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RESUMO 

A ritmicidade circadiana se apresenta como um aspecto comum nos seres vivos, 

sendo o ciclo claro-escuro de 24h seu mais evidente sincronizador ambiental. A 

disponibilidade de alimento se constitui também como um sincronizador ambiental, o 

que é evidenciado em muitas espécies. Em mamíferos, a sincronização por alimento 

é caracterizada principalmente pelo aumento da locomoção, da vigília e da 

temperatura central nas horas que antecedem a alimentação. Evidências 

convincentes mostram que esta antecipação é controlada por um sistema de oscilação 

circadiana, embora sua estrutura física seja desconhecida. A busca pelo substrato 

físico do oscilador sincronizado por alimento sempre foi o principal foco da pesquisa 

nesta área, sendo que evidências recentes mostram que várias regiões cerebrais 

parecem estar envolvidas na sincronização por alimento. Nos últimos anos, além da 

busca pelo substrato neural deste sistema, têm-se dado atenção aos seus possíveis 

mecanismos de sincronização. Ou seja, quais seriam os sinais sensoriais que 

promovem a sincronização do sistema. Neste trabalho, o objetivo foi investigar se a 

estimulação diária com odor do alimento induz antecipação em ratos Wistar. Os 

animais foram mantidos em ciclo claro-escuro de 14h de luz e 10h de escuro com 

registro contínuo da atividade motora dentro de cabines de madeira. Foram utilizados 

quatro grupos:  Ração, Odor, Alerta e Alerta Isolado. Todos foram submetidos a 10 

dias de alimentação à vontade (linha de base). Em seguida, foi iniciada a etapa de 

Restrição Alimentar (19 dias). Por fim, todos os grupos foram submetidos a Privação 

Alimentar (2 dias). O grupo Ração recebeu duas refeições por dia com duração de 

uma hora cada, sendo a ‘Refeição 1’ na 3ª hora da fase de claro e a ‘Refeição 2’ na 

12ª hora da fase de claro. O grupo Odor recebeu estimulação com odor na 3ª hora da 

fase de claro (‘Refeição 1’) e alimentação na 12ª hora. O grupo Alerta foi apenas 

estimulado (abertura e fechamento da cabine) na ‘Refeição 1’ e alimentado na 

‘Refeição 2’. O grupo Alerta Isolado foi submetido ao mesmo procedimento anterior, 

mas foi testado isoladamente na sala. Todos os grupos apresentaram atividade 

antecipatória intensa à ‘Refeição 2’ (alimentação). Para a ‘Refeição 1’, o grupo Ração 

apresentou intensa antecipação, os grupos Odor e Alerta apresentaram leve atividade 

antecipatória principalmente nos primeiros 10 dias de estimulação, e o grupo Alerta 

Isolado não apresentou antecipação. Além disso, comparando a etapa de restrição 

alimentar com os dias de alimentação à vontade, os grupos Odor e Alerta aumentaram 

a atividade nas duas horas anteriores à ‘Refeição 1’, o que não foi observado no grupo 

Alerta Isolado, que manteve a atividade inalterada neste horário ao longo do 

experimento. Estes resultados indicam que a estimulação diária com odor do alimento 

é capaz de promover antecipação comportamental, porém de maneira fraca, com 

habituação ao longo dos dias. Os resultados sugerem que o odor do alimento pode 

ser um dos sinais sincronizadores para o oscilador sincronizado por alimento. 

Palavras-chave: Atividade antecipatória ao alimento; Oscilador sincronizado por 

alimento; Odor; Estimulação olfativa. 
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ABSTRACT 

The circadian rhythmicity presents itself as a common aspect in living beings, the light-

dark cycle of 24h being its most obvious environmental synchronizer. Food availability 

also constitutes an environmental synchronizer, which is evidenced in many species. 

In mammals, food entrainment is mainly characterized by increased locomotion, 

wakefulness and central temperature in the hours before feeding. Convincing evidence 

shows that this anticipation is controlled by a circadian oscillatory system, although its 

physical structure is unknown. The search for the physical substrate of the food-

entrained oscillator has always been the main focus of the research in this area, and 

recent evidence shows that several brain regions seem to be involved in the 

synchronization by food. In recent years, in addition to the search for the neural 

substrate of this system, attention has been paid to its possible mechanisms of 

synchronization. That is, what would be the sensory signals that promote the 

synchronization of the system. In this work, the objective was to investigate whether 

daily stimulation with food odor induces anticipation in Wistar rats. The animals were 

kept in a light-dark cycle of 14h light and 10h darkness with continuous recording of 

motor activity inside wooden cabins. Four groups were used: Chow, Odor, Arousal and 

Arousal Isolated. All were submitted to 10 days of ad libitum feeding (baseline). Then, 

the Food Restriction (19 days) stage was started. Finally, all groups were submitted to 

Food Deprivation (2 days). The Chow group received two meals a day lasting one hour 

each, with 'Meal 1' in the 3rd hour of the light phase and 'Meal 2' in the 12th hour of 

the light phase. The Odor group received odor stimulation at the 3rd hour of the light 

phase ('Meal 1') and feeding at the 12th hour. The Arousal group was only stimulated 

(opening and closing the cabin) in 'Meal 1' and fed in 'Meal 2'. The Arousal Isolated 

group was submitted to the same previous procedure, but was tested alone in the 

room. All groups presented intense anticipatory activity to 'Meal 2' (feeding). For 'Meal 

1', the Chow group showed intense anticipation, the Odor and Arousal groups 

presented mild anticipatory activity mainly during the first 10 days of stimulation, and 

the Arousal Isolated group did not present anticipation. In addition, comparing the food 

restriction stage with days of ad libitum feeding, the Odor and Arousal groups 

increased activity in the two hours prior to Meal 1, but not the Arousal Isolated group, 

which maintained the activity unchanged at this time window throughout the 

experiment. These results indicate that daily stimulation with food odor is able to 

promote behavioral anticipation, but in a weakly, with habituation over the days. The 

results suggest that food odor may be one of the synchronizing signals for the food-

entrained oscillator. 

Keywords: Food anticipatory activity; Food entrained oscillator; Odor; Olfactory 

stimulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Breve Histórico sobre Ritmos Biológicos 

 A natureza é dinâmica. A dinamicidade se apresenta em diversos organismos, 

desde os mais simples unicelulares (bactérias) até aqueles mais complexos (golfinhos 

e humanos), e pode ser identificada como alternância de estados. Essa alternância se 

exibe na escala de tempo do dia a dia ou mesmo ao longo do ano.  

 A descrição da alternância de estados nos seres vivos é antiga, Hipócrates 

(460-370 a.C.) descreveu em seres humanos a recorrência de febre a cada 24 horas, 

posteriormente Andróstenes de Thasos (356-323 a.C.) descreveu o movimento foliar 

vertical da planta Tamarindus indica, associado com o dia e a noite (Refinetti, 2016). 

Jean-Jacques De Mairan, astrônomo e botânico, relatou suas observações sobre o 

movimento das folhas da planta Mimosa pudica (Refinetti, 2016). Ele percebeu que 

essa espécie realizava o movimento de abrir as folhas com o nascer do sol, enquanto 

o movimento de fechar ocorria quando a noite chegava. Com o objetivo de testar se o 

movimento observado era apenas uma reação à luminosidade, De Mairan manteve a 

planta no porão de sua casa, em escuridão constante. O resultado observado foi a 

persistência do movimento foliar. Esse foi o primeiro relato dentro de um modelo de 

comunidade científica, ocorrido em 1729 na academia real de ciências de Paris. A 

observação de De Mairan é considerada a primeira evidência da natureza endógena 

dos ritmos biológicos1.  

 Essa alternância de estados (periódica e recorrente), como a alternância entre 

folhas abertas e folhas fechadas descrita acima, é denominada de ritmo biológico. Os 

ritmos biológicos são descritos nas mais diversas espécies (Pittendrigh, 1960), e 

podem ser quantificados de várias maneiras, sendo a mais simples e facilmente 

observável aquela utilizada por De Mairan – a observação da atividade e repouso do 

organismo. Junto com a identificação de ritmos em várias espécies, surgiu o conceito 

fundamental de período endógeno – essencial para a Cronobiologia, que seria 

formalizada como disciplina posteriormente. Na física, período é definido como a 

duração de um ciclo, ou seja, o tempo necessário para que um evento se repita. Desta 

forma, o período endógeno é a duração do ciclo (ritmo), característico da espécie. 

Augustin de Candolle (1832) estudou em condições de iluminação constante a mesma 

planta que Jean-Jacques de Mairan, e observou que a duração do período de abrir e 

1 Qualquer variável expressa de forma recorrente por um organismo vivo. 
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fechar das folhas era menor que 24 horas, indicando que o movimento foliar não 

estava sob o controle do ambiente externo. Se este fosse o caso, o período do ritmo 

de abertura foliar deveria ser de 24 horas (Refinetti, 2016). Em outras palavras, o 

período endógeno menor que 24 horas indicava a natureza interna no que se refere à 

geração do ritmo. 

1.2. Sincronização Fótica 

 A identificação do período endógeno em plantas e em outras espécies como 

sendo diferente de 24 horas tem uma consequência para a vida na Terra, 

considerando que a pista temporal mais estável a que estamos submetidos é o ciclo 

claro-escuro de 24 horas imposto pelo movimento de rotação do planeta.  A 

consequência é que os seres vivos, tendo ritmos com período próximo, mas não igual 

a 24 horas, precisam se ajustar à alternância de luz e escuridão de 24 horas. Ou seja, 

a diferença entre a duração do período endógeno e a duração do ciclo claro-escuro 

precisa ser compensada dia a dia para que os organismos apresentem um ritmo 

ajustado ao ciclo ambiental (Pittendrigh, 1993). Este processo de ajuste promove o 

igualamento do período endógeno ao período do ciclo ambiental, que é de 24 horas, 

condição na qual se diz que o ritmo biológico está sincronizado ao ciclo ambiental. A 

capacidade de sincronização a um ciclo ambiental é uma das propriedades dos ritmos 

biológicos. Uma outra propriedade da ritmicidade biológica é a sua persistência em 

condições constantes (caráter endógeno), ou seja, na ausência da pista 

sincronizadora ambiental, como nos experimentos usando iluminação ou escuro 

constante em plantas, mencionados acima. Nesta condição se diz que o ritmo está 

em livre-curso. 

 O caráter endógeno da ritmicidade biológica implica na existência de um 

sistema interno gerador de ritmos. A investigação da ritmicidade em diversas espécies 

permitiu identificar o mecanismo principal pelo qual os ritmos diários sincronizam ao 

ciclo claro-escuro. Utilizando a aplicação de pulsos de luz em diversas fases2 do ritmo, 

foi possível identificar aqueles momentos em que a estimulação com luz promovia um 

adiantamento (avanço) ou retardamento (atraso) da variável rítmica. Os dados de 

avanços e atrasos permitiram a construção de representações gráficas onde a 

magnitude da mudança do ritmo (avanço ou atraso) é traçada em função do momento 

do ritmo, denominadas de curvas de resposta dependente de fase (Daan & 

2 Qualquer ponto ou momento do ritmo. 
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Pittendrigh, 1976). A curva de resposta dependente de fase explica como o sistema 

interno gerador do ritmo responde à estimulação pela luz (gerando avanços ou 

atrasos), de forma a promover a sincronização ao ciclo claro-escuro (Daan & 

Pittendrigh, 1976), tendo os avanços e atrasos limites máximos, e o processo de ajuste 

do sistema gerador de ritmo denominado de arrastamento. 

 O ciclo claro-escuro é a pista temporal mais importante para a maioria das 

espécies ao promover a sincronização dos ritmos com período próximo a 24 horas. 

Entretanto, outras pistas ambientais têm importância para a sincronização dos ritmos 

biológicos, incluindo ritmos com períodos que se afastam das 24 horas. Segundo 

Halberg (1969), os ritmos biológicos podem ser classificados de acordo com sua 

frequência em três categorias: Circadianos3, Infradianos e Ultradianos. Os ritmos 

circadianos apresentam uma frequência de um ciclo a cada 24 horas, os ritmos 

infradianos apresentam frequência menor que um ciclo a cada 24 horas, ou seja, tem 

uma duração (período) acima de 24 horas, e os ritmos ultradianos apresentam 

frequência de mais de um ciclo a cada 24 horas. Em termos objetivos, os ritmos 

Circadianos são aqueles que têm período entre 20 e 28 horas (ex: ciclo sono-vigília), 

os Infradianos são aqueles que têm período maior que 28 horas (ex: ritmo reprodutivo 

em ratas, 3-4 dias de duração), e os Ultradianos aqueles que têm período menor que 

20 horas (ex: ritmos relacionados como frequência cardíaca e frequência respiratória; 

ritmos sincronizados pela alternância de marés, com período próximo a 12h). A 

definição da faixa circadiana se impõe em razão do limite de sincronização que os 

ritmos circadianos apresentam, em outras palavras, o ritmo circadiano não é capaz de 

sincronizar a ciclos de claro-escuro muito curtos ou muito longos, por exemplo de 18 

ou 30 horas (com variações entre as espécies), o que está relacionado aos avanços 

e atrasos máximos do ritmo, mencionados anteriormente. Nestas condições, o ritmo 

se expressa em livre-curso. A centralidade dos ritmos com período em torno de 24 

horas neste tipo de classificação tem sua explicação na maior obviedade destes 

ritmos, uma vez que a alternância entre dia e noite como pista temporal é mais 

facilmente percebida. 

