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Introdução: A perda de sono é caracterizada pelo aumento do consumo 

alimentar em humanos e ratos. Todavia, o fato de que em ratos a hiperfagia induzida 

pela privação de sono é acompanhada de perda de peso, sugere que os fatores 

fisiológicos envolvidos sejam diferentes dos propostos para seres humanos. 

Objetivos: O nosso objetivo foi investigar as alterações no comportamento alimentar 

e no peso corporal de ratos, durante a privação de sono pela técnica da plataforma e 

avaliar as repercussões metabólicas, endócrinas e moleculares decorrentes do 

processo. Materiais e métodos: Ratos recebendo dieta peletizada convencional, 

dieta peletizada hipercalórica e dieta líquida normocalórica foram privados de sono 

pela técnica da plataforma. Verificamos as respostas do consumo alimentar, do peso 

corporal, metabólica, endócrina e a expressão gênica no hipotálamo de ratos. 

Resultados: Pela primeira vez, demonstramos que a privação de sono induz um 

comportamento estereotipado de roer não estimulado por fármacos, estabelecendo 

assim que o desperdício de ração ocorre essencialmente devido ao roer 

estereotipado, porém fatores metodológicos também contribuem em menor grau. 

Observamos também que ratos alimentados com ração peletizada convencional 

perdem mais peso e apresentam alterações metabólicas e endócrinas 

características do déficit energético mais intensas do que ratos recebendo uma dieta 

líquida. Mesmo com o fornecimento de ração hipercalórica palatável, as alterações 

no peso corporal, metabólicas e endócrinas não foram minimizadas como o 

observado com a dieta líquida. Desta forma, a redução dos marcadores de estresse 

oxidativo hepáticos e aumento das proteínas de fase aguda, porém sem indicação 

de lesão hepática, foram relacionadas ao maior déficit energético quando os animais 

recebem a ração peletizada. Apesar da manutenção do peso corporal para ratos 

recebendo a dieta líquida, a privação de sono alterou os hormônios do estresse 
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desde os primeiros dias, o que foi exacerbado em um protocolo de restrição de sono 

por 21 dias. Reduções dos estoques de glicogênio hepático associadas aos 

aumentos da concentração de glucagon, antecederam o aumento do consumo 

alimentar a partir de 72h de privação de sono. No entanto, os estoques de glicogênio 

hepáticos foram restabelecidos durante a recuperação do sono mesmo sob 

hipofagia. A expressão da prepró-orexina mostrou-se mais relacionada à privação de 

sono do que às alterações do consumo alimentar. Por outro lado, os níveis de RNAm 

do neuropeptídeo Y hipotalâmico acompanharam as alterações dos estoques de 

glicogênio hepático, sugerindo que o aumento da transmissão neuropeptidérgica 

esteja envolvida na hiperfagia durante a privação de sono. Conclusões: Ratos 

recebendo ração peletizada, quando privados de sono pela técnica da plataforma, 

além de apresentarem comportamento de roer estereotipado, não conseguem obter 

toda a ração necessária para evitar a perda de peso. Apesar da manutenção do 

peso corporal para ratos recebendo a dieta líquida, ocorrem reduções nos estoque 

de glicogênio hepático e aumentos na expressão da prepró-orexina e do 

neuropeptídeo Y que podem interagir para aumentar o consumo alimentar durante a 

privação de sono. 
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1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Ironicamente, os quase 100 anos de avanços tecnológicos para a melhora da 

qualidade de vida têm sido acompanhados por uma redução paralela na prioridade 

pela busca do sono adequado (Walsh et al., 2005). As causas mais comuns de 

prejuízo são a restrição e a fragmentação do sono. A restrição do sono pode ser 

resultado da demanda de trabalho ou escolar, responsabilidade familiar, 

medicamentos, fatores pessoais e estilos de vida. A fragmentação por sua vez, 

resulta normalmente de condições médicas e/ou fatores ambientais que 

interrompem o sono, levando a quantidade e qualidade inadequadas (Lyznicki et al. 

1998).  

Pelo menos 10% da população mundial sofre com algum distúrbio do sono, o 

que é clinicamente significante (Partinen and Christer, 2005). No entanto, 

considerando que a privação/restrição ou a fragmentação do sono são condições 

comumente observadas, tanto em pessoas saudáveis como em pacientes com 

distúrbios do sono (Bonnet & Arand, 2003), o estudo dos efeitos da perda de sono é 

de importância para a saúde pública (Leger 2000; Partinen and Christer, 2005).  

Provavelmente o sono tem uma função fisiológica essencial e, embora tal 

função não tenha sido estabelecida, pelo menos duas linhas de argumentos 

reforçam isso. Primeiro, o sono está presente em uma vasta gama de espécies do 

reino animal e, considerando que estes períodos podem representar um risco a 

sobrevivência frente à atividade predatória de terceiros, acredita-se que o sono 

forneça uma grande vantagem adaptativa. Segundo, a privação de sono tem efeitos 

deletérios em animais e no homem (Maquet, 1995; Rechtschaffen, 1998).  
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O primeiro grande estudo que forneceu evidências para a relação entre as 

horas de sono e as repercussões na saúde data de 1964. Neste estudo, que contou 

com mais de um milhão de participantes, observou-se que indivíduos que 

descreveram dormir mais ou menos do que 7 horas de sono por noite, foram 

associados com o aumento da mortalidade, mesmo após o controle para a insônia 

ou o uso de hipnóticos (Hammond, 1964). Curiosamente, estudos mais recentes têm 

descrito a mesma relação em forma de “U” entre a duração do sono e a incidência 

de hipertensão, doença coronariana e diabetes, independente das muitas variáveis 

confundidoras (Trenell et al., 2007). Coletivamente estes dados sugerem que pode 

existir uma duração ótima de sono para uma vida saudável. 

Na mesma direção que os problemas de sono, mas de forma muito mais 

evidente, a obesidade avança e nos últimos anos atingiu índices alarmantes em todo 

o mundo. Especialmente nos Estados Unidos, cerca de 2/3 dos adultos têm 

sobrepeso (Mokdad et al., 2004) e estima-se que 75 bilhões de dólares foram gastos 

em 2003 com as conseqüências da obesidade (Finkelstein, et al., 2004). A 

obesidade é também um problema emergente em países de média e baixa renda e 

a previsão é de que em 2010, 12,4% dos homens e 24,5% das mulheres do Brasil 

sejam obesos (Yach et al., 2006). De acordo com tal tendência, em 2003 o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do segundo estágio 

da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). Contrariando as justificativas para o 

programa “Fome zero” do Governo Federal, este levantamento mostrou ter havido 

no Brasil uma redução nos casos de desnutrição quando comparado aos anos de 

1974 e 1989, mesmo na ausência de programas assistenciais federais específicos. 

Segundo o critério para a classificação de população desnutrida, ou seja, >5% da 

população, os brasileiros adultos não são mais desnutridos (2,8%) e as mulheres 
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adultas apresentam atualmente valores limítrofes de exposição (5,4%). Por outro 

lado, isso não significa que a saúde melhorou, pois assim como em alguns países 

desenvolvidos, os casos de excesso de peso cresceram e aproximadamente 40,6% 

da população adulta do Brasil apresenta sobrepeso. Este quadro é agravado pelo 

fato de que o número de casos de obesidade cresceu, atingindo aproximadamente 

10,5 milhões de brasileiros (IBGE, 2006). 

Nos Estados Unidos, aonde a obesidade vem afetando de forma tão importante 

a saúde, o Instituto Nacional de Saúde (National Institute of Health – NIH) 

estabeleceu em 2004 uma força tarefa para pesquisas em obesidade (Obesity 

Research Task Force). Esta força tarefa elaborou um plano estratégico a fim de 

orientar as pesquisas em obesidade, baseando-se em áreas de grande oportunidade 

e desafio científico, que foram: 1) neurobiologia da obesidade, incluindo os fatores 

motivacionais e o desenvolvimento de preferência alimentar; 2) estudos de imagem 

cerebral da obesidade; 3) ambiente intra-uterino e o desenvolvimento das vias do 

balanço energético; 4) o papel dos distúrbios do sono e a insuficiência do sono na 

obesidade (Spiegel et al., 2005). 

De fato, é crescente o número de trabalhos que descrevem uma relação entre 

as horas de sono e índice de massa corpórea. Por exemplo, desde o ano de 2000 

pelo menos treze grandes estudos epidemiológicos relacionam as horas de sono 

com o peso corporal, inclusive demonstram a mesma relação em forma de “U” 

observada para diabetes, doença coronariana e hipertensão (Lamberg, 2006; Trenell 

et al., 2007). Corroborando as observações dos estudos epidemiológicos, a relação 

inversa entre as horas de sono e o risco para obesidade e diabetes tem sido 

demonstrada também por meio de estudos experimentais. Por exemplo, a restrição 

do sono por duas noites a 4 horas prejudicou a tolerância à glicose e a sensibilidade 
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à insulina, além de induzir um perfil endócrino orexigênico, associado ao aumento da 

sensação de fome (Spiegel et al., 2005b). Estes e outros dados levaram muitos 

autores a reforçarem a idéia de que a perda de sono está associada ao aumento no 

risco para obesidade, por mecanismos que envolvem o aumento no consumo 

alimentar.  

Desde os anos 80, no entanto, tem sido descrito que a privação de sono em 

animais de experimentação leva ao comportamento hiperfágico e este parece ser 

um dos efeitos da privação de sono mais bem difundidos (Bonnet, 2005; 

Rechtschaffen & Bergmann, 2002). De fato, a privação prolongada de sono em 

animais resulta em um quadro sindrômico que além da hiperfagia, também é 

acompanhado de perda de peso, desregulação da temperatura corporal, aumento do 

gasto energético, perfil endócrino de estresse e imuno-incopetência, o que culmina 

em ulcerações cutâneas e morte, caso seja estendida por períodos maiores que 20 

dias em média (Rechtschaffen et al., 1989; Rechtschaffen & Bergmann, 2002). É 

importante ressaltar que a perda de peso acompanhada de hiperfagia tem se 

mostrado bastante reprodutiva por diferentes técnicas de privação de sono, variando 

de períodos de 24 horas a 20 dias (Cirelli & Tononi, 2005). Estudos mais recentes, 

no entanto, mostram que durante a progressão da privação de sono, as expressões 

hipotalâmicas dos neuropeptídeos que controlam a homeostase energética se 

modificam em favor do aumento do consumo alimentar (Koban et al., 2006). 

Todavia, o fato dos animais perderem peso, ao invés de ganhar peso como ocorre 

com os humanos, sugere que as razões pelas quais a privação de sono induz 

hiperfagia em ratos possam ser diferentes dos fatores observados em humanos. 

Em resumo, diferente do observado em humanos, a privação de sono em 

ratos é caracterizada pelo paradoxo hiperfagia/perda de peso. Entre as hipóteses 
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propostas para tal diferença está a maior taxa metabólica basal, a permanência sob 

dieta isocalórica, além da privação de sono ser mais intensa nos modelos animais 

quando comparada aos estudos com humanos (Hanlon et al., 2005). Soma-se ainda 

a estes fatores, o grau de estresse induzido pela técnica de privação, o que pode 

dificultar a comparação dos resultados entre os diferentes protocolos de privação de 

sono (Landis, 2005) e especialmente a acurácia das avaliações realizadas, visto que 

é bem conhecido que durante a privação de sono os animais desperdiçam ração, 

podendo levar à supraestimação do consumo alimentar (Hanlon et al., 2005; Koban 

et al., 2006). Portanto, com o intuito de compreender os fatores pelos quais a perda 

de sono leva a hiperfagia, nós realizamos uma série de experimentos para investigar 

a contribuição dos fatores mencionados acima para as alterações no comportamento 

alimentar, no metabolismo energético e endócrinas durante a privação de sono de 

ratos. 

 

1.2 CONTROLE NEURAL DO CICLO VIGÍLIA-SONO 

 
O sono é um comportamento, porém, diferente dos demais é caracterizado 

pela imobilidade e responsividade sensorial reduzida a estímulos externos (Siegel, 

2005; Datta & MacLean, 2007). Na verdade, o sono é mais comumente descrito 

como um componente do binômio vigília-sono. Acredita-se que a variação ambiental 

da luminosidade tenha sido o fator determinante para o desenvolvimento do ciclo 

vigília-sono nos mamíferos (Moore, 1997). De forma semelhante, mesmo nos 

organismos em que o sono não foi caracterizado eletrocenfalograficamente, nota-se 

um padrão cíclico de atividade-repouso que parece equivaler ao padrão cíclico 

vigília-sono de mamíferos (Stenberg, 2007). 
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Contrário ao que intuitivamente pode-se imaginar, tanto a vigília quanto o 

sono são ativamente determinados por mecanismos neurais. As primeiras 

evidências disso foram obtidas por Von Economo ao estudar pacientes com 

encefalite viral. As observações de que pacientes extremamente sonolentos 

apresentavam lesões na região do hipotálamo posterior, enquanto que pacientes 

insones apresentavam lesão no hipotálamo anterior, serviu para que ele previsse a 

existência de centros promotores da vigília e do sono, nas regiões que foram 

chamadas de “parte da vigília” (Wachteil) e a “parte do sono” (Schlafteil) (revisado 

por Triarhou, 2006). Estudos com animais reforçaram a hipótese de um centro 

ativador do sono. Nauta (1946) mostrou que a lesão do hipotálamo rostral, área que 

atualmente compõe o chamado prosencéfalo basal, produzia insônia. Por outro lado, 

a capacidade de manter a vigília foi prejudicada pela lesão no hipotálamo lateral 

(Nauta, 1946). Posteriormente, o celebre trabalho de Moruzzi e Magoun (1949), 

estabeleceu o conceito de sistema ativador reticular ascendente ao demonstrar que 

a estimulação elétrica de uma grande região mesencefálica induz vigília em gatos, 

enquanto a lesão desta região causava sonolência. 

Em 1953, Aserinsky e Kleitman, notaram que o sono não era um período 

homogêneo, pois ocorriam aumentos periódicos na atividade cortical, movimentos 

dos olhos, além dos sonhos e outras alterações fisiológicas (Dement, 2005). Por 

essas e outras características, convencionou-se subdividir o sono em sono dos 

movimentos rápidos dos olhos (sono REM – rapid eye movement) e sono de ondas 

lentas (também chamado de sono não-REM) (Rechtschaffen & Kales, 1968; Siegel, 

2005; Jones, 2005a). Estudos posteriores demonstraram que no tronco cerebral 

havia uma região capaz de gerar o sono REM, inclusive lesões bem específicas 

poderiam resultar na expressão do sono REM sem a atonia muscular característica 
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(Datta & MacLean, 2007). O sono REM foi também denominado de sono paradoxal 

devido à alta atividade eletroencefalográfica cortical, semelhante à vigília, porém o 

tônus muscular estava ausente (Rechtschaffen, 1998; Jones, 2005b). Por sua vez, o 

sono de ondas lentas foi assim denominado devido à lentificação e sincronização da 

atividade eletroencefalográfica, mas persistia ainda um tônus muscular residual 

quando comparado à vigília e ao sono paradoxal (Rechtschaffen, 1998; Jones, 

2005b).  

