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RESUMO 

Introdução: O sistema circadiano possui projeções neurais para o Sistema Nervoso 

Autônomo (SNA), interferindo diretamente na modulação simpático-vagal do sistema 

cardiovascular. Perturbações no sistema circadiano, como por exemplo as mudanças de 

fase no ciclo claro-escuro (CE), tem sido relacionadas ao risco de surgimento de doenças 

cardiovasculares, devido ao aumento do tônus simpático cardíaco e redução dos intervalos 

RR (iRR). Objetivo: Investigar a interação entre o Sistema de Temporização 

Circadiano e o controle autonômico cardíaco de ratos. Materiais e método: Foram 

utilizados 18 ratos Wistar (♀; idade=139,9 ± 32,1 dias; peso=219,5 ± 16,2 g), alocados em 

três grupos distintos: Controle (GC), Atraso de fase em 6h (GAT) e Avanço de fase em 6h 

(GAV). Foram excluídos três animais durante a coleta de dados (GC/GAT/GAV - n=5 

cada).Telêmetros foram implantados cirurgicamente em cada animal, para aquisição 

contínua de sinais de eletrocardiograma - ECG (duração de 21 dias no GC e 28 dias no 

GAT/GAV). Foi estabelecido um ciclo CE 12h:12h, com início do claro às 18:00h e início do 

escuro às 06:00h. Os animais do GC permaneceram no mesmo ciclo durante todo o período 

experimental, enquanto que, no 14º dia de registro, o GAT e o GAV foram submetidos a um 

atraso e um avanço em 6h, respectivamente. Durante todo o período experimental, 

registrou-se a Atividade Locomotora (AL), a média da Frequência Cardíaca (mFC) e as 

variáveis relacionadas aos iRR [média dos iRR (mRR), SDNN, RMSSD, BF, AF e razão 

BF/AF]. Todos os dados foram analisados em blocos de 3 e 7 dias, quanto a presença de 

ritmo circadiano, valores do Cosinor - mesor, amplitude e acrofase (teste t pareado), relação 

de fase, diferenças entre claro e escuro (teste t independente), médias a cada 30 minutos ao 

longo de cada série temporal (ANOVA two way com post hoc de Bonferroni). Os dados do 

bloco B1, M1 e M2 do GC serviram como valores de referência para as comparações entre 

os blocos de análise do GAT/GAV. Resultados: Observou-se ritmicidade circadiana nas 

variáveis de AL, mRR e mFC(p<0,01). Verificou-se relação de fase entre as variáveis 

mRR/mFC e a AL nos três grupos, sendo menos estável no GAV. No GC, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os blocos, em nenhuma das análises(p>0,05). 

Nos blocos de 7 dias dos grupos experimentais, verificou-se redução significativa de 

mRR(p=0,04) e mFC(p=0,03) no GAT, e de AF(p=0,02) no GAV; além disso, entre os blocos 

de 3 dias, observou-se um aumento significativo de BF/AF(p=0,04) no GAT, bem como das 

variáveis mRR(p=0,03), SDNN(p=0,04), RMSSD(p=0,04), BF(p=0,01) e AF(p=0,02) no GAV. 

Constatou-se que as diferenças entre as médias da mRR, mFC e AL nas fases de claro e 

escuro não foram significativas após as mudanças de fase em alguns dos blocos analisados 

nos grupos experimentais. Não foram encontrados resultados significativos na comparação 

das variáveis rítmicas a cada 30 minutos ao longo de toda a série experimental, exceto pela 

diminuição significativa de mRR no meio da fase do escuro em B2 e no início da fase de 

claro em B3 (p<0,01). Conclusão: os avanços e atraso de fase (6h) alteraram o controle 

autonômico cardíaco nos grupos experimentais através da redução temporária da VFC. Os 

avanços de fase, aparentemente, tiveram maior influência negativa nesse processo, em 

relação aos atrasos de fase. 

 

Palavras-chave: Frequência cardíaca; Ritmo circadiano; Luz. 
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ABSTRACT 
Introduction: The circadian system has neural projections for the Autonomic Nervous System 

(ANS), directly interfering with sympathetic-vagal modulation of the cardiovascular system. 

Disturbances in the circadian system, such as phase changes in light-dark cycle (LD), has 

been related to the risk of development of cardiovascular diseases due to increased 

sympathetic tone and reduction o Heart Rate Variability (HRV - RR intervals). Purpose: 

Investigate the interaction between Circadian Timing System and cardiac autonomic control 

in rats. Materials and methods: We used 18 Wistar rats (♀, age = 139.9 ± 32.1 days, weight 

= 219.5 ± 16.2 g), divided into three distinct groups: Control (CG), phase delay of 6h (GDe) 

and phase advance of 6h (GAd). Three animals were excluded during data collection 

(CG/GDe/GAd - n=5). Telemeters were surgically implanted in each animal for continuous 

acquisition of electrocardiographic (ECG) signals (duration of 21 days in the CG and 28 days 

in GDe/ GAd). A LD cycle was established 12h: 12h, beginning of light at18:00h and dark at 

06:00h. The animals remained in the same CG LD cycle throughout the experimental period, 

while, on the 14th day of registration, the GDe and GAd underwent a delay and an advance 

in 6h, respectively. Throughout the experimental period, the locomotor activity (LA), the 

mean heart rate (mHR) and variables related to iRR [mean RR (mRR), SDNN, RMSSD, LF, 

HF and LF/ HF ratio ] were recorded. All data were analyzed in blocks of 3 and 7 days, for 

the presence of circadian rhythm, values of Cosinor - mesor, amplitude and acrophase 

(paired t test), phase relationship, differences between light and dark (t test independent), 

averages every 30 minutes along each time series (two-way ANOVA with post hoc 

Bonferroni). The data block B1,M1 and M2 in CG served as benchmarks for comparisons 

between series of analysis of the GAT/GAV. Results: We observed circadian rhythmicity in 

the variables LA, mRR and mFC(p<0.01). mRR and mFC showed phase relationship with the 

LA in all three groups, being less stable in GAd. In the CG, no significant differences 

between blocks were found in any of the analyzes(p>0.05). Among the 7 day blocks, there 

was a significant reduction in mRR(p=0.04) and mFC(p=0.03) in GDe and significant 

reduction in HF mean(p=0.02) in GAd; and between 3 day blocks, a significant increase of 

LF/HF(p= 0.04) in the GDe; besides mRR(p=0.03), SDNN(p=0.04), RMSSD (p=0.04), LF 

(p=0.01) and HF(p=0.02) significant increase in the GAd. It was found that the differences 

between the means of the mRR, LA and mFC in light and dark phases were not significant 

after phase changes in some of the blocks/moments (GDe and GAd). No significant results 

were found when comparing rhythmic variables means every 30 minutes over the blocks, 

except for a significant decrease in mRR at the middle of the dark phase (B2) and the start of 

light phase (B3) - (p<0.01). Conclusion: phase advances and delays (6h) altered cardiac 

autonomic control in the experimental groups by temporarily HRV decrease. Phase 

advances apparently had greater negative interference in this process, in relation to the 

phase delays. 

 

Key-words: Heart rate; Circadian Rhythm; Light. 
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1.1 RITMOS BIOLÓGICOS 

Os ritmos biológicos são oscilações de natureza endógena, que estão 

relacionados com diversos aspectos bioquímicos, comportamentais e funcionais de 

quase todos os seres vivos. Esses ritmos possuem diferentes períodos de oscilação, 

isto é, o tempo necessário para que um ciclo se torne completo. Podem ser 

classificados como ultradianos, que são ritmos com períodos menores do que 20 horas, 

como por exemplo, o ritmo cardíaco; ritmos infradianos, que apresentam períodos 

maiores do que 28 horas, como por exemplo, o ciclo menstrual nos seres humanos ou o 

ciclo estral em alguns animais; e ritmos circadianos, que possuem períodos com 

duração aproximada de 24 horas, como a variação da temperatura corporal ao longo do 

dia, por exemplo.  

Os ritmos circadianos são gerados a partir de um sistema de temporização 

interno e podem sincronizar ao ambiente a partir de diferentes zeitgebers que, por sua 

vez, consistem em ciclos ambientais que favorecem a sincronização de diferentes 

ritmos, como por exemplo, o ciclo claro-escuro (CE). A relação de sincronização entre 

diferentes ritmos circadianos, em função de pistas ambientais e ocorrendo em períodos 

aproximados de 24 horas, é chamada de relação de fase '(MARQUES et al., 2003).  

Diferentes padrões rítmicos são observados no sistema orgânico e, em uma 

situação de homeostase, esses padrões se ajustam entre si de uma maneira harmônica 

por meio de relações de fase, determinando a organização temporal interna (OTI), que 

é mantida de acordo com a estabilidade do sistema circadiano. A OTI é essencial para 

a otimização das funções orgânicas com a possibilidade de um menor gasto energético 

e para a capacidade dos seres vivos de estarem preparados para mudanças no 

ambiente (MARQUES et al., 2003). 

O sistema circadiano é controlado, principalmente, pelo Núcleo Supra-

Quiasmático (NSQ), localizado na região anterior do hipotálamo, logo acima do quiasma 

óptico (HUANG et al., 2011; MORRIS, AESCHBACH & SCHEER, 2012). O NSQ é 

caracterizado como o principal marca-passo dos ritmos circadianos, ou seja, tem a 

função de oscilador central. Cada célula nervosa presente no NSQ tem sido 

considerada como um oscilador e o processo de sincronização seria resultante dos 

mecanismos de acoplamento entre essas células, em associação a osciladores 

periféricos, localizados em diferentes regiões do cérebro e até mesmo em outros órgãos 

(WEINERT, 2005). 

Embora algumas alterações temporais e ambientais possam gerar perturbações 

na organização do meio interno, o sistema circadiano tem a capacidade de se adaptar e 

se reorganizar, para reestabelecimento de um componente rítmico. Esse fenômeno é 

conhecido como plasticidade do sistema circadiano e está diretamente relacionado com 

a OTI.  No entanto, a depender das características do meio externo, as perturbações no 

sistema circadiano podem transpassar temporariamente sua capacidade plástica, 

ocasionando a perda dos padrões de ritmicidade. Esse efeito tem sido associado ao 

risco de surgimento de patologias em vários sistemas orgânicos, como por exemplo os 
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sistemas endócrino e cardiovascular (SCHEER et al., 2001; PREUSS et al., 2008; 

SCHWARTZ et al., 2011; WU et al., 2011; THOMPSON et al., 2013). 

 

1.2 INTERAÇÕES ENTRE O SISTEMA CIRCADIANO E O CONTROLE AUTONÔMICO 

CARDÍACO 

 

Há evidências de que o sistema circadiano, a partir do NSQ, possui projeções 

neurais para o Sistema Nervoso Autônomo (SNA). Dessa forma, o sistema circadiano 

interfere diretamente nas funções simpática e parassimpática em diversos sistemas 

orgânicos. No sistema cardiovascular, por exemplo, essa influência é determinante para 

o controle autonômico cardíaco (SCHEER, DOORNEN & BUIJS, 2004). 

Embora seja sabido que o coração tem a capacidade de gerar ritmos e regular 

sua contratilidade a partir de estímulos próprios relacionados à atividade do nodo sino-

atrial, tem sido demonstrado que a modulação simpático-vagal (ou seja, o equilíbrio 

entre as funções simpática e parassimpática do SNA) exerce influência nesse processo. 

De certa forma, esses fatores evidenciam que o sistema circadiano tem um papel 

importante no controle autonômico cardíaco (SZTAJZEL, 2004; PICCIONE et al., 2005; 

FOTIADIS & FORGER, 2013). 