 Diante da importância do ciclo claro-escuro e da maior evidência dos ritmos 

circadianos, o maior esforço no estudo dos ritmos biológicos tem sido direcionado a 

estes ritmos. Uma questão fundamental nestes estudos tem sido a identificação do 

3Do latim, circa diem, em torno de um dia. 
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sistema interno de geração dos ritmos circadianos, ou seja, o sistema oscilador capaz 

de gerar alternância de estados. Assumindo que a sincronização ao ciclo claro-escuro 

necessita obrigatoriamente que a informação luminosa seja captada pelo organismo, 

estudos em mamíferos buscaram a identificação de vias de transmissão da 

informação luminosa até o hipotálamo, a partir da hipótese de que esta região era 

responsável pelo controle circadiano das funções fisiológicas (Sousa-Pinto & Castro-

Correia, 1970). Utilizando injeções de traçadores neuronais no globo ocular de ratos, 

Moore & Lenn (1972), identificaram a região anterior do hipotálamo, precisamente a 

área do núcleo supraquiasmático (NSQ), como a região que recebia projeção das 

células da retina. Ao considerar que esta região não estaria envolvida no 

processamento de imagem, mas possivelmente na regulação circadiana das funções 

hipotalâmicas, Stephan & Zucker (1972), promoveram lesões desta área e registraram 

o ritmo de atividade e de ingestão de água em ratos. Estes autores identificaram a 

perda da ritmicidade circadiana destes dois comportamentos em animais que tinham 

a área do núcleo supraquiasmático lesionada, indicando a função desta região na 

geração do ritmo circadiano.  

 Eastman, Mistlberger, & Rechtschaffen (1984) relataram posteriormente a 

importância do núcleo supraquiasmático também para os ritmos circadianos de 

temperatura corporal e sono-vigília. Além disso, estudos mostrando que animais com 

lesão recuperavam o ritmo após transplante do tecido do núcleo supraquiasmático 

(Sawaki, Nihonmatsu, & Kawamura, 1984), e ainda que o período do ritmo no receptor 

era correspondente ao período do doador corroboraram ainda mais o papel central 

desta estrutura na determinação da ritmicidade circadiana (Ralph, Foster, Davis, & 

Menaker, 1990). Atualmente, o núcleo supraquiasmático é considerado o principal 

oscilador circadiano em mamíferos, com a função de gerar ritmicidade circadiana e, 

através de vias neurais e humorais, coordenar a atividade de vários tecidos do corpo 

que também apresentam oscilação circadiana, como as glândulas adrenais, tecido 

adiposo, fígado, estômago e intestinos (Dibner, Schibler, & Albrecht, 2010; Kalsbeek 

et al., 2006; Morgado, Juárez-Portilla, Silverman, & Silver, 2015). 
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1.3. Sincronização por Alimento 

 1.3.1. Aspectos Gerais 

 Em mamíferos, a fisiologia e o comportamento do indivíduo está intimamente 

relacionada a alternância entre dia e noite, entretanto, outros sinais ambientais são 

capazes de ajustar a expressão dos ritmos circadianos. A alternância entre marés, 

com período de aproximadamente 12 h, é muito importante para a atividade de 

espécies marinhas (Naylor, 1996; Naylor & Williams, 1984). A pista social é também 

um sinal que afeta os ritmos circadianos, por exemplo ao facilitar a ressincronização 

após mudança do ciclo claro-escuro (Mendes, Menezes, & Azevedo, 2008), mas 

geralmente é considerado um sincronizador fraco (Mistlberger & Skene, 2004) A 

disponibilidade de alimento se constitui também como um sincronizador para os ritmos 

circadianos (Stephan, 2002). A energia provida pela alimentação é indispensável para 

o funcionamento do organismo, permitindo sua sobrevivência. Uma vez que a 

alimentação é uma necessidade básica, não é de surpreender que estratégias que 

aperfeiçoam a aquisição e a ingestão de alimento tenham evoluído nos animais. 

 Os primeiros estudos que demonstraram a importância do horário de 

alimentação para os ritmos circadianos foram realizados na década de 1920, em 

abelhas e mamíferos. Ao estabelecer horário e local fixo para alimentação, Beling 

demonstrou que abelhas eram capazes de antecipar a disponibilidade de alimento em 

uma hora (Beling 1929 apud Mistlberger, 1994). Em 1922, Curt Richter descreveu um 

interessante fenômeno comportamental. Este pesquisador estudou a influência de 

variáveis ambientais no padrão de atividade locomotora de ratos, sendo uma delas a 

disponibilidade de alimento. Ao limitar o acesso ao alimento em 25 minutos por dia 

sempre no mesmo horário, Richter observou que os animais aumentavam a 

locomoção de duas a três horas antes da alimentação (Richter 1922 apud Mistlberger 

1994). Este aumento de atividade antes da alimentação se tornou conhecido 

posteriormente como atividade antecipatória ao alimento (em inglês food anticipatory 

activity, FAA) e além de abelhas e ratos, é observada em outros roedores, em 

carnívoros, em peixes e aves (Mistlberger, 1994; Nisembaum, de Pedro, Delgado, & 

Isorna, 2014; Ware, Nelson, Robbins, & Jansen, 2012). 

 Em roedores, esse fenômeno tem sido estudado através da observação de 

diferentes comportamentos, tais como atividade locomotora geral, locomoção numa 
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roda de atividade e atividade direcionada a um comedouro. Em estudos pioneiros, 

outras variáveis antecipatórias foram descritas: a temperatura corporal e a liberação 

de corticosterona (Krieger, 1974; Moberg, Bellinger, & Mendel, 1975). Adicionalmente, 

quando a disponibilidade de alimento é restrita a algumas horas por dia durante a fase 

de claro do ciclo claro-escuro, a distribuição do sono é alterada em ratos. Nesta 

situação, o total de sono diminui, o estado de vigília aumenta nas horas que 

antecedem a alimentação e o padrão de sono se inverte, com maior número de 

episódios durante a fase de escuro (Castro-faúndez, Díaz, & Ocampo-garcés, 2016; 

Gervais & Pager, 1979; Roky, Kapás, Taishi, Fang, & Krueger, 1999). Isto indica que 

a ingestão de alimento num horário fixo pode alterar o funcionamento das regiões 

cerebrais responsáveis pela regulação do ciclo sono-vigília, desta maneira, 

sobrepondo-se ao claro-escuro. Modificações em todos esses ritmos permitem ao 

organismo estar comportamentalmente e fisiologicamente preparado quando o 

alimento se torna disponível. 

 1.3.2. Propriedades da Atividade Antecipatória ao Alimento 

 Em geral, a atividade antecipatória pode ser observada, comportamentalmente, 

por volta do quarto dia de restrição alimentar. Diversos aspectos do comportamento 

de antecipação têm sido estudados nas últimas décadas, por exemplo: 1) limite 

circadiano; 2) ressincronização com presença de dias transientes – reajuste gradual 

do ritmo – após mudança no horário da alimentação; 3) persistência em condições 

constantes (privação total de alimento) (Mistlberger, 1994). 

 Um fato importante a respeito da sincronização por alimento é que esta 

apresenta limites circadianos, ou seja, a periodicidade na qual o evento de 

alimentação se repete é determinante para a expressão da atividade antecipatória 

(Mistlberger & Marchant, 1995; Stephan, 1981). Estes autores mostraram que ratos 

são incapazes de antecipar horários de alimentação que se repetem com períodos 

menores que 23 ou maiores que 29 horas, o que indica o limite máximo de avanços e 

atrasos que o sistema sincronizado pela alimentação é capaz de promover, ou seja, 

sua natureza circadiana. 

 Estudos onde são empregados avanços ou atrasos do horário de alimentação 

favorecem a ideia de que o processo de sincronização ocorre através de um 

mecanismo de arrastamento, quando o oscilador biológico sofre mudanças de fase 
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(avanços ou atrasos), de forma que o ritmo por ele controlado se ajusta gradualmente 

à pista ambiental cíclica presente. Isto é exemplificado com a mudança no horário de 

alimentação, que leva à ressincronização da atividade antecipatória através de um 

período de dias transientes, após o qual a atividade antecipatória se torna ajustada ao 

novo horário de alimentação (Stephan, 1984). Em outras palavras, a antecipação não 

é meramente uma resposta desencadeada pelo estímulo ambiental, é um 

comportamento gerado endogenamente. 

 A persistência em condições constantes (livre-curso) é outro aspecto 

importante da atividade antecipatória ao alimento (Clarke & Coleman, 1986; Coleman, 

Harper, Clarke, & Armstrong, 1982). Após sincronização ao horário de alimentação, 

estes autores submeteram ratos à privação total de alimento por três dias. Nesses 

dias, os animais mostraram aumento da atividade motora na mesma fase em que 

anteriormente exibiam atividade antecipatória ao horário de alimentação, o que indica 

a natureza oscilatória e auto-sustentada (caráter endógeno) subjacente ao processo 

de sincronização por alimento. 

 1.3.3. A Busca pelo Oscilador Sincronizado por Alimento 

 Inicialmente, após o surgimento de evidências de que o núcleo 

supraquiasmático, localizado na região anterior do hipotálamo, era essencial para a 

expressão de ritmos circadianos comportamentais e neuroendócrinos (Moore & 

Eichler, 1972; Stephan & Zucker, 1972), hipotetizou-se que essa estrutura também 

seria responsável pela antecipação comportamental à disponibilidade de alimento. O 

núcleo supraquiasmático foi então alvo de estudos no fim da década de 1970, que 

tinham o objetivo de testar esta hipótese. Os resultados mostraram que mesmo ratos 

com lesão do núcleo supraquiasmático eram capazes de antecipar horários de 

alimentação (Phillips & Mikulka, 1979; Stephan, Swann, & Sisk, 1979). Este resultado 

foi, posteriormente, encontrado em camundongos e hamsteres (Marchant & 

Mistlberger, 1997; Mistlberger, 1992). Em razão destes trabalhos, surgiu o conceito 

de que mamíferos possuem pelo menos dois sistemas independentes capazes de 

gerar ritmos circadianos, um sincronizado pela alternância de claro e escuro 

(Oscilador Sincronizado pela Luz, em inglês Light Entrained Oscillator - LEO), que tem 

como seu elemento central o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, e outro sistema 
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sincronizado pela disponibilidade de alimento (Oscilador Sincronizado por Alimento, 

em inglês Food Entrained Oscillator – FEO). 

 Da mesma forma que a busca pela estrutura física responsável pela geração 

do ritmo circadiano sincronizado ao ciclo claro-escuro dominou a sincronização fótica, 

a busca pelo oscilador sincronizado por alimento tem dominado o tema. Os primeiros 

estudos partiram da hipótese de que tal oscilador deveria ter relação com o controle 

hipotalâmico da ingestão de alimento. Uma série de estudos de lesão na primeira 

metade do século XX levaram à proposição de que a ingestão de alimento seria 

regulada por um centro da fome, localizado no hipotálamo lateral e um centro da 

saciedade, localizado no hipotálamo ventromedial (Anand & Brobeck, 1951; Brobeck, 

1946). Estudos posteriores demonstraram que o controle da ingestão de alimento 

requer a participação de diversas áreas no sistema nervoso central (Lutter & Nestler, 

2009), em oposição à ideia predominante nos anos 1950 da existência de um centro 

da fome e outro da saciedade. O hipotálamo ventromedial e lateral mantiveram suas 

posições como estruturas envolvidas na regulação do comportamento alimentar (King, 

2006; Morton, Cummings, Baskin, Barsh, & Schwartz, 2006). 

 Diante deste cenário, o hipotálamo ventromedial e lateral foram testados quanto 

aos seus possíveis funções na mediação da sincronização por alimento. Krieger 

(1980) mostrou que o ajuste da liberação de corticosterona e do ritmo de temperatura 

ao horário de alimentação é prejudicado em animais com lesão do hipotálamo 

ventromedial. Em seguida, Inouye (1982) relatou a extinção da atividade antecipatória 

ao alimento em animais com lesão desta área. Entretanto, Mistlberger & 

Rechtschaffen (1984) mostraram posteriormente que a atividade antecipatória em 

animais com lesão do hipotálamo ventromedial era extinta imediatamente após o 

procedimento cirúrgico, mas ressurgia após 14 semanas. Este resultado pode ser 

considerado uma indicação da existência de um mecanismo interno compensatório 

(ou reorganização) para a expressão deste comportamento. Trabalhos mais recentes 

apontam de forma direta para a participação do hipotálamo ventromedial neste 

comportamento, por exemplo como um elemento envolvido no primeiro momento de 

adaptação a um horário restrito de alimentação (Ribeiro et al., 2007), ou como um 

mediador da ação da grelina (Merkestein et al., 2014), hormônio estimulador da fome 

secretado principalmente pelo estômago (Kim, Leyva, & Diano, 2014). 
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 No que se refere ao hipotálamo lateral, estudos de lesão também foram 

empregados na investigação da sua função na sincronização por alimento. Mistlberger 

& Rusak (1988) mostraram que ratos com lesão desta área poderiam apresentar 

comprometimento do comportamento antecipatório quando mensurado através da 

atividade locomotora, mas mantinham a antecipação comportamental na atividade 

direcionada a um comedouro. Mais recentemente, Mistlberger et al. (2003) relataram 

que a lesão específica de neurônicos orexinérgicos (promotores de alerta e atividade) 

no hipotálamo lateral não elimina a atividade antecipatória ao alimento em ratos. Por 

outro lado, camundongos transgênicos (com neurônios orexinérgicos inibidos) ou 

nocautes para orexina mantêm o comportamento antecipatório, mas têm dificuldade 

para adaptação ao horário de alimentação, especificamente apresentam menor 

amplitude da atividade antecipatória (Akiyama et al., 2004; Kaur et al., 2008), contudo, 

desenvolvem uma resposta antecipatória normal do ritmo de temperatura (Kaur et al., 

2008). 

