase clara os animais 

apresentam uma diminuição no nível de atividades, que se mantém baixo durante toda 

a fase clara,até ao ZT 12 que corresponde ao início da fase escura, onde é visível um 

rápido aumento do nível de atividade, que se mantém mais elevado até ao final do dia, 

com uma ligeira diminuição a meio da fase escura. A análise estatística confirma que 

tanto os animais do grupo T24 controle ((claro)5,8%±0,4 x (escuro)19,7%±1,4; p<0,001), como 

T24 ((claro)4,7%±0,3 x (escuro)17,8%±0,8; p<0,001) apresentaram menor atividade na fase 

clara comparativamente com a fase escura.  

   Estatisticamente não foi observada diferença na atividade locomotora (% por 

dia) entre os animais dos grupos T24 controle e T24 ((T24 controle)12,8%±0,9 X 

(T24)11,3%±0,5, p=0,55). Analisando separadamente a atividade locomotora (% por fase) 

nas fases claras e escuras também não foram observadas diferenças entre as fases 

claras de T24 controle e T24 ((T24 controle claro) 5,8%±0,4 x (T24 claro) 4,7%±0,3; p=0,98) nem 

entre as fases escuras ((T24 controle escuro) 19,7%±1,4 x (T24 escuro) 17,8%±0,8; p=0,82).  
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Figura 14. Representação gráfica do perfil diário da atividade locomotora, de ratos, sob ciclo CE 

T24 (A): animais controle (T24 controle – traçado a vermelho) e animais implantando com sensor 

de biopotenciais de ECoG e EMG por telemetria (T24 – traçado a azul); sob ciclo CE T22 (B): em 

dias de coincidência (T22C - traçado a azul claro) e dias de não coincidência (T22NC - traçado a 

laranja). No eixo do X são representadas as horas (Zeitgeber time) e no eixo do Y a percentagem 

de atividade locomotora por hora, a área sombreada representa o escuro no ciclo CE. Valores 

médios ± EP, contabilizados de 60 dias correspondente a 6 ratos em T24 controle, de 128 dias, 

correspondente a 6 ratos em T24, de 43 dias T22C, correspondente a 6 ratos e de 32 dias 

T22NC, correspondentes a 6 ratos. 
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Figura 14. Representação gráfica do perfil diário da atividade locomotora, de ratos, sob ciclo CE 
T24 (A): animais controle (T24 controle – traçado a vermelho) e animais implantando com sensor 
de biopotenciais de ECoG e EMG por telemetria (T24 – traçado a azul); sob ciclo CE T22 (B): em 
momentos de coincidência (T22C - traçado a azul claro) e momentos de não coincidência 
(T22NC - traçado a laranja). No eixo do X são representadas as horas (Zeitgeber time) e no eixo 
do Y a percentagem de atividade locomotora por hora, a área sombreada representa o escuro no 
ciclo CE. Valores médios ± EP, contabilizados de 60 dias correspondente a 6 ratos em T24 
controle, de 128 dias, correspondente a 6 ratos em T24, de 43 dias T22C, correspondente a 6 
ratos e de 32 dias T22NC, correspondentes a 6 ratos.  
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 Este resultado mostra que após o tempo de recuperação (15 dias) os animais 

implantados com transmissor de biopotenciais por telemetria apresentam o mesmo 

nível de atividade que os animais não implantados e que por isso não houve 

interferência do transmissor no ritmo de atividade-repouso.  

   Já nos animais em ciclo CE  T22 verificamos que, graficamente, o perfil de 

atividade em momentos T22C é semelhante àquele observado em T24 mas difere 

daquele observado em momentos T22NC. O perfil de atividade em momentos T22NC 

mostra um nível de atividade locomotora mais elevado na fase clara do que na fase 

escura.   

   Chama a atenção a existência de um pico de atividade locomotora logo nas 

primeiras hora da fase escura em T22NC, que possivelmente representa uma resposta 

reativa à noite objetiva.  

   Visualmente, em T22NC, ocorre uma inversão do ritmo de atividade-repouso 

observado em momentos T22C. Isto pode sugerir um avanço da fase do ritmo de 

atividade e repouso. Seguidamente serão apresentadas as análises estatísticas que 

suportam esta observação.   

4.1.3. _ Totais Diários de Atividade  

   A atividade locomotora (% por dia) em ciclo CET24 e T22 é apresentada na 

Figura 15.  

   Encontramos maior atividade nos animais em T22C, comparativamente com o 
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grupo T24 ((T22C)17,1%±1,5 x (T24)11,3%±0,5; p<0,001), sendo que não foi encontrada 

diferença entre T24 e T22NC ((T24)11,3%±0,5 x (T22NC)14,4%±1,4; p=0,72), nem entre T22C 

e T22NC ((T22C)17,1%±1,5 x (T22NC)14,4%±1,4; p=0,4).   

   Apesar disso, os resultados sugerem uma tendência para que os animais em 

T22 apresentem mais atividade locomotora do que aqueles em T24. 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. _ Atividade Locomotora por Fase do Ciclo Claro-Escuro  

   A distribuição da atividade locomotora (% por fase), por fase do ciclo CE T24 e 

T22, é apresentada na Figura 16..  

   Tanto para o grupo T24 ((T24 claro) 4,7%±0,3 x (T24 escuro) 17,8%±0,8; p<0,001) quanto 

para o grupo T22C ((T22C claro) 8,9%±0,9 x (T22C escuro) 25,2%±2,2; p<0,001) encontramos 
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diferença entre T24 e T22NC ((T24)11,3±0,5 x (T22NC)14,4±1,4; p=0,72), nem entre T22C e 

T22NC ((T22C)17,1±1,5 x (T22NC)14,4±1,4; p=0,4).  

Apesar disso, os resultados sugerem uma tendência para que os animais em 

T22 apresentem mais atividade locomotora do que aqueles em T24. 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. _ Atividade Locomotora por Fase do Ciclo Claro-Escuro 

A distribuição da atividade locomotora (% por fase), por fase do ciclo CE T24 

e T22, é apresentada na Figura 16.. 