As conexões neurais entre o NSQ e SNA, importantes para o controle 

autonômico cardíaco, são provenientes de neurônios GABAérgicos e glutamatérgicos 

que são projetados para o núcleo paraventricular do hipotálamo. A partir dessa 

estrutura, existem projeções neurais secundárias para regiões de atuação do SNA, 

como: o núcleo do tracto solitário, responsável pela integração das informações 

captadas pelos barorreceptores; o núcleo ambíguo, que é onde se originam projeções 

de neurônios pré-ganglionares parassimpáticos para o coração; e regiões da medula 

espinhal, na qual se localizam neurônios motores de atividade simpática e projeções de 

neurônios pré-ganglionares simpáticos para o coração (STRAUSS, 2003). 

A modulação simpática cardíaca está diretamente relacionada à estimulação dos 

nervos no coração, através das projeções neurais dos neurônios pré-ganglionares e 

motores, localizados na medula. Os axônios desses neurônios enervam o coração e, 

por meio da liberação de catecolaminas (ex; adrenalina e noradrenalina), geram 

vasoconstricção e estimulam o nodo-sinoatrial, ocasionando o aumento de sua 

atividade e, consequentemente, promovendo um aumento da força contrátil do coração 

e da Frequência Cardíaca (FC).  

A modulação parassimpática é gerada por meio de estímulos vagais realizados, 

principalmente, pelos neurônios pré-ganglionares localizados no núcleo ambíguo, que 

fazem sinapses com neurônios pós-ganglionares presentes no coração e, através da 

liberação de acetilcolina, ocasionam a diminuição da atividade sinusal, com redução da 

FC e vasodilatação (PUMPRLA et al., 2002; CARNEVALI & SGOIFO, 2014). 

Adicionalmente, a modulação vagal depende diretamente de dois fatores 

importantes: (i) dos estímulos captados pelos barorreflexos, mediados pelos neurônios 

presentes no tracto solitário e que regulam a liberação de acetilcolina no coração; (ii) 
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pela respiração, através de estímulos oriundos de projeções neurais dos centros 

respiratórios e por receptores aferentes que são ativados durante a inspiração. Esses 

mecanismos estimulam os neurônios GABAérgicos, que influenciam na modulação da 

atividade parassimpática no coração (CARNEVALI & SGOIFO, 2014).  

 

1.3 AVALIAÇÃO DO CONTROLE AUTONÔMICO CARDÍACO 

 

Existem algumas formas de avaliar o controle autonômico cardíaco, a partir de 

marcadores circadianos. Alguns estudos sugerem a utilização da melatonina, que é um 

hormônio secretado pela glândula pineal durante a noite (essencialmente na ausência 

de luz). Altos níveis da secreção desse hormônio têm sido relacionados ao aumento da 

atividade parassimpática, auxiliando na diminuição da FC e funcionando como um 

modulador simpático-vagal (BURGESS et al., 2001; HARRIS, BURGESS & DAWSON, 

2001; MUTOH et al., 2003). Porém, as evidências acerca dessas afirmações ainda não 

foram totalmente esclarecidas e, além disso, a avaliação da função simpática através 

do uso da melatonina ainda não está claramente estabelecida. 

 Outras formas de avaliação da VFC, na condição de repouso, são os testes de 

avaliação autonômica. Um dos principais testes é o de Ewing, que avalia a função 

autonômica em função de mudanças de decúbito e manobras de esforço, levando em 

consideração as variáveis hemodinâmicas de pressão arterial e FC. Esse teste é 

realizado em associação ao exame de ECG ou pela aquisição da FC com uso de 

frequencímetro cardíaco. Entretanto, não configura um teste específico para identificar 

o predomínio da atividade simpática ou parassimpática no sistema cardiovascular. 

Com isso, mais recentemente, diversos estudos têm utilizado a variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC), que constitui uma ferramenta simples, não invasiva e de 

fácil aplicabilidade na avaliação das funções autonômicas do coração. A VFC, de um 

modo geral, é avaliada pelos intervalos RR (iRR), que correspondem aos intervalos de 

tempo (em escala de milissegundos) entre os picos de onda R de cada batimento 

cardíaco, em curtas ou longas séries temporais (TASK FORCE OF THE EUROPEAN 

SOCIETY OF CARDIOLOGY & THE NORTH AMERICAN SOCIETY OF PACING AND 

ELECTROPHYSIOLOGY, 1996; TOGO & YAMAMOTO, 2001; BONNEMEIER et al., 

2003; HADDAD et al., 2009). 

 

1.4 VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (VFC) 

 

 Na maioria das vezes, os iRR são obtidos pelo exame de Eletrocardiograma 

(ECG), em curtos períodos de tempo (em intervalos de tempo que variam de cinco 

minutos a 24 horas), de forma que os dados registrados são usualmente analisados 

através de índices de domínio de tempo e análise espectral da frequência. As principais 

variáveis de domínio de tempo são a média e desvio padrão dos iRR (mRR), o SDNN, a 

RMSSD e o valor de pNN50, enquanto que as variáveis de espectro de frequência mais 

utilizadas são as Baixas Frequências (BF), Altas Frequências (AF) e a razão BF/AF. 
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Existem ainda as Frequências Muito Baixas  (FMB) e Frequência Ultra Baixas (FUB), 

mas o significado fisiológico e funcional dessas variáveis ainda é alvo de discussões na 

literatura científica (BILCHICK & BERGER, 2006).   

 As variáveis de domínio de tempo levam em consideração o aumento ou 

diminuição da VFC, de modo que representam a modulação simpático-vagal como um 

todo e sua relação específica com a atividade simpática ou parassimpática ainda não 

está claramente evidenciada. A mRR é a variável básica de domínio de tempo, que 

representa a média (em ms) dos intervalos de tempo entre picos RR consecutivos. Essa 

variável é inversamente proporcional à FC e oferece parâmetros de derivação 

importantes para a análise do controle autonômico cardíaco, sendo um marcador da 

regulação da atividade cardíaca (KLEIGER, STEIN & BIGGER, 2005). 

 O SDNN é a sigla em inglês que denomina o desvio padrão de todos os iRR  

normais, mensurados em batimentos cardíacos consecutivos, durante um período de 24 

horas. É uma das variáveis de domínio de tempo mais utilizados na análise da VFC. A 

variável RMSSD calcula a raiz quadrada da média (ao quadrado) da soma das 

diferenças entre iRR consecutivos em um período de 24 horas. A RMSSD representa a 

variação média dos iRR entre os batimentos cardíacos e acredita-se que esteja 

relacionada com a modulação vagal do SNA. O valor de pNN50 representa o percentual 

das diferenças entre intervalos RR consecutivos e maiores que 50 ms ao longo de 24 

horas. Todas essas variáveis são derivadas dos iRR e são utilizadas para identificar o 

aumento ou diminuição da VFC (TASK FORCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF 

CARDIOLOGY & THE NORTH AMERICAN SOCIETY OF PACING AND 

ELECTROPHYSIOLOGY, 1996; KLEIGER, STEIN & BIGGER, 2005; BILCHICK & 

BERGER, 2006). Nesse contexto, para que seja possível o avaliar o controle 

autonômico cardíaco de uma maneira mais precisa, as variáveis de espectro de 

frequência também devem ser levadas em consideração na análise da VFC (PUMPRLA 

et al., 2002). 

 As variáveis de domínio de frequência da VFC representam a variância 

(oscilações) dos iRR sob a forma de função de frequência (fase, amplitude, etc). São 

bastante variáveis e apresentam parâmetros diferentes entre humanos e animais. 

Adicionalmente, os valores de frequência dos iRR são comumente calculados em 

unidades relativas de poder espectral (power) em relação ao somatório total das 

oscilações do iRR em um determinado período de tempo  (YI et al., 2014).  

 As baixas frequências (BF), variam em uma escala de 0,04 a 0,15 Hz nos 

humanos e de 0,01 a 1,0 Hz em ratos. Os valores de BF estão frequentemente 

associados à predominância de atividade simpática no coração, entretanto, também 

apresentam relação com a atividade parassimpática em menor escala. Já as altas 

frequências (AF) variam em uma escala de 0,15 a 0,40 Hz em humanos e de 1,0 a 3,0 

Hz em ratos). O poder espectral das AF apresenta uma forte associação com a 

modulação da atividade do nervo vago, isto é, o aumento da atividade parassimpática a 

partir dos mecanismos de respiração, explicados anteriormente.  Finalmente, a razão 
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entre as BF e AF (BF/AF) representa a modulação simpático-vagal como um todo 

(BUSEK et al., 2005; CARNEVALI & SGOIFO, 2014). 

  

1.5 A PERDA DA RITMICIDADE CIRCADIANA E SUA INFLUÊNCIA NA VFC 

  

 Várias são as alterações que podem afetar o sistema interno de temporização, 

ocasionando a dessincronização dos ritmos circadianos. Uma delas é o deslocamento 

de fase no ciclo claro-escuro, em curtos ou longos intervalos de tempo. As viagens 

transmeridianas, por exemplo, são situações em que esses deslocamentos ocorrem, 

causando os sintomas de "jet lag" (ex: fadiga, insônia, irritabilidade e etc). O trabalho 

em turnos alternados também tem sido considerado como um fator persistente de 

desorganização do sistema circadiano, devido às alterações de fase no ciclo CE e no 

ciclo sono-vigília (REILLY, WATERHOUSE & EDWARDS, 2009).  

 Claramente, a ocorrência dessas alterações gera perturbações no meio interno 

e, dessa forma, afeta o sistema circadiano e a OTI. A repetição da ocorrência e/ou 

aumento do tempo de exposição a esses eventos interferem ainda mais negativamente 

nos padrões de sincronização dos ritmos circadianos (PREUSS et al., 2008). 

 Já foi demonstrado que a VFC em humanos, ao longo de períodos de 24 horas, 

é influenciada por componentes rítmicos. Evidências semelhantes já foram encontradas 

em ratos, inclusive acerca da relação que existe entre as oscilações geradas pelo NSQ 

e a modulação simpático-vagal (MAKINO et al., 1997; SCHEER et al., 2001; SCHEER, 

DOORNEN & BUIJS, 2004).  

Levando em consideração esses aspectos, estudos recentes evidenciaram que 

perturbações no sistema circadiano poderiam ocasionar alterações persistentes no 

SNA, caracterizadas, de um modo geral, pelo aumento crônico do tônus simpático no 

sistema cardiovascular. Esse efeito, consequentemente, reduziria a VFC e poderia 

trazer implicações clínicas ao indivíduo, como o surgimento de patologias 

cardiovasculares e aumento do risco de morte súbita. (BODREAU et al., 2012; 

BODREAU, DUMONT & BOIVIN, 2013; BODREAU et al., 2013; YOSHIZAKI et al., 

2013).  

 De forma específica, os avanços e atrasos de fase no ciclo CE representam um 

modelo comumente utilizado para simular os efeitos do "jet lag" em modelos animais, 

como por exemplo, em ratos (KOTT, LEACH & YAN, 2012; WOOD et al., 2013). Para 

tal, inicialmente, é estabelecido um determinado ciclo CE e, em seguida, os horários de 

início do claro/escuro são avançados ou atrasados em uma certa quantidade de horas, 

conforme o modelo demonstrado na Figura 1. Entretanto, não encontramos na literatura 

científica a utilização desse modelo para avaliar os efeitos de deslocamentos de fase 

sobre a VFC. 

 Então, torna-se necessária a investigação de aspectos, como: o quanto essas 

perturbações, em curtos períodos de tempo, são capazes de alterar o controle 

autonômico cardíaco; a capacidade de reorganização e adaptação do sistema 
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circadiano em função desses deslocamentos; e o que acontece com a modulação 

simpático-vagal em função de diferentes tipos de deslocamento (avanços ou atrasos). 

Nesse contexto, o presente estudo propõe a investigação mais detalhada acerca 

das alterações de fase no ciclo claro-escuro, levando em consideração a plasticidade 

do sistema circadiano e a influência que esse processo tem sobre a variabilidade da 

frequência cardíaca; além do melhor entendimento sobre os mecanismos que envolvem 

o risco de surgimento de doenças cardiovasculares.  