 Outras estruturas hipotalâmicas e não hipotalâmicas têm sido estudadas 

quanto à possível mediação da sincronização pro alimento. A continuação da 

atividade antecipatória ao alimento foi observada em animais com lesão do núcleo 

paraventricular (Mistlberger & Rusak, 1988), do núcleo arqueado (Mistlberger & Antle, 

1999), e do núcleo dorsomedial do hipotálamo. Em trabalho recente, no entanto, Tan 

et al. (2014) mostraram que a destruição no período pós-natal de neurônios 

produtores de AgRP (estimuladores do apetite) no núcleo arqueado atrasa a 

expressão da atividade antecipatória. Com relação ao núcleo dorsomedial, resultados 

distintos entre grupos de pesquisa diferentes levaram a uma discussão mais longa 

sobre a possível função desta área na sincronização por alimento. Assim como outras 

áreas hipotalâmicas, este núcleo também participa do controle do comportamento 

alimentar (Bellinger & Bernardis, 2002), bem como à regulação dos ritmos circadianos 

de sono, alimentação e atividade locomotora (Chou et al., 2003). 

 Gooley et al. (2006) relataram que a lesão específica dos neurônios do núcleo 

dorsomedial através da injeção de ácido ibotênico extingue a antecipação da atividade 

locomotora e da temperatura corporal ao horário de alimentação. Praticamente ao 

mesmo tempo, Landry et al. (2006) mostraram que a antecipação persistia em ratos 

com lesão térmica do núcleo dorsomedial. Os estudos tinham diferenças 
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metodológicas, por exemplo o sistema de gaiolas e comedouro (Gooley & Saper, 

2007; Landry & Mistlberger, 2007). Mistlberger e colaboradores repetiram o estudo 

usando gaiolas e comedouros iguais àqueles usados por Gooley e colaboradores. 

Entretanto, obtiveram novamente resultados diferentes, observando a continuidade 

da atividade antecipatória (Landry, Yamakawa, Webb, Mear, & Mistlberger, 2007), 

resposta também observada em camundongos por um terceiro grupo de pesquisa 

(Moriya et al., 2009). 

 Lesões do núcleo paraventricular do tálamo (Landry, Yamakawa, & Mistlberger, 

2007), e de regiões relacionadas à memória e motivação (hipocampo, amígdala e 

núcleo acumbens) também não extinguem a atividade antecipatória ao alimento 

(Mistlberger & Mumby, 1992). Lesões também foram empregadas na área postrema 

e no núcleo parabraquial no tronco encefálico (Davidson, Aragona, Houpt, & Stephan, 

2001; Davidson, Cappendijk & Stephan, 2000). Neste último, os autores verificaram 

uma diminuição drástica da antecipação da temperatura e da atividade direcionada ao 

comedouro e discutem a possibilidade desta estrutura se constituir como uma via de 

entrada para o oscilador sincronizado por alimento (assumindo sua localização no 

sistema nervoso central), como uma via de saída (assumindo a localização do 

oscilador em órgãos periféricos), ou mesmo conter o próprio oscilador. Um trabalho 

recente mostra a persistência da expressão de c-fos no núcleo parabraquial e no 

núcleo do trato solitário após término do regime de alimentação fixa (Blum, 

Waddington Lamont, Rodrigues, & Abizaid, 2012), ou seja, a continuação da ativação 

mesmo após a retirada da pista sincronizadora. Dois estudos mostram a extinção da 

antecipação da temperatura mas não da atividade após ablação da hipófise e após 

lesão do córtex infralímbico, estrutura relacionada ao controle autonômico (Davidson 

& Stephan, 1999; Recabarren, Valdés, Farías, Serón-Ferré, & Torrealba, 2005), 

indicando a dissociação dos sistemas de saída controlados pelo oscilador 

sincronizado por alimento. 

 Os ritmos circadianos são regulados por um conjunto de genes que interagem 

entre si formando uma alça de auto-regulação com período próximo de 24 horas, 

denominados genes-relógio (Dunlap, 1999; Ko & Takahashi, 2006). Esta base 

molecular, por sua vez, regula a expressão de inúmeros outros genes ligados às 

funções fisiológicas (Dunlap, 1999; Ko & Takahashi, 2006). A busca pelo oscilador 
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sincronizado por alimento tem se baseado também na identificação de estruturas 

sensíveis ao horário de alimentação ao examinar a expressão dos genes-relógio. 

Considerando esta expressão, vários estudos mostram a sincronização de estruturas 

centrais e tecidos periféricos ao horário de alimentação. As áreas centrais incluem 

núcleos hipotalâmicos (arqueado, ventromedial, paraventricular e dorsomedial), áreas 

do tronco encefálico (núcleo do trato solitário, área postrema), e estruturas 

corticolímbicas (amígdala, formação hipocampal e córtex pré-frontal) (Ángeles-

Castellanos, Mendoza, & Escobar, 2007; Feillet, Mendoza, Albrecht, Pévet, & Challet, 

2008; Mieda, Williams, Richardson, Tanaka, & Yanagisawa, 2006; Minana-Solis et al., 

2009; Moriya et al., 2009; Verwey & Amir, 2009; Verwey, Khoja, Stewart, & Amir, 

2007). 

 Com relação aos órgãos periféricos, o horário de alimentação é uma pista 

temporal capaz de sincronizar o fígado, o pâncreas, os rins, o estômago e o tecido 

adiposo (Damiola et al., 2000; Lesauter, Hoque, Weintraub, Pfaff, & Silver, 2009; 

Zvonic et al., 2006). A secreção de insulina parece ser um sinal relevante para a 

sincronização do oscilador hepático ao horário de alimentação (Dang et al., 2016; 

Oishi, Yasumoto, Higo-Yamamoto, Yamamoto, & Ohkura, 2017; Tahara, Otsuka, 

Fuse, Hirao, & Shibata, 2011), embora outros mecanismos estejam envolvidos 

(Davidson, Stokkan, Yamazaki, & Menaker, 2002). Recentemente, Chavan et al., 

(2016) sugeriram a participação do fígado na sincronização por alimento através da 

produção de corpos cetônicos como sinalizadores para o sistema nervoso central. 

 Os estudos utilizando lesão de áreas específicas no sistema nervoso central 

informaram onde o oscilador sincronizado por alimento não está contido, ao mesmo 

tempo em que permitiram o desenvolvimento do conceito de um sistema com 

elementos múltiplos mediador da sincronização por alimento, reforçado pelos 

resultados que mostram a responsividade de diversos sítios ao horário de 

alimentação. Nos últimos anos, a discussão se tornou mais sistemática no sentido de 

entender o oscilador sincronizado por alimento como um sistema de múltiplos 

componentes, onde vários autores propõem modelos para explicar sua organização 

(Blum, Lamont, & Abizaid, 2012; Carneiro & Araujo, 2009; Mistlberger, 2011; Silver, 

Balsam, Butler, & LeSauter, 2011), embora sugestões neste sentido tenham sido 
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propostas anteriormente (Escobar, Díaz-Muñoz, Encinas, & Aguilar-Roblero, 1998; 

Mistlberger & Rusak, 1988). 

 Embora saibamos hoje que o horário de alimentação modifica a atividade de 

órgãos e tecidos periféricos, assim como de áreas no sistema nervoso central, não 

temos o conhecimento de onde, de fato, o sistema oscilador está localizado. No caso 

deste sistema estar contido na periferia, é imprescindível a existência de alguma via 

de sinalização para o sistema nervoso central. Neste caso, definiríamos esta 

sinalização como uma via de saída do oscilador. Caso o oscilador esteja localizado 

no sistema nervoso central, a sinalização periférica seria definida como uma via de 

entrada (Davidson, 2009). 

 1.3.4. Possíveis Vias para o Sistema Nervoso Central 

 Dentro do tema da sincronização por alimento, o foco dos estudos tem sido a 

busca pelo oscilador. Apenas recentemente tem se buscado entender quais são as 

pistas ambientais e internas relacionadas com a ingestão de alimento importantes 

para a sincronização. Como também, quais são as vias que conduzem informação 

sobre a disponibilidade de alimento para as estruturas cerebrais responsáveis pela 

expressão de variáveis sincronizadas ao horário de alimentação? Esta sinalização 

estaria relacionada a respostas durante a fase cefálica da digestão, ou a sinais pós-

prandiais? 

 No que concerne às possíveis vias de entrada para o sistema nervoso central, 

podemos elaborar pelo menos duas hipóteses, não necessariamente excludentes: 1) 

A sinalização ocorre através de sinais neurais e/ou humorais modificados pela 

presença de alimento no sistema digestório; e 2) A informação a respeito da 

disponibilidade de alimento é transmitida ao sistema nervoso central antes e durante 

a ingestão, por exemplo, através de sinais olfativos e/ou gustativos.  

 Considerando a hipótese 1, um possível papel do nervo vago na sincronização 

por alimento foi estudado por (Comperatore & Stephan, 1990). Os autores mostraram 

que ratos com seccionamento do nervo vago submetidos à restrição alimentar 

continuavam exibindo atividade antecipatória ao horário de alimentação. 

Posteriormente, Davidson & Stephan (1998), utilizando injeções intraperitoneais de 

capsaicina (em razão de seu efeito neurotóxico), mostraram que vias aferentes não-
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vagais não são essenciais para a sincronização por alimento em ratos, uma vez que 

os animais também mantinham a antecipação. 

 Vários estudos apontam para a importância de múltiplos sinais humorais no 

controle da ingestão de alimento (Coll, Farooqi, & O’Rahilly, 2007; Cummings & 

Overduin, 2007; Kim et al., 2014).  Estes sinais variam ao longo das 24 h do dia, e 

alguns como grelina, leptina, insulina e GLP-1 (glucagon-like peptide-1), ajustam-se 

ao horário de alimentação durante regimes de restrição alimentar (Bodosi et al., 2004; 

Díaz-Muñoz, Vázquez-Martínez, Aguilar-Roblero, & Escobar, 2000; Drazen, Vahl, 

D’Alessio, Seeley, & Woods, 2006; Martínez-Merlos et al., 2004; Vahl, Drazen, Seeley, 

D’Alessio, & Woods, 2010). Considerando a ativação de diversas áreas no sistema 

nervoso central (hipotalâmicas e não hipotalâmicas) em resposta ao horário de 

alimentação, nós propusemos um modelo teórico onde o oscilador sincronizado por 

alimento é constituído por uma rede de estruturas centrais sincronizadas direta e 

indiretamente por sinais humorais periféricos associados à ingestão de alimento. A 

sinalização pós-prandial seria o sinal temporizador para este sistema, e incluiria por 

exemplo o aumento da glicose plasmática e da secreção de insulina, leptina, 

colecistocinina, peptídeo YY, e a redução da secreção de grelina (Carneiro, 

Fernandes, Medeiros, Diniz, & Araujo, 2012; Carneiro & Araujo, 2009). 

 A possível função destes sinais na sincronização por alimento tem sido 

explorado em anos recentes. Szentirmai et al. (2010) mostraram que a deleção do 

gene codificador da grelina não extingue a antecipação ao alimento, medida através 

da temperatura corporal, atividade locomotora e o ritmo de sono-vigília. Similarmente, 

Gunapala et al. (2011) mostraram que a atividade antecipatória ao alimento é ainda 

observada em animais nocautes para leptina ou grelina. Em camundongos nocautes 

para o receptor de grelina, observa-se a diminuição do nível de atividade antecipatória 

(Blum et al., 2009; Davis, Choi, Clegg, & Benoit, 2011; Verhagen et al., 2011), ou 

mesmo um maior número de dias para o estabelecimento da antecipação (Lamont, 

Bruton, Blum, & Abizaid, 2014). Além disso, Verhagen et al. (2011) mostraram também 

diminuição da atividade antecipatória em animais tratados com antagonistas do 

receptor de grelina. Em contraste, ratos que não expressam receptores funcionais 

para o hormônio leptina, exibem atividade antecipatória ao alimento de forma 

exacerbada (Mistlberger & Marchant, 1999). Ribeiro et al. (2011) relataram o efeito 
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inibidor da injeção crônica leptina sobre o nível de atividade antecipatória em 

camundongos, indicando que grelina e leptina podem ter papéis moduladores opostos 

na expressão da atividade antecipatória ao alimento.  

 Com relação à insulina, Davidson et al. (2002) mostraram que animais com 

destruição das células β do pâncreas (produtoras de insulina) continuavam a 

expressar atividade antecipatória, embora uma diferença visual no ritmo de atividade 

motora pareça presente. A insulina parece atuar no fígado como um sinalizador para 

a sincronização do oscilador hepático (Dang et al., 2016; Oishi et al., 2017; Tahara et 

al., 2011), entretanto, não há resultados que mostrem sua atuação na sincronização 

por alimento no sistema nervoso central. 

 Na linha da hipótese 2, podem-se citar os trabalhos de Coleman & Hay (1990) 

e Davidson et al. (2001). No primeiro, os pesquisadores investigaram se ratos 

anósmicos (com epitélio olfativo lesionado através de sulfato de zinco) perdiam a 

capacidade de exibir atividade antecipatória. O resultado foi negativo, os animais 

continuavam exibindo antecipação aos horários de alimentação. Resultado 

semelhante foi também obtido por Davidson et al. (2001) em ratos que tiveram o bulbo 

olfatório removido. Os dois estudos partem da hipótese de que a informação olfativa 

é importante para a sincronização por alimento, mas mostram que tal sinalização não 

é unicamente responsável pela antecipação.  