Tanto para o grupo T24 ((T24 claro) 4,7±0,3 x (T24 escuro) 17,8±0,8; p<0,001) quanto 

para o grupo T22C ((T22C claro) 8,9±0,9 x (T22C escuro) 25,2±2,2; p<0,001) encontramos 

menor atividade locomotora na fase clara comparativamente com a fase escura. No 

entanto nos animais em T22NC não foi observada diferença na atividade 

locomotora entre as fase do ciclo CE ((T22NC claro)15,2±1,5 x (T22NC escuro)13,7±1,5; 

Figura 15. Representação gráfica da percentagem de tempo em atividade locomotora ± EP, por 

dia, em ratos sob ciclo CE T24 e T22, em dias T22C e T22NC. No eixo do X são representados 

os ciclos de claro-escuro e no eixo do Y os valores médios, em percentagem, do total de tempo 

em atividade, contabilizados de 128 dias, correspondente a 6 ratos em T24; de 43 dias, 

correspondente a 6 ratos em T22C; e de 32 dias correspondentes a 6 ratos em T22NC. * 

representa a diferença estatística; p<0,05; ANOVA. 
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Figura 15. Representação gráfica da percentagem de tempo em atividade locomotora ± EP, por 
dia, em ratos sob ciclo CE T24 e T22, em momentos T22C e T22NC. No eixo do X são 
representados os ciclos de claro-escuro e no eixo do Y os valores médios, em percentagem, do 
total de tempo em atividade, contabilizados de 128 dias, correspondente a 6 ratos em T24; de 43 
dias, correspondente a 6 ratos em T22C; e de 32 dias correspondentes a 6 ratos em T22NC. * 
representa a diferença estatística; p<0,05; ANOVA.  
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menor atividade locomotora na fase clara comparativamente com a fase escura. No 

entanto nos animais em T22NC não foi observada diferença na atividade locomotora 

entre as fase do ciclo CE ((T22NC claro)15,2%±1,5 x (T22NC escuro)13,7%±1,5; p=0,99). Os 

resultados sugerem que em momentos T22NC ocorre um deslocamento da atividade 

locomotora para a fase clara. 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

 

  

 No grupo T22NC os animais apresentam mais atividade locomotora na fase clara 

quando comparada com a mesma fase nos dias T24 e T22C ((T22NC claro) 15,2%±1,5x 

(T24 claro) 4,7%±0,3; p<0,001 ; ((T22NC claro) 15,2%±1,5x (T22C claro) 8,9%±0,9; p=0,025). Por outro 

lado, não foi observada diferença entre as fases de claro em T24 e T22C ((T24) 4,7%±0,3 
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p=0,99). Os resultados sugerem que em dias T22NC ocorre um deslocamento da 

atividade locomotora para a fase clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No grupo T22NC os animais apresentam mais atividade locomotora na fase 

clara quando comparada com a mesma fase nos dias T24 e T22C ((T22NC claro) 

15,2±1,5x (T24 claro) 4,7±0,3; p<0,001 ; ((T22NC claro) 15,2±1,5x (T22C claro) 8,9±0,9; p=0,025). 

Por outro lado, não foi observada diferença entre as fases de claro em T24 e T22C 

((T24) 4,7±0,3 x (T22C) 8,9±0,9; p=0,079), mas numericamente há uma tendência para 

maior atividade no claro de T22C.  

O que significa que existe uma tendência geral para maior atividade 

locomotora na fase de claro em T22, independentemente de ser dia T22C ou 

Figura 16. Representação gráfica da percentagem de tempo em atividade locomotora ± EP, por 

fase de claro e fase de escuro, em ratos sob ciclo CE T24 e T22, em T22C T22NC. No eixo do X 

são representadas as fases dos ciclos claro-escuro e no eixo do Y os valores médio em 

percentagem, do total de tempo em atividade na fase de claro e de escuro em cada ciclo claro 

ou escuro contabilizados de 128 dias, correspondente a 6 ratos em T24; de 43 dias, 

correspondente a 6 ratos em T22C; e de 32 dias correspondentes a 6 ratos em T22NC. 

(*)representa a diferença estatística entre fazes escura; (#) representa a diferença estatística entre 

fazes claras; p<0,05; MANOVA. 
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Figura 16. Representação gráfica da percentagem de tempo em atividade locomotora ± EP, por 
fase de claro e fase de escuro, em ratos sob ciclo CE T24 e T22, em T22C e T22NC. No eixo do 
X são representadas as fases dos ciclos claro-escuro e no eixo do Y os valores médio em 
percentagem, do total de tempo em atividade na fase de claro e de escuro em cada ciclo claro 
ou escuro contabilizados de 128 dias, correspondente a 6 ratos em T24; de 43 dias, 
correspondente a 6 ratos em T22C; e de 32 dias correspondentes a 6 ratos em T22NC. 
(*)representa a diferença estatística entre fases escuras; (#) representa a diferença estatística 
entre fases claras; p<0,05; MANOVA.  
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x (T22C) 8,9%±0,9; p=0,079), mas numericamente há uma tendência para maior atividade 

no claro de T22C.  O que significa que existe uma tendência geral para maior atividade 

locomotora na fase de claro em T22, independentemente de ser momento T22C ou 

T22NC, comparativamente com a mesma fase em T24, e que esse aumento é 

significativamente maior em T22NC.  

   Já na fase de escuro é nos animais em T22C que se observa maior atividade 

locomotora comparativamente com a mesma fase em T24 e T22NC ((T22C escuro) 

25,2%±2,2 x (T24 escuro) 17,8%±0,8; p<0,001 ; (T22C escuro) 25,2%±2,2 x (T22NC escuro) 13,7%±1,5; 

p<0,001), não sendo observada diferença significativa entre as fases de escuro de T24 e 

T22NC ((T24 escuro) 17,8%±0,8 x (T22NC) 13,7%±1,5; p=0,19). Desta forma os resultados 

mostram que os animais em momentos T22C apresentam atividade locomotora 

aumentada na fase escura, sugerindo que nos dias de coincidência os animais 

apresentam hiperatividade. 

 

4.2. _ Temperatura Corporal   

4.2.1. _ Perfis Diários de Temperatura Corporal  

   Os perfis diários de temperatura de ratos sob ciclo CE T24 e T22, são 

apresentados na Figura 17..  

   No grupo T24 (ver Figura 17 - A) observa-se que durante a fase clara os animais 

apresentam temperaturas corporais mais baixas (a temperatura corporal desce 

gradualmente até atingir o seu mínimo ≈ 36,5ºC). É na fase escura que o rato atinge a 
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temperatura corporal máxima (≈37,5ºC), mas é visível que a subida da temperatura se 

inicia ainda no final da fase clara, revelando antecipação à noite objetiva. Quando 

comparamos o perfil de temperatura corporal com o de atividade locomotora 

observamos que seguem a mesma curva/distribuição, mostrando os menores valores e 

maiores valores na mesma fase do ciclo, clara e escura, respectivamente.  

   Por outro lado no grupo T22 (ver Figura 17 - B) observa-se que o perfil de 

temperatura em T22C é semelhante àquele observado em T24 onde durante a fase 

clara os animais apresentam temperatura corporal mais baixa. Mas quando analisamos 

o perfil em T22NC observamos o inverso do que é encontrado tanto em T24 como em 

T22C: durante a fase clara, em T22NC, a temperatura corporal sobe gradualmente até 

atingir o seu máximo (≈ 37,3ºC), logo nas primeiras horas do claro. E é na fase de 

escuro que o rato atinge a temperatura corporal mais baixa (≈36,6ºC).  

   Ainda em T22NC é de salientar a existência de um pico de temperatura logo na 

primeira hora do escuro, que possivelmente representa uma resposta reativa à noite 

objetiva (situação que também é visível no perfil de atividade locomotora).    

   Tal como ocorre no grupo T24 quando compararmos o perfil de temperatura 

corporal com o de atividade locomotora observamos que em T22C os traçados 

seguem a mesma curva, mostrando os valores mínimos e máximos na mesma fase do 

ciclo, claro e escuro, respectivamente.   