Hoje, no entanto, sabe-se que são vários os grupos neuronais que participam 

da ativação e dessincronização cortical características da vigília. Entre os 

componentes mais importantes do sistema ativador ascendente, estão os neurônios 

colinérgicos localizados nos núcleos pedúnculo-pontino e laterodorsal do tegumento 

mesopontino, os quais se projetam anteriormente para ativar o córtex por meio do 

sistema talamocortical inespecífico e por projeções através do prosencéfalo basal 

(Jones, 2005; Stenberg, 2007).  Em paralelo, grupos de neurônios localizados no 

prosencéfalo basal (região que compreende septo medial, banda diagonal de Broca 

vertical e horizontal, área pré-óptica magnocelular e substância inominata ou núcleo 

basal de Meynert), contendo células colinérgicas, glutamatérgicas e gabaérgicas, se 

projetam diretamente para o córtex e para o sistema límbico (Jones, 2005; Stenberg, 

2007). O registro da atividade destes neurônios colinérgicos pontomesencefálicos e 

do prosencéfalo basal revelou que a taxa de disparos destes neurônios 

correlacionam-se positivamente com a ativação cortical que caracteriza a vigília e o 

sono paradoxal (Jones, 2005a). No entanto, outros núcleos monoaminérgicos 

também apresentam uma taxa de disparos maior na vigília do que no sono.  

Entre os núcleos neuronais mais bem estudados, o locus coeruleus está 

situado na parte mais dorsal da ponte e é composto de neurônios contendo 
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norepinefrina, que se projetam difusamente para tálamo, prosencéfalo basal, tronco 

cerebral e medula espinal (Jones, 2005b). Estes neurônios apresentam taxa máxima 

de disparos durante a vigília ativa, progressivamente reduzem ao longo da vigília 

tranqüila até apresentar poucos disparos durante o sono profundo, e se tornam 

silentes durante o sono paradoxal (Jones, 2005a). O registro da atividade dos 

neurônios do locus coeruleus, mostrou que estas células aumentam a taxa de 

disparo imediatamente antes dos sinais fisiológicos e comportamentais da vigília 

espontânea, além de responderem com aumentos nos disparos a estímulos 

externos de despertar (Datta & MacLean, 2007). 

Embora não contenha exclusivamente células serotoninérgicas, o núcleo da 

rafe, especialmente os núcleos dorsal e medial, é a principal fonte de serontonina no 

cérebro de mamíferos. Os neurônios destes núcleos se projetam praticamente para 

as mesmas regiões dos neurônios norepinefrinérgicos, porém a sua ação promotora 

da vigília e/ou do sono não está clara (Datta & MacLean, 2007). Estudos 

farmacológicos e de lesão relacionaram a serotonina com o sono, porém a 

estimulação elétrica do núcleo dorsal da rafe durante a vigília em gatos aumentou a 

ativação (Stenberg, 2007). À semelhança dos neurônios norepinefrinérgicos do locus 

coeruleus, a atividade dos neurônios da rafe apresentam sua máxima taxa de 

disparos durante a vigília ativa, reduzem durante o sono de ondas lentas e são 

silentes durante o sono paradoxal, indicando que estes neurônios promovem a 

vigília (Jones, 2005a). No entanto, os neurônios serotoninérgicos, diferente dos 

colinérgicos, estão ativos durante estados de vigília menos despertos, tais como 

durante a auto-limpeza e movimentos rítmicos (Jones, 2005b). 

Os neurônios dopaminérgicos mesencefálicos também participam da ativação 

cortical e inicialmente foram relacionados os neurônios da substância negra e da 
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área tegmental ventral, os quais se projetam para o estriado, prosencéfalo basal e 

córtex (Datta & MacLean, 2007). Estes neurônios dopaminérgicos, no entanto, não 

apresentam alteração exuberante na taxa de disparos ao longo do ciclo vígilia-sono, 

porém ocorrem disparos em salva associados ao despertar e, com freqüência, à 

recompensa positiva (Jones, 2005a). Recentemente, um grupo de neurônios 

localizados na substância cinzenta periaquetutal ventral (vPAG) foram 

especificamente identificados como ativos na vigília e a lesão destes neurônios 

resultou no aumento do tempo total de sono (Lu et al., 2006). Fatos como o aumento 

da concentração extracelular de dopamina no estriado e no córtex profrontal durante 

a vigília, e o aumento da vigília após a administração intracerebroventricular de 

agonistas dopaminérgicos reforçam a participação da dopamina na ativação cortical 

(Datta & MacLean, 2007). Pode-se somar ainda que camundongos knockout para o 

gene do transportador de dopamina, que conseqüentemente apresentam maiores 

concentrações de dopamina na sinapse, apresentam três vezes mais vigília que 

seus correspondentes selvagens e são hiperativos (Wisor et al., 2001). 

Situado na região mais posterior do hipotálamo, os neurônios contendo 

histamina estão concentrados no núcleo tuberomamilar e se projetam difusamente 

através do sistema nervoso central, incluindo o córtex, e para as estruturas 

promotoras da vigília no tronco cerebral e prosencéfalo basal (Datta &MacLean, 

2007). Assim como os neurônios colinérgicos e norepinefrinérgicos, os neurônios 

histaminérgicos são bastante ativos durante a vigília e diminuem a atividade com a 

redução do despertar, até se tornarem silentes durante o sono (Jones, 2005a). 

Análises subsequentes mostraram que estes neurônios aumentam a atividade 

imediatamente antes do início da vigília (Datta &MacLean, 2007). Camundongos 

knockout para o gene da enzima histidina descarboxilase, a qual catalisa a etapa 
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limitante da síntese de histamina, apresentam menos despertares e latência menor 

para o início do sono em um ambiente novo (Stenberg, 2007). 

Por último, uma distinta população de neurônios localizados no hipotálamo 

lateral também contribui para a regulação da vigília interagindo com o sistema 

aminérgico ascendente (Sakurai, 2006). Tais neurônios contêm orexina (também 

chamado de hipocretina), e à semelhança dos neurônios norepinefrinérgicos, eles 

estão ativos durante a vigília e silentes durante o sono (Lee et al., 2005). Além disso, 

a taxa de disparo correlaciona-se positivamente com a atividade eletromiográfica 

(Lee et al., 2005). Os neurônios orexinérgicos estimulam a ativação cortical, ativação 

comportamental e alterações autonômicas por meio das suas projeções difusas para 

o córtex, para o sistema de projeção talamocortical inespecífico, para o prosencéfalo 

basal, para o núcleo tuberomamilar, locus coeruleus, núcleo da rafe, substância 

negra, área tegmental ventral, motoneurônios da medula espinal e neurônios 

simpáticos (Jones, 2005a; Sakurai, 2006; Datta & MacLean, 2007). Portanto, 

propõe-se que os neurônios orexinérgicos estimulam o despertar e antagonizam a 

desativação cortical e a perda do tônus muscular que acontece durante o sono e, 

consequentemente, a sua falta resulta na cataplexia e nos ataques de sono que 

caracterizam a narcolepsia (Jones, 2005a). Além disso, os neurônios orexinérgicos 

não só estão relacionados com a vigília, mas contribuem para o controle do balanço 

energético especialmente por promover a busca de comida (Sakurai, 2006).  

Portanto, os neurônios colinérgicos dos núcleos pedúnculo-pontino e o latero-

dorsal do tegumento mesopontino e do prosencéfalo estão ativos durante a vigília e 

no sono paradoxal, enquanto os neurônios norepinefrinérgicos do locus coeruleus, 

serotoninérigicos da rafe, histaminérgicos do tuberomamilar, orexinérgicos do 

hipotálamo lateral são ativos durante a vigília, mas silentes durante o sono paradoxal 
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(Jones, 2005a). De fato, embora os neurônios pedúnculo-pontinos e laterodorsais 

façam parte do sistema ativador ascendente, as ações destes neurônios estão mais 

relacionadas ao sono paradoxal já que a sua destruição não elimina a ativação 

cortical da vigília, mas especificamente abole o sono paradoxal (Jones, 2005b). 

Durante a atividade máxima destes neurônios ocorre tanto a ativação cortical quanto 

a inibição dos estímulos excitatórios para os motoneurônios, produzindo a atonia 

muscular característica desta fase do sono (Siegel, 2005). Mais recentemente, 

observou-se que neurônios contendo hormônio concentrador de melanina, também 

distribuídos pelo hipotálamo lateral, apresentam projeções semelhantes às dos 

neurônios orexinérgicos, porém estes neurônios estão mais ativos durante o sono 

paradoxal, e possivelmente inibem o sistema monoaminérgico (Fuller et al., 2006).  

Enquanto estes vários centros colinérgicos, monoaminérgicos e orexinérgicos 

agem de maneira coordenada para produzir a vigília, o que age para desligá-los e 

produzir o sono? De fato, desde 1923 sabe-se que os neurônios do prosencéfalo 

basal e da área preóptica participam ativamente da indução do sono, já que 

pacientes insones com encefalite viral apresentavam lesão nesta área (Stenberg, 

2007). A existência do centro promotor de sono na área preóptica foi confirmada por 

meio de várias técnicas. A lesão bilateral da área preóptica com diâmetros de 1-

2mm induz perda parcial do sono, porém lesões de 3-5mm que se estendem até o 

prosencéfalo basal resultam em insônia total e eventualmente levam à morte 

(McGinty & Szymusiak, 2005). No prosencéfalo basal, provavelmente são os 

neurônios distribuídos entre os neurônios colinérgicos promotores da ativação 

cortical, que participam da indução do sono (Jones, 2005). De fato, na região que se 

estende do prosencéfalo basal à área preóptica, o número de neurônios positivos 

para c-Fos e ácido gama-aminobutírico (GABA) aumenta durante o sono 
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espontâneo, assim como durante o período de recuperação de sono que se segue à 

sua privação (Modirrousta et al., 2004).  

Uma análise anatômica mais cuidadosa revelou que os neurônios da área 

preóptica ventrolateral (VLPO), contendo GABA e galanina, estão distribuídos em 

um cluster de neurônios que se projeta para o núcleo tuberomamilar e hipotálamo 

lateral, enquanto outros neurônios mais difusos (VLPO estendido) se projetam para 

o locus coeruleus, assim como para os núcleos dorsal e medial da rafe (Lu et al., 

2000; Lu et al., 2002). Curiosamente, a lesão do cluster de neurônios do VLPO foi 

associada a reduções principalmente no sono de ondas lentas, enquanto que a 

lesão dos neurônios do VLPO estendido se relacionou melhor com as reduções do 

sono paradoxal (Lu et al., 2000). Estudos de quantificação de c-Fos confirmaram 

que a atividade dos neurônios do cluster do VLPO correlaciona-se com a ocorrência 

do sono de ondas lentas, enquanto que a atividade do VLPO estendido correlaciona-

se com a ocorrência do sono paradoxal (Lu et al., 2002). Recentemente, foi 

identificado um grupo de neurônios gabaérgicos localizados no núcleo pré-óptico 

mediano que, assim como os neurônios do VLPO, são ativos durante o sono 

espontâneo ou induzido pela privação de sono paradoxal (Gvilia et al., 2006a). 

Todavia, a maior atividade dos neurônios do núcleo pré-óptico mediano precede a 

ocorrência do sono e foi associada ao aumento da pressão para o sono, enquanto 

que os neurônios do VLPO são mais ativos durante a recuperação do sono e, 

portanto, responsável pela sua consolidação (Gvilia 2006b). 

Dessa forma, uma série de estudos neuroanatômicos e funcionais 

confirmaram que o núcleo ventrolateral e mediano da área pré-óptica inibem o 

circuito ativador da vigília para induzir o sono (Saper et al., 2005a; b; McGinty & 

Szymusiak, 2005). Por outro lado, o núcleo VLPO também recebe aferências dos 
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principais núcleos do sistema ativador ascendente e tanto a acetilcolina, a 

norepinefrina e a serotonina inibem os neurônios do VLPO, assim como o GABA e 

os peptídeos inibitórios galanina e endorfina oriundos de projeções do núcleo 

tubermamilar podem inibir o sono (Fort et al., 2005). Portanto, os grupos de 

neurônios indutores do sono localizados na área anterior e pré-óptica do hipotálamo 

estão ativados ao máximo durante o sono e estes neurônios agem por meio de 

projeções inibitórias diretas e indiretas para os neurônios monoaminérgicos, 

colinérgicos, orexinérgicos, os quais mantêm a vigília (Siegel, 2005). Durante o sono 

de ondas lentas, os neurônios do cluster do VLPO inibem a atividade dos núcleos 

tuberomamilar, dorsal da rafe e do locus coeruleus por meio da liberação de GABA e 

galanina (Fuller et al., 2006).  

 

 

Figura 1 - Esquema representativo do sistema de alerta ascendente (A) e a ação inibitória da 
área preóptica para produzir o sono (B). LC: núcleo locus coeruleus; NA: noradrenalina; 
Rafe: núcleos da rafe; 5-HT: serotonina; TMN: núcleo tuberomamilar; His: histamina; BF: 
prosencéfalo basal; Ach: acetilcolina; GABA: ácido gama-aminobutírico; LH: hipotálamo 
lateral; ORX: orexinas; MCH: hormônio concentrador de melanina; vPGA: substância 
cinzenta periaquedutal; DA: dopamina; LDT: núcleo laterodorsal do tegumento; PPT: núcleo 
pedunculopontino do tegumento. (Modificado de Saper et al., Nature, 437: 1257-1263, 2005). 
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Para se iniciar a transição de sono de ondas lentas para o sono paradoxal, a 

atividade dos neurônios do dorsal da rafe e do locus coeruleus é adicionalmente 

deprimida pela ação suplementar dos neurônios galaninérgicos do VLPO estendido, 

o que desinibe os neurônios colinérgicos dos núcleos laterodorsal e 

pedúnculopontino para iniciar o sono paradoxal (Fuller et al., 2006). 