 A sinalização química é fundamental para a sobrevivência e amplamente 

difundida entre os seres vivos, desde procariotos até vertebrados. A detecção e o 

processamento da informação proporcionada por moléculas voláteis constituem o 

sentido da olfação. Em vertebrados, órgãos e receptores especializados processam 

esta informação em dois sistemas distinguíveis, o sistema olfatório principal e o 

sistema olfatório acessório. O primeiro detecta inúmeras moléculas voláteis no 

ambiente, enquanto o segundo tem o órgão vomeronasal como um detector de 

moléculas associadas ao comportamento sexual e à reprodução, os feromônios 

(Lledo, 2005; Stowers & Kuo, 2015). Em humanos e outros mamíferos, a olfação é 

essencial para a expressão de diversos comportamentos sociais (identificação de 

indivíduo, reconhecimento da espécie, comportamento agonístico), reprodutivos, e 

alimentares (Doty, 1986; McGann, 2017).  
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 O efeito do odor também tem sido avaliado na ritmicidade circadiana. Na mosca 

Drosophila melanogaster, a detecção de odor varia em função do ritmo circadiano, 

seja na condição de sincronização em claro-escuro, ou em livre-curso (escuro 

constante ou claro constante) (Krishnan, Dryer, & Hardin, 1999). A variação circadiana 

na responsividade a odores também foi descrita em Rhodnius prolixus, inseto 

transmissor da doença de Chagas, sendo este efeito presente no contexto 

comportamental associado ao odor de seu hospedeiro (Bodin, Barrozo, Couton, & 

Lazzari, 2008). A variação circadiana na responsividade do sistema olfatório também 

é observada em humanos (Koelega, 1994) e em roedores. Em ratos, demonstrou-se 

que: 1) o bulbo olfatório contém um oscilador circadiano que gera ritmo 

independentemente do núcleo supraquiasmático (Granados-Fuentes, Prolo, 

Abraham, & Herzog, 2004; Granados-Fuentes, Saxena, Prolo, Aton, & Herzog, 2004); 

2) o bulbo olfatório determina a variação circadiana na responsividade do sistema 

olfatório (Granados-Fuentes, Tseng, & Herzog, 2006); e 3) esta variação depende da 

neurotransmissão através do peptídeo vasoativo intestinal (VIP) (Miller et al., 2014). 

 A apresentação do odor de um predador promove aumento do estado de vigília, 

ativação do sistema olfatório (bulbo olfatório, núcleo olfatório anterior e córtex 

piriforme) e de áreas relacionadas ao processamento emocional (córtex entorrinal e 

amígdala basolateral) em ratos (Cattarelli & Chanel, 1979; Funk & Amir, 2000). No 

roedor Octodon degus, a exposição ao odor de coespecíficos aumenta a velocidade 

de ressincronização após mudança do ciclo claro-escuro (Governale & Lee, 2001). 

Abraham et al. (2013) mostraram que, em camundongos com lesão do núcleo 

supraquiasmático, a apresentação diária de uma mistura de odores (baunilha, banana, 

abacaxi, nozes e floral) promove respostas distintas da atividade locomotora, com 

alguns indivíduos apresentando o padrão de locomoção ajustado ao horário de 

estimulação de forma antecipatória. Neste caso, o odor está determinando um padrão 

comportamental atuando em sistemas neurais que não incluem o núcleo 

supraquiasmático. Em coelhos recém-nascidos, a apresentação diária do feromônio 

mamário sincroniza a atividade locomotora e a temperatura corporal, mas não 

parâmetros metabólicos (Montúfar-Chaveznava, Trejo-Muñoz, Hernández-Campos, 

Navarrete, & Caldelas, 2013), o que sugere um efeito sincronizador direto no sistema 

nervoso central, sem a participação de osciladores periféricos. 
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 Na sincronização por alimento, a busca pelo oscilador – realizada através de 

lesões cerebrais – como uma estrutura discreta demonstrou também que muitas áreas 

não são necessárias para a antecipação, uma vez que sua remoção não elimina a 

antecipação (Davidson, 2006, 2009). Entretanto, com o advento de técnicas celulares, 

genéticas e moleculares se observou que estas áreas são afetadas, ou estão 

implicadas de alguma maneira na sincronização por alimento (Acosta-Galvan et al., 

2011; Ian David Blum et al., 2012; Girardet, Mavrikaki, Southern, Smith, & Butler, 2014; 

Merkestein et al., 2014; Munn, Tyree, McNaughton, & Bilkey, 2015; Poulin & 

Timofeeva, 2008; Tan et al., 2014; Verwey & Amir, 2009). Isto sugere a participação 

de várias áreas no processo de ajuste neural às condições de alimentação. A falha 

em identificar, através de lesões, uma área específica no sistema nervoso central 

essencial para a sincronização por alimento pode indicar redundância na organização 

neural associada à expressão da atividade antecipatória ao alimento. Desta maneira, 

o organismo disporia de mecanismos neurais compensatórios que promoveriam a 

antecipação apesar da ausência de uma região cerebral específica.  

 Com a hipótese de redundância para o sistema sincronizado pela alimentação 

como um todo, esta mesma organização poderia ser possível também quando se 

tratam das vias de sinalização. Embora se tenha demonstrado que a remoção do 

bulbo olfatório não elimina a antecipação  (Davidson et al. (2001), alguns estudos 

mostram que a ativação desta e de outras áreas olfatórias se ajusta ao horário de 

alimentação (Caba, Pabello, Moreno, & Meza, 2014; Nolasco, Juárez, Morgado, Meza, 

& Caba, 2012; Olivo, Caba, Gonzalez-Lima, Vázquez, & Corona-Morales, 2014; 

Patton et al., 2014), evidenciando um possível papel de pistas olfatórias neste 

processo. 

 Considerando que existam mecanismos compensatórios (múltiplas vias de 

entrada – neurais e/ou humorais), devemos considerar a investigação destas vias 

através de protocolos de estimulação, não apenas promovendo lesões irreversíveis. 

Por exemplo, apresentando o estímulo de interesse e analisando a resposta do 

organismo (atividade antecipatória e ativação no sistema nervoso central). 
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2. OBJETIVO 

 Investigar se a apresentação diária de odor alimentar é um sinal suficiente para 

induzir antecipação do comportamento de atividade motora em ratos submetidos à 

restrição alimentar. 

 

3. HIPÓTESE E PREDIÇÃO 

Hipótese: O odor alimentar é um sinal temporal para o oscilador sincronizado por 

alimento. 

Predição: Ratos em restrição alimentar estimulados diariamente com o odor da 

alimentação desenvolvem atividade antecipatória a esta estimulação. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Condições gerais 

 Foram utilizados 60 ratos Wistar machos (4-6 meses de idade) originários do 

biotério do Departamento de Fisiologia, UFRN. Os animais foram mantidos em ciclo 

claro-escuro de 14 horas de luz e 10 horas de escuro (CE 14:10), em gaiolas 

individuais de polipropileno (30 x 19 x 13 cm), dentro de cabines de isolamento (figura 

1). A temperatura ambiente foi mantida em 23°C ± 1,0 e a umidade relativa do ar 

esteve ao redor de 60 %. Para avaliação da ritmicidade circadiana, a atividade motora 

(atividade geral) foi registrada continuamente através de sensores por infravermelho 

posicionados 3 cm acima das gaiolas (figura 1). Os dados de atividade foram 

coletados através do software SAP (Software de Acionamento Programado; 

Rodrigues & Araujo, 2012) em um computador portátil, em intervalos de 15 min (figura 

2). 

4.2. Desenho Experimental 

 O protocolo de restrição alimentar escolhido para este estudo foi o de duas 

refeições. Este protocolo consiste em oferecer duas refeições por dia ao animal, sendo 

seu resultado comportamental a antecipação destes dois horários de alimentação 

(Mistlberger et al., 2012; Stephan, 1989). Neste trabalho, os dois horários de 

alimentação foram nomeados como ‘Refeição 1’ e ‘Refeição 2’, cada um com duração 
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de uma hora, com o primeiro iniciando em ZT 1 e o segundo em ZT 10 [ZT=zeitgeber 

time, indica as horas do ciclo claro-escuro. Em um ciclo simétrico 12h:12h, por 

convenção, ZT 0 marca o início do claro. Para animais noturnos em ciclo claro-escuro 

assimétrico (14h:10h neste estudo), ZT 12 corresponde ao início da fase de escuro, 

assim ZT 1 é a terceira hora de claro e ZT 10 é a 12ª hora de claro]. O ciclo-claro de 

14:10 foi escolhido com o intuito de aumentar a separação temporal entre as duas 

‘Refeições’ de maneira a facilitar a distinção entre a atividade associada a cada uma 

delas. 

 

Figura 1. Cabine de registro de atividade. A cabine apresenta três níveis (módulos), onde em cada 

um a atividade de quatro animais pode ser registrada. Os anteparos verticais asseguram que o sensor 

detecte a atividade de apenas um animal. 

 

Figura 2. Sistema de registro de atividade. Imagem do software responsável pela coleta dos dados 

de atividade. As luzes amarelas à esquerda representam os canais para registro individual de atividade. 

Ao se movimentar, o animal ativa o sensor, que emite um sinal para o software (a cor do canal se torna 

preta). A duração da fase de claro e da fase de escuro é ajustada na área central, em LED-Claro e 

LED-Escuro, assim como a hora da transição destas fases (abaixo na imagem). O intervalo de registro 

é ajustado no canto inferior direito. O sistema cria um arquivo de extensão .txt, que pode ser exportado 

para uma planilha eletrônica ou analisado no software El temps (ver seção 4.3). 

Sensor 
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 Os animais foram distribuídos em quatro grupos – 1) Ração (alimentação em 

ZT 1 e ZT 10); 2) Odor (odor em ZT 1 e alimentação em ZT 10); 3) Alerta (abertura 

da cabine em ZT 1/ZT 2 e alimentação em ZT 10); 4) Alerta Isolado (abertura da 

cabine em ZT 1/ZT 2 e alimentação em ZT 10). Este último grupo foi testado 

isoladamente na sala de experimentação com o objetivo de eliminar um possível efeito 

do odor alimentar presente no ambiente durante a ‘Refeição 1’ (ZT 1). Todos os grupos 

foram mantidos inicialmente com alimentação à vontade por 10 dias (dias 1 a 10). Em 

seguida, a alimentação foi restrita por 19 dias (dias 11 a 29). Por fim, os animais foram 

privados de alimento por dois dias seguidos (dias 30 e 31). Nesta etapa de privação, 

oito animais de cada grupo foram utilizados (exceto Alerta Isolado, n=12) (tabela 1). 

Na etapa de privação, o número de animais dos três primeiros grupos diminuiu para 

oito porque os demais foram eutanasiados para quantificação de c-FOS no sistema 

nervoso central através de reação imunoistoquímica. Entretanto, por problemas 

técnicos na atividade do anticorpo e na fixação do tecido, não foi possível realizar esta 

quantificação. 

  

 Em geral, ratos desenvolvem atividade antecipatória ao alimento em um 

período de 3 a 14 dias (Mistlberger, 1994). Em nosso laboratório, tipicamente o 

aumento da atividade (antecipação) antes do horário de alimentação é visível entre o 

terceiro e o quarto dia de restrição alimentar (Carneiro et al., 2012). Utilizamos um 

período de 19 dias de restrição alimentar com intuito de observar a antecipação 

estável para comparações entre os grupos. O horário de ZT 1 foi escolhido para 

estimulação com odor com base em dados que mostram maior comportamento de 

farejar e maior ativação do bulbo olfatório em resposta à apresentação do odor 

Tabela 1. Grupos. *Idade do início do experimento (dia 1), média ± desvio padrão. 

Grupo 
Idade* 

(meses) 

Procedimento 

Restrição 

Alimentar 
Imunoistoquímica 

Privação 

Alimentar 

Ração 5,51 ± 0,65 n = 16 n = 8 n = 8 

Odor 5,37 ± 0,70 n = 16 n = 8 n = 8 

Alerta 5,51 ± 0,65 n = 16 n = 8 n = 8 

Alerta-Isolado 6,80 ± 0,03 n = 16 --- n = 12 
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alimentar em ratos submetidos a 48 h de privação de alimento comparados a animais 

saciados (Prud’homme et al., 2009). Com a estimulação em ZT 1, os animais estavam 

submetidos a uma privação de alimento de 14 horas. Caso o horário de estimulação 

fosse ZT 10, os animais estariam em um nível maior de saciedade já que teriam se 

alimentado 8 horas antes. 

 Os animais foram pesados em seis momentos: 1) um ou dois dias antes do 

início do experimento - Peso inicial; 2) Dia 5; 3) Dia 10; 4) Dia 17 (7º dia de restrição 

alimentar); 5) Dia 24 (14º dia de restrição alimentar); 6) Peso final (dia 30 ou 31 para 

animais eutanasiados; dia 32 para animais submetidos à privação alimentar). A 

pesagem durante a restrição alimentar foi realizada sempre após a ‘Refeição 2’, em 

ZT 11. 

 Na ‘Refeição 1’, para promover a estimulação com odor, utilizamos um 

recipiente rígido de plástico perfurado (figura 3), preenchido com ração. Em ZT 1, o 

recipiente era posicionado no comedouro da gaiola (mas sem acesso por parte do 

animal), sendo retirado em ZT 2. Para os grupos Alerta e Alerta-Isolado, a cabine de 

isolamento era aberta e fechada em ZT 1 e ZT 2. A ração foi pesada diariamente, 

antes e depois da janela de alimentação (‘Refeição 1’ e ‘Refeição 2’ para o grupo 

Ração, e ‘Refeição 2’ para os grupos Odor, Alerta e Alerta-Isolado). 

 

 

Figura 3. Estimulação com odor. Imagem mostrando recipiente com ração para estimulação com 

odor. 
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4.3. Análise de dados 

 O software El temps (A. Díez-Noguera, Universitat de Barcelona, versão 1,292) 

foi utilizado para a confecção dos actogramas – representações do ritmo de atividade 

motora. As variáveis analisadas neste trabalho foram as seguintes: 1) Ingestão (g); 2) 

Peso corporal [bruto (g) e percentual]; 3) Atividade total diária (bruto: unidade 

arbitrária); 4) Atividade diurna e noturna; 5) Atividade antecipatória; 6) Atividade 

durante a refeição (1 h). A atividade antecipatória foi definida como o total de atividade 

nas duas horas que antecediam cada refeição. Os dados de atividade das variáveis 

4, 5 e 6 foram analisados dia a dia, e em blocos de cinco ou quatro dias. Para as 

variáveis 4, 5 e 6 acima, analisamos os dados brutos de atividade, bem como os dados 

normalizados (como porcentagem em relação ao total de atividade diária). 