   Já em momentos T22NC observamos que essa relação se perde, e no ZT 09, o 

pico de atividade observado não é acompanhado pelo aumento da temperatura, 

sugerindo a independências destas duas variáreis rítmicas.   
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Figura 17. Representação gráfica do perfil diário da temperatura corporal, de ratos, sob ciclo 

CE T24 (A) e sob ciclo CE T22 (B), em dias T22C e T22NC. No eixo do X são representadas 

as horas (Zeitgeber time) e no eixo do Y a temperatura corporal em ºC, a área sombreada 

representa o escuro no ciclo CE. Valores médio por hora ± EP, contabilizados de 110 dias, 

correspondente a 10 ratos; de 32 dias, correspondente a 8 ratos em T22C; e de 22 dias de, 

correspondentes a 8 ratos em T22NC 
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Figura 17. Representação gráfica do perfil diário da temperatura corporal, de ratos, sob ciclo 
CE T24 (A) e sob ciclo CE T22 (B), em momentos T22C e T22NC. No eixo do X são 
representadas as horas (Zeitgeber time) e no eixo do Y a temperatura corporal em ºC, a área 
sombreada representa o escuro no ciclo CE. Valores médio por hora ± EP, contabilizados de 
110 dias, correspondente a 10 ratos; de 32 dias, correspondente a 8 ratos em T22C; e de 22 
dias de, correspondentes a 8 ratos em T22NC. 
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4.2.2. _ Temperatura Corporal por Fase do Ciclo Claro-Escuro 

    O valor médio da temperatura corporal, na fase clara e escura, nos ciclos CE 

T24 e T22 é apresentado na Tabela 1.   

   Não foram observadas diferenças entre a fase clara de T24 e T22C ((T24 claro) 

36,64ºC ± 0,02 x (T22C claro) 36,68ºC ± 0,05; p=0,95) nem entre a fase escura ((T24 escuro) 

37,41ºC ± 0,02 x (T22C escuro) 37,28ºC ± 0,06; p=0,84), mostrando que os valores médio de 

temperatura corporal na fase clara e escura não diferem entre T24 e T22 em dias de 

coincidência.   

   No entanto os animais, na fase clara, em T22NC, apresentam temperatura 

corporal mais elevada comparativamente com a fase clara tanto em T24 ((T22NC claro) 

37,14ºC ± 0,06 x (T24 claro) 36,64ºC ± 0,02; p<0,001) como em T22C ((T22NC claro) 37,14ºC ± 0,06 

x (T22C claro) 36,68ºC ± 0,05; p<0,001).   
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4.2.2. _ Temperatura Corporal por Fase do Ciclo Claro-Escuro"

O valor médio da temperatura corporal, na fase clara e escura, nos ciclos CE 

T24 e T22 é apresentado na Tabela 1.  

Não foram observadas diferenças entre a fase clara de T24 e T22C ((T24 claro) 

36,64 ± 0,02 x (T22C claro) 36,68 ± 0,05; p=0,95) nem entre a fase escura ((T24 escuro) 37,41 ± 

0,02 x (T22C escuro) 37,28 ± 0,06; p=0,84), mostrando que os valores médio de 

temperatura corporal na fase clara e escura não diferem entre T24 e T22 em dias de 

coincidência.  

No entanto os animais, na fase clara, em T22NC, apresentam temperatura 

corporal mais elevada comparativamente com a fase clara tanto em T24 ((T22NC 

claro) 37,14 ± 0,06 x (T24 claro) 36,64 ± 0,02; p<0,001) como em T22C ((T22NC claro) 37,14 ± 

0,06 x (T22C claro) 36,68 ± 0,05; p<0,001).  
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Ciclo claro-escuro Fase Temperatura Corporal (ºC) 

Claro 36,64 ± 0,02 
T24 

Escuro 37,41 ± 0,02 

Claro 36,68 ± 0,05 
T22C 

Escuro 37,28 ± 0,06 

Claro 37,14 ± 0,06 # 
T22NC 

Escuro 36,8 ± 0,05 * 

Tabela 1. Temperatura corporal, na fase de claro, em ratos 

sob ciclo CE T24 e de T22 em dias T22C e T22NC.  

"

Valor médio± EP, contabilizados de 110 dias, correspondente a 

10 ratos em T24; 32 dias, correspondente a 8 ratos em T22C; e 

de 22 dias correspondentes a 8 ratos em T22NC.(*)representa a 

diferença estatística entre fazes escura; (#) representa a 

diferença estatística entre fazes claras; p<0,05; MANOVA. 

"

Tabela 1. Temperatura corporal em ratos sob ciclo CE T24 
e de T22 em dias T22C e T22NC.   
 

Valor médio± EP, contabilizados de 110 dias, correspondente a 
10 ratos em T24; 32 dias, correspondente a 8 ratos em T22C; e 
de 22 dias correspondentes a 8 ratos em T22NC.(*)representa a 
diferença estatística entre fases escura; (#) representa a 
diferença estatística entre fases claras; p<0,05; MANOVA.  
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   O oposto foi encontrado na fase escura, onde em T22NC os animais apresentam 

temperaturas corporais mais baixas comparativamente com a mesma fase em T24 

((T22NC escuro) 36,8ºC ± 0,05 x (T24 escuro) 37,41ºC ± 0,02; p<0,001) e em T22C ((T22NC escuro)  

36,8ºC ± 0,05 x (T22C escuro) 37,28ºC ± 0,06; p<0,001).   

   Estes resultados sugerem uma inversão no perfil da temperatura corporal 

durante os momentos de não coincidência, onde os animais apresentam temperaturas 

mais altas durante o dia e mais baixas durante a noite.  

 

 

4.3. _ Ciclo Sono-Vigília  

4.3.1. _ Padrão de Distribuição Diário do Ciclo Sono-Vigília  

   O padrão de distribuição diário do ciclo SV (% de estágio por hora) de ratos sob 

ciclo CE T24 e T22 é apresentado na Figura 18.  

   Graficamente podemos observar, no grupo T24 (ver Figura 18 - A), que os 

animais permanecem mais tempo em vigília na fase escura. Já durante a fase clara os 

animais apresentam mais sono, no qual o SOL é o que mais se verifica.   

   Tal como tinha sido observado para a distribuição de atividade-repouso e ritmo 

de temperatura em T24, também aqui, a distribuição do sono e vigília está 

perfeitamente sincronizada com o ciclo CE externo.  
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Figura 18. Representação gráfica do perfil diário do ciclo sono-vigília, de ratos, sob ciclo CE T24 

e T22, e dias T22C e T22NC. No eixo do X são representadas as horas (Zeitgeber time) e no eixo 

do Y a percentagem de cada estágio, a área sombreada representa o escuro no ciclo CE. 