 

 

Figura 1 - Representação da sincronização  dos ritmos de atividade e repouso de um rato, diante 
dos desafios temporais de atraso e avanço de fase. No caso, as fases do ciclo CE foram avançadas e 
atrasadas em 8 horas. O actograma da esquerda representa o ciclo de atividade/repouso de um rato, 
sincronizando a um atraso no ciclo CE. O actograma da direita mostra o mesmo efeito em função de um 
avanço de fase. Fonte: REFINETTI, 2006. 
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         2 OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

- Investigar a interação entre o Sistema de Temporização Circadiano e o controle 

autonômico cardíaco. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar os parâmetros rítmicos circadianos da VFC, nas variáveis de domínio de 

tempo (mRR, SDNN e RMSSD) e de domínio de frequência (BF, AF e BF/AF), em 

ratos; 

- Avaliar o efeito do atraso em 6 horas no ciclo CE, sobre a VFC; 

- Avaliar o efeito do avanço de 6 horas no ciclo CE, sobre a VFC; 
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       3 HIPÓTESE E PREDIÇÕES 
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3.1 HIPÓTESE 

  O Sistema de Temporização Circadiano modula funcionalmente o controle 

autonômico cardíaco. Por isso, os momentos de dessincronização ocasionados pelas 

mudanças de fase no ciclo CE, geram uma perturbação temporária no meio interno 

que, por sua vez, atinge o SNA, interferindo na modulação simpático-vagal no sistema 

cardiovascular e alterando a VFC. 

 

3.2 PREDIÇÕES 

P1: Durante a fase de desorganização temporal interna, os animais que foram 

submetidos a atrasos e avanços de fase apresentam uma redução da VFC, com 

aumento do tônus simpático, em proporções diferentes, de acordo com a manipulação 

realizada. 

P2: Existe uma relação de fase entre a atividade locomotora e os intervalos RR (e 

também a frequência cardíaca), que é interrompida em razão dos avanços e atrasos no 

ciclo claro-escuro, e que é reajustada à nova fase dos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       4 MATERIAIS E MÉTODO 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E AMOSTRA 
 

Trata-se de um estudo experimental, realizado no Laboratório de Neurobiologia e 

Ritmicidade Biológica (LNRB), localizado no Centro de Biociências da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os procedimentos da pesquisa só foram 

realizados após o parecer favorável da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da UFRN, por meio do protocolo de nº 031/2013 (Apêndice A).  

Para compor a amostra, foram selecionados, aleatoriamente, 18 ratos Wistar (♀), 

com idade entre três e seis meses (139,9 ± 32,1 dias). As fêmeas foram retiradas de 

seis ninhadas diferentes, separadas em caixas distintas. Inicialmente, foi realizada uma 

triagem em cada ninhada, com o objetivo de selecionar apenas os animais que 

atendessem aos seguintes critérios: ter o peso entre 200 e 250 gramas; não apresentar 

nenhuma deformidade ou patologia aparente; e não estar em fase de gestação. Em 

seguida, foi realizada a randomização, por meio de sorteio, de modo que, em cada 

caixa, os animais foram enumerados e apenas as fêmeas com números sorteados 

foram selecionadas para utilização na pesquisa. 

Após o processo de seleção, os animais (peso: 219,5 ± 16,2 g) foram alocados 

em três grupos distintos, de maneira não probabilística: o grupo controle (GC - n=6), em 

que a fase de claro e escuro se iniciaram às 18:00h e 06:00h, respectivamente; o grupo 

de atraso (GAT - n=6), no qual foi estabelecido um atraso de fase de 6 horas, em 

relação ao GC; e o grupo de avanço (GAV – n=6), no qual foi realizado um avanço de 

fase de 6 horas, em relação ao GC.  

Foram excluídos do estudo os animais que apresentassem um ou mais dos 

seguintes aspectos: sinais de infecção associados ou não à alterações cicatriciais da 

pele; não sincronização ao ciclo CE estabelecido; ou que morressem durante a 

realização do experimento. Dessa forma, foram excluídos três animais da amostra total, 

sendo um de cada grupo, devido à presença de sinais de infecção e/ou não 

consolidação da cicatrização da pele após os procedimentos operatórios. Assim, a 

amostra final do estudo foi composta por 15 animais (GC - n=5; GAT - n=5; GAV - n=5). 

 

4.2 PROCEDIMENTOS 

4.2.1 ACOMODAÇÃO DOS ANIMAIS 

Previamente, antes da realização de qualquer procedimento experimental, todos 

os animais foram acomodados em gaiolas individuais de polipropileno (30 x 19 x 13 

cm), por um período de sete dias, de modo que permaneceram no mesmo ciclo CE que 

foi adotado posteriormente para o GC. Esse procedimento teve como objetivo o 

favorecimento da ambientação dos animais para a fase experimental. Tanto na fase de 

acomodação quanto durante os procedimentos, as gaiolas foram posicionadas dentro 

de módulos de isolamento com sistema de ventilação interna (Figura 2), em um 

ambiente fechado e climatizado (temperatura: 23 ± 1°C). Durante todo esse período, os 

animais tiveram disponibilidade de  alimento e água ad libtum. 
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Figura 2 - Módulo de isolamento para ambientação e manutenção dos animais. Adaptado com 
sistema de ventilação e exaustão de odores, sistemas de iluminação (LED) para controle do ciclo claro-
escuro, e sensores de infravermelho para captação da atividade locomotora. Para cada módulo, foram 
posicionadas paralelamente um máximo de quatro gaiolas, sendo cada uma delas posicionada sobre 
sistemas de recarga dos telêmetros. 
 

De forma padronizada, acima de cada gaiola foi colocado um emissor de LED 

(luz branca), com intensidade ajustada em aproximadamente 180 lux, confirmada pelo 

uso de um luxímetro digital (Minipa, modelo MLM 1010). Os emissores serviram para o 

estabelecimento do ciclo CE (12h: 12h), controlado por um sistema de temporização 

automática (SAP, UFRN, Brasil). Também foram colocados sensores de infravermelho 

(Focus 2000, Apex) a cerca de 10 cm acima das gaiolas, para que fosse possível 

monitorar a atividade locomotora (AL) dos animais, de forma contínua. Ainda, foi 

posicionado um sistema de recarga de baterias de telêmetros (Telemetry Research, 

New Zeland) sob cada gaiola. 

 

4.2.2 IMPLANTE DOS TELÊMETROS 

 Após o período de acomodação, os telêmetros (Telemetry Research, New 

Zeland), dotados de dois pares de eletrodos (Figura 3), foram implantados nos animais 

para aquisição dos intervalos RR, com base na metodologia de Weils et al. (2009). Para 

tal, inicialmente, os animais foram submetidos ao jejum pré-operatório (alimento e água) 

por um período de 12 horas.  

Previamente aos procedimentos operatórios, foram tomados os seguintes 

cuidados: foi preparada uma mesa metálica de cirurgia, específica para pequenos 

animais, esterilizada com álcool a 70%, e envelopada com papel de proteção 

descartável; todos os instrumentos cirúrgicos foram esterilizados em autoclave; 

realizou-se assepsia no ambiente da cirurgia, utilizando álcool a 70%; e foram 

separados os materiais de proteção individual, bem como o material cirúrgico 

complementar (gaze e algodão estéreis, soro fisiológico, luvas estéreis, lâmina de 

bisturi nº 20 e fios de sutura 3.0 e 6.0).  
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Figura 3 - Telêmetro implantado em cada um dos animais para aquisição contínua dos 
 intervalos RR. Composto por um corpo, no qual a trama eletrônica e a bateria são 
 encapsulados por  silicone, e dois pares de eletrodos para captação de sinais biológicos. 

 

Em seguida, cada animal foi anestesiado com uso das drogas Ketamina 

(50mg/Kg) e Xilazina (10mg/Kg), administradas via intraperitoneal. Então, somente após 

a constatação da sedação do animal, de modo que este não respondesse mais à 

estímulos dolorosos (preensão das patas), foi realizada a tricotomia nos locais onde 

seriam feitas as incisões cirúrgicas (região do abdômen e área torácica). Também foi 

realizada a limpeza local da pele dos animais, com uso de iodopovidona (antisséptico).  

A partir daí, foram realizadas três incisões: a primeira foi feita na área torácica 

superior direita; a segunda, na área torácica inferior esquerda; e a terceira, foi realizada 

na região abdominal central (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4 - Incisões para implante do corpo e dos pares de eletrodos dos telêmetros. Os 
 eletrodos foram posicionados de forma oblíqua em relação ao tórax do animal, ao longo do vetor 
 de contratilidade cardíaca, visando a otimização do sinal eletrocardiográfico.  
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Os pares de eletrodos dos telêmetros foram cruzados, inseridos pela incisão 

abdominal central e direcionados para a fixação em cada uma das regiões torácicas, 

considerando o vetor de contratilidade cardíaca e o posicionamento do coração. A 

fixação foi feita na musculatura esquelética dessas regiões, utilizando fio de sutura 6.0 

(Shalon - Sertix, Brasil). Em seguida, a incisão abdominal foi aprofundada, para que o 

corpo do telêmetro fosse implantado na porção direita da cavidade peritoneal.  

Depois, as incisões na musculatura abdominal e na pele foram suturadas com 

fios de nylon 6.0 e 3.0 (Shalon – Sertix, Brasil), respectivamente. Adicionalmente, após 

a sutura, a pele foi novamente higienizada com soro fisiológico e antisséptico. Ao 

término dos procedimentos operatórios, aplicou-se em cada animal uma dose de anti-

inflamatório (Dexametasona - 15mg/Kg) e uma dose de antibiótico (amoxicilina 

thihidrato - 10 mg/Kg), administradas via intramuscular. 

Por fim, os animais foram acomodados em uma gaiola higienizada, com 

maravalha limpa e foram posicionados nos mesmos locais em que foram mantidos na 

fase de ambientação. As gaiolas foram colocadas sobre o sistema de recarga das 

baterias dos telêmetros, que permaneceram ligadas continuamente, para evitar a perda 

de sinal (Figura 5). As fêmeas permaneceram em fase de recuperação, durante um 

intervalo de sete dias de pós operatório (PO), de modo que nenhuma manipulação foi 

realizada nesse período. Nessa fase, o registro do ECG e da atividade locomotora 

foram realizados continuamente, apenas para controle da frequência cardíaca e da 

sincronização dos animais ao ciclo CE  estabelecido. 

 

 

Figura 5 - Sistema de recarga dos telêmetros. Foram sintonizados com cada um dos 
 telêmetros e  ligados continuamente. Ambas as placas eletromagnéticas foram posicionadas 
 sob as gaiolas e o sistema eletrônico foi colocado lateralmente às mesmas (a cerca de 15 
 cm de distância das placas). 
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4.2.3 AQUISIÇÃO, CONFIGURAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS DADOS DA VFC 

Os sinais captados pelos pares de eletrodos foram transmitidos continuamente 

pelos telêmetros e enviados para um receptor específico de telemetria (Telemetry 

Research, New Zeland; Figura 6). Este, por sua vez, serviu para enviar os sinais de 

ECG para a unidade de aquisição de dados PowerLab (ADinstruments, United States) 

e, em seguida, para um computador (Figura 7).  

Vale ressaltar que, como ambos os pares de eletrodos foram implantados, foi 

possível obter dois sinais praticamente idênticos para cada animal. Isso foi feito para 

garantir a continuidade do registro em caso de falha de um dos eletrodos.    

        

Figura 6 - Receptores de sinais telemétricos. Os sinais de ECG foram enviados continuamente e 
captados pelos receptores. Cada receptor era sincronizado com apenas um telêmetro, e eram 
conectados com a unidade de aquisição, na qual os sinais de ECG eram processados. 
 
              
 

Figura 7 - Sistema de registro, processamento e análise dos sinais de ECG. O sistema é composto 
pela unidade de aquisição (PowerLab), cujo sinal processado foi visualizado através de um computador, 
com utilização do software LabChart 7 Pro.  