 Para comparações entre os grupos, utilizamos a Análise de Variância (ANOVA) 

de uma via para amostras independentes, com teste post-hoc de Tukey para 

identificar as diferenças entre os grupos (tabela 2). Para comparar a ingestão na 

‘Refeição 1’ e na ‘Refeição 2’ dentro do grupo Ração, utilizamos o teste t de Student 

para amostras dependentes. Além disso, usamos ANOVA de medidas repetidas e o 

teste post hoc de Tukey para comparar a perda de peso e a atividade antecipatória na 

‘Refeição 1’ (blocos de 5 dias) dentro dos grupos. Todos os dados foram analisados 

no software STATISTICA 7.0 e são apresentados como média ± erro padrão. As 

comparações foram consideradas estatisticamente significativas se p<0,05. 

 

 

 

 

Tabela 2. Códigos estatísticos. Símbolos utilizados para identificar diferenças no teste post hoc 

de Tukey, após ANOVA de medidas independentes. 

vs. Ração Odor Alerta Alerta-Isolado Todos 

Ração --- a b c * 

Odor a --- d e  

Alerta b d --- f  

Alerta-Isolado c e f ---  
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4.4. Ética 

 Este trabalho foi realizado com autorização da comissão de ética no uso de 

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

protocolo nº 071/2015 (anexo 3). 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Ingestão e peso corporal 

 Os quatro grupos se adaptaram ao regime de restrição alimentar, apresentando 

aumento gradual da ingestão nos primeiros dias deste esquema e rapidamente 

atingindo um volume estável de ingestão diária, o qual foi em torno de 12 g nos grupos 

Odor, Alerta e Alerta Isolado, e em torno de 20 g no grupo Ração (figura 4B). Dentro 

do grupo Ração, houve diferença na ingestão no 1º, 12º e 19º dias, quando 

comparamos ‘Refeição 1’ e ‘Refeição 2’ (figura 4A). Considerando a ingestão total, 

soma das Refeições 1 e 2 do grupo Ração e Refeição 2 dos grupos Odor, Alerta e 

Alerta - Isolado, encontramos diferenças entre os grupos Ração e os demais em todos 

os dias, e entre os grupos Alerta e Alerta Isolado no dia 9 de restrição (figura 4B). 

 Com relação ao peso corporal, o grupo Alerta-Isolado apresentou maior peso 

inicial em relação aos outros grupos desde o início do experimento (figura 5A). Por 

apresentarem maior peso inicial, os animais deste grupo também apresentaram maior 

peso ao final do experimento em relação aos grupos Odor e Alerta (figura 5A). 

Entretanto, ao analisar o peso corporal em relação à última pesagem da etapa de 

alimentação à vontade (dia 10), observamos que a perda de peso foi semelhante nos 

grupos Odor, Alerta e Alerta-Isolado, com valores em torno de 24 % ao final do 

experimento (figura 5B e tabela 3). O grupo Ração, por outro lado, teve menor perda 

de peso (~10%) em relação aos demais grupos uma vez que tinha dois horários de 

alimentação por dia (figura 5B e tabela 3). 
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Figura 4. Ingestão.  Ingestão de alimento em função dos dias em restrição alimentar. A, dados 

referentes às Refeições 1 e 2 do grupo Ração. B, dados referentes aos quatro grupos, para o grupo 

Ração os dados se referem à soma da ingestão nas Refeições 1 e 2. Todos os dados são expressos 

como média ± erro padrão. Na figura A, o asterisco indica diferença entre Refeição 1 e Refeição 2 

(p<0,05, teste T de Student para amostras dependentes). Na figura B, os símbolos indicam diferenças 

detectadas pelo teste post hoc de Tukey (p<0,05), após ANOVA de uma via, de acordo com a indicação 

dentro do gráfico e com a tabela 2. 

 

 

Figura 5. Peso corporal. O peso foi avaliado em seis ocasiões (A). Na figura B, o peso corporal é 

apresentado na forma de percentual, em relação ao peso no dia 10 (último dia de alimentação à 

vontade). Todos os dados são expressos como média ± erro padrão. Os símbolos dentro dos gráficos 

indicam diferenças detectadas pelo teste post hoc de Tukey (p<0,05), após ANOVA de uma via, de 

acordo com a indicação dentro do gráfico e com a tabela 2. 

 

 

Tabela 3. Peso corporal (% em relação ao dia 10). (*) RA 7 vs. RA 14; (#) RA 7 vs. Final; (&) RA 

14 vs. Final (p < 0,05, teste post hoc de Tukey após ANOVA de medidas repetidas). 

 RA 7 RA 14 Final 

Ração 99,98 ± 0,76 # 99,48 ± 0,84 & 91,89 ± 1,23 

Odor 90,48 ± 0,77 *# 84,92 ± 1,07 & 76,63 ± 1,31 

Alerta 89,48 ± 0,59 *# 84,39 ± 0,79 & 76,26 ± 1,16 

Alerta-Isolado 91,53 ± 0,83 *# 87,37 ± 1,13 & 77,25 ± 1,21 
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5.2. Atividade Motora 

 5.2.1. Actogramas e Perfil de Atividade em 24h 

 O padrão típico de atividade de ratos ao longo de 24 h se caracteriza pela 

concentração de atividade na fase de escuro. Os actogramas mostram que este foi o 

padrão observado na etapa de alimentação à vontade, e evidenciam também a 

mudança no padrão de atividade motora em resposta à restrição alimentar (figura 6). 

Além da representação nos actogramas, os perfis do ritmo de atividade motora em 24 

h também evidenciam a mudança de padrão mencionada. O padrão noturno dos 

animais é visível nas figuras 7A e 7B. As figuras 7C até 7I mostram a média da 

atividade motora em blocos de dias durante a restrição alimentar. Para a Refeição 2 

(ZT 10), o aumento da atividade nas horas que antecedem a alimentação é visível em 

todos os grupos (ver também figura 12). Para a Refeição 1, o aumento da atividade é 

evidente no grupo Ração. Nos grupos Odor e Alerta, o aumento da atividade motora 

nas duas horas que antecedem o evento ocorre com menor intensidade, considerando 

os dados brutos, bem como os dados percentuais (em relação ao total diário). Nas 

figuras 7K, 7L, 7M e 7N temos dois dias de Privação Alimentar, quando é possível 

observar a persistência do ritmo antecipatório. Para o grupo Ração, observamos que 

há concentração de atividade em ambos os horários em que os animais recebiam 

alimentação, Refeição 1 (ZT 1) e Refeição 2 (ZT 10). Nos grupos Odor, Alerta e Alerta 

Isolado, a concentração de atividade é evidente para a Refeição 2, único horário em 

que estes grupos eram alimentados. O segundo dia de privação alimentar é usado 

para identificar a persistência do ritmo antecipatório. Uma vez que a pista ambiental 

(alimentação) está ausente, a conservação deste comportamento indica sua natureza 

endógena. A quantificação da atividade antecipatória será apresentada 

posteriormente, nas figuras 11 e 12. 
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Figura 6. Actogramas representativos. O gráficos evidenciam o ritmo de atividade motora. A 

atividade em 24 h é representada em uma linha, e os dias são organizados sequencialmente de cima 

para baixo. As deflexões verticais representam o valor de atividade para cada registro, coletado em 

intervalo de 15 min. Dias 1-10: alimentação à vontade (Ad lib). Dia 11-29: Restrição alimentar (RA). 

Dias 30 e 31: Privação alimentar (PA). Figura A (grupo Ração), condição: ZT 1: ração; ZT 10: ração. 

Figura B (grupo Odor), condição: ZT 1: odor; ZT 10: ração. Figura C (grupo Alerta), condição: ZT 1/ZT 

2: abertura/fechamento da cabine de isolamento; ZT 10: ração. Figura D (grupo Alerta - Isolado), 

condição: ZT 1/ZT 2: abertura/fechamento da cabine de isolamento; ZT 10: ração. 
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Figura 7. Perfil do ritmo de atividade motora em 24 horas. Os gráficos da coluna esquerda 

apresentam os dados brutos de atividade. No lado direito, os dados são apresentados como 

porcentagem do total de atividade diária. Os dados de atividade são expressos em intervalos de 15 

minutos como média ± erro padrão, exceto em K, L, M e N, onde o erro padrão é omitido para melhorar 

a visualização. Continua na página seguinte. 
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Figura 7. Perfil do ritmo de atividade motora em 24 horas. Continuação. 

 

5.2.2. Atividade Total 

 Os grupos Ração, Odor e Alerta apresentaram aumento da atividade nos dias 

de restrição alimentar. O grupo Alerta Isolado manteve o nível de atividade similar 

àquele apresentado nos dias de alimentação à vontade. Não houve diferença entre os 

grupos Ração, Odor e Alerta, apenas entre os grupos Ração e Alerta Isolado nos dias 

16, 17, 25, 28, 29, 30 e 31 (figura 8). 
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Figura 8. Atividade total diária.  A, dados analisados dia a dia. B, dados analisados em blocos de 

cinco dias, ou quatro dias (RA 16-19). PA = privação alimentar. U.A. = unidade arbitrária. Todos os 

dados são expressos como média ± erro padrão. Os símbolos dentro dos gráficos indicam diferenças 

detectadas pelo teste post hoc de Tukey (p<0,05), após ANOVA de uma via, de acordo com a indicação 

dentro do gráfico e com a tabela 2. 

 

 5.2.3. Atividade Diurna e Atividade Noturna 

 Para avaliar a mudança no padrão de atividade observado através dos 

actogramas, quantificamos o total de atividade diurna e noturna. Para a atividade 

diurna, vimos que o grupo Ração apresentou mais atividade que os outros três grupos, 

embora, ao longo dos dias, diferenças estatisticamente significativas tenham sido 

identificadas principalmente nas comparações com os grupos Odor e Alerta Isolado 

(figura 9). A partir do início da restrição alimentar, a atividade noturna se apresentou 

de maneira inversa à atividade diurna (figura 10). 

 

Figura 9. Atividade Diurna. A e B mostram os dados brutos de atividade, para cada dia ou em blocos, 

respectivamente. C e D mostram os dados percentuais em relação ao total de atividade diária. PA = 

privação alimentar. U.A. = unidade arbitrária. Todos os dados são expressos como média ± erro padrão. 

Os símbolos dentro dos gráficos indicam diferenças detectadas pelo teste post hoc de Tukey (p<0,05), 

após ANOVA de uma via, de acordo com a indicação e com a tabela 2. Continua na página seguinte. 
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Figura 9. Atividade Diurna. Continuação. 

 

 

 

 

Figura 10. Atividade Noturna. A e B mostram os dados brutos de atividade, para cada dia ou em 

blocos, respectivamente. C e D mostram os dados percentuais em relação ao total de atividade diária. 

PA = privação alimentar. U.A. = unidade arbitrária. Todos os dados são expressos como média ± erro 

padrão. Os símbolos dentro dos gráficos indicam diferenças detectadas pelo teste post hoc de Tukey 

(p<0,05), após ANOVA de uma via, de acordo com a indicação e com a tabela 2. 
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5.2.4. Atividade Antecipatória 

 As figuras 11 e 12 mostram o total de atividade nas duas horas que antecedem 

as Refeições 1 e 2 (atividade antecipatória). O grupo Ração exibe atividade 

antecipatória para a ‘Refeição 1’, apresentando diferença significativa em relação aos 

grupos Odor, Alerta e Alerta-Isolado (figura 11). Ainda para a Refeição 1, há uma sutil 

atividade antecedendo o evento nos grupos Odor e Alerta. A atividade nestes grupos 

se apresenta mais intensa que a atividade do grupo Alerta-Isolado entre o sexto e o 

décimo dia de restrição alimentar, tanto na análise dia a dia ou quanto na análise em 

blocos (figura 11). Para a ‘Refeição 2’, a atividade antecipatória é observada nos 

quatro grupos, com diferenças estatísticas pontuais na análise dia a dia, 

principalmente entre os grupos Ração e Alerta-Isolado (figura 12A). Considerando os 

dados normalizados pelo total de atividade diária (porcentagem), os quatro grupos se 

mostram muito semelhantes tanto na análise dia a dia, quanto na análise em blocos 

de dias (figuras 12C e 12D). 

 

 

Figura 11. Atividade antecipatória – ‘Refeição 1’. A e B mostram os dados brutos de atividade, para 

cada dia ou em blocos, respectivamente. C e D mostram os dados percentuais em relação ao total de 

atividade diária. Os símbolos dentro dos gráficos indicam diferenças detectadas pelo teste post hoc de 

Tukey (p<0,05), após ANOVA de uma via, de acordo com a indicação e com a tabela 2. Ver também 

anexo 2. 
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 Analisamos também a antecipação da ‘Refeição 1’ através de comparações 

dentro dos grupos, considerando a atividade em blocos de dias em valores brutos 

(tabela 4) ou em percentual do total diário (tabela 5). O grupo Ração apresentou 

aumento significativo da atividade nos blocos RA 1-5, RA 6-10, RA 11-15 e RA 16-19, 

comparados aos blocos Ad lib 1-5 e Ad lib 6-10. O grupo Odor apresentou aumento 

significativo apenas no bloco RA 6-10 em relação aos blocos Ad lib 1-5 e Ad lib 6-10 

para os dados brutos de atividade (tabela 4). Considerando os dados percentuais de 

atividade, o grupo Odor apresentou aumento no bloco RA 6-10 apenas em relação a 

Ad lib 6-10 (tabela 5). Para os dados brutos, o grupo Alerta apresentou aumento da 

atividade motora nos blocos RA 1-5, RA 6-10 e RA 11-15 em relação aos blocos Ad 

lib 1-5 e Ad lib 6-10, e aumento da atividade no bloco RA 16-19 comparado ao bloco 

Ad lib 6-10 (tabela 4). Considerando os dados percentuais de atividade, o grupo Alerta 

apresentou aumento da atividade no bloco RA 6-10 comparado aos blocos Ad lib 1-5 

e Ad lib 6-10, e aumento da atividade nos blocos RA 1-5 e RA 11-15 em relação ao 

bloco Ad lib 6-10 (tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Atividade Antecipatória – Blocos ‘Refeição 1’. (#) Bloco vs. As lib 1-5; (&) Bloco vs. 