Apesar do profundo conhecimento das áreas cerebrais que produzem a vigília 

e o sono, ainda não foi possível estabelecer qual a função essencial dos períodos 

recorrentes de sono, porém se reconhece que sono é tão vital quanto a alimentação 

(Rechtschaffen, 1998, Fuller et al., 2006). Para tanto, sabe-se que a recorrência do 

sono é regulada por fatores circadianos e fatores homeostáticos. Os reguladores 

circadianos, também conhecidos como processos “C”, determinam a ritmicidade 

diária enquanto os reguladores homeostáticos, também conhecidos como processo 

“S”, determinam a relação entre a duração da vigília e a duração do sono (Borbély & 

Achermann, 2005).  

 

1.2.1 Controle circadiano do ciclo vigília-sono 

 

Assim como para outras variáveis fisiológicas rítmicas, o controle circadiano 

do sono inicia-se pela sinalização oriunda do núcleo supraquiasmático.  O núcleo 

supraquiasmático recebe informação do ciclo claro-escuro externo por meio de 

aferências neurais, cuja origem é um grupo específico de células retinais, que 

aumentam a taxa de disparos do núcleo supraquiasmático durante a fase clara 

(Gooley et al, 2003). O núcleo supraquiasmático tem poucas projeções diretas para 

os centros reguladores do sono e da vigília, e somente poucas projeções para o 

núcleo preóptico ventrolateral (VLPO) e para o hipotálamo lateral (Saper et al, 
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2005a; Fuller et al., 2006). No entanto, o núcleo supraquiasmático projeta-se através 

da zona subparaventricular para o núcleo dorsomedial do hipotálamo (Saper et al., 

2005a). Desta forma, a lesão do núcleo subparaventricular ventral ou do núcleo 

dorsomedial do hipotálamo resulta na perda do ritmo circadiano vigília-sono, porém 

também perturba a alimentação, a atividade locomotora e a secreção de 

corticosterona (Chou et al., 2003). Curiosamente, a lesão do supraquiasmático 

especificamente altera o ritmo vigília/sono, sem prejudicar a duração total ou de 

algum componente do sono (Fuller et al., 2006). 

 Estudos de traçadores mostraram que os neurônios no núcleo dorsomedial é 

a principal fonte de informação para o VLPO, principalmente por meio de fibras 

gabaérgicas (Chou et al., 2003). Este mesmo núcleo também se projeta 

massivamente para o hipotálamo lateral, particularmente para os neurônios 

orexinérgicos, por meio de fibras glutamatérgicas e contendo o hormônio liberador 

de tirotropina (Chou et al., 2003). Outras regiões do sistema de alerta, tal como o 

locus coeruleus, também parecem receber informação do núcleo dorsomedial 

hipotalâmico por estas mesmas projeções (Aston-Jones et al., 2001). Desta forma, o 

núcleo dorsomedial hipotalâmico está posicionado para consolidar a vigília na fase 

circadiana apropriada por meio da excitação dos neurônicos orexinégicos e inibição 

dos neurônios do VLPO (Saper, 2005a; b; Fuller et al., 2006). 

 Normalmente o ritmo é mantido a partir de informações do núcleo 

supraquiasmático, no entanto, sob determinadas condições o ritmo do ciclo 

vigília/sono pode ser alterado. Por exemplo, quando ratos são alimentados somente 

durante a fase clara, período que normalmente eles estão dormindo, o padrão do 

ciclo vigília-sono, da atividade locomotora e da secreção de corticosterona são 

invertidos (Stephan, 2002). Nestas condições, a expressão de c-Fos no núcleo 
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dorsomedial, o qual normalmente é mais alto durante a noite quando os ratos estão 

ativos, é modificada como os cíclos de atividade-repouso e vigília-sono (Gooley et 

al., 2006). Como imaginado, a lesão de células específicas do núcleo dorsomedial 

previne as alterações circadiana induzidas pela alimentação diurna sobre o ciclo de 

atividade, temperatura corporal, sono e vigília (Gooley et al., 2006). 

 Desta forma, as projeções do núcleo dorsomedial para os centros da vigília e 

do sono caracterizam o substrato neural para a regulação circadiana do ciclo vigília-

sono (Fuller et al., 2006). Neste contexto, a propensão circadiana para o sono 

aumentaria durante o período de sono, a fim de garantir a continuidade do sono, 

apesar da diminuição das necessidades homeostáticas. Por outro lado, a propensão 

circadiana para a vigília aumentaria durante o dia e seu máximo ocorreria próximo 

ao período de sono, quando a pressão homeostática para o sono está próxima ao 

máximo (Saper et al., 2005a). 

 

1.2.2 Controle homeostático do ciclo vigília-sono 

 

A natureza homeostática para o controle do sono tem sido alvo de muita 

investigação e o foco direcionado a sustâncias químicas que se acumulam durante a 

vigília prolongada e diminuem durante a recuperação do sono. Recentemente, Datta 

& MacLean (2007) propuseram a “teoria metabólica homeostática” para a iniciação 

do sono. Esta teoria baseia-se no fato de que durante a vigília a atividade metabólica 

é maior do que durante o sono e/ou repouso, o que resulta em uma taxa de 

produção de metabólitos maior do que a taxa de remoção, favorecendo o acúmulo 

no cérebro e no corpo destes metabólitos. Quando estes metabólitos alcançam um 

nível crítico, acionam mecanismos para diminuir a atividade dos neurônios 



 18

promotores da vigília, e assim diminuem sua produção até que os metabólitos 

retornem ao nível basal (Datta & MacLean, 2007). Vários fatores, tais como 

aminoácidos e derivados inibitórios (GABA e glicina), prostaglandina-D2, citocinas 

pró-inflamatórias (interleucina-1 e o fator de necrose tumoral-α), o hormônio liberador 

do hormônio do crescimento e outros, têm sido descritos como indutores do sono 

(McGinty & Szymusiak, 2005; Datta & MacLean, 2007). Porém, desde que a 

restauração de energia tem sido proposta como uma função do sono, a adenosina, 

um bioproduto do metabolismo energético, parece ter papel de destaque na 

regulação homeostática do ciclo vigília-sono, e desta forma participa da homeostase 

energética cerebral (Basheer et al., 2004). 

Tal proposta baseia-se no fato de que os níveis de adenosina aumentam no 

espaço intra e extracelular do sistema nervoso central como conseqüência da 

hidrólise acentuada do trifosfato de adenosina (ATP) que a atividade neuronal impõe 

durante a vigília (Linden, 1999). No cérebro, o ATP é consumido em reações 

biosintéticas e especialmente no transporte iônico transmembrânico, sendo que 25-

40% do gasto de ATP total ocorre somente pela bomba sódio/potássio (Albers & 

Siegel, 1999). Portanto, a maior atividade metabólica durante a vigília inicialmente 

levaria a redução dos estoques de trifosfato de adenosina no cérebro. A 

investigação da concentração dos fosfatos de alta energia ao longo do ciclo vigília-

sono natural mostrou que, apesar de haver uma tendência, os níveis de ATP não 

foram maiores após 20 minutos de sono quando comparados a uma hora de vigília 

(Reich et al., 1972). Por outro lado, Van den Noort & Brine (1970) mostraram que 

após 4 horas de vigília ativa forçada (roda de atividade: 0,1mph), as concentrações 

cerebrais de creatina fosfato e trifosfato de adenosina (ATP) estavam reduzidas 

enquanto o difosfato e o monofosfato de adenosina (ADP e AMP, respectivamente) 
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aumentados, quando comparados aos níveis de ratos que dormiram por 1 hora após 

a vigília forçada. Trabalhos posteriores, no entanto, não reproduziram a redução de 

ATP no cérebro após a privação de sono seja de 24 ou 96 horas (Mendelson et al, 

1974; Djuričić et al., 1977). É importante ressaltar que cerca de 50% dos grupos 

fosfatos dos terminais são renovados em aproximadamente 3 segundos, e pode ser 

mais rápido em outras regiões do neurônio (Clarke & Sokoloff, 1999). Esta labilidade 

dos fosfatos de alta energia, especialmente no sistema nervoso, pode contribuir para 

os dados contraditórios observados nos estudos citados. No entanto, o aumento em 

várias regiões do cérebro da atividade da citocromo c oxidade, complexo enzimático 

diretamente relacionado com a síntese de ATP, após 3 horas de vigília espontânea 

ou forçada está de acordo com o aumento na necessidade de fornecimento de ATP 

durante a vigília (Nikonova et al., 2005). 

A atividade neuronal, todavia, é estreitamente acoplada ao fluxo sangüíneo, 

ao consumo de oxigênio e glicose (Magistretti & Pellerin, 1999). Vários estudos 

demonstraram que durante a vigília e o sono paradoxal, a elevada atividade cortical 

impõe maior gasto energético cerebral global, determinado pelo consumo de glicose 

ou oxigênio, o qual progressivamente reduz até atingir nos níveis mais baixos 

durante o sono de ondas lentas (Maquet, 1995). Na mesma direção, Braun et al. 

(1997) estimaram por meio da tomografia da emissão de pósitrons uma redução 

generalizada na atividade sináptica durante a transição da vigília para sono de 

ondas lentas, a qual se restabelece durante o sono paradoxal. A análise regional 

revelou uma profunda desativação durante o sono de ondas lentas e reativação 

durante o sono paradoxal do tronco cerebral, tálamo e prosencéfalo basal. 

Curiosamente, as mudanças no fluxo sangüíneo mais drásticas ocorreram nos 

gânglios da base, sugerindo que estes núcleos podem participar de forma 
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importante na regulação do ciclo vigília-sono (Braum et al., 1997). Os estudos de 

ressonância magnética funcional confirmaram também que a área pré-óptica medial, 

região envolvida na geração e manutenção do sono, é metabolicamente mais ativa 

do que outras partes do hipotálamo ou do prosencéfalo basal durante o sono de 

ondas lentas (Khubchandani et al., 2005).   

É bem conhecido que os astrócitos apresentam vários receptores para 

neurotransmissores, e são ligados a várias vias de sinalização intracelular que 

podem regular o fluxo das vias metabólicas, garantindo assim que a atividade do 

astrócito e do neurônio estejam integradas durante a ativação neuronal (Hertz et al., 

2007). Considerando que a proporção entre astrócito e neurônio é 10:1, podendo 

representar até 50% do volume cortical, a atividade metabólica astrocitária contribui 

significativamente para o metabolismo cerebral (Magistretti & Pellerin, 1999). O 

glutamato é o principal neurotransmissor do córtex cerebral e a sua remoção da 

fenda sináptica é feita pelos astrócitos, que ao captá-lo aceleram a taxa de hidrólise 

do ATP pela bomba de sódio/potássio ATPase; conseqüentemente a glicólise e a 

captação de glicose também são ativadas (Magistretti & Pellerin, 1999). Da mesma 

forma que em outros tecidos, a rápida alteração na relação ATP/AMP ativa a 

principal enzima reguladora da via glicolítica, a fosfofrutocinase, e desta forma 

aumenta o fluxo energético através da glicólise (Clarke & Sokoloff, 1999). Além 

disso, freqüentemente os rápidos aumentos na atividade metabólica do complexo 

neurônio-astrócitos não são acompanhados por aumentos adequados no suprimento 

de oxigênio, favorecendo assim a produção de lactato nos astrócitos pelo 

metabolismo da glicose e do glicogênio (Magistretti & Pellerin, 1999). 

 Mais recentemente, o desenvolvimento de eletródios voltamétricos permitiu 

demonstrar, in vivo, que os níveis extracelulares de glicose no córtex 
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somatosensorial progressivamente reduzem durante a vigília e aumentam durante o 

sono de ondas lentas (Netchiporouk et al., 2001). Utilizando-se a mesma técnica, foi 

possível observar que comparados à vigília tranqüila, os níveis de lactato 

extracelular são 53% maiores durante a vigília ativa, mas são 16% menores durante 

o sono de ondas lentas e retornam aos valores da vigília tranqüila durante o sono 

paradoxal (Sharm et al., 2002). Reduções na concentração de glicose (Van den 

Noort & Brine 1970; Djuričić et al., 1977) e o aumentos do lactato cerebral (Van den 

Noort & Brine 1970; Mendelson et al, 1974) também foram observados após 

períodos variados de privação de sono. Neste sentido, o aumento do sono de ondas 

lentas e redução do sono paradoxal observados após a administração de 2-deoxi-D-

glicose, um bloqueador do metabolismo da glicose, reforçam a relação entre a 

depleção energética e a indução do sono (Panksepp et al., 1972). 

Outros autores também buscaram mostrar a relação entre os estoques de 

glicogênio cerebral e a atividade metabólica do ciclo vigília-sono, visto que durante a 

ativação cortical não só ocorrem aumentos da captação de glicose, mas também na 

utilização do glicogênio cerebral (Magistretti & Pellerin, 1999). É importante destacar 

que apesar de tanto os astrócitos quanto os neurônios degradarem a glicose através 

da via glicolítica, do desvio das pentoses e das vias oxidativas, somente os 

astrócitos têm a capacidade de armazenar glicogênio (Hertz et al., 2007). Karnovsky 

et al., (1983), verificaram que aproximadamente 10 minutos de sono são suficientes 

para aumentar os estoques de glicogênio cerebral em 70%, mas 5 minutos de vigília 

são suficientes para utilizar tal ganho. O estudo dos estoques de glicogênio cerebral 

em gatos mostrou que a privação de sono paradoxal por 96 horas reduziu os seus 

níveis especialmente na ponte, no núcleo caudado e no tálamo (Mršulja et al., 1967). 

Em ratos a privação de sono paradoxal por 72h horas reduziu os níveis de 
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glicogênio no núcleo caudado, no hipocampo e no tronco cerebral, o qual continuou 

diminuído mesmo após 3 horas de recuperação do sono, atingindo significância 

também no córtex. Estas alterações foram revertidas entre 6 e 9 horas após o início 

da recuperação do sono (Karadzic & Mršulja, 1969). Mais recentemente, após a 

inativação rápida das enzimas por meio de microondas, observou-se que os níveis 

de glicogênio cerebral foram reduzidos a partir de 12 horas de privação de sono 

total, os quais foram restabelecidos após um período de 15 horas de recuperação de 

sono (Kong et al., 2002). Todavia, estas alterações dos estoques de glicogênio 

cerebral parecem ser influenciadas pelos glicocorticóides circulantes, pois animais 

adrenalectomizados (com reposição de corticosterona) ao invés da redução do 

glicogênio no cerebelo e hipocampo observada nos animais intactos, apresentaram 

aumento do glicogênio no córtex de ratos jovens (Gip et al., 2004).  