 

Os dados contínuos de ECG foram registrados e visualizados pelo software 

LabChart 7 Pro (ADinstruments, United States; Figura 8), com módulo de análise para 

VFC (Figura 9), do qual foi possível obter as variáveis de domínio de tempo  e espectro 

de frequência relativos aos iRR, além da FC (bpm), ao longo dos dias. A taxa adotada 

para  aquisição dos dados foi de 1000 amostras por segundo. Os iRR foram 

classificados como artefatos, ectópicos e normais; considerou-se como normais apenas 
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os intervalos RR entre 100 e 500 ms; os artefatos e os ectópicos foram excluídos da 

análise. Além disso, as escalas de espectro de frequência foram ajustadas da seguinte 

forma: BF – 0.2 a 0.75 Hz e AF – 0.75 a 2.5 Hz (TEZINI et al., 2008). 

          

  

Figura 8 - Registro dos sinais de ECG - software LabChart 7 Pro. Para cada animal haviam 
 dois canais de registro, que representavam os dois pares de eletrodos. Os sinais de cada canal 
 similar não eram exatamente iguais. Na figura, estão sendo registrados os sinais de ECG de dois 
 animais, simultaneamente. 

 

     
 Figura 9 - Módulo de análise da VFC - software LabChart 7 Pro. O módulo permite a 
 configuração para análise da VFC em ratos, com possibilidade de uso de filtros do sinal. Foi 
 possível configurar o limiar de detecção do sinal, a classificação dos iRR (valores ectópicos, 
 anormais e normais), bem como na escala de frequência dos iRR (BF e AF). 
 
 
 Para análise dos dados da VFC,  a série temporal completa de registro de cada 

grupo foi subdividida em períodos de 30 minutos. Em cada um desses períodos, foi 

selecionado, por conveniência, o melhor intervalo de cinco minutos de registro contínuo 

de iRR, isto é, com o mínimo possível de interferência e/ou perda de sinal. Para cada 
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um desses intervalos, foram obtidas as médias das variáveis de domínio de tempo: iRR 

(mRR), SDNN e RMSSD; da Frequência Cardíaca (mFC); e das variáveis de espectro 

de frequência: BF, AF e razão BF/AF, com base nas indicações do Task Force of the 

European Society of Cardiology & The North American Society of Pacing and 

Electrophysiology (1996). 

 

4.2.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LOCOMOTORA 

Durante todo o período experimental, os sensores de infravermelho, 

posicionados em cada gaiola, serviram para mensurar continuamente a AL dos animais 

no ciclo CE estabelecido para cada grupo, do primeiro dia pós operatório ao último dia 

de coleta. Esses dados foram obtidos por um sistema de temporização (SAP, UFRN, 

Brasil; Figura 10), desenvolvido no próprio laboratório de realização da pesquisa, que 

foi configurado para registrar automaticamente a média da atividade dos animais a cada 

cinco minutos (CARNEIRO & ARAUJO, 2011).  

O acompanhamento da sincronização dos animais foi realizado através da 

geração de actogramas (para mais informações, ver seção 5.1) que, por sua vez, 

representaram as fases de atividade/repouso (no gráfico, marcados em linhas pretas e 

em branco, respectivamente), a cada 24 horas (ciclos), ao longo da série temporal 

completa de cada grupo. Para construção dos actogramas, utilizou-se o software El 

Temps (Universitat de Barcelona, Espanha).  

 

 

Figura 10 - Sistema de Temporização Automática para estabelecimento do ciclo claro-
 escuro e registro contínuo da atividade. A parte esquerda representa o registro  contínuo 
 da atividade (em preto) e repouso (em amarelo) de cada um dos animais. A parte direita 
 serve para estabelecimento da quantidade de horas das fases de claro e escuro, bem como  o 
 horário de mudança de uma fase para a outra. 

 

 

4.2.5 MUDANÇAS DE FASE NO CICLO CLARO-ESCURO 

As mudanças de fase foram realizadas apenas uma vez e ocorreram da seguinte 

forma, com base na metodologia de Kott, Leach & Yan (2012): no GC, não houve 

mudanças de fase e os animais permaneceram no ciclo CE inicial, desde o período de 

recuperação até o fim do experimento (1º ao 21º dia PO); no GAT, os animais foram 

mantidos no mesmo ciclo CE do GC até o 14º dia de registro, de modo que, o horário 

de início do claro foi atrasado em 6 horas, ajustando-se para à 00:00 hora (do 14º ao 
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28º dia PO); enquanto que no GAV, os animais permaneceram no mesmo ciclo CE que 

o GC até o 14º dia e o horário de início do claro foi avançado em 6 horas, ajustando-se 

para às 12:00 horas (do 14º ao 28º dia PO).  

Ao final do período completo de registro estabelecido para cada grupo, todos os 

animais foram sacrificados, com uso de doses letais de Tiopental sódico (150 mg/Kg), 

administradas via intraperitoneal.  

 

4.3 ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 Embora os procedimentos experimentais tenham sido os mesmos para os três 

grupos, exceto pelas mudanças de fase no ciclo CE, os dados da pesquisa foram 

analisados em duas etapas distintas. As estratégias de análise, discutidas nas próximas 

seções (4.4.1 e 4.4.2), foram realizadas da mesma forma nas duas etapas. 

 Para ambas as etapas, a fase de recuperação (1º ao 7º dia PO) foi excluída das 

análises, de modo que os dias restantes foram subdivididos em blocos  de sete dias 

consecutivos (GC = B1 e B2; GAT/GAV= B1, B2 e B3) e momentos de três dias, não 

necessariamente consecutivos (GC = M1 a M4; GAT/GAV= M1 a M6). A nomenclatura 

da divisão da série temporal total em "blocos" e "momentos" foi escolhida meramente 

para diferenciar os formatos de agrupamento de dias de registro, com o objetivo de 

facilitar a explicação dos resultados. Na análise dos momentos de três dias, alguns 

ciclos foram excluídos para separar mais precisamente as fases de sincronização, 

dessincronização e ressincronização dos animais. 

 A primeira etapa consistiu na padronização dos dados da VFC e AL, 

exclusivamente dos animais do GC, com o objetivo de descrever as características 

rítmicas e agregar os valores de referência de cada uma das variáveis utilizadas, 

considerando as condições experimentais adotadas para este grupo. Os blocos e 

momentos do GC foram comparados entre si (B1 x B2; M1 x M2 x M3 x M4) para 

verificar se havia diferenças estatisticamente significativas.  

 Na segunda etapa, o primeiro bloco (B1) e os dois primeiros momentos (M1 e 

M2) dos grupos experimentais foram comparados com as respectivas subdivisões do 

GC. Posteriormente, esses dados serviram como controle para comparação com as 

subdivisões seguintes às mudanças de fase. Nesta etapa, foram realizadas 

comparações intragrupo, para identificar as possíveis alterações no controle 

autonômico cardíaco ocasionadas pelos avanços e atrasos de fase. 

 

4.3.1 ANÁLISE DOS PADRÕES RÍTMICOS DA VFC E AL 

Tanto as variáveis da VFC quanto a AL, em cada um dos blocos/momentos nos 

três grupos, foram submetidas à análise do padrão rítmico circadiano. Inicialmente, os 

actogramas, gerados para acompanhamento da sincronização dos animais aos ciclos 

CE adotados e às mudanças de fase, foram analisados visualmente de forma individual, 

para identificar a presença de padrões rítmicos nas fases de claro e escuro. Os 

actogramas das variáveis derivadas dos iRR foram sobrepostos aos da AL, para 
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observar a possível presença de relações de fase dessas variáveis com o ciclo de 

atividade e repouso. 

Para verificar quais variáveis eram rítmicas, de fato, foram gerados gráficos 

Cosinor (mais informações na seção 5.1) em cada um dos blocos/momentos dos três 

grupos. A partir desses gráficos, foram obtidos os valores de mesor, amplitude e 

acrofase de cada variável. A ritmicidade das variáveis só seria confirmada se os valores 

do Cosinor fossem estatisticamente significativos (p<0,05) dentre os animais, em 

praticamente todos os blocos/momentos. Nas variáveis em que isso não ocorreu, o 

valor de mesor (a média ao longo de cada série temporal) foi utilizado para comparação 

entre os blocos/momentos.  

As médias das variáveis consideradas como rítmicas foram obtidas a cada 30 

minutos, ao longo de cada um dos blocos/momentos, e representadas em gráficos em 

forma de onda.  Para isso, os horários do dia foram ajustados em uma escala de 0 a 

1440 minutos (Ex: 0.=00:00h, 360min.=06:00h, 720min.=12:00h, 1080min.=18:00h e 

1410min.=23:30h), que representa um ciclo. Em um bloco, por exemplo, esse gráfico foi 

gerado a partir da média dos 7 dias de uma determinada variável rítmica durante cada 

horário do dia, separados a cada 30 minutos (Ex: a média de dos 7 dias para os pontos 

0 min., 30 min., 60 min., até 1440 min.). Esses gráficos serviram para comparar as 

subdivisões temporais em cada grupo. Toda a análise rítmica foi realizada com uso do 

software El Temps (Universitat de Barcelona, Espanha). 

 

4.3.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise dos dados, foi utilizado o software Statistica 10 (StatSoft) para 

Windows. Inicialmente, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a 

normalidade dos dados. Foram utilizadas as médias e desvios-padrão como medidas 

de tendência central, para descrever as variáveis da VFC ao longo das subdivisões em 

blocos e momentos, o erro-padrão foi utilizado na representação gráfica das médias 

das variáveis a cada 30 minutos.  

Para comparar os valores obtidos pelo Cosinor (mesor, amplitude e acrofase) 

entre cada um dos blocos e momentos, foi utilizado o teste t para duas amostras 

pareadas. Para identificar as diferenças entre as médias das variáveis da VFC e AL nas 

fases de claro e escuro, foi realizado o teste t para duas amostras independentes. O 

teste ANOVA "two way", com post hoc de bonferroni, foi utilizado para comparar as 

médias das variáveis a cada 30 minutos (na escala de 0 a 1440 minutos, levando em 

consideração cada série temporal) entre as subdivisões dentro de um mesmo grupo 

(blocos/momentos entre si). Foi considerado um nível de significância de 5%. 
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5.1 ETAPA 1 - DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA VFC E AL NO GC 

 Conforme citado anteriormente, a média da AL de cada animal foi registrada a 

cada cinco minutos para acompanhamento da sincronização ao ciclo CE estabelecido 

para o GC. O ciclo atividade-repouso dos animais foi visualizado a partir da construção 

de actogramas, que são representações gráficas comumente utilizadas para calcular as 

fases de um determinado ritmo (REFINETTI, 2006). Neste caso, foram analisadas as 

fases de atividade e repouso ao longo de cada ciclo (período aproximado de 24h). No 

eixo y estão representados os ciclos e no eixo x estão dispostas as fases de atividade 

(em preto) e repouso (em branco).  

 Os actogramas foram gerados em duplo plot, isto é, em formato de 48 horas 

(repetição da mesma série temporal), para facilitar a visualização do processo de 

sincronização ao ciclo CE. O modelo de actograma da AL durante toda a série temporal 

do GC, incluindo a fase de recuperação PO, pode ser visualizado na Figura 11 (para os 

actogramas dos três grupos, ver seção de Anexos). Para análise dos dados, os sete 

primeiros ciclos foram excluídos e a série temporal completa foi estudada do 8º ao 21º 

ciclos de registro. O animal nº 5 do GC apresentou problemas na coleta dos dados da 

VFC e AL em aproximadamente dois ciclos (14º e 15º). 

 

                                    

Figura 11 - Representação do actograma da fêmea nº 3 do GC. A escala da esquerda representa o nº 
de ciclos presentes no gráfico. A barra acima do gráfico representa as fases de claro e escuro, 
especificamente no ciclo CE adotado para o GC. 