Valores médio por hora, contabilizados de 20 dias, correspondente a 6 ratos em T24; de 20 dias, 

correspondente a 6 ratos em T22C; e de 22 dias, correspondente a 6 ratos em T22NC 
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Figura 18. Representação gráfica do perfil diário do ciclo sono-vigília, de ratos, sob ciclo CE T24 
e T22, e momentos T22C e T22NC. No eixo do X são representadas as horas (Zeitgeber time) e 
no eixo do Y a percentagem de cada estágio, a área sombreada representa o escuro no ciclo 
CE. Valores médio por hora, contabilizados de 20 dias, correspondente a 6 ratos em T24; de 20 
dias, correspondente a 6 ratos em T22C, e de 22 dias, correspondente a 6 ratos em T22NC.  
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   Assim como os animais do grupo T24, observa-se que durante a fase escura  

em momentos T22C (ver Figura 18 - B) os animais se mantêm mais tempo acordados. 

Já na fase clara os animais apresentam mais sono, sendo o SOL o que mais prevalece,  

o que também se assemelha ao observado em animais sob ciclo CE de 24h.   

   Mais uma vez, por analogia com o que foi observado na distribuição de atividade 

e repouso em dias de coincidência, a fase de sono coincide com a fase clara e a fase 

de vigília com a fase escura. Graficamente, observa-se ainda uma redução na 

quantidade de SP comparativamente com o perfil dos animais em T24.  

   Por outro lado é visível que a distribuição do sono e vigília em momentos T22NC 

(ver Figura 18 - C) é diferente daquele encontrado tanto em momentos T22C como 

T24, uma vez que a vigília e o sono se encontram mais fragmentados e aparentemente 

fora de fase. Os dados sugerem que em T22NC houve o deslocamento da vigília para a 

fase clara e de SOL para a fase escura, e graficamente, tal como em T22C, também se 

observa uma redução na quantidade de SP comparativamente com o perfil dos 

animais em T24.  

  

4.3.2. _ Distribuição Dos Estágios Do Ciclo Sono-Vigília  

   A distribuição dos estágios do ciclo SV (% de estágio por dia) nos ciclos CE T24 

e T22 é apresentada na Figura 19.  

   Não foi observada diferença significativa para a percentagem de tempo em 

vigília entre os grupos T24, T22C e T22NC. ((T24) 45,1% ± 1,1 x (T22C) 41,4% ± 1,9;p=0,38); 
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((T24) 45,1% ± 1,1 x (T22NC) 42,8% ± 1,1;p=0,92 ); ((T22C) 41,4% ± 1,9 x (T22NC) 42,8% ± 1,1;p=0,99). 

O resultado mostram que os 3 grupos apresentam quantidade de vigília semelhante ao 

longo do dia.   

   Mas ao analisarmos o sono de ondas lentas verificamos que os animais em 

T22C e T22NC apresentam mais SOL comparativamente com os animais em T24 

((T22C) 55,1% ± 1,9 x (T24) 45,1% ± 1; p<0,001), ((T22NC) 53,8% ± 1,2 x (T24) 45,1% ± 1; p<0,001). Já 

entre momentos T22C e T22NC não foi observada diferença significativa na quantidade 

de SOL ((T22C) 55,1% ± 1,9 x (T22NC) 53,8% ± 1,2; p=0,99).  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Representação gráfica da percentagem de tempo em cada estágio do ciclo sono- 
vigília ± EP, em ratos sob ciclo CE T24 e T22 em momentos T22C e T22NC. No eixo do X são 
representados os estágios do ciclo SV e no eixo do Y a percentagem de tempo em cada estágio. 
Valores médios contabilizados de 20 dias, correspondente a 6 ratos em T24; de 20 dias, 
correspondente a 6 ratos em T22C; e de 23 dias correspondentes a 6 ratos em T22NC. (SC) 
representa o tempo não classificado. (*) representa a diferença estatística para SOL; (#) 
representa a diferença estatística para SP; p<0,05; MANOVA. 
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  Assim, os resultados mostram que, independentemente de estarem em 

momentos de coincidência ou não coincidência, os animais em T22 apresentam maior 

percentagem de SOL comparativamente com os animais em T24. 

   Relativamente à percentagem de SP, observa-se nos padrões diários de T22C e 

T22NC uma diminuição da percentagem deste estágio, comparativamente  com o 

grupo T24. ((T24) 6,4% ± 0,5 x (T22C) 2,3% ± 0,6; p=0,014); ((T24) 6,4% ± 0,5 x (T22NC) 2,2% ± 0,5; 

p=0,094), já entre momentos T22C e T22NC não foi observada diferença estatística 

((T22C) 2,3% ± 0,6 x (T22NC) 2,2% ± 0,5; p=1).   

   Assim, os dados mostram que os animais em dias T22 tem uma redução 

significativa da quantidade de SP comparativamente com o controle.    

   Para a percentagem de tempo quando o estágio é “não classificado” (SC) não 

foram observadas diferenças significativas entre grupos. ((T24) 4% ± 0,7 x (T22C) 1,2% ± 0,2; 

p=0,76); ((T24) 4% ± 0,7 x (T22NC) 1,1% ± 0,2; p=0,73); ((T22C) 1,2% ± 0,2 x (T22NC) 1,1% ± 0,2; p=1).  

  

4.3.3. _ Distribuição dos Estágios do Ciclo Sono-Vigília por Fase do 

Ciclo Claro-Escuro.  

   A distribuição de cada estágio (% de estágio por fase) por fase dos ciclos CE 

T24 e T22 esta representada na Tabela 2.  

   Durante a fase escura em T24 os animais apresentam maior percentagem de 

vigília comparativamente com a fase clara ((T24 escuro) 67,7% ± 2,3 x (T24 claro) 22,5% ± 1,7; 

p<0,001). Por outro lado a percentagem de sono, tanto SOL como SP, é maior na fase 
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clara ((T24 SOL claro) 64% ± 2 x (T24 SOL escuro) 26,3% ± 1,6; p<0,001); ((T24 SP claro) 8,5% ± 0,9 x  

(T24 SP escuro) 2,4% ± 0,3; p=0,01).   

   Assim como no grupo T24, nos animais em T22C também foi observada maior 

percentagem de tempo em vigília na fase escura ((T22C escuro) 58,8% ± 2,5 x(T22NC claro) 

23,9% ± 1,9; p<0,001), e maior percentagem de tempo em SOL na fase clara ((T22C claro) 

71,4% ± 1,9  x (T22C escuro) 38,8% ± 2,3; p<0,001). Em T22C não foi encontrada diferença 

significativa para SP entre a fase clara e escura ((T22C claro) 3% ± 0,7 x (T22C escuro) 1,5% ± 

0,5; p=0,46).  

   Já em T22NC, contrariamente ao que foi observado nos animais em T24 e T22C, 

verificou-se maior percentagem de tempo em vigília na fase clara ((T22NC claro) 47% ± 1,8 

x (T22NC escuro) 38,5% ± 1,2; p=0,017), e maior tempo em SOL na fase escura ((T22NC escuro) 

57,7% ± 1,5 x (T22NC claro) 49,9% ± 1,7; p=0,0093), sugerindo uma inversão no padrão de 

sono, tal como tinha sido observado no padrão de distribuição diário, com o 

deslocamento da vigília para a fase clara e de sono para a fase escura.   