No entanto, contrariando as hipóteses iniciais de que uma das funções do 

sono seria o restabelecimento dos estoques de glicogênio cerebral (Benington & 

Heller, 1995), outros autores observaram que ratos jovens privados de sono por 6 

horas apresentam redução do glicogênio somente no cerebelo e, ao contrário, 12 

horas de privação de sono foi acompanhada por um aumento dos estoques de 

glicogênio (Gip et al., 2002). De forma semelhante, quando drosófilas foram privadas 

dos seus períodos de repouso por 3 horas, os níveis cerebrais de glicogênio caíram, 

mas após 6 horas de privação a diferença não foi mais observada (Zimmerman et 

al., 2004). Esta resposta não linear dos níveis de glicogênio cerebral em resposta à 

privação de sono/repouso foi associada a determinantes genéticos, pois 

camundongos de diferentes linhagens apresentam diferentes alterações do 

glicogênio cerebral em resposta à privação de sono (Franken et al., 2003). Por 

exemplo, camundongos C57BL/6J ao invés de reduzir, responderam com aumento 
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nos níveis de glicogênio no córtex a partir de 3 horas de privação de sono (Franken 

et al., 2006). Nesta mesma direção, apesar da privação total de sono por 6 horas 

reduzir os níveis de ácido ribonucléico mensageiro (RNAm) tanto da glicogênio 

sintase quanto da glicogênio fosforilase, a atividade da forma ativa da glicogênio 

sintase e os níveis de RNAm para a glicogenina aumentaram no córtex de 

camundongos (Petit et al., 2002), o que poderia favorecer a ressíntese do glicogênio. 

Todavia, os dados prévios são compatíveis com uma resposta trifásica do glicogênio 

astrocitário a neurotransmissores. Por exemplo, a incubação de astrócitos com 

peptídeo vaso ativo ou norepinefrina resultou em glicogenólise dentro de minutos, 

gliconeogênese dentro de algumas horas, e glicogenólise novamente dentro de dias 

(Sorg & Magistretti, 1992). No entanto, considerando que o glicogênio cerebral 

apresenta uma resposta trifásica à privação de sono, enquanto a pressão para o 

sono aumenta linearmente com a ausência deste, pode-se supor que a queda do 

glicogênio não seja o principal fator indutor de sono durante a regulação 

homeostática do sono.  

Por outro lado, quando a ativação neuronal aumenta o gasto energético acima 

da capacidade de produção de energia, apesar do aumento na utilização dos 

substratos energéticos para a contínua renovação do ATP, os níveis de adenosina 

também aumentam (Hertz et al., 2004). De fato, não só a atividade metabólica 

contribui para o aumento da adenosina, mas o ATP exocitado em conjunto com 

alguns neurotransmissores, tais como acetilcolina, glutamato, noradrenalina e a 

dopamina, é metabolizado no espaço extracelular formando a adenosina (Datta & 

MacLean, 2007). Enquanto intracelularmente a adenosina é formada pela ação da 

5´-endonucleotidase, convertendo o monofosfato de adenosina (AMP) em 

adenosina, no espaço extracelular uma série de ectonucleotidases degradam o ATP 
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a adenosina (Matsuoka & Ohkubo, 2004). No espaço extracelular, a adenosina pode 

ativar uma das classes de receptores purinérgicos, os receptores P1 (A1, A2a, A2b e 

A3), enquanto o ATP pode agir através dos receptores P2 (P2x1-7, P2y1, P2y2, P2y4 e 

P2y6), embora rapidamente seja metabolizado pelas ectonucleotidases, aumentando 

assim a adenosina extracelular (Linden, 1999).  

As primeiras demonstrações de que aumentos da atividade neuronal levam a 

aumentos da adenosina extracelular, foram produzidos pela estimulação elétrica de 

cortes de neocórtex de porcos da índia (Pull & McIiwain, 1972). O estudo da 

concentração de adenosina no espaço extracelular ao longo do ciclo claro-escuro, 

mostrou que, no neoestriado e hipocampo, os maiores picos de concentração de 

adenosina acontecem durante a fase ativa de ratos (Huston et al., 1996). Em gatos, 

a associação das técnicas de microdiálise e eletroencefalograma permitiu mostrar 

que os níveis de adenosina no prosencéfalo basal e no tálamo variam ao longo de 

um ciclo de sono (vigília, sono de ondas lentas, sono paradoxal, vigília novamente), 

sendo 21% menores durante o sono quando comparados à vigília (Porkka-

Heiskanen, 1997). Estes autores também mostraram que não só os níveis de 

adenosina aumentam progressivamente no prosencéfalo basal ao longo de 6 horas 

de privação de sono, sendo revertidos ao longo de 3 horas de sono espontâneo, 

mas que somente o aumento de adenosina no prosencéfalo basal, por meio da 

administração de um inibidor do transportador de adenosina, foi capaz de reduzir a 

vigília e aumentar o sono (Porkka-Heiskanen, 1997). Em um estudo posterior, a 

perfusão da adenosina no prosencéfalo basal confirmou a sua ação indutora de 

sono em ratos (Basheer et al., 1999).  

Curiosamente, embora a vigília prolongada aumente o metabolismo em várias 

regiões cerebrais, a privação de sono por 6 horas aumentou a adenosina no córtex e 
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no prosencéfalo basal, mas não no tálamo, na área preóptica do hipotálamo anterior, 

no tegumento pedúnculo pontino e no núcleo dorsal da rafe (Porkka-Heiskanen, 

2000). Na mesma direção, a relação entre a depleção energética e a indução do 

sono foi demonstrada por meio da perfusão de um bloqueador da síntese de ATP, o 

qual induziu um aumento de adenosina, lactato e piruvato de forma dose-

dependente no prosencéfalo basal e na região controle próxima, todavia somente a 

administração no prosencéfalo basal foi capaz de aumentar o sono, da mesma 

forma que a observada após 3 horas de privação de sono (Kalinchuk, et al., 2003). 

Além da depleção energética, outros fatores podem contribuir para o aumento da 

adenosina extracelular durante a vigília, pois apesar de não haver alterações na 

atividade das 5’-endo e 5’-ectonucleotidase (Alanko et al., 2003a), 6 horas de 

privação de sono foram capazes de diminuir a ligação de agonistas radiomarcados a 

um dos transportadores de membrana para adenosina, favorecendo o acúmulo 

extracelular (Alanko et al., 2003b). A importância do aumento da adenosina para a 

regulação do sono foi observada também em humanos. Rétey et al., (2005) 

observou que sujeitos heterozigotos para um polimorfismo no gene da enzima 

adenosina deaminase, a qual converte a adenosina em inositol, apresentam maiores 

quantidades de sono de ondas lentas do que sujeitos homozigotos selvagens, 

apesar de quantidades equivalentes de sono. 

Estudos iniciais mostraram que no cérebro, a adenosina diminui a 

excitabilidade dos neurônios do córtex (Phillis et al., 1974) por meio da ativação dos 

receptores A1 e A2 (Lin & Phillis, 1991; Haas & Selbach, 2000). Nesta direção, as 

ações hipnogênicas da adenosina no prosencéfalo basal também parecem ser 

mediadas pelo do receptor A1 do sistema purinérgico, pois a perfusão de 

oligonucleotídeo antisense para este receptor no prosencéfalo basal reduziu em 50-
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60% o sono de ondas lentas compensatório após 6 horas de privação de sono em 

ratos (Thakkar et al., 2003). Além disso, tanto a adenosina como outro agonista 

específico para o receptor A1 reduziram a taxa de disparos dos neurônios ativos na 

vigília do prosencéfalo basal, mas não tiveram efeitos nos neurônios ativos durante o 

sono (Thakkar et al., 2003b).  A administração de um agonista para o receptor A2a 

não alterou, por sua vez, a atividade dos neurônios ativos na vigília situados no 

prosencéfalo basal (Thakkar et al., 2003b). Na mesma direção, a administração de 

um antagonista específico para o receptor A1 bloqueou o aumento do sono 

compensatório após 6 horas de privação de sono (Stenberg et al, 2003).  

Essa ação indutora do sono pode envolver também, além da inibição dos 

neurônios colinérigicos do prosencéfalo basal ativos durante a vigília, a desinibição 

dos neurônios gabaérgicos/galaninérgicos da área preóptica ventrolateral. Por 

exemplo, a infusão de agonista do receptor A2a no espaço subaraquinóide, próximo 

ao VLPO, embora estes neurônios expressem pouco o receptor A2a a adenosina, foi 

capaz de aumentar o sono e a expressão de c-Fos nos neurônio do VLPO 

(Scammell et al. 2001; Methippara et al., 2005). Isto está de acordo com a ação 

indireta da adenosina, que por meio dos receptores A1 ou A2a, desinibe a atividade 

dos neurônios do VLPO através da inibição das inervações gabaérgicas que este 

núcleo recebe (Chamberlin et al., 2003; Morairty et al, 2004). Estas observações 

estão de acordo com os estudos iniciais sobre a localização da ação hipnogênica da 

adenosina, em que a microinjeção de adenosina na área preóptica medial também 

induziu o sono (Ticho & Radulovacki, 1991). Portanto, a adenosina poderia estimular 

a atividade dos neurônios do VLPO por meia da ativação do A1 ou A2a (Strecker et 

al., 2000; Saper et al., 2005a). Em resumo, o aumento da demanda energética 

durante a vigília espontânea ou prolongada leva ao aumento da adenosina 
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extracelular que pode se ligar aos receptores adenosinérgicos A1 dos neurônios 

promotores da vigília do prosencéfalo basal, diminuindo sua atividade, e também 

atuar pré-sinapticamente para desinibir a atividade dos neurônios do VLPO e iniciar 

o sono (Saper et al., 2005; Fuller et al., 2006).  

Saper & Scammell propuseram um modelo de interação entre os principais 

núcleos envolvidos na regulação homeostática do ciclo vigília-sono cujo princípio 

baseia-se em circuitos elétricos de “interruptores flip-flop”. Este modelo flip-flop de 

regulação do sono traz vantagens adaptativas por evitar longos períodos de 

transição e pode justificar os ataques de sono em determinadas condições.  

 

                    

Figura 2 - Esquemas representativos do circuito Flip-flop para regulação do ciclo vigília-sono. 
LC: núcleo locus coeruleus; Rafe: núcleos da rafe; TM: núcleo tuberomamilar; ORX: 
orexinas; VLPO; núcleo ventromedial hipotalâmico e VLPOe; núcleo ventromedial estendido 
hipotalâmico. (Modificado de Saper et al., Nature, 437: 1257-1263, 2005). 

 

Desta forma, durante a vigília os núcleos monoaminéricos inibiriam os núcleos 

ventromedial e ventromedial estendido, os quais por sua vez não atuariam na 

inibição dos próprios núcleos monoaminérgicos, orexinérgicos e colinérgicos. Nestas 

circunstâncias os neurônios orexinérgicos reforçariam, por sua vez, o tônus dos 

núcleos monoaminérgicos. Durante o sono, a atividade dos núcleos ventromediais 

inibiria os núcleos monoaminérgicos, consequentemente diminuindo a sua própria 

inibição. A atividade dos neurônios ventromediais inibiria os neurônios orexinérgicos 
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para prevenir a atividade dos neurônios monoaminérgicos que poderia interromper o 

sono (Saper et al., 2005). 

No entanto, recentemente foi demonstrado que o aumento da adenosina nos 

neurônios colinérgicos do prosencéfalo basal não é necessário para induzir o rebote 

de sono resultante de 6 horas de privação de sono (Blanco-Centurion et al., 2006). 

Curiosamente, camundongos knockout para o receptor A1 não apresentam 

alteração no padrão vigília-sono ou mesmo na intensidade do rebote de sono 

(Stenberg et al., 2003). Estes dados em conjunto sugerem que os mecanismos 

celulares para a regulação homeostática do sono não estão totalmente 

compreendidos e podem envolver a interação da adenosina com outros grupos 

neuronais além dos que residem no prosencéfalo basal e área preóptica. Por 

exemplo, estudos in vitro mostraram que a adenosina produz um efeito inibitório 

também nos neurônios colinérigos do tegumento laterodorsal (Arrigoni et al., 2003), 

nos dopaminérgicos da substância negra (Andoh et al., 2006) e nos orexingérgicos 

do hipotálamo lateral (Liu & Gao, 2007). 

 

1.3 RELAÇÃO ENTRE O CICLO ALIMENTAÇÃO-JEJUM E O CICLO VIGÍLIA-
SONO 

 
 

Tanto o sono quanto a alimentação estão envolvidos na homeostase 

energética. Sob condições naturais, ambos os comportamentos tomam considerável 

tempo de nossas vidas e ocorrem em padrões cíclicos. Curiosamente, ambos os 

comportamentos são excludentes (competing), pois não podem ocorrer ao mesmo 

tempo. Desta forma, parece sensato que a monitorização central das necessidades 

metabólicas sirva para orientar o comportamento de um animal, seja para procurar e 

ingerir comida quando estiver energeticamente depletado e hipometabólico, ou para 
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o repouso e o sono caso esteja energeticamente repleto e eumetabólico ou 

hipermetabólico (Nicolaidis 2006; VanItallie, 2006). Por exemplo, em ratos a ingestão 

de alimentos é seguida por uma “seqüência de comportamentos de saciedade”, na 

qual os animais fazem a auto-limpeza e então dormem (Strader & Woods, 2005; 

Antin et al., 1975). Por outro lado, a privação de comida por períodos prolongados 

reduz gradualmente o tempo de sono (Jacobs & McGinty, 1971; Danguir & 

Nicolaidis, 1979).  

Todos já devem ter vivenciado a forte sensação de sonolência após uma 

refeição grande. Apesar disso, a associação da ingestão de comida e o sono 

começou a ser investigada apenas no final dos anos 70. Durante cinco dias, o 

padrão de alimentação e de sono de ratos foi monitorado. Encontrou-se que o valor 

energético de uma refeição (refeição-1) foi altamente correlacionado com a duração 

do sono de ondas lentas e do sono paradoxal que ocorreram no intervalo entre a 

refeição-1 e a refeição-2. No entanto, a correlação entre o valor energético da 

refeição-1 foi maior ainda com a quantidade de sono entre a refeição-2 e refeição-3, 

quando os nutrientes ingeridos durante a refeição-1 estão sendo absorvidos no 

intestino e metabolizados. Quanto maior a quantidade de comida ingerida durante a 

refeição, maior será o período de sono do rato após a refeição, ponto no qual o 

metabolismo pós-prandial de repouso pode alcançar seus níveis mais altos (Danguir 

et al., 1979b).  