 Os actogramas dos componentes da VFC  e AL evidenciaram que apenas as 

variáveis mRR e mFC apresentaram um padrão de ritmicidade circadiana em todos os 

animais. Adicionalmente, foi observado que essas variáveis apresentaram relação de 

fase com o ciclo de atividade e repouso, de maneira que os maiores valores da mRR 

coincidiram, em sua maior parte, com a fase de repouso (claro), enquanto que os 

maiores valores da mFC coincidiram com a fase atividade (escuro), como pode ser 

visualizado na Figura 12 (para os actogramas de relação de fase nos três grupos, ver 

seção de Anexos). Apenas o animal nº 3 apresentou um comportamento diferente, 

relativamente oposto aos outros animais. Além disso, o animal nº 5 não apresentou 

estabilidade nesta relação. 
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 A 

 B 

Figura 12 - Relação de fase entre as variáveis mRR/mFC e a AL para cada rato do GC. Os 
actogramas da AL (em preto) foram sobrepostos com os actogramas das outras duas variáveis (coloridos 
- cada animal representado por uma cor diferente), evidenciando a presença de relação de fase da mRR 
e mFC com o ciclo de atividade e repouso. A: Relação de fase entre mRR e AL; B: Relação de fase entre 

mFC e AL. 

 Os 14 ciclos a serem a analisados foram subdivididos, por conveniência, em dois 

blocos de sete dias e quatro momentos de três dias (conforme descrito anteriormente, 

na seção 4.3). Nesse sentido, todas as variáveis da VFC, bem como a AL, foram 

analisadas quanto à presença de ritmicidade circadiana; quanto às diferenças entre a 

fase de claro e escuro; e quanto às médias a cada 30 minutos ao longo dos ciclos (0 a 

1440 min.). 

 Inicialmente, para identificar a presença ou não de ritmo em cada uma das 

subdivisões, foram gerados gráficos Cosinor que, por sua vez, serviram para estimar o 

padrão rítmico de cada uma das variáveis a partir de um ajuste de suas médias ao 

longo de cada período, utilizando o cosseno. O Cosinor calcula a média de uma 

variável em determinado número de ciclos (chamada de mesor), a oscilação de uma 

variável rítmica (amplitude) e o horário médio em que ocorreu valor pico da curva 

cosseno, chamado de acrofase (REFINETTI, 2006).  

 Foi verificado que as variáveis de AL, mRR e mFC apresentaram ritmo em todos 

os animais do GC (p≤ 0,05) e na grande maioria das subdivisões, enquanto que as 

outras variáveis (SDNN, RMSSD, BF, AF e BF/AF) apresentaram ritmicidade de forma 

variada dentre os animais, não sendo consideradas como rítmicas, devido ao pequeno 

número amostral utilizado na pesquisa. O modelo de Cosinor utilizado para análise da 

ritmicidade pode ser visualizado na Figura 13, cuja representação corresponde aos 

dados da fêmea nº1 do GC no primeiro bloco de sete dias (B1). 
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Figura 13 - Representação do Cosinor das AL, mRR e mFC do animal nº 1 do GC, na subdisão B1. 
Os horários ao redor do gráfico representam os horários do dia; a borda superior na cor branca, 
representa a fase de claro (18:00h às 06:00h) e a borda inferior de cor preta, representa a fase de escuro 
(06:00h às 18:00h). O ângulo (50) representa a estimativa do horário da acrofase (min.). 
 
 

 Os valores de mesor, amplitude e acrofase em cada um dos blocos de sete dias 

(B1 e B2) podem ser visualizados na Tabela 1. Os dois blocos foram comparados entre 

si e não foram encontradas diferenças significativas entre as variáveis rítmicas: mesor 

(AL: t=0,52 e p=0,15; mRR: t=-1,23 e p=0,07; mFC: t=0,46 e p=0,38), amplitude (AL: 

0,74 e p=0,47; mRR: t=-1,04 e p=0,14; mFC: t=0,2 e p=0,85) e acrofase (AL: t=-1,47 e 

p=0,08; mRR: t=0,86 e p=0,40; mFC: t=-0,48 e p=0,65), utilizando o Teste t para 

amostras pareadas. Para o restante das variáveis, foi verificado um aumento 

significativo dos valores de mesor apenas nas variáveis BF e AF (t=-6,24 e 5,59, 

respectivamente. p≤0,01). 

  

 

Grupo controle. Legenda: U.A= Unidade arbitrária; ms=milissegundo; bpm= batimentos por minuto. 

 

 Os mesmos procedimentos de análise foram realizados em cada um dos 

momentos (M1 a M4). Os valores de mesor, amplitude e acrofase dos momentos foram 
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comparados entre si e não foram encontradas diferenças significativas entre as 

variáveis AL, mRR e FC [M1xM2: AL (t=-0,99 e p=0,21); mRR (t=-1,03 e p=0,124); mFC 

(t=-2,69 e p=0,09); M3xM4: AL (t=1,15 e p=0,082); mRR (t=-1,56 e p=0,057); mFC 

(t=0,87 e p=0,38)]. Entretanto, foram observados os seguintes aspectos: um aumento 

significativo no mesor de SDNN e RMSSD quando comparou-se M3 e M4 (t= 0,96 e 

p=0,045), um aumento significativo no mesor de BF e AF quando comparados M1 x M2 

(t=-5,45  e p=0,012) e M2 x M3 (t=-9,21 e p≤ 0,01), além de um aumento significativo da 

razão BF/AF quando comparados M1 x M4 (p=0,03).  

 Devido à igualdade estatística das variáveis rítmicas entre os momentos de três 

dias, estão descritos na Tabela 2 os valores referenciais de mesor, amplitude e 

acrofase apenas do M1 e do M2. 

 Para cada um dos blocos e momentos do GC, foram comparadas as médias das 

variáveis rítmicas nas fases de claro e escuro, com uso do teste t  para amostras 

independentes. Nos blocos B1 e B2, foi encontrado um aumento significativo de mRR 

na fase de claro (B1: t=2,75 e p=0,034; B2: t=2,33 e p=0,312) e um aumento 

significativo da AL e mFC na fase de escuro (B1: t=2,56 e p=0,04; t=2,81 e p=0,037; B2: 

t=3,81 e p=0,021; t=2,17 e p=0,047), como pode ser observado na Figura 14. 

Resultados semelhantes foram encontrados para os momentos (M1 a M4), entretanto, 

foi observado que não houve diferenças significativas na mFC em M3 (t=0,45 e 

p=0,183).  

 

 

Grupo controle. Legenda: U.A= Unidade arbitrária; ms=milissegundo; bpm= batimentos por minuto. 
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Figura 14 - Comparação das variáveis rítmicas nas fases de claro e escuro em B1 e B2. A= AL em 
B1 e mRR em B2. B= mRR em B1 e mFC em B2. C= mFC em B1 e AL em B2. D= AL em M1a M4. E= 
mRR em M1 a M4. F= mFC em M1 a M4. *Diferença estatisticamente significativa entre o claro e escuro. 
Teste t independente. 

 Ainda em relação às variáveis rítmicas, as médias a cada 30 minutos foram 

calculadas em cada bloco/momento e representadas em gráficos de dispersão em 

forma de onda (waveform). Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas na comparação das médias de AL (F=0,898 e p=0,872) mRR (F=0,757 e 

p=0,947) e mFC (F=0,665 e p=0,99) entre B1 e B2 do GC, com uso do teste ANOVA 

"two way" com post hoc de Bonferroni.  

 Da mesma forma, não foram encontradas diferenças entre os momentos M1 a 

M4 na AL (F=0,611 e p=0,997), mRR (F=0,57 e p=0,553) e mFC (F=0,891 e p=1,00), 

exceto no ponto 1200 minutos (20:00h - fase de claro) do M4 nas duas últimas 

variáveis, em relação aos outros momentos (mRR: p<0,01 e mFC: p=0,037). Esses 

dados podem ser visualizados na Figura 15, cuja representação foi feita por grupo. 
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Figura 15 - Distribuição das variáveis rítmicas a cada 30 min. (0 a 1440 min.) ao longo de cada 
bloco/momento no GC. A= mRR em B1 e B2. B= mFC em B1 e B2. C= AL em B1 e B2. D= mRR em 
M1 a M4. E= mFC em M1 a M4. F= AL em M1 a M4. As barras em branco correspondem à fase de claro 
(1080 a 360 min.) e a barra hachurada representa a fase de escuro (360 a 1080 min.). Legenda: ms= 
milissegundo; bpm= batimentos por minuto; U.A.= Unidade Arbitrária. Comparações: ANOVA "one way" 
com post hoc de Bonferroni. 

 

5.2 ETAPA 2 - ANÁLISE DOS DADOS DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS (GAT/GAV) 

 Devido à igualdade estatística entre os blocos/momentos do GC, os valores do 

bloco B1 e dos momentos M1 e M2 serviram como referência para comparação com os 

respectivos blocos/momentos dos grupos experimentais. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nesta comparação, com uso do teste ANOVA 

"two way" com post hoc de Bonferroni (p>0,05). Isso foi constatado tanto para as 

comparações dos valores do Cosinor quanto para as médias das variáveis a cada 30 

minutos (0 a 1410 min.). Com isso, os dados B1 e M1/M2 puderam ser considerados 

como controle para os blocos/momentos seguintes às mudanças de fase, no GAT/GAV. 

 Da mesma forma que no GC, os ciclos de atividade e repouso foram avaliados 

visualmente nos grupos experimentais, com uso dos actogramas. Observou-se que, 

considerando todos os animais dos grupos experimentais, a sincronização das fêmeas 

ao ciclo CE inicial e a ressincronização ao novo ciclo, no GAT, ocorreram de uma forma 

mais estável do que no GAV. A representação do modelo de sincronização do GAT e 

do GAV pode ser visualizada na Figura 16. 
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Figura 16 - Representação do actograma das fêmea nº 9 e nº 18 do GAT/GAV. No GAT (esquerda), 
demonstra-se a sincronização da fêmea ao atraso em 6h no ciclo CE. No GAV (direita), o mesmo efeito 
ocorre com o avanço em 6h. O estabelecimento da sincronização da atividade foi mais estável para os 
animais do grupo GAT. 

 As relações de fase entre a AL e mRR/mFC também foram observadas nos 

grupos experimentais, da mesma forma que no GC. No GAT, foi possível observar que 

essas relações de fase se mantiveram, mesmo após a mudança de fase no ciclo CE, e 

nenhum animal apresentou inversão nessas relações. Entretanto, no GAV, observou-se 

que as relações de fase também estavam presentes, porém, ocorreram de forma mais 

instável, principalmente após as mudanças de fase. Adicionalmente, o animal nº 16 do 

GAV caracterizou-se de forma semelhante ao animal nº 3 do GC, com inversão relativa 

das relações de fase entre atividade e mRR/mFC. A representação visual deste efeito 

nos grupos experimentais pode ser visto na Figura 17. 

 

Figura 17- Modelo de relação de fase entre as variáveis mRR/mFC e a AL em ratos do GAT/GAV. O 
modelo do GAT (à esquerda, na cor rosa) foi o animal nº 10, enquanto que no GAV (à direita, na cor 
amarela) foi o animal nº 12. Observa-se relações de fase mais estáveis no GAT do que no GAV. 

 A série temporal dos animais do GAT/GAV foi dividida em três blocos de sete 

dias (B1, B2 e B3) e em seis momentos de três dias (M1, M2, M3, M4, M5 e M6). Um 
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dos animais do GAT (animal nº 7 da pesquisa) não foi incluído nas análises do M6, 

devido a problemas na coleta da AL e VFC dos últimos 3 ciclos. Desse modo, os dados 

de M6 para o GAT foram obtidos a partir dos quatro animais restantes. 