   No entanto o mesmo padrão de SP encontrado em T22C matem-se em T22NC, 

uma vez que não foi observada diferença significativa para a percentagem de tempo 

em SP entre a fase clara e escura ((T22NC claro) 1,9% ± 0,3 x (T22NC escuro) 2,4% ± 0,6; p=1).  

   A maior percentagem de vigília na fase clara foi observada em T22NC ((T22NC 

claro) 47%± 1,8 x (T24 claro) 22,5% ± 1,7; p<0,001); ((T22NC claro) 47% ± 1,8 x (T22C claro) 23,9% ± 

1,9; p<0,001). Já entre T24 e T22C não foi encontrada diferença significativa entre a 

percentagem de vigília para esta fase ((T24 claro) 22,5% ± 1,7 x (T22C claro) 23,9% ± 1,9; p=1).  
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   Assim os resultados mostram que os animais em T22NC apresentam mais vigília 

do que os outros grupos, na fase clara, resultado que acompanha o da atividade 

locomotora, onde também na fase clara em T22NC os animais apresentam mais 

atividade. 

   Em linha com esta observação, os dados mostram que foi na fase clara em 

T22NC que se verificou menor percentagem de SOL, comparativamente com a mesma 

fase em T24 e em T22C ((T24 claro) 64% ± 2 x (T22NC claro) 49,9% ± 1,7 x; p<0,001) ((T22C claro) 

71,4% ± 1,9 (T22NC claro) 49,9% ± 1,7 X; p<0,001). Sendo que não foi observada diferença 

significativa para a percentagem de SOL entre a fase clara de T24 e T22C ((T24 claro) 

64% ± 2 x (T22C claro) 71,4% ± 1,9; p=0,057).   

 

 

 Vigília SOL SP SC 

      

T24   
Claro 22,5 ± 1,7 64 ± 2 8,5 ± 0,9 5,2 ± 0,8 

Escuro 67,7 ± 2,3 26,3 ± 1,6 2,4 ± 0,3 2,9 ± 0,7 

      

T22C   
Claro 23,9 ± 1,9 71,4 ± 1,9 3 ± 0,7 1,6 ± 0,4 

Escuro 58,8 ± 2,5 38,8 ± 2,3 1,5 ± 0,5 0,8 ± 0,2 

     

T22NC   
Claro 47 ± 1,8 49,9 ± 1,7 1,9 ± 0,3 1 ± 0,2 

Escuro 38,5 ± 1,2 57,7 ± 1,5 2,4 ± 0,6 1,3 ± 0,2 

 

 

Tabela 2. Percentagem de cada estágio do ciclo SV, por fase clara e 
escura, em ratos sob ciclo CE T24 e T22 em momentos T22C e 
T22NC. 

Valor médio± EP por fase clara e escura em cada ciclo CE, contabilizados de 20 
dias, correspondente a 5 ratos em T24; de 20 dias, correspondente a 6 ratos em 
T22C; e de 23 dias correspondentes a 6 ratos em T22NC. (SC) representa o tempo 
não classificado, onde não foi possível identificar o estágio ou houve falha de sinal. 
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   Por outro lado, foi na fase escura em momentos T22NC onde se observou maior 

percentagem de SOL ((T22NC escuro) 57,7% ± 1,5 x (T24 escuro) 26,3% ± 1,6; p<0,001); ((T22NC 

escuro) 57,7% ± 1,5x (T22C escuro) 38,8% ± 2,3; p<0,001), ainda na fase escura, em T22C a 

percentagem de SOL é maior comparativamente com a mesma fase em T24 ((T22C 

escuro) 38,8% ± 2,3 x (T24 escuro) 26,3% ± 1,6; p<0,001). O que significa que na fase escura 

em T22 os animais apresentam mais SOL comparativamente com a mesma fase em 

T24, independente de estarem em momentos T22C ou T22NC.   

   Em linha com este resultado observa-se que a maior percentagem de vigília na 

fase escura foi encontrada nos animais em T24 ((T24 escuro) 67,7% ± 2,3 x (T22C escuro) 

58,8% ± 2,5  ; p=0,0025) ; ((T24 escuro) 67,7% ± 2,3 x (T22NC escuro) 38,5% ± 1,2; p<0,001), e ainda 

na fase escura, em momentos T22C os animais apresentam mais vigília do que em 

momentos T22NC ((T22C escuro) 58,8% ± 2,5 x (T22NC escuro) 38,5% ± 1,2; p<0,001).  

   Em conjunto com os dados de atividade locomotora onde na fase escura os 

animais em momentos T22C foram os que apresentaram mais atividade, podemos 

então afirmar que em menos tempo de vigília estes animais apresentaram mais 

atividade, sugerindo hiperatividade na fase escura em momentos T22C.   

   Estes resultados sugerem portanto uma inversão no padrão de sono dos 

animais em momentos T22NC, com o deslocamento da vigília para a fase clara e do 

SOL para a fase escura.  

  Quanto à percentagem de SP na fase clara, foi em T24 onde se observou maior 

percentagem deste estágio ((T24 claro) 8,5% ± 0,9 x (T22C claro) 3% ± 0,7; p=0,007); ((T24 claro) 

8,5% ± 0,9 x (T22NC claro) 1,9% ± 0,3; p<0,001).  Sendo que não foi observada diferença na 
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percentagem de SP entre as fases claras de momentos T22C e T22NC ((T22C claro) 3% ± 

0,7 x (T22NC claro) 1,9% ± 0,3; p<0,57).    

   Já na fase escura não foram observadas diferenças, para a percentagem de SP, 

entre nenhum dos grupos experimentais (p>0,05). 

   Desta forma os resultados mostram que houve uma redução significativa na 

quantidade de SP na fase clara do grupo T22 comparativamente com T24, 

independentemente de os animais se encontrarem em dias de coincidência ou não 

coincidência.  

  Relativamente à percentagem de tempo quando o estágio é “não classificado” 

(SC), embora numericamente se observe uma diminuição da quantidade em T22, não 

foram encontradas diferenças significativas intra grupo (entre fase clara e escura) nem 

entre os grupos (p>0,05).  
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5_Discussão  
 
Ritmo de Atividade Locomotora  
 
 Os ratos em condição de dessincronização forçada, de ciclo CE simétrico de 22 

horas (11h Claro:11h Escuro), apresentaram, tal como descrito por Campuzano et al. 

(1998), a expressão de dois componentes rítmicos de atividade locomotora, sendo um 

componente sincronizado com o ciclo CE de 22 horas, com um período de 1320 ± 3,31 

min, e outro componente em livre-curso, com período de 1486 ± 11,46 min, 

caracterizando a dissociação do ritmo circadiano da atividade locomotora.  

 Os nossos resultados estão de acordo com aqueles encontrados por de la Iglesia 

et al (2004), onde os animais apresentaram a expressão de dois componentes rítmicos 

de atividade locomotora, um com período de 1320 min sincronizado com o ciclo CE de 

22 horas, e outro com período de 1498 ± 1,8 min (livre-curso > 24h). Os resultados 

estão também de acordo com o trabalho de Cambras et al (2007) onde também foram 

observados dois componentes rítmicos de atividade locomotora com período de 1320 

min e outro de 1500 ± 5 min. 