O mesmo protocolo foi realizado em ratos com lesão no hipotálamo 

ventromedial. As grandes quantidades de comida consumidas por estes ratos 

hiperfágicos foram seguidas por longos períodos de sono de ondas lentas e de sono 

paradoxal (Danguir & Nicolaidis, 1978). A aplicação deste protocolo a ratos afágicos, 

que se tornam hipofágicos após a lesão do hipotálamo lateral, mostrou continuar 
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havendo a relação positiva entre as refeições e o sono, visto que as pequenas 

refeições ainda assim foram seguidas de curtos períodos de sono (Danguir & 

Nicolaidis, 1980). O interessante é que os efeitos das refeições sobre o sono foram 

atrasados em tandem, já que estes animais apresentam trânsito gastrintestinal mais 

lento. Portanto, parece que os efeitos sobre o sono são determinados pela curva de 

metabolismo dos nutrientes, mais do que pela atividade de alimentação (Danguir & 

Nicolaidis, 1980). Ratos consumindo uma dieta de cafeteria (mais palatável) por 10 

dias apresentaram aumento do sono de ondas lentas e do sono paradoxal, que 

permaneceram alterados por 3 dias e 1 dia, respectivamente, após retornarem ao 

consumo de ração convencional (Dangir, 1987; Hansen et al., 1998). A alimentação 

de camundongos com ração rica em lipídeos, além de induzir obesidade, também 

aumentou o tempo de sono de ondas lentas e reduziu os episódios de vigília, 

principalmente na fase escura (Jenkins et al., 2006). 

Experimentos com ratos privados de comida mostraram que o sono diminuiu 

em proporção à depleção energética. O decréscimo de sono ocorreu rapidamente 

em ratos jovens e magros (Danguir & Nicolaidis, 1979). Porém, quando os ratos 

maduros e com mais tecido adiposo foram privados de comida, a diminuição do 

sono foi atrasada em vários dias (Jacobs & McGinty, 1971). Essa relação 

sono/alimentação poderia ser devida à distensão gástrica e outras conseqüências 

gástricas da ingestão de comida. Para contornar este problema, ratos foram 

infundidos continuamente com carboidratos e/ou aminoácidos e/ou lipídeos. Pode-se 

observar que quando a glicose foi infundida junto com insulina, aumentando a 

utilização da glicose, o sono de ondas lentas e o sono paradoxal foram aumentados 

(Danguir & Nicolaidis, 1980b). Além disso, a reversão do ritmo circadiano normal, 

lipólise diurna e lipogênese noturna, pela infusão de insulina durante a fase clara e 
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adrenalina durante a noite, foi capaz não só de reverter o padrão alimentar, mas 

também o padrão de sono (Danguir & Nicolaidis, 1980c). Modificações no padrão 

circadiano do alimentar de ratos também se mostraram capazes de modificar o sono 

de ratos. Após três semanas de restrição do consumo alimentar de ratos à fase 

clara, alterou drasticamente o ritmo circadiano do sono paradoxal e,  em menor 

extensão, do sono de sondas lentas, que deixar de acontecer majoritariamente 

durante a fase clara para se expressarem durante a fase escura (Bodosi et al., 

2004).    

Curiosamente, muitas substâncias que influenciam a fome e a saciedade 

também alteram o ciclo vigília-sono. Como já mencionado, a insulina infundida 

intracerebroventricular aumenta o sono de ondas lentas, enquanto a infusão de 

anticorpo policlonal para insulina o diminui (Orosco et al., 1995). A administração de 

bombesina, um peptídeo gástrico anorexigênico é capaz de aumentar o sono de 

ondas lentas e também o sono paradoxal (de Saint-Hilaire-Kafi et al., 1989). Por 

outro lado, o neuropeptídeo Y assim como estimula o comportamento alimentar 

também é capaz de aumentar a vigília (Ruffin et al., 1997). A administração 

neuropeptídeo Y exógenos reduziu o sono de ondas lentas, assim como o sono 

paradoxal tanto com a infusão intracerebroventricular, porém foram mais 

pronunciados no hipotálamo lateral (Szentirma & Kruger, 2006). Este mesmo tipo de 

respostas foi também observado após a administração de grelina, um hormônio 

orexigênico, que ao ser infundido intracerebroventricular aumentou o consumo 

alimentar e também a vigília nas primeiras duas horas pós-injeção (Szentirma et 

al.,2006). As orexinas também atuam de forma importante na indução e manutenção 

da vigília com já descrito, porém alguns autores propõem que as orexinas atuem 

primariamente na promoção da vigília associada e dirigida à alimentação (Sakurai, 
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2005). Em resumo, pode-se notar que é a taxa metabólica de repouso e não a 

alimentação em si que modula a quantidade de sono. Sempre que a taxa metabólica 

aumenta, isto promove saciedade e sono; enquanto redução na taxa metabólica 

promove fome e vigília (Nicolaidis, 2006). 

 A perturbação do padrão de sono associadas a alterações metabólicas 

também pode ser vista em algumas condições patológicas e modelos animais 

genéticos. Por exemplo, pacientes anoréxicos, cujo índice de massa corpórea era 

menor que 16, apresentam subjetivamente mais queixas para adormecer, 

despertares noturno e sonolência diurna (Latzer et al., 2001). Por outro lado, 

pacientes com síndrome de Prader-Willi, os quais são caracterizados pela 

obesidade, apresentam hipersonolência, a qual não foi totalmente justificada pelos 

distúrbios respiratórios durante o sono (Manni et al., 2001). Além disso, pacientes 

narcolépticos, os quais apresentam ataques incontroláveis de sono, são 

freqüentemente obesos (Schuld et a., 2000), porém quando submetidos a uma dieta 

cetogênica pobre em carboidratos houve uma melhora de 18% nos sintomas de 

solonência diurna (Husain et al., 2004). Modelos animais também reforçam a relação 

entre o metabolismo energético e sono. Ratos da linhagem Zucker, são 

geneticamente obesos é apresentam maiores quantidades de sono de sondas 

lentas, porém ao receberem acarbose em conjunto com a ração, droga que lentifica 

a absorção de glicose e diminui a insulina plasmática, apresentaram reduções no 

tempo do sono de ondas lentas e aumentam o paradoxal (Danguir, 1989). Por outro 

lado, a falta da sinalização da leptina nos camundongos ob/ob resultou em sono 

fragmentado e reduzido sono de ondas lentas, porém após 6 horas de privação de 

sono estes animais apresentaram um rebote de sono de ondas lentas e de sono 
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paradoxal menor (Laposky et al., 2006), sugerindo assim que sinais de saciedade 

estão envolvidos no controle do sono. 

 

1.4 ALTERAÇÕES METABÓLICAS INDUZIDAS PELA PRIVAÇÃO DE SONO 

 

A descoberta de que o sono é um fenômeno ativo e regulado por regiões 

específicas do sistema nervoso central (Roth & Roehrs 2000), levou a uma 

predominância dos estudos quanto às conseqüências da perda de sono nos 

sistemas e funções cerebrais. Provavelmente, grande parte do estímulo para os 

estudos foi a descrição impressionante de morte após longos períodos sem sono, 

quer seja de modo forçado (De Manacéine 1894 apud Bentivoglio & Grassi-Zucconi, 

1997) ou como conseqüência da Insônia Familar Fatal (Lugaresi 1986). Embora 

atualmente seja irrefutável que a alteração do padrão de sono ocasione reduções da 

eficiência do processamento cognitivo, do tempo de reação e responsividade 

atencional, além de déficit de memória e aumento da irritabilidade (McCarthy & 

Waters 1997, Philip et al. 1999, Harrison & Horne 2000, Mello et al. 2000), ainda não 

é possível afirmar que as causas de morte sejam por degeneração no sistema 

nervoso central, haja visto que nem a privação do sono paradoxal por 96 horas 

(Hipólide et al. 2001) ou a privação total por 14 dias (Cirelli et al. 1999) foram 

suficientes para induzir alteração em marcadores de necrose ou apoptose. Todavia, 

segundo Dinges et. al. (1997), a restrição crônica de sono, causa um débito 

cumulativo cuja magnitude dos prejuízos depende da quantidade total de sono 

perdido. 
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1.4.1 Repercussões do débito de sono em humanos 

 
O sono, no entanto, parece ser tão intimamente relacionado ao metabolismo que 

lhe foi atribuído uma função restauradora corporal (Rechastchaffen 1998). Esta 

hipótese restauradora se apóia na redução do metabolismo (Bonnet et al. 1991), no 

aumento dos hormônios anabólicos e redução dos catabólicos (Adam & Oswald, 

1983), e ainda devido à ocorrência de períodos adicionais de sono após longos 

períodos de vigília (Wurts & Edgar 2000). Em humanos, a fragmentação do sono 

impede a redução fisiológica da taxa metabólica basal (Bonnet et al., 1991), o que 

também ocorre na apnéia obstrutiva do sono e pode ser corrigido após o tratamento 

cirúrgico (Lin et al., 2002). Curiosamente, um aumento do gasto energético não só 

foi observado em pacientes com insônia, mas também em pacientes com percepção 

inadequada do sono, os quais se queixam de insônia após uma noite completa de 

sono (Bonnet & Arand, 2003). Em resumo, estes achados sugerem um desequilíbrio 

na homeostase energética, caracterizada por um elevado gasto energético em 

sujeitos impedidos de dormir  

O controle glicêmico é, sem dúvida, fator essencial na homeostase energética e 

estudos com humanos revelaram que a restrição do sono a 4h por noite, por 6 

noites, resultou na redução de 40% no clearance de glicose e de 30% na resposta 

da insulina à glicose acompanhada por concentrações matinais elevadas de cortisol 

(VanHelder et al., 1993; Spiegel et al. 1999). Estudos epidemiológicos mostram que 

pessoas que dormem menos de 7 horas por noite são mais propensas a 

apresentarem intolerância à glicose, destacando-se aqueles que dormem em média 

5h ou menos e 6 horas por noite, os quais apresentam respectivamente 2,51 e 1,33 

chances de se tornarem diabéticos (Gottlieb et al., 2005). Posteriomente, também se 

demonstrou um decréscimo na concentração pico e na amplitude do ritmo circadiano 
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da leptina após 7 dias de restrição de sono às 4h por noite (Guillemiault et al., 2003). 

De forma semelhante, alterações no ritmo circadiano da secreção da leptina foram 

observadas durante a privação de sono por 88h em humanos, levando a redução 

nas concentrações noturnas máximas e sugerindo que a leptina poderia estar 

envolvida nos distúrbios alimentares noturnos (Mullington et al., 2003). Spiegel et al. 

(2004), recentemente mostraram que a perda de sono pode prejudicar o controle do 

peso corporal e da fome mesmo em situações menos prolongadas, como por 

exemplo 2 dias de 4h de sono por noite foram capazes de diminuir a concentração 

de leptina e aumentar a concentração de grelina circulantes. Grande destaque, no 

entanto, é que estas alterações endócrinas foram acompanhadas do aumento na 

fome e redução da saciedade subjetiva (Spiegel et al., 2004). Reforçando o distúrbio 

metabólico induzido pela perda de sono, pacientes com apnéia do sono apresentam 

reduções nas concentrações de adiponectina, outro hormônio derivado do adipócitos 

e relacionado à resistência insulínica (Zhang et al., 2004).  

Estudos epidemiológicos também reforçam as alterações endócrinas e o risco 

de obesidade em pessoas que dorme pouco. O acompanhamento de 469 sujeitos 

(27-40 anos) por 13 anos mostrou uma relação inversa entre horas de sono e o 

índice de massa corpórea (Hasler et al., 2004). Por outro lado, o estudo 924 sujeitos 

com sobrepeso e obesos apresentaram menor tempo de sono quando comparado a 

sujeitos de peso normal, cujas estimativas foram 5,4 Kg/m2 de acréscimo no índice 

de massa corpórea para cada 1h de redução do sono por semana (Vorona et al. 

2005). A relação inversa entre o tempo de sono também se mostrou importante em 

mulheres (n=1989) dormindo 5 ou menos horas por dia, as quais apresentaram um 

ganho de 1,14kg a mais do que mulheres dormiam 7-8h por dia (Patel et al., 2004). 

A relação entre a falta de sono e o ganho de peso em humanos foi estreitada pela 
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descrição da relação em “U” entre o índice de massa corporal e o tempo, sendo o 

mínimo observado em 7,7 horas de sono por noite (Taheri et al., 2004). Todavia, 

sujeitos dormindo menos de 8h por dia, a redução do tempo de sono foi diretamente 

relacionados ao aumento do índice de massa corporal e das concentrações de 

grelina, assim como redução nas de leptina circulantes (Taheri et al., 2004). 

Não só com a obesidade, mas a perda de sono tem se mostrado influenciar os 

fatores de risco cardiovascular e outros fatores associados à síndrome metabólica. 

Neste sentido, Bjorvatn et al., (2007) verificou, além de uma associação entre a 

redução do sono com o aumento do índice de massa corporal, uma associação 

também com as lipoproteínas séricas.  As concentrações circulantes de colesterol 

total e triglicérides foram maiores, enquanto o colesterol de alta densidade foi menor 

nos sujeitos que dormiam 6h ou menos quando comparados com sujeitos que 

dormiam 7-8h (Bjorvatn et al., 2007). Todavia, a privação de sono por 88h reduziu as 

concentrações de triglicérides e aumentou o colesterol de alta densidade, enquanto 

as concentrações séricas da alanina aminotransferase (ALT) e da aspartato 

aminotransferase (AST) aumentaram, sugerindo portanto agressão hepática (Ilan et 

al., 1992). De forma semelhante, estudos demonstram que pacientes com apnéia do 

sono e obesos apresentam níveis plasmáticos elevados das aminotransferases 

quando comparados a obesos sem apnéia (Chin et al., 2003). Os efeitos da falta de 

sono em determinadas variáveis são bastante complexos. Enquanto alguns estudos 

demonstram aumentos nas concentrações de interleucina 6 e proteína-C reativa em 

resposta à privação total de sono por 88h (Shearer et al., 2001; Meier-Ewert et 

al.,2004), ou após períodos de restrição leve ou modera de sono (Meier-Ewert et 

al.,2004; Vgontzas et al., 2004), dados recentes de redução das concentrações de 

interleucina 6 e da proteína-C reativa em resposta à 40h de privação de sono (Frey 
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et al., 2007), sugere que os efeitos da privação ou da restrição de sono são ainda 

inconclusivos sobre os fatores de risco cardiovascular e inflamatórios.  