 Para cada bloco/momento, assim como no GC, foram gerados gráficos Cosinor 

para avaliar o padrão rítmico de todas as variáveis, por meio da obtenção dos valores 

de mesor, amplitude e acrofase. Foi observado que a AL, mRR e mFC apresentaram 

ritmo em todos os animais do GAT/GAV nos blocos B1 e B2 e momentos M1 e M2, cujo 

ciclo CE foi idêntico ao do GC. Com os atrasos de fase no GAT, a ritmicidade de mRR e 

mFC foi perdida em 25% dos animais no bloco B2 e 50% em B3; nos momentos, essa 

ritmicidade não foi perdida, exceto em M4 (em que apenas um animal se modificou em 

relação a ambas as variáveis). No GAV, com o avanço de fase em 6h, a perda da 

ritmicidade foi observada nos blocos B2 e B3 de forma semelhante ao que ocorreu no 

GAT. Nos momentos de três dias, apenas um animal apresentou esse mesmo efeito em 

M3,M4,M5 e M6. Não observou-se perda de ritmicidade circadiana  na AL em nenhum 

dos grupos, seja nos blocos ou momentos. 

 Os valores de mesor, amplitude e acrofase das variáveis da VFC e AL do GAT e 

do GAV nos blocos (B1,B2 e B3) estão representados nas Tabelas 3 e 4, 

respectivamente. 

 

 

Grupo Atraso. Legenda: U.A= Unidade arbitrária; ms=milissegundo; bpm= batimentos por minuto. * = p<0,05. 
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 Os valores de mesor, amplitude e acrofase das variáveis rítmicas (AL, mRR e 

FC) foram comparadas entre os blocos, enquanto que nas outras variáveis apenas os 

valores de mesor foram considerados, utilizando teste T pareado. Comparando-se B1 x 

B2, no GAT, foi verificada uma redução significativa da mRR (t=7,76 e p =0,012) e de 

sua acrofase (em minutos; t=16,7; p<0,01). Também foi observado um aumento 

significativo da acrofase da atividade (em minutos; t=-9,42 e p<0,01) e das média de 

BF(t=3,02 e p=0,03) e razão BF/AF (t=2,58 e p=0,046). Já no GAV, encontrou-se 

apenas a diminuição significativa da mFC (t=-4,21 e p=0,013) e um aumento 

significativo na acrofase da mFC (t=-3,19 e p=0,017) e nas médias de BF (t=2,99 e 

p=0,048) e AF (t=5,67 e p=0,01). 

 

 

Grupo Atraso. Legenda: U.A= Unidade arbitrária; ms=milissegundo; bpm= batimentos por minuto. * = p<0,05 

  

 Na comparação entre B2 e B3, foi observado no GAT apenas a redução 

significativa da razão BF/AF (t=3,3 e p=0,021). No GAV, encontrou-se apenas a 

redução significativa da média de AF (t=3,88 e p=0,025). Na comparação entre B1 e 

B3, constatou-se redução significativa de mRR e mFC, e aumento de BF no GAT (t=-

2,53 e p=0,04/ t=-3,56 e p=0,037/t=2,98 e p=0,042); além da redução significativa da 

mFC e aumento de BF no GAV (t=-2,51 e p=0,04/t=2,78 e p=0,044). 
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 Os dados do Cosinor de cada um dos momentos, por grupo, podem ser 

visualizados nas Tabelas 5 (GAT) e 6 (GAV). A partir desta análise mais detalhada, foi 

possível observar que as variáveis de domínio de frequência, principalmente, sofreram 

alterações significativas ao longo da série temporal avaliada. 

 

 

Grupo Atraso. Legenda: U.A= Unidade arbitrária; ms=milissegundo; bpm= batimentos por minuto. * = p<0,05. 
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Grupo Atraso. Legenda: U.A= Unidade arbitrária; ms=milissegundo; bpm= batimentos por minuto. * = p<0,05. 

 

 As variáveis da AL e VFC foram comparadas entre os momentos M1 a M6, em 

relação aos seus valores ao longo da série (M1 x M2; M2 x M3; M3 x M4; M4 x M5 e M5 

x M6; além da progressão M1 x M3 x M6), utilizando o teste t pareado. Entre M1 e M2, 

não foram encontrados resultados significativos quando comparou-se os mesors, 

amplitudes e acrofases da AL e da VFC, constatando-se somente o aumento 

significativo da acrofase da AL em ambos os grupos. Na comparação entre M2 e M3 foi  

observada a aumento significativo no mesor de BF e AF em ambos os grupos (GAT: 

t=3,98 e p=0,02/ t=4,45 e p<0,01; GAV: t=-3,01 e p=0,029/ t=5,02 e p<0,01).  

 Entre M3 e M4, não foram verificadas diferenças significativas no GAT. 

Entretanto, no GAV, constatou-se um aumento significativo do valor médio da razão 

BF/AF (t=3,47 e p=0,033) e diminuição significativa das médias de BF (t=5,01 e 

p<0,01). Na comparação entre M4 e M5, verificou-se apenas a redução significativa das 

médias AF no GAT (t=4,01 e p=0,02) e de BF/AF no GAV (t=-3,15 e p=0,03). Entre M5 

e M6, encontrou-se apenas o redução significativa do valor médio de BF no GAT (t=-
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3,02 e p=0,039) e aumento no GAV (t=3,99 e p=0,045), além do aumento das acrofases 

da mRR em ambos os grupos. 

 Na progressão dos momentos, comparando-se os valores médios das variáveis 

entre M1 e M3, foram encontrados os seguintes resultados: no GAT, houve aumento 

significativo das médias de BF (t=-3,5 e p=0,02) e mudanças nas acrofases das 

variáveis rítmicas; no GAV, aumento significativo das médias de SDNN (t=-2,85 e 

p=0,046), da RMSSD (t=-3,07 e p=0,034), BF (t=10,2 e p<0,01) e AF (t=13,4 e p<0,01). 

Entre M3 e M6, além da variação nas acrofases das variáveis rítmicas constatou-se 

apenas a redução significativa da média da AL no GAT (t=7,01 e p<0,01). E, por fim, 

entre M1 e M6, além das mudanças nas acrofases das variáveis rítmicas, verificou-se 

os seguintes resultados significativos: no GAT, aumento da razão BF/AF (t=3,04 e 

p=0,046); no GAV, aumento da mRR (t=3,17 e p=0,037), SDNN (t=2,99 e p=0,04), 

RMSSD (t=3,09 e p=0,04), BF (t=5,53 e p=0,01), AF (t=4,99 e p=0,021), além da 

diminuição da mFC (t=5,55 e p<0,01),  

 As médias das variáveis rítmicas foram comparadas em cada bloco/momento, no 

que diz respeito às fases de claro e escuro, utilizando o teste t independente. Os dados 

relativos aos momentos M1 a M6, em ambos os grupos, estão expostos na Figura 18. 

 

Figura 18 - Diferenças das médias de AL, mRR e mFC nas fases de claro e escuro para cada momento (M1 a 
M6), em GAT/GAV.  A= valores de AL, nas fases de claro e escuro,  nos momentos M1 a M3. B= valores de AL, nas 
fases de claro e escuro,  nos momentos M4 a M6. C= valores de mRR, nas fases de claro e escuro,  nos momentos 
M1 a M3. D= valores de mRR, nas fases de claro e escuro,  nos momentos M4 a M6. E: valores de mFC, nas fases 
de claro e escuro,  nos momentos M1 a M3. F= valores de mFC, nas fases de claro e escuro,  nos momentos M4 a 
M6. Legenda: * = diferença significativa entre as médias da fase de claro e escuro no GAT; ϯ = diferença significativa 

entre as médias da fase de claro e escuro no GAV. Quando houve diferença, os símbolos foram colocados acima 
das médias do escuro. Dados expressos em forma de médias e desvios-padrão. Teste t para amostras 
independentes. 
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 Com relação à AL, pode-se observar valores significativamente maiores dessa 

variável na fase de escuro em relação à fase de claro, apenas em M1/M2 (GAT: t=-1,76 

e p=0,042 / t=2,01 e p=0,044; GAV: t=1,99 e p=0,050) e em M5 no GAV (t=-2,21 e 

p=0,027). Em se tratando da mRR, observou-se médias significativamente menores na 

fase de escuro em comparação com a fase de claro M1/M2/M3/M4/M5 no GAT (t=-1,98 

e p=0,045 / t=2,01 e p=0,04/ t=3,81 e p<0,01/ t=5,66 e p<0,01/ t=5,36 e p<0,01) e em 

M1/M2 no GAV (t=-2,03 e p=0,042/ t=2,41 e p=0,028). E para a mFC, foram 

encontradas médias significativamente maiores na fase de escuro em relação a de claro 

em M1/M3/M4/M5 no GAT (t=-1,27 e p=0,050/ t=-3,85 e p<0,01/ t=-5,01 e p<0,01/ 

t=2,23 e p=0,027) e em M1/M4 no GAV (t=-2,76 e p=0,04/ t=2,00 e p=0,031), e 

significativamente menor em M2 no GAV (t=1,95 e p=0,049). 

 Os dados de claro e escuro, relativos aos blocos B1 a B3, em ambos os grupos, 

estão expostos na Figura 19. 

 
 
Figura 19 - Diferenças das médias de AL, mRR e mFC nas fases de claro e escuro para cada bloco 
(B1 a B3), em GAT/GAV. A= comparação das médias de AL nas fases de claro e escuro (B1 a B3). B= 
comparação das médias de mRR nas fases de claro e escuro (B1 a B3). C= comparação das médias de 
mFC nas fases de claro e escuro (B1 a B3). Legenda: * = diferença significativa entre as médias da fase 
de claro e escuro no GAT; ϯ = diferença significativa entre as médias da fase de claro e escuro no GAV. 
Quando houve diferença, os símbolos foram colocados acima das médias do escuro. Dados expressos 
em forma de médias e desvios-padrão. Teste t para amostras independentes. 
 

 Nos blocos, a AL apresentou médias significativamente maiores na fase de 

escuro do que na de claro em B1 (t=2,09 e p=0,041), em ambos os grupos. A variável 

mRR apresentou-se da seguinte forma: no GAT, foi significativamente menor na fase de 

escuro em B1/B2 (GAT: t=-1,20 e p=0,049/ t=3,33 e p=0,021) e significativamente maior 

em B3 (t=11,2 e p<0,01); e no GAV, significativamente menor na fase de escuro em 

B1/B3 (t=-2,27 e p=0,04/t=7,71 e p<0,01) e significativamente maior em B2 (t=5,07 e 

p=0,011). Já a mFC, no GAT, foi significativamente maior na fase de escuro em B1(t=-

4,09 e p=0,03) e significativamente menor em B3 (t=3,97 e p=0,027); e no GAV, a mFC 

foi significativamente maior em B1 e B2 (t=10,82 e p<0,01/ t=5,72 e p=0,012).    

 Assim como no GC, as variáveis rítmicas do GAT e do GAV foram analisadas por 
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meio da comparação das médias a cada 30 minutos (0 a 1410 min.), ao longo de cada 

bloco/momento, utilizando o teste ANOVA "two way" com post hoc de Bonferroni. 

 Quando comparou-se os três blocos, foi verificado que não houve diferenças 

significativas na AL entre eles em nenhum dos pontos de 30 minutos, para ambos os 

grupos (GAT: F=0,579 e p=0,99 / GAV: F=0,57 e p=0,997). Entretanto, para a variável 

mRR no GAT, foram encontradas diferenças significativas entre os blocos (F=3,36 e 

p<0,01). Com uso do post hoc de Bonferroni, identificou-se uma diminuição significativa 

em B2, em relação aos outros blocos, no ponto 1020 min. (17:00h - próximo ao meio da 

fase de escuro). Além disso, houve uma diminuição significativa em B3, em torno de 

270 min. (04:30h - próximo ao início da fase de claro). Entretanto, no GAV, não foram 

encontradas diferenças na mRR (F=0,783 e p=0,92). Em ambos os grupos, também 

não foram encontradas diferenças significativas na mFC (GAT: F=0,77 e p=0,94/ GAV: 

F=0,49 e p=0,99). Os gráficos de dispersão com as médias das variáveis mRR e mFC 

em cada bloco e em ambos os grupos, podem ser visualizadas na Figura 20. 