 Adicionalmente ao trabalho de Campuzano et al. (1997),  Horácio de La Iglesia e 

colaboradores (de la Iglesia et al., 2004), demonstraram que a dissociação 

comportamental poderia ser explicada por uma dissociação funcional entre a parte 

ventrolateral (vl) e dorsomedial (dm) do núcleo supraquiasmático. Eles mostraram de 

forma clara que ratos submetidos ao ciclo CE simétrico de 22 horas apresentaram 

expressão distinta de genes envolvidos na ritmicidade circadiana. Quando o animal 

está sincronizado a um ciclo CE de 24 horas, a expressão do gene Per1 ocorre durante 
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o dia subjetivo e a do Bmal1 na noite subjetiva em todo o núcleo supraquiasmático, 

durante a dessincronização forçada, a expressão dos genes Per1 e Bmal1 ocorre 

separada nas regiões vl e dm dos NSQs. Quando há coincidência da fase de atividade 

com a fase escura, há uma expressão do Per1 no vl, sugerindo que a porção 

ventrolateral seja a responsável pelo componente sincronizado com o ciclo CE de 22 

horas. Por outro lado, a expressão gênica ocorreu na região dorsomedial dm quando a 

fase de atividade ocorreu durante a fase clara do ciclo CE, sugerindo que a porção 

dorsomedial seja responsável pelo componente  não-sincronizado. Esse trabalho 

destaca o papel funcional do modelo de dissociação no ritmo circadiano da atividade 

locomotora. 

 Durante a expressão dos dois componentes rítmicos (T22 e T>24) destacam-se 

momentos de coincidência da fase endógena com CE ambiental (T22C) e momentos 

de não coincidência (T22NC). O foco do nosso estudo foi exatamente neste dois 

momentos, que apesar de descritos ainda não tinham sido investigados de forma 

detalhada quanto às mudanças no padrão de atividade locomotora, temperatura 

corporal e ciclo sono-vigília.  

 Segundo a análise da expressão gênica, Horácio de La Iglesia et al (2004), mostra 

que em momentos de coincidência, o dia subjetiva (fase de repouso endógena) 

coincide com o dia objetivo (fase clara) e a noite subjetiva (fase de atividade endógena) 

coincide com a noite objetiva (fase escura), por outro lado, em momentos de não 

coincidência observa-se a inversão do padrão de atividade - atividade locomotora fora 

de fase - onde a fase de repouso fica alocada na fase escura e a fase de atividade 

alocada na fase clara, ou seja, o dia subjetiva (fase de repouso) coincide com a noite 
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objetivo (fase escura) e a noite subjetiva (fase de atividade) coincide com o dia objetiva 

(fase clara). 

 Os resultados encontrados no nosso trabalho, com base na expressão rítmica da 

atividade locomotora, estão de acordo com a literatura, e mostram claramente uma 

recorrência entre momentos de coincidência e de não coincidência ao longo dos dias, 

com um intervalo aproximado de 3 dias entre eles. 

 

 

 

 O trabalho de Cambras et al (2007) que descreve a dessincronização forçada em 

ratos, a longo prazo, mostra que em animais mantidos sob ciclo CE de 22h, os ritmos 

de atividade locomotora e SOL, mantêm um ciclo de aproximadamente 22h, 

sincronizado com o ciclo CE externo; e que o ritmo da temperatura corporal e SP 

seguem em livre curso (>24h). Sugerindo que a região vl, que recebe a informação 

luminosa pelas vias retinianas, regula os ritmos de atividade e SOL; e a região dm, que 

perde a comunicação/acoplamento, com a região vl, gera o livre curso, responsável 

 

Figura 20. Representação gráfica da atividade locomotora de um rato 
mantido sob ciclo claro-escuro simétrico de 22h (T22), com detalhe dos 
momentos de coincidência e de não coincidência.  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pelo ritmo da temperatura corporal e SP. 

 No nosso trabalho, ao observarmos o padrão de atividade, temperatura e sono, 

especificamente em momentos de coincidência e de não coincidência observamos 

alterações características desses momentos. 

  Observou-se um aumento de atividade geral nos animais em T22C 

comparativamente com os animais controle, uma vez que em T24 os animais 

apresentaram atividade em 11,26% das 24h (equivalente a 10,32% em 22h), e em 

T22C os animais apresentam atividade locomotora em 17,06% das 22h. Ou seja em 

momentos de coincidência a atividade geral é superior aquela observada nos animais 

controle.  

 O aumento de atividade geral deve-se principalmente ao aumento significativo de 

atividade na fase escura (fase de atividade endógena) onde os animais em T22C 

apresentam atividade em 25,24% da fase escura comparativamente com os animais 

em T24 que apresentam 17,81% (equivalente a 16,32% em 11h).  

 Por outro lado, em T22NC, é visível o deslocamento da atividade da fase escura 

para a fase clara – inversão da relação de fases - uma vez que os animais apresentam 

atividade locomotora em 15,17% da fase clara e 13,67% da fase escura. Ou seja, em 

T22NC, os animais apresentam atividade locomotora em 15,17% da fase clara, valor 

significativamente superior ao observado nos animais controle com atividade em 

apenas 4,47% da fase clara (equivalente a 4,09% em 11h). 

 Sugere-se então que o processo de alteração da ritmicidade circadiana é um 

elemento indutor de aumento de atividade locomotora – hiperlocomoção - e que em 

dias de coincidência esse aumento está sincronizado com a fase escuro do ciclo CE 
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externo mas que em dias de não coincidência se apresenta fora de fase.   

 O trabalho de Neto et al (2006) mostra que os animais dissociados, submetidos 

ao teste de campo aberto, apresentam atividade exploratória aumentada 

comparativamente com os animais controle.  

 Sabe-se que o nível de atividade motora dos animais favorece o acoplamento dos 

osciladores circadianos. Campuzano et al (1999) encontraram que a presença de uma 

roda-de-atividade e a maior atividade motora em ratos mantidos em T22, impediu o 

surgimento do padrão de dissociação, sugerindo que a dissociação é favorecida 

quando a mobilidade do animal é reduzida, e que a diminuição do feedback da 

atividade locomotora sobre o sistema circadiano facilita a dissociação dos 

componentes do ritmo de atividade.  

 Os dados de atividade locomotora do nosso trabalho, juntamente com os dados 

apresentados na literatura sugerem que a condição de ciclo CE T22, que provoca 

perturbações na ritmicidade circadiana, possa induzir uma resposta de aumento da 

atividade locomotora com o objetivo de facilitar o acoplamento entre os osciladores 

circadianos.  

 É ainda de salientar que nos animais em T22NC é visível um pico reativo, na 

primeira hora da fase escura, observado tanto no perfil de atividade como de 

temperatura. Este pico sugere ser uma resposta reativa ao início do escuro, sugerindo 

um fenômeno de mascaramento.  