 

1.4.2 Repercussões do débito de sono em ratos 

 

O número de evidências experimentais sobre as conseqüências deletérias da 

privação de sono é crescente e muito provavelmente crescerá, pelo menos, até que 

se estabeleça a função para este comportamento. Neste sentido, é notório que 

grupo do Dr. Rechtschaffen contribuiu de forma importante para este corpo de 

evidências, especialmente por caracterizar a síndrome de efeitos biológicos 

induzidos pela privação de sono prolongada em ratos (Rechtschaffen & Bergmann, 

2002). Em resumo, os estudos reforçaram o caráter vital do sono, demonstrando que 

ratos inevitavelmente morrem entre duas e três semanas de privação de sono total 

(Everson et al., 1989), ou entre quatro e seis semanas de privação de sono 

paradoxal (Kushida et al., 1989), sem causa definida. Durante a privação de sono 

prolongada também ocorre o desenvolvimento de lesões ulcerativas e 

hiperceratóticas na pele das patas e cauda, assim como disfunção no sistema 

termoregulatório (Rechtschaffen & Bergmann, 2002). Todavia, uma das 

conseqüências da falta de sono mais bem aceita na literatura é a perda de peso 

corporal associado ao aumento do consumo alimentar (Everson et al., 1989; Kushida 

et al., 1989). A justificativa por trás desta contradição é um grande aumento do gasto 

energético induzido pela privação de sono (Everson et al., 1989; Kushida et al., 

1989; Bergmann et al., 1989). 

Perdas de aproximadamente 17% e 22% do peso corporal foram vistas em ratos 

privados de sono pela técnica do disco-sobre-a-água, respectivamente nos 
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protocolos de privação sono paradoxal e total, até a eminência da morte (Everson et 

al., 1989; Kushida et al., 1989). Por outro lado, este modelo de privação de sono 

induziu um aumento de 80-100% o consumo alimentar (Everson et al., 1989; 

Kushida et al., 1989). A análise do gasto energético por meio de água duplamente 

marcada, revelou um aumento de 114% após a privação de sono paradoxal e 71% 

após a privação de sono total (Bergmann et al., 1989). Da mesma forma, a 

estimativa do gasto energético por meio da alteração energética do consumo 

alimentar, do peso corporal e da energia não absorvida, revelou um aumento de até 

136% em ratos privados de sono até a morte eminente (Everson et al., 1989; 

Kushida et al., 1989). As evidências de que a privação de sono induz um balanço 

energético negativo, foram observadas também para ratos privados de sono pela 

técnica da plataforma, cuja perda de peso corporal correlacionou-se com o aumento 

do gasto energético, determinado por meio da produção de dióxido de carbono e 

outros índices do consumo de oxigênio (Koban & Swinson, 2005). Reforçando a 

relação entre o déficit energético e a letalidade da privação de sono, Everson et al. 

(1993) mostrou que os ratos recebendo uma dieta hipercalórica aumentaram o 

consumo energético, o que minimizou a redução do peso corporal, apresentando 

uma relação positiva com o tempo de sobrevivência. 

Todavia, estudos anteriores mostram que as alterações do peso corporal e no 

comportamento alimentar em resposta à privação de sono pela técnica da 

plataforma não são homogêneos. Por exemplo, E. Elomaa verificou que a privação 

de sono por meio da técnica do Cuff, uma modificação da técnica da plataforma, não 

induziu perda de peso corporal (Elomaa, 1979), nem aumento do consumo alimentar 

diário (Elomaa 1981) de ratos privados por 5-6 dias. Bhanot et al. (1989), no entanto, 

observou que o débito de sono produzido pela técnica da plataforma foi 
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acompanhado de um aumento do consumo alimentar diário e ganho de peso 

durante 72h de privação de sono. Trabalhos mais recentes, no entanto, observaram 

alterações semelhantes aos descritos para o método do disco-sobre-a-água. A 

privação de sono por 96h pela técnica da plataforma múltipla, induziu um aumento 

de até 69% no consumo alimentar e reduções de 9,4% do peso corporal (Suchecki & 

Tufik, 2000). Neste mesmo sentido, a privação de sono por 20 dias utilizando 

plataformas (∅10cm) maiores do que as convencionais, resultou em aumento de 

120-300% do consumo alimentar e reduções de 11-25% no peso corporal (Koban & 

Swinson, 2005; Koban et al., 2006). Recentemente, Koban & Swinson (2005) 

observou um aumento do consumo de oxigênio durante 20 dias de privação de sono 

pela técnica da plataforma, o qual foi acompanhado do aumento da expressão 

gênica da isoforma 1 da proteína desacopladora no tecido adiposo marrom de ratos. 

Um aumento da isoforma 2 também foi observado no fígado e no músculo de ratos 

privados de sono total pelo disco-sobre-a-água (Cirelli & Tononi, 2004).  

Como observado em humanos, a privação de sono parece ter um efeito 

importante sobre o metabolismo energético. Apesar de não haver alterações 

significativas nos níveis sangüíneos de glicose (Everson et al., 1989; Everson & 

Wehr, 1993), estes animais parecem utilizar mais glicose, como demonstrado pelo 

aumento do clearance de glicose (Everson et al., 1989). Além disso, as 

concentrações de insulina circulantes foram reduzidas após 96h de privação de sono 

pela técnica da plataforma (Hipólide et al., 2006), o que junto com outras alterações 

endócrinas, reforçam o déficit energético induzido pela privação de sono. A privação 

de sono, independente do método utilizado, induz aumentos nos níveis de 

glicocorticóides, epinefrina e norepinefrina (Bergmann et al., 1989; (Suchecki et al., 

1998; Andersen et al. 2005). Assim, a falta prolongada de sono poderia favorecer o 
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catabolismo e prejudicar o anabolismo como conseqüência da perturbação 

endócrina (Sapolsky et al., 2000).  

Estudos com animais sugerem que a privação de sono também reduz as 

defesas imunológicas e facilitam a invasão bacteriana (Everson, 1993; Everson & 

Toth, 2000). Além disso, é possível que o caráter estressante da privação de sono 

também esteja envolvido com a antecipação do aumento dos anticorpos 

antinucleares em um modelo animal genético do lupus sistêmico eritematoso (Palma 

et al., 2006), assim como a redução do peso relativo do timo e aumento do peso das 

adrenais (Papakonstantiou et al., 2003). De fato, repercussões periféricas drásticas 

do balanço energético negativo foram comprovadas por dois estudos sobre os 

efeitos da privação de sono na composição corporal. Estes estudos foram 

concordantes quanto os efeitos de 96h de privação pela técnica da plataforma, sobre 

a redução nos depósitos de tecido adiposo (Papakonstantinou et al., 2003; Hipólide 

et al., 2006), porém foi observada uma redução da massa magra de proteínas em 

um deles (Papakonstantinou et al., 2003) e aumento no outro estudo (Hipólide et al., 

2006).  

De acordo como o modelo proposto para a regulação homeostática do peso 

corporal, quando em balanço energético negativo, tal como pode ser visto durante a 

privação de sono, reduções nas concentrações de insulina e leptina deixariam de 

estimular as vias catabólicas e desinibiriam as vias anabólicas para aumentar o 

consumo alimentar e o ganho de peso (Schwartz et al., 2000). Além disso, agindo de 

forma oposta às ações da insulina e leptina, a grelina também foi adicionada no 

modelo, participando do aumento do consumo alimentar (Hosoda et al., 2002). 

Como era de se imaginar, diante das alterações no peso corporal e na alimentação, 

a concentração de leptina reduziu em animais privados de sono por 5 dias ou mais, 
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tanto pela técnica da plataforma quanto pelo disco-sobre-a-água (Everson and 

Crowley, 2004; Koban and Swinson, 2005). A alteração na concentração da leptina 

parece, no entanto, depender da extensão da privação de sono, já que por 5h de 

privação de sono total não alterou a leptina (Bodosi et al., 2004). Por outro lado, a 

privação de sono de curta duração estimulou a liberação de grelina e o 

comportamento alimentar durante o período sem sono, porém o aumento do 

consumo foi compensado pela sua redução durante a recuperação do sono (Bodosi 

et al., 2004).  

Em resumo, durante o déficit energético os neurônios do núcleo arqueado 

detectariam as redução da insulina e leptina ou os aumentos da grelina circulantes, 

respondendo com o aumento da atividade dos neurônios contento neuropeptídeo Y, 

co-localizado com o peptídeo relacionado ao agouti (Schwartz & Porte Jr., 2005). 

Por outro lado, os neurônios contendo a pró-opiomelanocortina e o transcrito 

regulado por cocaína/anfetamina diminuíram a sua atividade na região próxima do 

mesmo núcleo (Schwartz & Porte Jr., 2005). Alterações compatíveis com essas 

foram descritas para ratos privados de sono pela técnica da plataforma. Após cinco 

dias de privação os níveis de RNAm de neuropeptídeo Y foram aumentados, 

enquanto os níveis de RNAm da pró-opiomelanocortina reduziram significativamente 

após 20 dias (Koban et al., 2006), sustentando assim o aumento do consumo 

alimentar observado durante este período. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Provavelmente, a abrangência e a profundidade da série de dez estudos 

publicados em único volume do periódico Sleep pelo grupo do Dr. Rechtschaffen, 
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levaram à adoção do paradoxo hiperfagia/perda de peso, independente da técnica 

e/ou duração da privação de sono. Todavia, é possível que outros fatores 

metodológicos, que não a técnica de privação de sono, sejam responsáveis pelas 

diferenças nos efeitos sobre o comportamento alimentar e o peso corporal de ratos 

privados de sono. Enquanto os estudos com o método do disco-sobre-a-água 

incluem na sua metodologia comedouros adaptados para evitar o desperdício de 

ração, além de observações pessoais, nós encontramos na literatura mais recente, 

descrições de que durante a privação de sono há desperdício de ração. Hanlon et 

al., (2005) descreveram que em estudos anteriores usando ração convencional para 

ratos de laboratório, a avaliação do consumo alimentar não foi fácil, porque quando 

os ratos manipulam e/ou comem, pequenos pedaços de ração caem na água do 

aparelho de privação de sono levando a uma superestimação da quantidade de 

comida consumida. De forma semelhante, Koban & Stewart (2006) também 

relataram que os ratos removeram peletes de ração e comeram por algum tempo, 

porém deixaram cair o restante na água e freqüentemente repetiram este 

comportamento. Além disso, o sistema usado para privar de sono não permitiu 

coletar a ração desperdiçada para uma avaliação do consumo mais acurada, 

portanto contribuindo para a superestimação (Koban & Stewart, 2006).  

Além disso, enquanto o alto nível de estresse durante a privação de sono pela 

técnica da plataforma tem sido citado como o principal viés deste procedimento 

(Vertes et al., 2000; Landis, 2005), a descrição nos trabalhos recentes de aumentos 

de até 300% no consumo alimentar estão em completa oposição ao consistente 

corpo de evidências que apontam o estresse, pelo menos de moderado a intenso, 

como sendo anorexigênico (Harris et al., 2002; Kant et al., 1997; Ricart-Jané et al., 

2002; Papakonstantinou et al., 2003; Kuriyama et al., 2004). Neste sentido também, 
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o fato de que humanos são propensos a ganhar (Patel et al., 2004; Taheri et al., 

2004; Hasler et al., 2004; Vorona et al. 2005), enquanto os ratos a perderem peso, 

sugere que nos modelos animais outros fatores que não a falta de sono, estejam 

influenciando as repercussões metabólicas. 

Por último, visto que a grande maioria dos peptídeos e das aminas que 

influenciam a alimentação age na região onde ocorre a produção e transmissão 

orexinérgicas, o sistema orexinérgico parece ocupar uma posição de destaque na 

relação vigília-alimentação (Nicolaidis, 2006). Segundo Sakurai (2005), os neurônios 

orexinérgicos exercem ações críticas ligando o balanço energético periférico com os 

mecanismos centrais que coordenam o ciclo vigíia-sono e comportamentos 

motivados, tais como a busca por comida. Estas afirmações reforçam o momento 

oportuno para verificar a participação das orexinas na hiperfagia induzida pela 

privação, já que até o presente momento não há na literatura estudos que 

verificaram a participação deste sistema nas alterações metabólicas induzidas pela 

privação de sono. 
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2 OBJETIVOS
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O nosso objetivo foi investigar as alterações no comportamento alimentar e no 

peso corporal de ratos, durante a privação de sono pela técnica da plataforma e 

avaliar as repercussões metabólicas, endócrinas e moleculares decorrentes do 

processo. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1] Avaliar o peso corporal e o comportamento alimentar, incluindo o 

desperdício de ração, de ratos recebendo ração peletizada convencional antes, 

durante e após a privação de sono pela técnica da plataforma. 

2] Verificar as repercussões endócrinas, especialmente dos hormônios 

relacionados ao controle da alimentação, metabólicas e na fisiologia hepática 

de ratos submetidos à privação de sono pela técnica da plataforma e 

alimentados com a dieta convencional.  

3] Estudar as variações no peso corporal e no comportamento alimentar, 

assim como as respostas endócrinas e metabólicas de ratos alimentados com 

uma dieta líquida em resposta à privação de sono pela técnica da plataforma. 

4] Investigar as variações no peso corporal e no comportamento alimentar, 

assim como as respostas endócrinas e metabólicas de ratos alimentados com 

uma dieta hipercalórica em resposta à privação de sono pela técnica da 

plataforma. 

5] Verificar a relação entre as variações no peso corporal e do consumo 

alimentar com a resposta endócrina, metabólica e molecular dos 

neuropeptídeos hipotalâmicos envolvidos no controle do peso, em ratos 

alimentados com uma dieta líquida e privados de sono pela técnica da 

plataforma por diferentes períodos de tempo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 MATERIAIS & MÉTODOS 
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3.1 ANIMAIS EXPERIMENTAIS E CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

 

Foram utilizados ratos machos Wistar da colônia mantida pelo Departamento 

de Psicobiologia (UNIFESP). Estes animais são derivados de matrizes provenientes 

da colônia de fundação do Charles River Laboratories Inc. (Wilmington, MA, USA). 

Assim como as matrizes, os animais experimentais são mantidos até o início do 

experimento sob as seguintes condições: ciclo claro/escuro 12:12h, cuja iluminação 

inicia-se às 07:00h, e temperatura entre 21ºC-24ºC. Água e ração foram fornecidas 

ad libitum. Os animais experimentais foram mantidos durante a fase de 

desenvolvimento em grupos de 4-6 animais, em caixas de polipropileno brancas 

(31x38x16,5cm) e tampas de aço inox com recuos para o fornecimento da ração. 

Para a forração das caixas-moradias foi utilizado maravalha de pinus, a qual era 

trocada 6 vezes por semana, no período da manhã, pelos técnicos de laboratório. 