 

Figura 20 - Gráficos de dispersão das variáveis mRR e mFC no GAT e GAV, nos blocos B1, B2 e 
B3. Os gráficos da esquerda são do GAT e os da direita do GAV. As áreas hachuradas correspondem as 

fases de escuro, enquanto as brancas correspondem ao claro. Dados expresso em média ± erro padrão. 
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 Da mesma forma, também foram comparadas as médias a cada 30 minutos das 

variáveis ao longo dos momentos, em ambos os grupos. Não foram encontradas 

diferenças significativas em nenhuma das variáveis rítmicas quando os momentos 

foram comparados dessa forma, nem no GAT (AL: F=0,701 e p=0,87; mRR: F=0,66 e 

p=1,00; mFC: F=0,379 e p=0,89) e nem no GAV (AL: F=0,456 e p=0,92; mRR: F=0,30 e 

p=0,99; mFC: F=0,306 e p=0,9). Os gráficos de dispersão das variáveis mRR e mFC no 

GAT e no GAV podem ser visualizados nas Figuras 21 e 22. 

 

 

Figura 21 -  Gráficos de dispersão das variáveis mRR no GAT e GAV, nos momentos M1 a M6. Os 

gráficos da esquerda são do GAT e os da direita do GAV. As áreas hachuradas correspondem as fases 

de escuro, enquanto as brancas correspondem ao claro. Dados expresso em média ± erro padrão.     
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Figura 22 -  Gráficos de dispersão das variáveis mFC no GAT e GAV, nos momentos M1 a M6. Os 
gráficos da esquerda são do GAT e os da direita do GAV. As áreas hachuradas correspondem as fases 
de escuro, enquanto as brancas correspondem ao claro. Dados expresso em média ± erro padrão.     
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         6 DISCUSSÃO 
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6.1 ETAPA 1 - DISCUSSÃO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DAS VARIÁVEIS DA 

VFC 

  

 A primeira etapa do presente estudo serviu para descrever e padronizar os 

valores de referência das variáveis de domínio de tempo e espectro de frequência, 

relacionadas aos iRR. Isso foi feito para que os dados obtidos, a partir do ciclo CE 

adotado para o GC, pudessem ser utilizados como base para os primeiros 

blocos/momentos dos grupos experimentais e, em seguida, servissem como 

parâmetros para a análise comparativa com as subdivisões temporais seguintes às 

mudanças de fase.  Inicialmente, deve ser considerado o fato de que a amostra 

utilizada na nossa pesquisa foi composta por fêmeas de ratos Wistar. Dessa forma, 

todos os valores de referência abordados a seguir serão caracterizados em função 

desse modelo, em condições em que não houve mudanças no ciclo CE.  

 A FC, em batimentos por minuto (bpm), é a variável hemodinâmica básica, da 

qual são retirados os iRR. A análise da variação da FC é imprescindível para avaliar a 

atividade do SNA no coração (BILCHICK & BERGER, 2006). No nosso estudo, foi 

observado que, no ciclo CE inicial, os valores da FC variaram em uma escala de 260 a 

350 bpm dentre os animais dos três grupos, com maiores valores na fase de escuro e 

uma média aproximada de 290±25,7 bpm. Em estudos anteriores, foi observado que as 

médias da FC são discretamente maiores do que as encontradas na nossa pesquisa, 

variando em função das características da amostra utilizada (idade, peso, intervenções 

experimentais, etc), em uma escala média de 300 a 360 bpm (TEZINI et al., 2008; 

SANCHEZ et al., 2009; DAMASCENO et al., 2012). Atribuímos essa diferença à 

variação de idade entre os animais da amostra utilizada (três a seis meses), além da 

natural variabilidade individual entre os animais da espécie (CARNEVALI & SGOIFO, 

2014). 

 Já os iRR consecutivos normais, mensurados em milissegundos (ms), 

correspondem à ferramenta básica para a análise da VFC, por meio da derivação das 

variáveis de domínio de tempo e espectro de frequência (TASK FORCE OF THE 

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY & THE NORTH AMERICAN SOCIETY OF 

PACING AND ELECTROPHYSIOLOGY, 1996). Foi verificado que, no ciclo CE adotado 

para o GC e inicialmente para o GAT/GAV, os iRR variaram em uma escala aproximada 

de 150 a 250 ms, com valores pico na fase de claro. A média dos iRR foi de 

aproximadamente 210±17,9 ms entre os três grupos. Esses valores são discretamente 

maiores do que os encontrados em estudos prévios, cujas médias variam entre 150 e 

180 ms (KUO et al.,2010; DAMASCENO et al., 2012; DAMASCENO et al., 2013). Por 

serem variáveis inversamente proporcionais, as maiores médias dos iRR são 

diretamente relacionadas às menores médias da FC, encontradas nos animais da 

nossa amostra. 

 A variável SDNN, medida em ms, é uma das mais utilizadas derivações de 

domínio de tempo da VFC, e é comumente utilizada para mensurar as diferenças entre 

as variações dos iRR ao longo do dia e da noite. Já a variável RMSSD, calcula a 
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variação média dos iRR durante um determinado período de tempo (KLEIGER, STEIN 

& BIGGER, 2005). No nosso estudo, ambas as variáveis atingiram valores em uma 

escala de 30 a 70 ms dentre os animais, com uma média aproximada de 41,9±10,2 ms 

para o SDNN e de 50,3±13,1 ms para a RMSSD. Esses valores são relativamente 

maiores do que os encontrados em estudos anteriores, cujas médias variam em função 

do tempo de análise, isto é, entre cinco minutos e 24 horas (SCHEER, DOORNEN & 

BUIJS, 2004; PADLEY et al., 2005; CARNEVALI & SGOIFO, 2014) . 

 Acreditamos em duas hipóteses para explicar essas diferenças: (i) a 

classificação dos iRR em normais, ectópicos e anormais, descrita nos métodos da 

pesquisa, pode ter sido diferente da utilizada nos demais estudos e interferido na 

mensuração das variáveis SDNN e RMSSD; (ii) comumente, a análise dessas variáveis 

é realizada por meio de suas médias em períodos de cinco minutos e/ou 24 horas, de 

modo que seus valores de referência são baseados especificamente nesses intervalos 

de tempo. No nosso estudo, várias médias foram obtidas a cada cinco minutos, 

considerando-se vários ciclos de análise. Assim, a média das variáveis em todos os 

ciclos e a cada bloco/momento, possivelmente, ocasionou as diferenças encontradas. 

 As variáveis BF e AF são obtidas através da análise espectral dos iRR e foram 

calculadas em função do valor do poder espectral em milissegundos ao quadrado (ms²), 

por meio da transformação de Fourier (STAUSS, 2003; MONTANO et al., 2009). Na 

nossa pesquisa, foram encontrados valores em uma escala de 200 a 1200 ms² para 

ambas as variáveis, sendo a média da BF em torno de 568,6±201,2 ms² e da AF 

aproximadamente 915±398,1 ms², levando em consideração os blocos/momentos 

iniciais dos três grupos. Esses valores são consideravelmente maiores do que os 

encontrados em estudos anteriores, cujas médias de BF variam em torno de 2 a 15 ms² 

e as médias de AF variam em torno de 4 a 30 ms² (SILVA et al., 2009; GONÇALVES et 

al., 2010; SILVEIRA et al., 2011).  

 Possivelmente, um dos motivos para que essa diferença ocorresse foi a 

particularidade de processamento matemático das variáveis BF e AF no software de 

análise utilizado no nosso estudo, com a escala de frequências ajustada conforme 

descrito na seção de materiais e método. Entretanto, já que os três grupos 

apresentaram médias estatisticamente iguais de BF e AF nos blocos/momentos iniciais, 

esse problema foi relativamente minimizado. 

 Por fim, a razão entre as BF e AF (BF/AF) é comumente utilizada para mensurar 

o equilíbrio entre as atividades simpática e parassimpática no coração e não apresenta 

unidades de medida. Maiores valores estão relacionados ao aumento de BF (maior 

atividade simpática), enquanto que menores valores estão relacionados ao aumento de 

AF (maior atividade parassimpática). Em nosso estudo, os valores da razão BF/AF 

variaram de 0,1 a 1,2 e, levando em consideração os blocos/momentos iniciais dos três 

grupos, constatou-se uma média aproximada de 0,5±0,07. Esse resultado está de 

acordo com os valores observados em estudos prévios, cuja variação média foi de 0,2 a 

0,54 (PADLEY et al., 2005; TEZINI et al., 2009; GONÇALVES et al., 2010; 

DAMASCENO et al., 2013; TEZINI, DIAS & SOUZA, 2013). 
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6.2 ETAPA 2 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS NOS GRUPOS GAT E GAV 

  

 Nosso estudo sugere que o sistema de temporização interna modula 

funcionalmente o controle autonômico cardíaco, de modo que essa relação é 

caracterizada pelos padrões rítmicos observados em algumas variáveis da VFC.  Diante 

de desafios temporais, como os avanços e atrasos de fase em seis horas no ciclo CE, 

os padrões rítmicos são temporariamente perdidos, afetando a OTI. Essa relação foi 

observada nos nossos resultados, porém, com alguns aspectos que não foram 

totalmente esclarecidos. 

 Obviamente, encontramos ritmicidade no ciclo de atividade e repouso (AL) em 

todos os animais, acompanhando as mudanças de fase, sendo a atividade maior na 

fase de escuro e menor na fase de claro. Classicamente, os padrões circadianos do 

ciclo de atividade e repouso e sua relação com as mudanças no ciclo CE, em roedores, 

já estão bem descritos na literatura científica, apresentando evidências desde os 

estudos de Johnson (1926). Desse modo,  abordaremos as variações rítmicas relativas 

à VFC e sua relação com a AL. 

 Nesse contexto, a partir da avaliação da ritmicidade das variáveis de domínio de 

tempo e de espectro de frequência dos iRR, por meio dos valores obtidos no Cosinor, 

observamos um padrão rítmico apenas nas variáveis mRR e mFC, em todos os animais 

e na maioria dos blocos/momentos. Esses achados podem ser explicados pela 

interação entre o NSQ e a atividade do SNA no coração, que resulta na modulação da 

VFC. Em um estudo prévio, Hu e colaboradores (2008) encontraram resultados 

semelhantes aos nossos, evidenciando o padrão de ritmicidade circadiana da FC em 

ratos Wistar em função do ciclo CE, que se tornou abolido após lesão do NSQ. 

Consequentemente, os iRR (que são derivados da FC), apresentam uma variação 

rítmica parecida, mas inversamente proporcional. 

 Há evidências de que outras variáveis da VFC, como por exemplo, SDNN, 

RMSSD, BF e AF também apresentam variação circadiana (CAVALLARI et al., 2010; 

RODRIGUEZ-CÓLON et al., 2010; LI et al., 2011).  Entretanto, no nosso estudo, 

embora esses padrões rítmicos tenham sido observados em algumas destas variáveis 

para alguns animais, não foi possível considerá-las como variáveis rítmicas, já que a 

ritmicidade ocorreu de forma aleatória entre os blocos/momentos de análise. É possível 

que a diferença de idade entre os animais (faixa entre 90 e 180 dias) tenha influenciado 

neste resultado. 

 Adicionalmente, observamos que tanto a mRR quanto a mFC apresentaram 

relações de fase com o ciclo de atividade e repouso. Nesse caso, os valores de mRR 

eram maiores na fase de claro (repouso) e menores na fase de escuro (atividade). A 

mFC, por sua vez, teve um padrão inverso, atingindo maiores níveis na fase de 

atividade e menores níveis na fase de repouso. Essas relações de fase continuaram 

sendo observadas mesmo após o atraso em seis horas no ciclo CE dos animais do 

GAT, enquanto que no GAV foram mais instáveis após as mudanças de fase. Porém, 

Scheer e colaboradores (2001) afirmam que as variações circadianas da FC em ratos 
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são independentes da ritmicidade da AL, tendo maior relação com as fases de claro e 

escuro, sugerindo que a sincronização dessas variáveis ocorre em função de 

componentes circadianos diferentes, cujo zeitgeber é o ciclo CE. 