 A expressão de ritmos endógenos é afetado por dois mecanismos que dependem 

do ciclo CE externo. Um deles é o mecanismo de sincronização do relógio com o CE 

que define se o animal estará ativo durante o dia ou durante a noite. O outro é o efeito 
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de mascaramento em que a luz ou escuro provoca em variáveis controladas ou não 

pelo relógio biológico (Redlin e Mrosovsky,1999). O efeito da luz, na fisiologia e 

comportamento pode ser entendido como mascaramento, alterando a expressão 

endógena dos ritmos endógenos (Aschoff 1960, Scheer et al 2005). 

 Sugere-se assim que no caso dos animais em momento de não coincidência, 

onde o ritmo de atividade locomotora se apresenta fora de fase, o pico de atividade 

apresentado no inicio do escuro se deva ao efeito mascarador da luz. Nesse pico de 

atividade é expressa a atividade locomotora reflexa ao escuro, atividade reativa, e que 

por isso decai rapidamente, sugerindo uma predominância do efeito de mascaramento 

sobre a sincronização. Sugere-se ainda que o aumento da temperatura nessa primeira 

hora de escuro surja como consequência do aumento de atividade locomotora, ou 

seja, também aqui se revela um fenômeno de mascaramento, em que o aumento da 

atividade faz elevar o ritmo da temperatura corporal dos animais.  

 

Ritmo de Temperatura Corporal  

No nosso trabalho os animais controle (T24) apresentaram temperatura mais 

baixa durante a fase clara, com valor médio de 36,64 ºC ± 0,2, comparativamente com 

a fase escura com valor médio de 37,41ºC ± 0,02, valores que estão de acordo com o 

observado na literatura. Segundo o trabalho de Satoh et al (2006), o rato, como animal 

noturno apresenta temperatura mais alta durante a fase escura e mais baixa durante a 

fase clara, o que acompanha o maior nível de atividade durante a fase escura e menor 

durante a fase clara.  
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Mas em ciclo CE T22, ao observarmos o padrão do ritmo de temperatura, 

especificamente em momentos de coincidência e de não coincidência observamos 

alterações características desses momentos.  

Como já foi referido o trabalho de Cambras et al (2007) mostra que em ratos sob 

CE T22 o ritmo da temperatura corporal seguem em livre curso (>24h). Mas ao 

observarmos a temperatura corporal, em momentos de coincidência, verificamos que 

esta está sincronizado com as fases do ciclo CE externo, com temperatura mais alta 

durante a fase escura (37,28 ºC ± 0,06) e mais baixa durante fase clara (36,68 ºC ± 

0,05), e que acompanha o ritmo de atividade locomotora, tal como observado nos 

animais controle.   

Por outro lado em momentos de não coincidência o ritmo de temperatura 

corporal está em antífase com o ciclo CE externo uma vez que durante a fase clara 

(37,14 ºC ± 0,06) a temperatura media é mais alta do que durante a fase escura 

(36,8+/- 0,05), no entanto o ritmo de temperatura acompanha o ritmo de atividade 

locomotora observado em momentos de não coincidência.  

Sabe-se que em animais noturnos o ritmo circadiano dos neurônios do NSQs 

está em antífase com o ritmo circadiano da temperatura, sabe-se ainda que os NSQs 

controlam o ritmo endógeno de temperatura, o que sugere que elevados níveis de 

atividade dos neurônios dos NSQs diminuam a temperatura corporal em animais 

noturnos (Welsh et al 1995, Scheer at al 2001, Satoh et al 2006). Ou seja, tal como 

podemos observar em momentos de não coincidência, outros estudos mostram que 

em animais noturnos a luz durante a fase de escuro leva a um aumento da atividade de 

neurônios dos NSQs ao nível do que ocorre na fase de claro, diminuindo a temperatura 
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corporal para níveis correspondentes aos encontrados na fase clara (Meijer et al 1996; 

Satoh et al 2006). 

Estes resultados apóiam a hipótese de que a exposição à luz durante a noite 

subjetiva pode induzir um estado fisiológico semelhante aquele encontrado durante a 

fase de claro, pela indução da atividade dos neurônios dos NSQs que estão ativos 

durante a fase clara.  

Este fenômeno parecer ser válido tanto para animais noturnos ou diurnos. De 

fato em ratos noturnos, a exposição à luz durante a noite subjetiva faz com que os 

animais apresentem características fisiológicas correspondente à fase de claro, como 

diminuição da temperatura corporal (tal como observado nos animais em momento de 

não coincidência), diminuição do ritmo cardíaco e da concentração de corticoesterona 

(Buijs et al 1999, Scheer et al 2005). Enquanto que num humano diurno, a exposição à 

luz durante a fase escura provoca aumento da temperatura, do ritmo cardíaco e da 

concentração de corticosterona, também estas, características que correspondem à 

fase clara (Scheer and Buijs 1999, Scheer et al 2004).  

Por outro lado, estudos mostram que em ratos com lesão nos NSQs, mantidos 

em escuro constante, a temperatura corporal matem-se constante, assumindo um 

valor intermédio entre a temperatura da noite subjetiva e do dia subjetivo (de ratos sem 

lesão dos NSQs também sob escuro constante). O que sugere que o NSQ tem um 

efeito duplo na termoregulação, e que em animais noturnos regula o aumento da 

temperatura durante a noite subjetiva e diminuição durante o dia subjetivo, 

independentemente do ritmo de atividade locomotora. Mostrando assim o caráter 
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endógeno do ritmo de temperatura corporal com base no caráter excitatório e inibitório 

dos NSQs (Scheer et al 2005). 

 

Padrão do Ciclo Sono-Vigília  

 Com base na avaliação do padrão do ciclo sono e vigília de ratos em condição de 

sincronização ao ciclo CE de 24h, observamos que, como animal noturno, o rato 

apresenta a fase de vigília predominantemente na fase escura e o sono durante a fase 

clara do ciclo CE, assim, a duração do tempo de sono, tanto SOL como sono REM, em 

animais sob ciclo CE T24, é menor durante a noite do que durante o dia. 

 Observamos que o tempo total de sono, para os animais controle, ocupa 51,48% 

das 24 horas do dia, valor de acordo com o descrito na literatura, os trabalhos de 

Hoshino (2008) e Andersen et al (2001) mostram que  os animais dormem durante 

cerca de 47,5% a 54% das 24 horas do dia. 

Verificamos ainda que os animais em T24 dormem durante 72,2% da fase clara 

e 28,7% da fase escura do ciclo CE, valores estes também de acordo com a literatura, 

onde segundo os trabalhos de Hoshino (2008) e Andersen et al (2001), o rato dorme 

cerca de 62% a 85% da fase clara e 15% a 33% da fase escura. 

 Quanto à distribuição das fase do ciclo de sono nos animais controle, foram 

observados valores na ordem dos 45,1% de SOL e 6,38% de SP, o que se revela de 

acordo com os valores descritos na literatura. Segundo os trabalhos de Borbély e 

Neuhaus (1979), Hoshino (2008) e Andersen et al (2001) a distribuição das fase do ciclo 

de sono nas 24 horas do ciclo CE, é de 38,1% a 44,3 % para SOL e 9,4% a 11% para 

SP. No entanto a menor quantidade de SP encontrada pode ter sido em decorrência 
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da metodologia de análise.  