Ad lib 6-10 (p < 0,05, teste post hoc de Tukey após ANOVA de medidas repetidas). 

 Ad lib 1-5 Ad lib 6-10 RA 1-5 RA 6-10 RA 11-15 RA 16-19 

Ração 
458,28 ± 

77,30 

363,86 ± 

62,16 

1012,19 ± 

74,11#& 

1668,19 ± 

119,62#& 

1635,89 ± 

117,95#& 

1586,58 ± 

145,15#& 

Odor 
307,35 ± 

63,97 

238,83 ± 

47,17 

439,46 ± 

71,75 

587,29 ± 

100,39#& 

433,29 ± 

76,01 

443,16 ± 

87,46 

Alerta 
296,44 ± 

61,33 

205,41 ± 

43,65 

524,95 ± 

68,70#& 

656,55 ± 

102,00#& 

518,83 ± 

87,43#& 

433,03 ± 

74,24& 

Alerta-

Isolado 

220,87 ± 

50,87 

162,77 ± 

38,56 

257,98 ± 

39,45 

242,32 ± 

43,46 

210,58 ± 

33,78 

197,50 ± 

29,63 
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Figura 12. Atividade antecipatória – ‘Refeição 2’. A e B mostram os dados brutos de atividade, para 

cada dia ou em blocos, respectivamente. C e D mostram os dados percentuais em relação ao total de 

atividade diária. Os símbolos dentro dos gráficos indicam diferenças detectadas pelo teste post hoc de 

Tukey (p<0,05), após ANOVA de uma via, de acordo com a indicação e com a tabela 2. 

 

 

 

Tabela 5. Atividade Antecipatória (% do total diário) – Blocos ‘Refeição 1’. (#) Bloco vs. As lib 

1-5; (&) Bloco vs. Ad lib 6-10 (p < 0,05, teste post hoc de Tukey após ANOVA de medidas repetidas). 

 Ad lib 1-5 Ad lib 6-10 RA 1-5 RA 6-10 RA 11-15 RA 16-19 

Ração 4,22 ± 0,59 3,18 ± 0,45 6,89 ± 0,53#& 11,01 ± 0,71#& 10,86 ±0,49#& 10,62 ± 0,57#& 

Odor 3,15 ± 0,53 2,81 ± 0,60 3,11 ± 0,39 4,43 ± 0,37& 3,32 ± 0,26 3,35 ± 0,32 

Alerta 2,68 ± 0,54 2,05 ± 0,42 3,68 ± 0,36& 4,61 ±0,51#& 3,79 ± 0,41& 3,38 ± 0,40 

Alerta-

Isolado 
1,87 ± 0,41 1,45 ± 0,34 2,23 ± 0,33 2,19 ± 0,33 1,97 ± 0,30 2,02 ± 0,33 
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 5.2.5. Atividade durante as Refeições 

 Analisamos também a atividade motora durante a Refeição 1 e a Refeição 2. 

Na Refeição 1, observamos alto nível de atividade no grupo Ração, baixa atividade 

no grupo Alerta Isolado, e nível intermediário de atividade nos grupos Odor e Alerta, 

principalmente nos primeiros 10 dias de restrição alimentar (figuras 13A e 13B). Nos 

grupos Odor e Alerta, a atividade durante a Refeição 1 correspondeu a 

aproximadamente 8 a 10% do total de atividade diária nos primeiros cinco dias de 

restrição alimentar, enquanto o grupo Ração apresentou valores em torno de 12 % e 

o grupo Alerta Isolado, valores em torno de 5 % (figuras 13C a 13D). Na Refeição 2, 

os grupos apresentaram resultados semelhantes considerando os dados brutos de 

atividade (figuras 14A e 14B). Por outro lado, considerando os dados normalizados 

(% do total diário), o grupo Odor apresentou maior nível de atividade que o grupo 

Ração na metade final da etapa de restrição alimentar (figuras 14C e 14D). 

 

 

Figura 13. Atividade durante a ‘Refeição 1’. A e B mostram os dados brutos de atividade, para cada 

dia ou em blocos, respectivamente. C e D mostram os dados percentuais em relação ao total de 

atividade diária. Os símbolos dentro dos gráficos indicam diferenças detectadas pelo teste post hoc de 

Tukey (p<0,05), após ANOVA de uma via, de acordo com a indicação e com a tabela 2. 
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Figura 14. Atividade durante a ‘Refeição 2’. Como na figura 13. 

 

6. DISCUSSÃO 

 Diversos estudos ao longo do século XX demonstraram a habilidade de várias 

espécies animais para se adaptar a oportunidades de alimentação restritas 

temporalmente (Mistlberger, 1994). Assim como em outros estudos (Carneiro et al. 

2012), no presente trabalho a adaptação à restrição alimentar ocorreu da maneira 

esperada. O maior volume ingerido pelo grupo Ração – em razão de seus dois 

horários de alimentação – se refletiu em uma menor perda de peso. Ainda com relação 

ao peso corporal, o grupo Alerta-Isolado apresentou maior peso inicial em relação aos 

outros grupos desde o início do experimento. Isto foi provavelmente devido à maior 

idade deste grupo (6 meses) comparado aos demais grupos (4-6 meses). Por 

apresentarem maior peso inicial, os animais deste grupo também apresentaram maior 

peso ao final do experimento.  Entretanto, o grupo Alerta Isolado apresentou perda de 

peso (em termos percentuais) semelhante aos grupos Odor e Alerta. 
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 Alguns trabalhos discutem a relação entre a perda de peso e a atividade 

antecipatória ao alimento. Wu et al., 2014 argumentam que quanto maior a perda de 

peso, menor o nível de atividade antecipatória. Nossos resultados mostram que os 

grupos Odor, Alerta e Alerta-Isolado, apesar da perda de peso maior, apresentaram 

ao longo dos dias níveis de atividade antecipatória similares àquele do grupo Ração 

na ‘Refeição 2’. Anteriormente em nosso laboratório, também não encontramos 

relação entre a perda de peso e antecipação (Carneiro et al., 2012). Wu et al., 2014 

utilizaram apenas fêmeas em seu estudo, ao passo que apenas machos foram 

utilizados no presente estudo. Esta poderia ser uma razão para os resultados 

diferentes encontrados, uma vez que machos e fêmeas se diferenciam quanto à 

expressão do ritmo de atividade (Krizo & Mintz, 2014), e também na atividade 

antecipatória ao alimento, com as fêmeas apresentando menor nível de antecipação 

e uma tendência menor à perda de peso (Li et al., 2015). Ainda com relação à perda 

de peso nos modelos de restrição alimentar, mostramos que o grupo Ração 

apresentou atividade antecipatória consistente para as duas refeições, com 

significativa menor perda de peso uma vez que tinha duas refeições disponíveis. 

 A maioria dos estudos em sincronização por alimento utiliza uma refeição única, 

diariamente, o que provoca perda de peso acentuada. Sugerimos que o modelo duas 

refeições poderia ser mais empregado nos estudos sobre sincronização por alimento, 

considerando um melhor bem estar para o animal em razão de menor perda de peso. 

Estudos anteriores mostraram que ratos são capazes de antecipar dois horários de 

alimentação distintos temporalmente (Bolles & Moot, 1973; Stephan, 1989; White & 

Timberlake, 1994), e que a antecipação está sob o controle de um mecanismo 

circadiano (Mistlberger et al., 2012). 

 Nós observamos que os animais aumentaram o total de atividade diária na 

etapa de restrição alimentar nos grupos Ração, Odor e Alerta, mas não no grupo 

Alerta Isolado. Este aumento em resposta à restrição alimentar já foi relatado em ratos 

e camundongos (Landry et al., 2011; Sherman et al., 2012). Acreditamos que a 

diferença encontrada no grupo Alerta Isolado se deve ao menor nível de atividade 

diurna neste grupo associado à ‘Refeição 1’, tendo em vista que a atividade 

antecipatória e a atividade durante a ‘Refeição 1’ foram menores neste grupo quando 

comparado aos outros. 
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 A modificação do padrão de locomoção em claro-escuro, aqui representado 

pelo aumento da atividade diurna e pela diminuição da atividade noturna é um aspecto 

comum em ratos se alimentando apenas na fase de claro. A mudança no padrão de 

atividade em animais noturnos mantidos com a alimentação restrita à fase de claro é 

um relato corriqueiro (Carneiro et al., 2012; Mistlberger, 1994) e reflete a adaptação 

temporal que o animal deve exibir, uma vez que este passa a se alimentar em um 

horário incomum. Esta resposta certamente está correlacionada com a mudança do 

padrão de sono/vigília que também ocorre nos animais em restrição alimentar, 

ilustrado pelo aumento da porcentagem de tempo de sono ocorrendo na fase de 

escuro, e aumento da porcentagem de vigília na fase de claro (Bodosi et al., 2004; 

Castro-faúndez et al., 2016; Roky et al., 1999; Szentirmai et al., 2010). 

 A atividade antecipatória ao alimento tem sido proposta como a expressão 

comportamental do oscilador sincronizado por alimento (em inglês, FEO, food 

entrained oscillator). Apesar dos numerosos estudos dentro deste tema 

principalmente a partir da década de 1970, ainda não conhecemos a organização 

estrutural do sistema que promove a antecipação comportamental do organismo aos 

horários de alimentação. Também não conhecemos quais são os sinais fundamentais 

do evento alimentar que promovem a sinalização para esta antecipação 

comportamental. Neste trabalho, utilizamos a estimulação diária com o odor alimentar 

com o intuito de avaliar se esta é uma pista suficiente para gerar antecipação 

comportamental em ratos mantidos em restrição alimentar. 

 Neste trabalho, os quatro grupos utilizados apresentaram atividade 

antecipatória em níveis semelhantes para a ‘Refeição 2’, quando todos os grupos 

recebiam alimentação. A natureza endógena da antecipação pôde ser notada pela 

persistência do comportamento antecipatório nos dias de privação alimentar. 

 Considerando o papel relevante do sistema olfatório na busca de alimento, 

testamos a hipótese de que a estimulação com o odor do alimento é capaz de induzir 

atividade antecipatória em ratos. Nossos resultados mostram que os animais têm uma 

resposta significativa, mas de pouca intensidade nos primeiros dias do protocolo de 

estimulação, porém diminuem esta resposta ao longo do experimento. Observamos 

também o aumento da atividade motora no horário da estimulação, assim como sua 

diminuição ao longo dos dias, indicando percepção do estímulo, mas também 
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habituação. Esta habituação é observada na atividade elétrica do bulbo olfatório 

(Buonviso & Chaput, 1999). Em ratos com alimentação restrita cronicamente a 

estimulação com odor alimentar promove uma resposta diminuída na atividade elétrica 

do bulbo olfatório, em comparação a animais privados de alimento agudamente 

(Apelbaum & Chaput, 2003). 

 Nossos resultados mostram que ambos os grupos Odor e Alerta apresentaram 

a resposta antecipatória e o aumento da atividade durante a estimulação. O grupo 

Alerta foi testado junto com os grupos Ração e Odor na mesma sala. Apesar de cada 

grupo estar dentro de um módulo de isolamento, o odor do alimento oferecido ao grupo 

Ração e o odor no recipiente oferecido ao grupo Odor (presentes no ambiente da sala) 

pode ter se constituído como um sinal perceptível para os animais do grupo Alerta, 

consequentemente promovendo uma resposta. O grupo Alerta-Isolado foi proposto 

para evitar uma possível estimulação com o odor alimentar no ambiente, e apresentou 

atividade significativamente menor antes e durante o horário de estimulação 

(abertura/fechamento do módulo) comparado aos grupos Odor e Alerta. Além disso, 

a atividade antes da estimulação se manteve estável em níveis baixos (sem diferença 

significativa) ao longo de todas as etapas no grupo Alerta Isolado. 

 Alguns estudos têm relatado o efeito do odor sobre o ritmo circadiano. 

Governale & Lee (2001) mostraram que o odor de um coespecífico acelera a 

ressincronização do ritmo circadiano após mudança do claro-escuro no roedor diurno 

Octodon degus. Em coelhos recém-nascidos, a estimulação com o feromônio 

mamário gera antecipação da atividade e da temperatura corporal (Montúfar-

Chaveznava et al., 2013). Em camundongos, a estimulação diária com uma mistura 

de odores (baunilha, banana, abacaxi, nozes e floral) promove antecipação da 

locomoção em alguns indivíduos (Abraham et al., 2013). 