 

3.2 CUIDADOS ÉTICOS PARA COM OS PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Os procedimentos experimentais foram conduzidos por pessoal treinado 

(FELASA Categoria C), estando em acordo com o Manual sobre Cuidados e Uso de 

Animais de Laboratório (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals - National 

Research Council, NIH Publication No. 85-23, revised 1996). O protocolo 

experimental foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP, recebendo aprovação sob o número 0064/02. (Anexo 7.1) 
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3.3 METODOLOGIAS EMPREGADAS 

3.3.1 PRIVAÇÃO DE SONO 

O procedimento de privação de sono usado foi o clássico método do “vaso de 

flor” invertido, desenvolvido para gatos (Jouvet et al. 1964) e adaptado por Cohen & 

Dement (1965) para ratos. O método consiste em colocar o animal sobre uma 

plataforma (de concreto) com 6,5cm de diâmetro, circundada por água a 2cm abaixo 

da superfície da plataforma. O princípio dessa metodologia para a privação de sono 

apóia-se no fato de que durante o sono, especialmente durante o sono paradoxal, há 

a ocorrência da atonia muscular, fazendo com que os animais toquem a água e 

acordem. Tal característica levou este método de privação de sono a ser 

denominado de “Privação de Sono Paradoxal” ou “Privação de Sono REM”. Todavia, 

estudos prévios mostraram que este método não evita exclusivamente a ocorrência 

do sono paradoxal, mas também reduz o sono de ondas lentas em 

aproximadamente 37% (Machado et al. 2004).  

Todos os animais, antes do início do experimento, foram mantidos 

individualmente em caixas-experimentais com forração por um período de pelo 

menos 4 dias, seguidos de 3 dias de adaptação à plataforma. A adaptação à 

plataforma foi realizada com a finalidade de que o animal aprendesse a se manter 

sobre a plataforma e que o estresse ao ambiente novo fosse reduzido. Esta 

adaptação era realizada por meio da exposição dos animais à condição 

experimental entre às 9:00h e 10:30h, por um período de 30-40min, em 3 dias 

consecutivos.  
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Figura 3 – Representação das caixas-experimentais para a situação basal ou recuperação 
(painel A e B) e para a privação de sono (painel C) dos ratos recebendo a dieta 
convencional.   

 
 

 

 
Figura 4 – Representação das caixas-experimentais para a 
situação basal ou recuperação (painel A) e para a privação 
de sono (painel B) dos ratos recebendo a dieta líquida.   

 
 

Após o período de adaptação à plataforma, foi dado aos animais um período 

de 24 horas de “descanso”, isto é, sem manipulação antes do início do protocolo 
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experimental. Enquanto os procedimentos de privação de sono tiveram início por 

volta das 8:00h para os animais privados de sono, os animais determinados como 

grupo controle também foram submetidos a todos os procedimentos pré-privação de 

sono, mas durante o período de privação de sono estes animais foram mantidos 

individualmente nas caixas-experimentais com forração adequada. Os mesmos 

procedimentos realizados para o grupo privado de sono também foram realizados 

para o grupo rebote, diferenciando-se somente após o fim das 96h de privação de 

sono, nas quais os animais do grupo rebote puderam dormir ad libitum por 24 horas 

antes do sacrifício. Para isto, a água usada para privar de sono foi substituída por 

forração (Figuras 3 e 4). 

O grupo de ratos restritos de sono, foi submetido ao protocolo proposto por 

Machado et al. (2005). Em resumo, os animais foram submetidos às condições de 

privação de sono pela técnica da plataforma das 16:00h até as 10:00 horas, 

permitindo o sono 10:00 às 16:00 horas após a substituição da água usada na 

privação por maravalha. Este regime experimental foi mantido por 21 dias. 

 

3.3.2 CONTROLE DA MASSA CORPORAL E DO CONSUMO ALIMENTAR  

A determinação da massa corporal, assim como do consumo alimentar, foi 

realizada entre uma e três horas após o acender das luzes. A pesagem dos animais 

foi realizada colocando-os em um recipiente plástico circular (∅:15cm) de 20cm de 

altura. A balança utilizada foi da marca KERN (Kern & Sohn, modelo 440-45), com a 

precisão de 0,1g.  

Duas marcas de ração convencional foram utilizadas: Para a ração da marca 

Nuvilab-CR1 (Colombo, Brasil) o perfil calórico desta ração foi, segundo o fabricante, 

o seguinte: 25,3% das calorias a partir de proteínas, 11,6% a partir de lipídeos e 
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63,1% a partir de carboidratos, fornecendo um total de 3,485Kcal por grama de 

ração. Para a ração Labina (Agribrands Purina do Brasil) o perfil calórico da ração 

era 31,9% de calorias provenientes de proteínas, 10,9% de gorduras e 57,2% de 

carboidratos, fornecendo um total de 2,972Kcal por grama de ração. A medida da 

ração removida foi determinada registrando-se a massa de ração in natura oferecida 

aos animais subtraindo-se a massa restante após o período de 24 horas. A 

estimativa do consumo alimentar foi realizada subtraindo-se a massa das migalhas 

da ração produzidas a cada 24 horas, da massa de ração removida do comedouro. 

3.3.2.1 DETERMINAÇÃO DA MASSA DAS MIGALHAS DURANTE AS 
CONDIÇÕES DE SONO AD LIBITUM 

Foram utilizadas duas estratégias para a determinação da massa das 

migalhas durante as condições de sono ad libitum, dependendo do protocolo 

experimental. Para o período em que os animais estavam na maravalha (período 

basal, grupo controle e período de rebote), nós peneiramos toda a forração contida 

nas caixas-experimentais a fim de separar as migalhas de ração da maravalha e das 

fezes. Em seguida, os resíduos de maravalha e fezes foram removidos 

cuidadosamente com a ajuda de um pincel. Nos protocolos em que os animais foram 

mantidos nas caixas-experimentais com “folhas de jornal” como forração ou com o 

sobrepiso de metal, as migalhas foram cuidadosamente separadas das folhas de 

papel com um pincel (Figura 5).  
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Figura 5 – Caixa-experimental para a situação basal com sobrepiso de metal (paniel A) 
e a migalhas depositadas durante 24h de sono ad-libitum (painel B).   
 

Para evitar que a urina alterasse a massa das migalhas coletadas, estas 

migalhas foram desidratadas por 24h a 50ºC antes da pesagem. Além disso, nós 

elaboramos curvas padrão de desidratação das migalhas, colocando diferentes 

quantidades de migalhas para desidratar nas mesmas condições que o material 

recolhido das caixas-experimentais. Visto que as duas marcas de ração utilizadas 

apresentaram características físicas distintas, nós elaboramos uma curva para cada 

uma destas marcas, como pode ser visto a seguir (Figura 6).  

 

     

Figura 6 – Curva padrão de desidratação de migalhas para a ração Nuvilab (painel A) e para a 
ração Labina (painel B).   
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Este procedimento foi realizado para determinarmos a massa da ração 

fornecida aos animais, incluindo a sua umidade natural.   

3.3.2.2 DETERMINAÇÃO DA MASSA DAS MIGALHAS DURANTE A PRIVAÇÃO 
DE SONO 

Para a determinação da massa das migalhas durante o período de privação 

de sono, inicialmente a água usada para privar de sono foi passada por uma grade 

para separarmos as fezes não dissolvidas e em seguida as migalhas eram 

recuperadas em uma malha de poliéster, como representado na figura abaixo 

(Figura 7). 

 

              
 
Figura 7 – Etapa de separação das fezes não dissolvidas (painel A) e o recolhimento 
das migalhas com a malha de poliester (painel B) da água usada para privar de 
sono.    
 

Em seguida, as migalhas recuperadas foram desidratadas por 24h a 50ºC 

antes da pesagem das migalhas. Por último, nós elaboramos uma curva de 

recuperação das migalhas, colocando diferentes quantidades de ração nas caixas-

experimentais com água e as recuperamos pelo mesmo processo que o descrito 

para as migalhas produzidas pelos animais experimentais, após 24 horas de 

desidratação (50ºC). Visto que as duas marcas de ração utilizadas apresentaram 
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características físicas distintas, nós elaboramos uma curva de recuperação para 

cada uma destas marcas, como pode ser visto a seguir (Figura 8).  

 

     

Figura 8 – Curva padrão de recuperação de migalhas para a ração Nuvilab (painel A) e para a 
ração Labina (painel B).   

 

A partir destes dados obtivémos uma equação, apresentada a seguir, para 

corrigir as migalhas recuperadas previamente ao cálculo do consumo alimentar 

durante a privação de sono. Infelizmente, nosso protocolo de coleta de migalhas não 

consegue remover todas as fezes dissolvidas na água. Como pode ser notado na 

figura 9, a coloração das migalhas obtidas com a curva padrão é mais clara do que a 

coletada das caixas-experimentais durante a privação de sono, que por sua vez é 

mais clara do que as migalhas coletas de uma massa exclusivamente de fezes 

deixada por 24h horas nas latas experimentais. Todavia, em um dos experimentos 

nós confirmamos que a quantidade de fezes nas migalhas não influencia 

significativamente a determinação da massa de migalhas da ração recuperada, 

como será discutido mais adiante. 
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Figura 9 – Migalhas recuperadas exclusivamente de ração (painel A), de ração recuperada 
durante um experimento (painel B) e de uma massa de fezes (painel C) deixada por 24h na 
caixa-experimental.    

 

3.3.2.3 CONSUMO ALIMENTAR DE ANIMAIS RECEBENDO DIETA LÍQUIDA 

Em alguns experimentos os ratos foram alimentados com uma preparação 

líquida (cat. #F1268, Bio-Serv, French-town, USA) cujo perfíl calórico da ração era 

20,8% de calorias provenientes de proteínas, 11,9% de gorduras e 67,3% de 

carboidratos, fornecendo um total de 1,0Kcal por militro de ração. A ração foi 

preparada diariamente misturando-se em liquidificador (Modelo LS-04 - Metalúgica 

Siemsen, Brusque, Brasil) 3,250L de água (4ºC) com o conteúdo de uma 

embalagem (Figura 10 A). A estimativa do consumo alimentar foi realizada medindo 

o volume de ração removida dos tubos de alimentação (cat. #9011, Bio-Serv, 

French-town, USA; Figura 10B), a cada período de aproximadamente 12 horas (1 

hora após o acender e 1 hora antes do apagar das luzes). 
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Figura 10 – Etapa de preparação da ração líquida com o uso de liquidificador 
(painel A) e o comedouro utilizado para alimentar os animais (painel B). 

 

3.3.2.4 CONSUMO ALIMENTAR DE ANIMAIS RECEBENDO DIETA 
HIPERCALÓRICA (Dieta de Cafeteira) 

Um dos protocolos experimentais foi realizado com animais recebendo uma 

dieta hipercalórica. A ração foi preparada adicionando-se à 3kg da ração 

convencional, 2kg de chocolate ao leite (Garoto®), 2kg de amendoim torrado 

(Yoky®) e 1kg de biscoito de maisena (Nestlé®). Para facilitar a mistura foi 

adicionada água até que a mistura se tornasse homogênea. Após a mistura, a ração 

foi extrusada e desidratada na estufa a 50ºC. O perfil calórico da ração hipercalórica 

era 15,6% de calorias provenientes de proteínas, 35,2% de gorduras e 37,5% de 

carboidratos, fornecendo um total de 5,0Kcal por grama de ração (Estadella et al., 

2004). A estimativa do consumo alimentar foi realizada medindo a massa de ração 

removida do comedouro a cada 24 horas (1 hora após o acender das luzes). Não foi 

possível determinar as migalhas produzidas, pois o alto conteúdo de lipídeo da 

ração inviabilizou qualquer uma das nossas estratégias de coleta. 
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3.3.3 DETERMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE ROER 

O princípio utilizado para medir o comportamento de roer foi determinar a 

alteração na massa de blocos de madeira (Pinus) expostos aos ratos. Os blocos de 

madeira (2x2x5cm) foram afixados lado a lado com os comedouros (Figura 11B) por 

suporte de metal (13cm de comprimento) e parafusos (Figura 11A). 

 

                                

Figura 11 – Suporte de sustentação do bloco de madeira (painel A) e o 
posicionamento, ao lado do comedouro, do bloco de madeira (painel B).  
 

Para evitar uma possível interferência da umidade durante a privação de 

sono, todos os blocos foram desidratados antes e após a exposição aos ratos. 

Todos os blocos foram trocados todos os dias, mesmo quando não houve indício do 

roer.  

 

3.3.4 DETERMINAÇÃO DA MASSA RELATIVA DOS ÓRGÃOS 

Para a avaliação da massa relativa dos órgãos foi utilizada uma balança 

analítica (Bioprecisa, Modelo-FA2104N), com a precisão de 0,0001g. Imediatamente 

após o sacrifício, o animal foi colocado em decúbito dorsal e a pele da região 

abdominal foi rebatida. Em seguida, abriu-se a cavidade abdominal e 
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cuidadosamente fizemos a remoção de todo o fígado e o estômago. O estômago foi 

removido desligando o esôfago imediatamente antes do esfíncter esofagiano inferior 

e logo após o piloro. O cálculo foi realizado dividindo-se a massa do órgão (g) pela 

massa corporal (g) obtida imediatamente antes do sacrifício, multiplicado por 1000 

(g/Kg de peso).  

 

3.3.5 DETERMINAÇÕES DOS METABÓLITOS 

3.3.5.1 DETERMINAÇÃO DO ESTOQUE DE GLICOGÊNIO 

Após a remoção dos fígados, fragmentos de 250mg de fígado foram 

transferidos para tubos contendo hidróxido de potássio (30%) e mantidos no banho 

de gelo. A mensuração dos estoques de glicogênio foi realizada após a extração em 

meio alcalino (Sjörgeen et al., 1983) seguida da reação colorimétrica utilizando a 

mistura antrona-ácido sulfúrico como reagente cromogênico (Seifter et al. 1950). O 

princípio da reação baseia-se na reação dos resíduos de glicose com a antrona. A 

quantificação foi realizada a partir de uma curva padrão de glicose (Figura 12). 

(Anexo 7.3) 

 

 
Figura 12 – Curva padrão de glicose utilizada para a 
quantificação do glicogênio tecidual a partir da reação 
com a Antrona-Ácido sulfúrico. 
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3.3.5.2 DETERMINAÇÃO DOS CORPOS CETÔNICOS 

Para a determinação dos corpos cetônicos, alíquotas de sangue coletadas em 

tubo com heparina foram rapidamente desprotenizadas e mantidas no gelo até a 

centrifugação por 6 min., 6000g a 4ºC (Eppendorf centrifuge 5415R). O extrato ácido 

obtido deste processamento foi neutralizado e utilizado para a quantificação de 

acetoacetato e β-hidroxibutirato espectofotometricamente, por meio da 

monitorização do consumo ou produção de nicotinamida adenina dinucleotídeo 

reduzido (NADH2) respectivamente (Bracht & Ishii-Iwamoto, 2002). (Anexo 7.6) 

3.3.5.3 DETERMINAÇÃO DA GLICOSE E DO LACTATO CIRCULANTE 

 A determinação da glicose e do lactato plasmáticos foi realizada após a coleta 

de aliquotas de sangue em tubo contendo Fluoreto de sódio/EDTA dissódico 

(Becton, Dickinson and Company®) e imediata centrifugação a 4ºC, 2000g por 10 

minutos (Sorvall RT 6000B). A quantificação ocorreu por meio de reação 

colorimétrica no sistema automatizado ADVIA 16/50 (BAYER Diagnostics 

Corporation®) rotineiramente utilizada em laboratório clínico. Em parte dos 

experimentos a glicose circulante foi determinada utilizando-se o sistema portátil 

Accu-Chek Advantage II (Roche Diagnostics®). 