 As mudanças de fase no ciclo CE, de forma controlada, correspondem a 

modelos de desafios temporais em estudos com animais (LeGATES et al., 2009; 

SCHWARTZ, 2011; YOSHIZAKI et al., 2013). O modelo mais utilizado é a simulação 

dos efeitos do "jet-lag" (i.e. a alteração temporária no ciclo CE resultante de mudanças 

bruscas de fuso horário, através das quais o sistema circadiano não é capaz de manter 

a OTI), por meio de avanços e atrasos de fase no ciclo CE (SACK, 2010). Em humanos, 

é comum o estudo da variação circadiana da VFC em amostras de indivíduos que 

trabalham em diferentes turnos para simulação desse tipo de desafio temporal, levando 

em consideração as alterações no ciclo sono-vigília (LO et al., 2010; MALMBERG et al., 

2011; BOUDREAU et al., 2013). Com base nessas estratégias, nosso estudo utilizou o 

modelo de avanços e atrasos de fase em seis horas no ciclo CE dos animais, para 

avaliar as possíveis alterações que esses desafios temporais provocam na VFC.  

 Ao comparar-se as médias das variáveis da VFC nos blocos de sete dias em 

cada grupo, constatou-se dois resultados importantes. Primeiro, na comparação entre o 

bloco inicial (B1- cujo ciclo CE foi idêntico ao adotado para o GC) e o bloco seguinte 

(B2- mudança de fase), houve uma redução da VFC em ambos os grupos, 

caracterizado pela diminuição da mRR e aumento das médias de BF e BF/AF no GAT, 

e pelo aumento simultâneo das médias de BF e AF no GAV. Além disso, esse efeito foi 

semelhante quando comparou-se os momentos de três dias iniciais (M1 e M2) e os 

momentos de mudança de fase (M3 e M4). Esses resultados demonstram que as 

mudanças de fase proporcionam um aumento do tônus simpático, em proporções 

semelhantes no que diz respeito aos atraso e avanço de fase. 

 Em um estudo anteriormente realizado, Kishi & Sunagawa (2011) demonstraram 

que o avanço de fase no ciclo CE em 12 horas ocasionou o aumento da pressão arterial 

e da atividade simpática no sistema cardiovascular de ratos. Esses resultados, 

provavelmente, podem justificar os achados da nossa pesquisa, citados anteriormente.  

 No entanto, com as comparações dos períodos de ressincronização dos animais 

ao novo ciclo CE, ou seja, aproximadamente no B3 e nos M5 e M6, observou-se a 

redução dos níveis de BF e da razão BF/AF no GAT e o aumento persistente das 

médias dessas variáveis no GAV. Dessa forma, a nossa hipótese para esse resultado é 

que a modulação da VFC pelo sistema de temporização interna, denotada pela 

capacidade de reorganização dos padrões circadianos diante de desafios temporais, foi 

mais eficaz  em função dos atrasos de fase do que dos avanços de fase no ciclo CE. 

Entretanto, esse efeito pode ter sido influenciado pelos diferentes tempos de 

sincronização entre os animais do GAT e GAV (para mais informações, ver seção 6.3). 

Corroborando os resultados encontrados no presente estudo, há evidências de que os 

avanços de fase ocasionam um maior nível de desorganização temporal interna do que 

os atrasos de fase no ciclo CE (YAMAZAKI et al., 2000; CASTILLO et al., 2011). 
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 Vale ressaltar que, anteriormente, acreditava-se que as funções simpática e 

parassimpática do SNA eram inversamente proporcionais, de modo que enquanto uma 

delas estivesse elevada, a outra deveria manter-se reduzida. Entretanto, tem sido 

demonstrado que as duas funções podem aumentar ou diminuir simultaneamente, de 

modo que a função simpática está mais suscetível a variações do que a função 

parassimpática (BOUDREAU et al., 2013). Essa hipótese, possivelmente, justifica os 

achados do nosso estudo, em que ambos os grupos e para ambos os tipos de 

subdivisões temporais de análise (B/M), houve aumento e/ou redução das médias de 

BF e AF de maneira simultânea. 

 Outro fator importante foi observado nos horários das acrofases das variáveis 

mRR e mFC. Em ambos os grupos, a acrofase inicial da mRR ocorreu na fase de claro 

(em torno das 04:30h no GAT e 22:30h no GAV) e a acrofase da mFC ocorreu no meio 

da fase de escuro (em torno das 12:00h no GAT e 14:30h no GAV), conforme o 

esperado. Porém, com as mudanças de fase, os horários das acrofases se modificaram 

bastante, de modo que a acrofase da mRR passou a ser na fase de escuro no GAT (em 

torno das 18:30h) e continuou na fase de claro no GAV (15:30h). Já os horários da 

acrofase de mFC mudaram para a fase de claro no GAT (em torno das 07:00h) e se 

mantiveram na fase de escuro do GAV (20:30h). Esses resultados, provavelmente, 

refletem a influência dos desafios temporais na OTI do sistema circadiano e sua 

interação com o SNA. Possivelmente, as acrofases se apresentaram dessa forma no 

GAV devido à instabilidade que ocorreu na sincronização ao ciclo CE após os avanços 

de fase. 

 Também avaliamos as diferenças médias das variáveis da AL e VFC nas fases 

de claro e escuro, por bloco/momento de análise. Diferenças significativas foram 

encontradas apenas nas variáveis que apresentaram ritmicidade (AL, mRR e mFC). Na 

comparação entre os blocos, foi observado que AL deixou de apresentar diferenças 

entre as fases de claro e escuro após as mudanças de fase em ambos os grupos. 

Tanto a mRR quanto a mFC, após os atrasos e avanços, não apresentaram diferenças 

entre essas fases em pelo menos um dos blocos remanescentes. No entanto, quando 

comparou-se os momentos de cada grupo, foi observado que o avanço de fase 

provocou a maior perda das diferenças entre as médias das variáveis nas fases de 

claro e escuro, em relação aos atrasos de fase. Possivelmente, esses resultados 

consistem em mais uma demonstração de que os avanços de fase ocasionam uma 

maior desorganização temporal interna. 

 De forma interessante, nós não encontramos diferenças importantes entre as 

médias das variáveis rítmicas a cada 30 minutos em uma escala cíclica de 0 a 1410 

minutos, nem no GAT e nem GAV, quando comparamos os blocos/momentos. Esse 

resultado, porém, foi contrastante em relação à nossa hipótese, já que esse tipo de 

análise foi realizada com o objetivo de avaliar os padrões circadianos das variáveis 

rítmicas de uma maneira mais precisa. Esperávamos que fosse possível identificar os 

horários do dia afetados pelo aumento do tônus simpático no coração, após as 

mudanças de fase, principalmente no GAV.  
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 A partir dos resultados encontrados, torna-se necessário o melhor entendimento 

sobre as implicações clínicas que podem existir em função das alterações no controle 

autonômico cardíaco. Dessa forma, a perda da ritmicidade circadiana e o consequente 

desequilíbrio na modulação simpático-vagal tem sido associada ao aumento do risco de 

ocorrência de infarto agudo do miocárdio e morte súbita. Esse problema é aumentado 

quando existem fatores de risco envolvidos, como por exemplo o histórico familiar, o 

estresse e o envelhecimento. Em contrapartida, o aumento dos componentes vagais da 

VFC tem sido consideradas como fatores cardioprotetores (VOSS, 2007; PREUSS et 

al., 2008; ZHANG & ZHANG, 2009; THAYER et al., 2010; ZULFIQAR et al., 2010).  

 Finalmente, é válido ressaltar que os resultados encontrados no presente estudo 

podem auxiliar no entendimento dos mecanismos de temporização interna e sua 

relação com o controle autonômico cardíaco, bem como na compreensão da 

capacidade plástica do sistema circadiano diante de desafios temporais como as 

mudanças de fase no ciclo CE.  

   

6.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 
 O presente estudo apresentou algumas limitações que devem ser consideradas. 

Primeiramente, o número amostral em cada grupo (n=5) foi considerado pequeno e 

pode ter sido um fator de interferência nos resultados estatísticos relacionados às 

variáveis da VFC. Ainda, a idade dos animais variou de três a seis meses e isso pode 

ter influenciado os resultados, já que podem existir algumas alterações importantes no 

sistema cardiovascular que se apresentam em função do envelhecimento. 

 Além disso, o número de dias de registro válido para análise da AL e da VFC 

foram diferentes entre os três grupos (14 dias para o GC e 21 dias para os grupos 

experimentais), o que impossibilitou a subdivisão dos blocos/momentos de uma 

maneira igualitária, para que fosse possível observar as diferenças entre os três grupos 

de uma maneira mais precisa e direta. Esse fator interferiu diretamente na elaboração 

das estratégias de análise dos dados. 

  Finalmente, outro fator importante foi a diferença no tempo necessário para que 

os animais dos grupos experimentais sincronizassem, de uma maneira estável, ao ciclo 

CE em que ocorreram as mudanças de fase. No nosso estudo, o tempo de 28 dias foi 

suficiente para que os animais do GAT sincronizassem ao ciclo CE inicialmente adotado 

para o GC (B1 / M1 e M2) e, em seguida, ressincronizassem de uma maneira estável 

ao novo ciclo, no qual foi realizado o atraso de fase em 6 horas nos blocos/momentos 

remanescentes; entretanto, embora a sincronização inicial tenha ocorrido normalmente 

no GAV, foi observado que durante o período de 28 dias algumas fêmeas deste grupo 

não ressincronizaram de maneira totalmente estável ao ciclo CE avançado em 6 horas. 

Esse efeito, provavelmente, influenciou os dados da VFC nos blocos/momentos finais 

do GAV. 
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 Acreditamos na hipótese de que o sistema de temporização interna modula 

funcionalmente o controle autonômico cardíaco, a partir das conexões neurais entre o 

NSQ e o SNA, que são responsáveis pela modulação das atividades simpática e 

parassimpática. 

 Nosso estudo demonstrou que os atrasos e avanços de fase no ciclo CE 

ocasionaram a desorganização do sistema de temporização interna, resultando em 

desequilíbrios na modulação simpático-vagal do coração. Os avanços de fase, 

aparentemente, ocasionaram um maior grau de dessincronização do sistema 

circadiano, cujo reflexo no controle autonômico cardíaco foi o aumento do tônus 

simpático. Entretanto, através da metodologia empregada, não foi possível avaliar a 

capacidade plástica do sistema circadiano, no que diz respeito ao tempo necessário 

para reorganização temporal interna, principalmente no GAV, cujo tempo de avaliação 

foi insuficiente para que os animais ressincronizassem às mudanças de fase, de uma 

maneira estável. 

 Sugerimos que mais estudos sejam realizados, com um melhor controle do 

tempo de sincronização dos animais às mudanças de fase no ciclo CE. Além disso, 

seria interessante avaliar a VFC em função das fases do ciclo estral das fêmeas de 

ratas Wistar, já que ocorrem modificações na secreção hormonal (ex: estradiol) que, por 

sua vez, podem influenciar o controle autonômico cardíaco. 
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A.1: ACTOGRAMAS DO GRUPO CONTROLE 

 

 

 

A.2: ACTOGRAMAS DO GRUPO DE ATRASO 
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A.3: ACTOGRAMAS DO GRUPO DE AVANÇO 

 

 

 

A.4 RELAÇÕES DE FASE ENTRE MRR/MFC E AL NO GAT 
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A.5 RELAÇÕES DE FASE ENTRE MRR/MFC E AL NO GAV 
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