 Além disso, diferentes trabalhos têm relatado a relação entre a sincronização 

por alimento e a ativação de áreas de processamento da informação olfatória. Por 

exemplo, o horário de alimentação modifica o perfil (ritmo) de expressão de c-fos e 

genes relógio no bulbo olfatório e no córtex piriforme em ratos e coelhos ao longo das 

24 horas do dia (Caba et al., 2014; Nolasco et al., 2012; Olivo et al., 2014; Patton et 

al., 2014). Recentemente, Chen, Lin, Kuo, & Knight, (2015) mostraram que a presença 

de alimento é suficiente para modificar o padrão de disparo neuronal nos neurônios 
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AgRP e POMC no núcleo arqueado. A resposta no padrão de disparo neuronal é 

obtida mesmo antes da ingestão da ração, o que sugere a participação da sinalização 

olfativa. Para investigar mais profundamente o efeito nestes grupos neuronais, os 

pesquisadores apresentaram um alimento palatável (pasta de amendoim) de maneira 

inacessível mas visível, ou escondido. O padrão de resposta dos neurônios AgRP e 

POMC se mantém nas duas condições, mas a magnitude da resposta é diminuída 

quando o alimento está escondido, indicando que além da pista olfativa, a pista visual 

pode estar envolvida na modulação da atividade neuronal no núcleo arqueado. Este 

núcleo é um dos componentes da circuitaria responsável pelo controle da ingestão de 

alimento no hipotálamo (Cansell, Denis, Joly-Amado, Castel, & Luquet, 2012) e tem 

sido proposto como um dos candidatos elementos do sistema circadiano sincronizado 

por alimento (Tan et al., 2014). 

 Além da ativação do sistema olfatório, o horário de alimentação ajusta a 

atividade de diversas outras estruturas no sistema nervoso central, núcleos 

hipotalâmicos (arqueado, ventromedial, paraventricular e dorsomedial), áreas do 

tronco encefálico (núcleo do trato solitário, área postrema), amígdala e hipocampo 

(Ángeles-Castellanos et al., 2007; Ian David Blum et al., 2012; Mieda et al., 2006; 

Minana-Solis et al., 2009; Moriya et al., 2009; Poulin & Timofeeva, 2008; Verwey & 

Amir, 2009; Verwey et al., 2007). O núcleo supraquiasmático não é necessário para a 

expressão da atividade antecipatória ao alimento (Stephan et al., 1979). Entretanto, 

Angeles-Castellanos et al. (2010) mostraram que esta área parece inibir a atividade 

antecipatória, uma vez que sua lesão causa uma antecipação mais intensa ao horário 

de alimentação em ratos, que é acompanhada de maior expressão de c-fos nos 

núcleos arqueado e dorsomedial do hipotálamo. Esta inibição é coerente com o papel 

do n. supraquiasmático em promover o sono durante a fase de repouso (Mistlberger, 

2005). Desta forma, esta inibição deve ser superada para que a atividade antecipatória 

se apresente durante a restrição de alimento. Acosta-Galvan et al. (2011) relataram 

que este processo ocorre com o núcleo dorsomedial inibindo ativamente o n. 

supraquiasmático durante a sincronização por alimento através de neurotransmissão 

gabaérgica. Apesar de demonstrar o papel do núcleo dorsomedial na promoção do 

comportamento antecipatório, os autores mostraram também que o sistema 

sincronizado por alimento vai além desta estrutura, ao demonstrar que a antecipação 
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se mantém intacta em ratos com lesão simultânea do núcleo supraquiasmático e do 

núcleo dorsomedial. 

 No presente trabalho, utilizamos animais com o núcleo supraquiasmático 

intacto e os resultados mostraram que a estimulação com odor promove antecipação 

comportamental leve, quando comparado à alimentação (grupo Ração). 

Considerando também os resultados da atividade motora durante a estimulação, o 

procedimento parece ter sido significativo para os animais. Assim, tendo em vista o 

nível de antecipação observado, o odor pode (1) simplesmente ser um sinal fraco 

como pista temporal, sincronizando áreas olfativas, e afetando levemente outras áreas 

responsáveis pela expressão comportamental ou (2) ter seu efeito comportamental 

mascarado, por exemplo, pela atividade inibitória do núcleo supraquiasmático descrita 

acima. 

 Apesar de tendermos a pensar que a estimulação promovida aqui foi a causa 

dos resultados obtidos, precisamos também considerar outras possibilidades. Uma 

delas é que alguma pista social tenha contribuído para a atividade observada antes 

da estimulação com odor. Como mencionado anteriormente, os animais dos grupos 

Ração, Odor e Alerta foram submetidos à experimentação na mesma sala. Não 

podemos excluir totalmente um efeito auditivo no aumento da atividade observado nos 

grupos Odor e Alerta, uma vez que ratos submetidos à restrição alimentar apresentam 

vocalizações ultrasônicas junto com a atividade antecipatória ao alimento (Opiol, 

Pavlovski, Michalik, & Mistlberger, 2015). Assim, não sabemos até que ponto 

vocalizações emitidas pelos animais do grupo Ração podem ter contribuído para o 

aumento da locomoção observado nos grupos Odor e Alerta. 

 Neste trabalho, buscamos estudar a participação da via olfatória na 

sincronização por alimento. Utilizamos uma abordagem de estimulação diária por uma 

hora com o odor do alimento ao qual o animal estava habituado, ao mesmo tempo em 

que este recebia alimentação em outra fase do dia. Coleman & Hay (1990) e Davidson 

et al. (2001) mostraram que a lesão da via sensorial olfatória e do bulbo olfatório não 

extinguem a atividade antecipatória ao alimento em ratos. Nós trabalhamos com a 

hipótese de que o sistema circadiano sincronizado por alimento deve apresentar uma 

organização redundante no que se refere a sua estrutura oscilatória (Carneiro & 

Araujo, 2009) – estudos de lesão, de ativação neuronal (c-fos) e de expressão de 
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genes relógio sugerem isto. Supomos que o mesmo princípio pode estar presente no 

que se refere às vias de entrada da informação para este sistema. Em outras palavras, 

o sistema circadiano sincronizado por alimento poderia receber informações de mais 

de um sistema sensorial. Sendo assim, a eliminação de uma via de entrada pode não 

ser suficiente para eliminar a sincronização. Para ilustrar esta ideia, podemos incluir 

nesta gama de sinais aqueles do ambiente (odor) e aqueles internos - sinais humorais 

modulados pela ingestão de alimento. 

 A continuidade do comportamento antecipatório após a eliminação de uma via 

ou área (ex.: bulbo olfatório) sugere que esta não é unicamente responsável pelo 

comportamento (ou pela sua sincronização), mas ao mesmo tempo não nega a sua 

participação no fenômeno (por exemplo: núcleo dorsomedial mencionado acima). 

Uma maneira de se evitar esta contradição buscar também a utilização de métodos 

de estimulação, não apenas métodos de destruição. Assim, se alguém está 

interessado em estudar o papel de determinada molécula, sistema de 

neurotransmissão, ou área cerebral, na sincronização por alimento, uma abordagem 

atraente pode ser promover uma estimulação com o objeto de interesse e observar a 

resposta comportamental de antecipação ao alimento 

 

7. CONCLUSÃO 

 Nossos resultados mostram que a estimulação diária com odor do alimento 

durante uma hora é capaz de promover antecipação comportamental leve e transitória 

(nos primeiros 10 dias do protocolo) em ratos. O resultado sugere que o odor é um 

sinal capaz de promover antecipação, mas de maneira fraca, e com habituação ao 

longo dos dias. 

 

8. PERSPECTIVAS 

 A quantificação da ativação neuronal no sistema olfatório, hipotálamo e tronco 

encefálico no protocolo de estimulação com odor utilizado aqui poderia fornecer mais 

informações para entendermos melhor o efeito comportamental observado. 

Originalmente, o projeto contava com uma etapa onde esta quantificação seria 

realizada. Entretanto, por problemas na atividade do anticorpo e na fixação dos 
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tecidos, esta etapa não foi realizada. Esta avaliação terá grande relevância como um 

estudo posterior. 

 Além disso, a avaliação do odor de alimentos mais palatáveis também se 

constitui como uma etapa seguinte a este projeto. Alguns estudos mostram a ativação 

diferencial no sistema nervoso quando roedores são alimentados em horário fixo com 

dieta regular (ração) ou com alimento palatável (chocolate). Poderemos avaliar se o 

odor de um alimento palatável também promove antecipação comportamental, e esta 

antecipação apresenta características semelhantes àquelas da antecipação induzida 

por ração. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Actogramas Individuais: Dia 1-10 – Alimentação à vontade; Dia 11-29 – 

Restrição alimentar; Dia 30-31 – Privação alimentar (ou eutanásia – ZT 1 ou ZT 10) 
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Anexo 2 – Resultados Individuais – Atividade Antecipatória ‘Refeição 1’ 
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Anexo 3 – Parecer de aprovação do projeto – CEUA UFRN 
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Mammals exhibit daily anticipatory activity to cycles of food availability. Studies on such
food anticipatory activity (FAA) have been conducted mainly in nocturnal rodents. They
have identified FAA as the behavioral output of a food entrained oscillator (FEO), separate
of the known light entrained oscillator (LEO) located in the suprachiasmatic nucleus (SCN)
of hypothalamus. Here we briefly review the main characteristics of FAA. Also, we present
results on four topics of food anticipation: (1) possible input signals to FEO, (2) FEO
substrate, (3) the importance of canonical clock genes for FAA, and (4) potential practical
applications of scheduled feeding. This mini review is intended to introduce the subject
of food entrainment to those unfamiliar with it but also present them with relevant new
findings on the issue.

Keywords: circadian rhythm, food anticipatory activity (FAA), food entrained oscillator (FEO), scheduled feeding,

neuronal activation

INTRODUCTION
Circadian rhythms are ≈24 h oscillations in several domains
(Kondo et al., 1993; Campos et al., 2001; DeCoursey, 2004) gov-
erned by circadian clocks, which are present in the central nervous
system (CNS) and peripheral tissues of mammals (Dibner et al.,
2010). Circadian clocks drive local rhythms so that biochemical
and physiological processes occur at the appropriate time for opti-
mal functioning of the organism. Peripheral and brain oscillators
are synchronized indirectly to the alternating light–dark cycle by
the hypothalamic suprachiasmatic nucleus (SCN) (Dibner et al.,
2010). In the brain, circadian oscillators drive homeostatic and
behavioral rhythms in a 24 h manner, in a way that feeding, drink-
ing, and mating occur during the animal’s active phase while
fasting, and sleep occur in the animal’s resting phase.

The light–dark cycle is the most potent Zeitgeber (environ-
mental timing signal) for mammals; however, a range of non-
photic signals is capable of entraining circadian rhythms. Cyclic
food availability is one of them. Its effect on circadian rhythms
has been mostly studied in rodents, but lagomorphs, marsupials,
carnivores, and primates also entrain to scheduled food avail-
ability (O’Reilly et al., 1986; Zielinski, 1986; Boulos et al., 1989;
Kennedy et al., 1990; Jilge, 1992; Juárez et al., 2012; Ware et al.,
2012; Zhdanova et al., 2012). This non-photic entrainment is
characterized by an increase in locomotion in the hours preced-
ing food delivery. This anticipatory behavior was first reported in
rats by Curt Paul Richter back in 1922 (Richter, 1922) and became
known later as food anticipatory activity (FAA) (Figure 1).

Several experimental data show that FAA is mediated by
a self-sustained circadian timing mechanism where a food
entrained oscillator (FEO) is its principal component (reviewed
in Mistlberger, 2009). Bolles and coworkers first showed that
activity does not exhibit the expected rise in the 4 h before food

availability in rats under 19 h or 29 h feeding (Bolles and de Lorge,
1962; Bolles and Stokes, 1965). This was the first evidence that
FAA is absent if the length of the feeding cycle is too distant
from 24 h, indicating a circadian limit on the system generating
FAA. Other investigators later expanded evidence for the circa-
dian nature of FAA by submitting rats to scheduled feeding at
different periodicities (20–33 h) (Stephan, 1981; Mistlberger and
Marchant, 1995).

One important aspect of FAA is its persistence in constant con-
dition. For light entrained rhythms, constant condition means
constant light or constant darkness. For FAA it means food
deprivation. Bolles and Moot (1973) showed that food antic-
ipatory behavior occurs during food deprivation tests in rats
that had been previously fed with a meal schedule. Importantly,
FAA occurred at the phase the animals had been feeding the
days before. The persistence of FAA during total food depri-
vation was demonstrated later by Coleman et al. (1982). FAA
persistence—in the absence of an entraining stimulus—implies
that this phenomenon is generated by a self-sustained timing
mechanism.

A report by Stephan and coworkers in 1979 that rats bear-
ing SCN lesions could still anticipate cycles of food availability
(Stephan et al., 1979) was one important evidence for the exis-
tence of, at least, two separate circadian systems in mammals:
one entrained by light, that has the SCN as its principal com-
ponent; and another entrained by food, which components are
not fully characterized. Later reports showed that after phase
shifting—advances or delays—the feeding time, FAA readjusted
slowly to the new mealtime, presenting transients (days in which
the anticipatory behavior occurs at a displaced phase, not aligned
to feeding) (Stephan, 1984). This phenomenon indicates the exis-
tence of a gradual process by which the FEO is adjusted to feeding.
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FIGURE 1 | Food anticipatory activity of one Wistar rat. (A) Actogram
shows the motor activity rhythm. In this type of representation, xy graphs
(time/activity bouts) are plotted from the top to the bottom, representing
subsequent days. Zeitgeber time refers to the time of the light–dark cycle.
By convention, zeitgeber time 0 denotes light onset while zeitgeber time
12 denotes dark onset in a 12 h:12 h cycle. (B) Waveform depicts averaged
activity over 37 days of scheduled feeding. Blue area on A and B indicates
chow availability for 3 h each day. Food anticipatory activity is seen in both
actogram and waveform graphs.

This process involves daily phase shifts, which lead to entrain-
ment of the FEO to feeding time. Phase shifts and entrainment
for the FEO have, in principle, the same theoretical bases of phase
shifts and entrainment of light entrained rhythms, which are very
well-characterized (Refinetti, 2006).