  Como já foi referido, no estudo desenvolvido, os ratos em condição de 

dessincronização forçada de ciclo CE T22, expressam dois componentes rítmicos de 

atividade locomotora (T22 e >T24), alem disso os trabalhos de Cambras et al (2007) e 

Lee et al (2009) mostram ainda que o ritmo de SOL, mantêm um ciclo de 

aproximadamente 22h, e que os ritmos da temperatura corporal e SP seguem em livre 

curso (>T24). No nosso trabalho ao avaliamos o sono destes animais, especificamente 

em fase de coincidência (T22C) e de não coincidência (T22NC), observando, também, 

a existência de alterações na dinâmica do sono, comparativamente com os animais 

controle.   

 De uma forma geral, tanto em T22C e T22NC observamos que os animais 

apresentam aumento significativo do SOL e diminuição do SP, comparativamente com 

os animais controle.  

 Sugere-se então uma desregulação nos fatores que influenciam a organização do 

ciclo sono-vigília. Sabe-se que tanto a organização dos períodos de vigília e de sono 

quanto a duração dos mesmos dependem de processos circadianos (Processo C) e 

homeostáticos (Processo S) (Davis et al 1999; Roth & Roehrs 2000; Lee et al 2009; 

Mota Gomes et al 2010; Borbely et al 2001; Wirz-Justice 2006). É a interação entre os 

processos homeostático e circadiano que determina a distribuição temporal  bem 

como a duração dos estados de vigília e sono (Davis et al 1999; Roth & Roehrs 2000; 

Lee et al 2009; Mota Gomes et al 2010; Borbely et al 2001; Wirz-Justice 2006).  

 Desta forma sugere-se que o fato de os nosso animais em T22 apresentarem 

aumento significativo do SOL pode ser devido ao fato de apresentarem também maior 
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percentagem de atividade locomotora durante o tempo de vigília, e consequentemente 

maior pressão homeostática do sono. 

 Isto é, uma vez que os fatores homeostáticos representam a “necessidade de 

dormir”, provavelmente vinculada à acumulação de moléculas metabólicas 

hipnogênicas durante o período de vigília. E uma vez que os fatores homeostáticos são 

determinados pela vigília anterior, e geram a “pressão da vigília”, influenciando a 

intensidade e quantidade de SOL e modulando a propensão circadiana ao sono (Davis 

et al 1999; Roth & Roehrs 2000; Lee et al 2009; Mota Gomes et al 2010; Borbely et al 

2001; Wirz-Justice 2003), o fato de em T22 os animais apresentarem maior 

percentagem de atividade locomotora durante o tempo de vigília justifica um maior 

acumulo de moléculas metabólicas hipnogênicas durante o tempo de vigília, 

aumentando, consequentemente, a “necessidade de dormir”, e como resposta 

homeostática é gerado o aumento de SOL. 

 Mas é quando olhamos separadamente as fases de claro e escuro que surgem as 

diferenças entre T22C e T22NC.  

 Em T22C os animais apresentam diminuição da vigília principalmente na fase 

escura comparativamente com a mesma fase em T24. Relembrando os dados de 

atividade locomotora, os animais em T22C apresentam a atividade aumentada também 

durante a fase escura, com mais 8% de atividade locomotora, comparativamente com 

a mesma fase em T24. Ou seja, os animais na fase escura dos momentos de 

coincidência, com menos tempo de vigília que os animais controle, ainda assim, 

apresentam mais atividade locomotora, revelando um episodio de hiperlocomoção. 

Verifica-se ainda que para animais em T22C a percentagem de SOL é maior 
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principalmente na fase escura. Mais uma vez, com base na resposta homeostática ao 

aumento da pressão da vigília, justifica-se o aumento do SOL principalmente na fase 

escura, comparativamente com os animais do grupo controle.  

 Por outro lado, em T22NC, os animais na fase clara apresentam extensão da 

vigília (o dobro do valor observado em T24) e diminuição do SOL (sensivelmente 

metade do observado em T24). Se a este valores juntarmos o fato de que estes 

animais tem apenas 10% a mais de atividade do que os controle, apesar de 

apresentarem o dobro da vigília dos mesmos, podemos estar perante uma situação 

reveladora de insônia. Isto porque, na fase clara, em que deveria estar a dormir, o 

animal está imóvel, mas na maior parte do tempo está acordado.  

 Por sua vez, sugere-se que a insônia durante a fase de repouso, provoque o 

acúmulo de substâncias hipnogênicas, e com isso o aumento da “necessidade de 

sono” - pressão homeostática -, a compensação é feita com o aumento de SOL 

durante a fase escura, fase onde os animais apresentam diminuição da vigília (metade 

do valor encontrado em T24) e aumento do SOL (sensivelmente o dobro do valor 

encontrado em T24). Ainda na fase escura, que naturalmente seria a fase ativa 

endógena, uma vez que os animais, em momento de não coincidência, passam mais 

tempo em SOL, esta resposta à extensão da vigília, revela-se como hipersonia ou 

hipoatividade. 

 Como já foi referido outro dos resultados encontrados foi a diminuição do SP na 

fase de sono, tanto em animais em T22C como T22NC.  

  Baseado na idéia de um sistema de interação inibitório que controla o SOL e 

o SP, os trabalhos de Achermann e Borbély (1992), sugere que o SP é inibido pela 
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pressão da atividade de ondas lentas, e só é expresso quando a pressão do SOL está 

abaixo de um determinado limiar. De acordo  com esta observação os nossos dados 

sugerem então que o aumento da atividade locomotora gera um aumento da pressão 

de SOL, fazendo com que o SP seja menos expresso, isto é, o aumento da pressão de 

SOL “empurrar” o SP e com isso aumenta a sua latência e diminui a sua duração. Esta 

observação é mais evidente em T22NC, uma vez que o sono está a ser expresso fora 

de fase.     
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6_Conclusão 

 Os nossos resultados permitem concluir que em ratos Wistar com dissociação da 

ritmicidade circadiano em ciclo CE de 22 horas (11:11), apresentaram modificações 

relativamente ao ritmo de atividade locomotora, temperatura corporal e organização do 

ciclo sono-vigília, que foram observadas, especificamente, em momentos de 

coincidência e de não coincidência de fase endógena com fase do ciclo CE. 

 

As modificações observadas foram:  

  

1.   Aumento de atividade locomotora principalmente em momentos de coincidência, 

comparativamente com os animais controle; 

2.  Inversão do padrão de atividade locomotora, temperatura corporal e ciclo sono-

vigília em momentos de não coincidência;  

3.  Aumento do SOL e diminuição do SP, tanto em momentos de coincidência como 

em momentos de não coincidência;  
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8_Anexo  

Parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, referente ao projecto “Caracterização do perfil do ciclo sono-

vigília em ratos com dissociação da ritmicidade circadiana“ aprovado na data de 13 de 

setembro de 2010, sob protocolo número 038/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