The main research line on food entrainment has been the quest
for the FEO. Also, some investigations have been done on possible
input (external and internal) mechanisms to entrain the FEO (see
Carneiro and Araujo, 2009). And more recently, the underlying
molecular/genetic bases for FAA have been under investigation
(Challet et al., 2009). In this paper, our purpose is to briefly review
recent findings on four topics: (1) possible input signals to FEO,
(2) FEO substrate, (3) the importance of canonical clock genes
for FAA, and (4) potential practical applications of scheduled
feeding.

INPUT SIGNALS TO THE FEO
Recent studies have investigated the role of internal factors as tim-
ing signals for a brain-located FEO. Evidence points to such a
configuration (Davidson et al., 2003). Then, assuming that the
primary structures for FAA are in the brain, internal input signals
derived from/associated with feeding should be necessary to tell
the brain the time at which food is being available.

The possible role of humoral signals on the timing process of
the FEO has been detailed elsewhere (see Carneiro and Araujo,
2009). Recent reports show attenuation but not extinction of
FAA in mice deficient/impaired in ghrelin signaling (Blum et al.,
2009; Verhagen et al., 2011). Blum et al. (2009) also reported,
however, that chronic injection of ghrelin leads to a pattern
of FOS expression in the arcuate nucleus (ARC) and dorso-
medial nucleus of hypothalamus (DMH) similar to that seen
in food restricted animals. In addition, ghrelin receptor knock-
out mice under scheduled feeding exhibit lower orexin expres-
sion and diminished neuronal activation of mesolimbic system

(Lamont et al., 2012), which are recognized for their role on
motivation (Calipari and España, 2012). These data suggest that
despite of not being critical for FAA expression, ghrelin may be
involved in the timing mechanism of brain areas entrained by
food.

Another signal hypothesized of being involved on timing of the
FEO is insulin (Carneiro and Araujo, 2009); however, data on this
issue are scarce. Studying the plasma levels of insulin in the 90 min
preceding food availability, Dailey et al. (2012) reported a close
association of insulin levels and the timing of three meal schedules
(chow, chocolate, and high-fat food). Insulin, besides controlling
plasma glucose levels, is involved on control of food intake by act-
ing on ARC (Cone, 2005). One earlier report revealed that insulin
is unnecessary for food anticipation in diabetic transgenic rats
(Davidson et al., 2002). Nevertheless, hypothesizing that the FEO
is timed by more than one signal, insulin may be one of these
timing elements.

THE ARDUOUS QUEST FOR THE FEO
The search for a brain-located FEO started with studies of Krieger
and Hauser (1977) and Stephan et al. (1979) in SCN lesioned rats
maintained on a restricted feeding schedule. The results showed
that the SCN was not the site of the FEO, since the rats still
possessed the ability to anticipate timed food availability. The
next years were of intense search for the FEO, with the brain
lesion approach being the main methodology used. Basically, the
investigation consisted of lesioning a specific area and submit-
ting rats to scheduled restricted feeding. Several areas were tested
to contain the FEO; however, the site of the oscillator was not
identified (see Davidson, 2009). It is worth to mention stud-
ies on the role of the DMH. This issue has been under debate
in recent years. Gooley et al. (2006) argued that DMH is criti-
cal for food anticipatory body temperature and activity rhythms
in rats while Mistlberger and coworkers reported persistence of
FAA in DMH-lesioned animals (Landry et al., 2006, 2007, 2011).
The persistence of food entrained rhythms was confirmed later in
DMH-lesioned mice (Moriya et al., 2009). Therefore, the DMH
seems not to be uniquely responsible for FAA. However, recent
papers indicate that this region may be important for disinhibi-
tion of behavioral expression (necessary for FAA) during the light
phase, a function that would be accomplished by inhibition of
neuronal activity in the SCN (Acosta-Galvan et al., 2011; Landry
et al., 2011, see also Blum et al., 2012a for a discussion on this
subject).

In the last decades, though, investigators started using mark-
ers for neuronal activity to identify cell populations that
were activated/entrained/shifted by scheduled feeding. In the
2000’s Escobar and coworkers showed that the pattern of
c-fos expression in brainstem, hypothalamic and corticolim-
bic areas are shifted/altered by scheduled feeding (Ángeles-
Castellanos et al., 2004, 2005, 2007). Other groups also have
reported c-fos/FOS activation in many brainstem and hypotha-
lamic nuclei in response to scheduled feeding (Meynard
et al., 2005; Johnstone et al., 2006; Takase and Nogueira,
2008).

This approach revealed a spread effect of scheduled feeding on
brain areas. This may have led to the consideration that the FEO
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is comprised of various sites, instead of a specific brain region,
an idea discussed more systematically these days (Carneiro and
Araujo, 2009; Mistlberger, 2011; Silver et al., 2011; Blum et al.,
2012a).

Ribeiro et al. (2007) using a feeding phase shift protocol
reported that the first hypothalamic neuronal population acti-
vated by restricted feeding is located in the ventromedial nucleus
(VMH). The VMH is a sensor of fed/fast state and is involved
in the control of food intake (King, 2006). There is evidence
from lesion studies that the VMH is not solely responsible for
FAA (Mistlberger and Rechtschaffen, 1984). However, this does
not mean that this region does not contribute for FAA phe-
nomenon in any way. Poulin and Timofeeva (2008), specifi-
cally found food anticipatory neuronal activation (c-fos mRNA)
in anterior hippocampal continuation and the septohippocam-
pal nucleus (AH/SHi), paraventricular nucleus of the thalamus
(PVT) and DMH in rats. They also found that neuronal activation
in parabrachial nucleus (PB) and nucleus of solitary tract (NTS)
occurred only during feeding time. Recently, another structure,
the cerebellum, was implicated in the regulation of food antic-
ipatory rhythms (Mendoza et al., 2010). By monitoring clock
gene expression in the cerebellum, these investigators demon-
strated that this structure is sensitive to and phase shifted by
scheduled feeding. In addition, lesion or circuitry alterations of
Purkinje cells eliminated or strongly attenuated food anticipatory
rhythms.

Recently, Blum et al. (2012b) used an unusual protocol to
investigate neuronal activation (FOS) in response to scheduled
feeding in mice. The animals were on a restricted feeding sched-
ule for 14 days and sacrificed in the hour preceding feeding time.
One group was sacrificed on 15th day while a second group after
3 days of ad lib feeding. The results show that ARC and DMH
in the hypothalamus and NTS, the dorsal raphe (DR) and PB
in the brainstem exhibit similar neuronal activation in the two
conditions: (1) when mice are anticipating food during the feed-
ing schedule and (2) when mice are no more anticipating food
on ad lib condition. These data indicate persistent activation of
these areas after termination of the feeding schedule and in the
absence of FAA. The authors say that: “. . . after a return to ad libi-
tum conditions ONLY the regions that are necessary for timekeeping
would remain preferentially activated” (Blum et al., 2012b), which
may point to a more relevant role of these regions as the neural
substrate of the food entrained timing system.

CLOCK GENES AND FEO MECHANISM
The identification of clock genes has led to the emergence of
the field of molecular/genetic control of circadian rhythms. In
mammals, the first clock gene implicated in the control of cir-
cadian rhythms, named Clock, was discovered by Vitaterna et al.
(1994). Many other genes were identified as regulators of cir-
cadian rhythms and the molecular bases for function of circa-
dian timing systems is fairly described (Lowrey and Takahashi,
2011).

Considering that known clock genes are responsible for gen-
eration of circadian rhythms at the molecular level, one plausible
question is whether this molecular basis is also behind the gener-
ation of food entrained rhythms. Many investigators have tested

the role of clock genes on FAA expression, mostly in mutant or
knockout mice. Pitts et al. (2003) reported that Clock mutant mice
are still capable of anticipating scheduled feeding. Dudley et al.
(2003) showed soon after that NPAS2 (a clock paralog, expressed
essentially in the forebrain, but not in the SCN, Zhou et al.,
1997; Garcia et al., 2000) knockout mice also expressed FAA. In
the actograms of these studies, we observe that, although still
present, FAA seems to emerge late or to present a different dura-
tion (see Figure 3 in Pitts et al., 2003 and Figure 5D in Dudley
et al., 2003). Storch and Weitz (2009) have investigated FAA in
several clock genes-knockout mice. They reported daily FAA in
Per2, Per1/Per2, and Bmal1 knockout mice. Similar results were
obtained by Pendergast et al. (2009) regarding Bmal1 knockout
mice. However, an earlier report showed that FAA was absent
in Per2Brdm1 mutant mice (Feillet et al., 2006). This controversy
is not fully understood but a gene mutation, creating a differ-
ent protein, may generate different molecular interactions when
compared with a complete knockout. Clock mutant mice present
several metabolic alterations (Turek et al., 2005) and Per2Brdm1

mice show abnormal insulin function and glucose homeostasis
(Carvas et al., 2012). These metabolic changes might contribute
for changes in FAA pointed above.

Recently, Mieda and Sakurai (2011) reported that FAA emer-
gence is delayed and persistence attenuated in conditional
knockout Bmal1 mice that lack Bmal1 specifically in the CNS.
Pendergast et al. (2012) reported that in Per1/Per2/Per3 knockout
mice, FAA is unstable and imprecise in a 24 h feeding schedule;
yet, the animals are able to anticipate food. Interestingly, in addi-
tion to the 24 h rhythm, they exhibit a second period of ≈21 h.
When put on a 21 h feeding schedule mice exhibit a more pre-
cise and stable food entrained rhythm. These results indicate that,
though not critical for FAA expression (Storch and Weitz, 2009),
Per genes may be involved in the molecular mechanism of FEO,
at least in one aspect, period determination.

POSSIBLE APPLICATIONS OF FEEDING REGIMENS
The SCN is not necessary for FAA, yet feeding regimens may affect
SCN in some aspects. For example, there is evidence that caloric
restriction affects SCN activity and circadian responses to light
(Caldelas et al., 2005; Mendoza et al., 2005).

Two studies examined the effect of scheduled feeding on
re-entrainment of motor activity after a light–dark phase shift
(Ángeles-Castellanos et al., 2011; Carneiro and Araujo, 2011),
reporting that rats under a feeding schedule re-entrain faster
to the new LD cycle. Ángeles-Castellanos et al. (2011) showed
that fast re-entrainment in scheduled fed animals is not due to
a masking effect, but indeed is a result of an entrainment pro-
cess. As the light entrained rhythm is controlled by the light
entrained pacemaker in the SCN, the primary assumption is
that, in this experimental condition, feeding may affect SCN by
accelerating the re-entrainment process to LD. Potentially, simi-
lar protocols might be used to minimize the circadian alterations
in people subjected to light–dark shifts or work schedules. To
our knowledge, there is only one report of behavioral food antic-
ipation in humans. By means of self experimentation, Roberts
(2010) reported early awakening due to breakfast. He suggests
this as anticipatory activity, similar to what animals exhibit.
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FIGURE 2 | A summarizing scheme on the effect of scheduled

feeding in mammals. These animals increase alert and locomotion
before feeding time—named food anticipatory activity—when food is
available at a specific moment of the day. This behavioral
anticipation is generated by a food entrained oscillator that is
synchronized by the recurring daily food availability. The anatomical
organization of the food entrained oscillator remains elusive but the

data indicate a system comprised of several structures, which in the
brain may constitute local circuits in the hypothalamus, brainstem,
and possibly other regions. Also, the FEO mechanism seems to be
partially independent of the known clock genes since knockout or
mutant mice rarely extinguish food anticipatory behavior. Scheduled
feeding also seems to alleviate disrupted circadian rhythm and
improve health.

Of course, this result should be corroborated by more controlled
studies with numerous subjects but it gives us an indication that
behavioral rhythms in humans may be sensitive to scheduled
food.

Sherman et al. (2011) reported that scheduled feeding
decreases inflammatory and disease markers. Also, caloric restric-
tion delays the onset of several diseases (Froy, 2011). It is
hypothesized that robustness of peripheral rhythms and synchro-
nization of biochemical, physiological, and hormonal rhythms
lead to attenuation of ageing and consequently, the associated
deterioration processes (Froy, 2011). The use of feeding regi-
mens to affect such rhythms and circadian clocks may consti-
tute an intervention tool for improving health conditions in the
future.

FINAL CONSIDERATIONS
FAA is observed when food is scheduled to a particular time
of day. FAA is the behavioral output of the FEO in mammals.
Despite continuous investigation in the past decades and identifi-
cation of key characteristics of FAA, the anatomical organization
of the FEO remains unsolved. Also, its molecular mechanisms
are obscure and seem not to rely only on known clock genes
(Figure 2).

Lesion studies indicated the possibility of a distributed organi-
zation (centrally/peripherally) of the FEO instead of discrete, and
this alternative has been discussed more frequently in recent years
(Mendoza et al., 2010; Mistlberger, 2011; Silver et al., 2011; Blum
et al., 2012a). Mistlberger says that “We could imagine instead a

fully distributed food-entrainable clock system, in which oscillators
in different brain regions and peripheral organs are entrained in
parallel by feeding-related stimuli . . . ” while Silver and cowork-
ers state that “These data indicate that the FEO timing system may
engage a distributed circuit rather than a discrete localized site in
the brain.” We have proposed that such a central distributed FEO
is entrained by fluctuation of various feeding-related humoral sig-
nals (Carneiro and Araujo, 2009). Yet, the input signals to the FEO
remain undetermined.

Scheduled feeding has a broaden effect on brain activation.
We believe that recent findings on neuronal activation are espe-
cially relevant for identification of structures comprising the FEO.
These studies may be expanded by investigating the pattern of
activation during the complete development of FAA and during
food deprivation tests, in which FAA re-emerges.

Scheduled feeding also appears to act on disrupted circadian
rhythm and health markers (Figure 2). Such effects may have
practical applications on acute or chronic circadian disruption
and human welfare.
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