3.3.5.4 DETERMINAÇÃO DOS LIPÍDEOS CIRCULANTES 

A determinação dos lipídeos séricos foi realizada após a coleta de alíquotas 

de sangue em tubo sem anticoagulante (Becton, Dickinson and Company®) e a 

centrifugação a 25ºC, 2000g por 10 minutos (Sorvall RT 6000B). A quantificação do 

colesterol total, colesterol de alta densidade e triacilgliceróis ocorreram por meio de 

reação colorimétrica no sistema automatizado ADVIA 16/50 (BAYER Diagnostics 

Corporation) rotineiramente utilizada em laboratório clínico. 
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3.3.6 DETERMINAÇÕES DOS MARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO 

3.3.6.1 DETERMINAÇÃO DA LIPOPEROXIDAÇÃO 

A medida dos níveis de lipoperoxidação plasmática foi realizada por meio da 

determinação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (Thiobarbituric acid 

reactive substances – TBARS). Para a quantificação do TBARS plasmático, as 

amostras de plasma cujo sangue foi coletado em tubos contendo heparina foram 

incubadas com uma solução de ácido tiobarbitúrico (0,86%) como reagente 

cromogênico (Yagi, 1976). O princípio da reação baseia-se na reação do 

malondialdeído, o principal produto da oxidação dos lipídeos de membrana, com o 

ácido tiobarbitúrico. A quantificação foi realizada a partir de uma curva padrão de 

malondialdeído (Figura 13). (Anexo 7.4) 

 
Figura 13 – Curva padrão de malondialdeído usada 
para a quantificação da lipoperoxidação a partir da 
reação com o ácido tiobarbitúrico. 

 

A determinação do potencial lipoperoxidativo hepático foi realizada por meio 

da avaliação da produção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico durante a 

incubação de homogenatos de fígado a 37ºC por 2 horas. Para a quantificação do 

TBARS hepático, após a incubação das amostras de homogenato, estas foram 

desproteinizadas e novamente incubadas em uma solução de ácido tiobarbitúrico 
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(0,67%) como reagente cromogênico (Ohkawa et al., 1979). A quantificação foi 

realizada a partir de uma curva padrão de malondialdeído. (Anexo 7.5) 

3.3.6.2 DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO DE GLUTATIONA TOTAL 
ERITROCITÁRIA E HEPÁTICA 

Para determinar a concentração de glutationa total eritrocitária, as amostras 

de sangue foram coletadas em tubo contendo heparina. Após a remoção do plasma, 

a massa eritrocitária foi lavada com tampão fosfato de sódio 10mM – cloreto de 

sódio 140mM e pH 7,4. Em seguida, uma alíquota da massa eritrocitária foi 

ressuspensa em um volume equivalente de tampão de lavagem, e desproteinizada 

com um volume equivalente de ácido perclórico 2M – ácido etilenodiaminotetracético 

(EDTA) 4mM. As amostras então foram centrifugadas para a obtenção do extrato 

ácido e este material foi armazenado a -80ºC até o ensaio. Testes anteriores no 

laboratório de Erros Inatos do Metabolismo da UNIFESP confirmaram a estabilidade 

das amostras, quando armazenadas como descrito, por até uma semana. 

Previamente ao ensaio de determinação do conteúdo de glutationa total, as 

amostras foram neutralizadas com uma solução de hidróxido de potássio 2M / ácido 

propanosulfônico 3-[N-morfolino]  (MOPS) 300mM. (Anexo 7.7) 

No ensaio para a determinação da glutationa hepática total, amostras de 

fígado foram removidas rapidamente após a decapitação dos animais e 

desproteinizadas com ácido perclórico 0,5 N. Após a homogeinização em Potter-

Elvehjem na proporção 1:50 (p/v), as amostras foram centrifugadas para a obtenção 

do extrato ácido. As amostras foram mantidas como na descrição anterior para a 

glutationa total eritrocitária. Previamente ao ensaio de determinação do conteúdo de 

glutationa total, as amostras foram neutralizadas com uma solução de fosfato de 

potássio tribásico 1,75 M (Tietze, 1969). (Anexo 7.8) 
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A concentração de glutationa total (glutationa oxidade + reduzida) hepática foi 

determinada espectrofotometricamente, utilizando-se o ácido 5,5’-ditiobis-2-

nitrobenzóico (DTNB) como reagente cromogênico. A reação baseia-se na redução 

de toda glutationa oxidada pela glutationa redutase, e por sua vez, o grupamento SH 

da glutationa reduzida pode ser oxidado pelo radical SH do DTNB (Tietze, 1969). A 

quantificação da glutationa total foi realizada a partir da comparação com uma 

amostra padrão de glutationa oxidada.  

3.3.6.3 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA CATALASE 

Para a determinação da catalase eritrocitária, parte da massa eritrocitária 

obtida para o ensaio da glutationa total, foi hemolisada e centrifugada (Anexo 7.9). A 

partir do sobrenadante obtido, uma alíquota foi guardada a -80ºC para a posterior 

determinação da hemoglobina e alíquotas foram utilizadas no ensaio da atividade 

enzimática.  

A atividade da catalase no fígado foi realizada na fração citossólica dos 

hepatócitos. Deste modo, os fígados dos animais foram homogeneizados no Potter-

Elvehjem na proporção 1:4 (p/v) em tampão fosfato de potássio 100mM e pH 7,4. 

Em seguida a fração citossólica foi obtidada por meio de ultracentrifugação 

(Beckman, Modelo-L5-50). (Anexo 7.11) 

A atividade da catalase foi determinada espectrofotometricamente, utilizando-

se o peróxido de hidrogênio como substrato da reação. A reação baseia-se na ação 

da catalase sobre o peróxido de hidrogênio decompondo-o em oxigênio e água, o 

que por sua vez, está diretamente relacionado com a alteração da absorbância do 

meio de reação (Beutler, 1975). (Anexo 7.12) 
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3.3.6.4 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA GLUTATIONA PEROXIDASE 

A determinação da glutationa peroxidase eritrocitária e hepática foram 

realizadas em alíquotas do material obtido da mesma forma que para a atividade da 

catalase.  

A atividade da glutationa peroxidase foi também determinada 

espectrofotometricamente, utilizando-se a nicotinamida adenina dinucleotídeo 

fosfato reduzida (NADPH) como marcador da atividade da glutationa peroxidase. A 

reação baseia-se na reação de redução do tertbutil-hidroperóxido pela glutationa 

peroxidase, que usa o NAPDH para fornecer o poder redutor nesta reação (Sies et 

al., 1979). (Anexo 7.13) 

3.3.6.5 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA SUPERÓXIDO DISMUTASE (Mn) 

A determinação da superóxido dismutase eritrocitária e hepática foram 

realizadas em alíquotas do material obtido da mesma forma que para a atividade da 

catalase.  

A atividade da superóxido dismutase foi determinada 

espectrofotometricamente, utilizando-se o citocromo C como marcador da atividade 

da superóxido dismutase. A reação baseia-se na competição entre o citocromo C e a 

superóxido dismutase pelo ânion superóxido produzido artificialmente no meio de 

reação. Taxas de inibição entre 20% e 40% na oxidação do citocromo C pelo ânion 

superóxido estão diretamente relacionadas com a atividade da superóxido 

dismutase. A quantificação, por sua vez, é realizada a partir do grau de inibição da 

taxa de oxidação do citocromo C (McCord & Fridovich, 1969). (Anexo 7.14) 
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3.3.6.6 DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS 

Para a normalização da lipoperoxidação e da atividade das enzimas 

antioxidantes hepáticas, o conteúdo de proteínas totais foi medida nos respectivos 

homogenatos. O método empregado foi o protocolo de Lowry et al. (1958). (Anexo 

7.2) 

3.3.6.7 DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA 

Para a normalização da glutationa eritrocitária e da atividade das enzimas 

antioxidantes o conteúdo de hemoglobina foi medida nos respectivos homogenatos. 

A hemoglobina foi medida espectrofotometricamente utilizando o líquido de Drabkin 

(Newprov Produtos para Laboratório, Pinhais – PR) como cromóforo. A reação 

baseia-se na oxidação do ferro presente na hemoglobina, de ferroso para férrico, em 

meio contendo ferrocianeto de potássio, o que forma a meta-hemoglogina. O cianeto 

de potássio estabiliza a meta-hemoglobina formando cianometa-hemoglobina, a qual 

é produzida diretamente em proporção à concentração de hemoglobina. A 

quantificação foi realizada a partir de uma solução padrão de cianometa-

hemoglobina (Doles Reagentes e Equipamentos para Laboratórios, Goiânia – GO). 

(Anexo 7.10) 

 

3.3.7 DETERMINAÇÕES HORMONAIS 

 
Para a determinação das concentrações séricas dos hormônios adiponectina, 

corticosterona, glucagon, grelina total, insulina e leptina, alíquotas de sangue foram 

coletadas em tubo sem anticoagulante (Becton, Dickinson and Company) e 

centrifugados a 25ºC, 2000g por 10 min (Sorvall RT 6000B). O soro obtido foi 

aliquotado e armazenado a -80ºC até o ensaio. Todos os hormônios foram 
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determinados por ensaios radioimunológicos. Os hormônios adiponectina 

(cat#MADP-60HK), glucagon (cat#GL-32K), grelina total (cat#GHRT-89HK), insulina 

(cat#SRI-13K) e leptina (cat#RL-83K) foram quantificados usando kits da marca 

Linco Research (St. Charles, Missouri – USA). A quantificação da concentração de 

corticosterona (Cat#07120102) foi realizada usando-se o kit MP-BIOMEDICALS 

(Orangebur, New York – USA). Foi utilizado o contador de raios gama modelo Auto-

Gamma Counting System Cobra II (Packard Instrument Company, Meriden – USA). 

As concentrações plasmáticas de epinefrina e norepinefrina foram determinadas por 

cromatografia líquida de alto desempenho (High Performance liquid chromatography 

– HPLC). Alíquotas de sangue foram coletadas em tubo com heparina (Becton, 

Dickinson and Company) e centrifugados a 25ºC, 2000g por 10 min (Sorvall RT 

6000B). O plasma obtido foi armazenado a -80ºC até o ensaio. Para a quantificação, 

as catecolaminas foram extraídas com alumina em tampão 

tris(hidróximetil)aminometano. Após a eluição das catecolaminas da alumina com 

ácido perclórico, o sobrenadante foi usado para a injeção em coluna de fase reversa 

(Di Marco, 1999). O ensaio de quantificação das catecolaminas foi realizado no 

laboratório da Profa Dra. Dulce Elena Casarini do Departamento de Medicina, 

Disciplina de Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo. 

 

3.3.8 DETERMINAÇÃO DOS MARCADORES DE AGRESSÃO HEPÁTICA 

 

3.3.8.1 ANÁLISE ANATOMO-PATOLÓGICA HEPÁTICA 

As lâminas histológicas de fígado foram preparadas a partir de 3 fragmentos 

de fígado fixados em formalina 10% e embebidos em parafina. Os cortes destes 

fragmentos foram corados em hematoxilina-eosina e as lâminas montadas. A análise 
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anatomo-patológica foi realizada pela Prof. Dra. Valéria Pereira Lanzone do 

Departamento de Patologia da Universidade Federal de São Paulo. 

3.3.8.2 DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS CIRCULANTES DE ALANINA-
AMINOTRANSFERASE – ALT & ASPARTATO-AMINOTRANSFERASE – 
AST 

As determinações de alanina-aminotransferase e aspartato-aminotransferase 

séricas foram realizadas após a coleta de alíquotas de sangue em tubo sem 

anticoagulante (Becton, Dickinson and Company®) e a centrifugação a 25ºC, 2000g 

por 10 min (Sorvall RT 6000B). As quantificações da ALT e AST ocorreram por meio 

de reação colorimétrica no sistema automatizado ADVIA 16/50 (BAYER Diagnostics 

Corporation®) rotineiramente utilizada em laboratório clínico. 

3.3.8.3 DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS CIRCULANTES DE FIBRINOGÊNIO 

A determinação do fibrinogênio foi realizada após a coleta de alíquotas de 

sangue em tubo contendo citrato de sódio (Becton, Dickinson and Company). A 

quantificação do fibrinogênio ocorreu por meio de reação colorimétrica no sistema 

automatizado ADVIA 16/50 (BAYER Diagnostics Corporation) rotineiramente 

utilizada em laboratório clínico. 

3.3.8.4 DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS CIRCULANTES DE PROTEÍNA-C 
REATIVA 

 
Para a determinação da proteína-C reativa sérica, alíquotas de sangue foram 

coletadas em tubo sem anticoagulante (Becton, Dickinson and Company®) e a 

centrifugação a 25ºC, 2000g por 10 min (Sorvall RT 6000B). A quantificação da 

concentração de proteína-C reativa sérica foi determinada por ensaio de 

imunoabsorção ligado à enzima (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – ELISA) 

usando-se o kit Becton, Dickinson Biosciences® (BD Biociences Pharmingen, San 
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Diego – USA). (cat#557825). A leitura foi realizada no aparelho Spectramax M2 

(Molecular Device, Sunnyvale - USA).  

3.3.8.5 DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS CIRCULANTES DE INTERLEUCINA-6 

Para a determinação da interleucina-6 sérica, alíquotas de sangue foram 

coletadas em tubo sem anticoagulante (Becton, Dickinson and Company®) e a 

centrifugação a 25ºC, 2000g por 10 min (Sorvall RT 6000B). A quantificação da 

concentração da interleucina-6 sérica foi determinada por ELISA usando-se o kit 

Quantikine® (R&D systems Inc. Minneapolis – USA). (cat#R6000B). A leitura foi 

realizada no aparelho Spectramax M2 (Molecular Device, Sunnyvale - USA).  

 

3.3.9 DETERMINAÇÕES DA EXPRESSÃO GÊNICA 

 

Após o sacrifício, os cérebros dos animais foram removidos rapidamente e 

congelados em gelo seco. Estas amostras foram mantidas a -80ºC até o processo 

de extração do ácido ribonucléico (Ribonucleic Acid – RNA). Para a extração do 

RNA total, os cérebros foram parcialmente descongelados com a face ventral para 

cima. Cuidadosamente com uma microespátula, o hipotálamo foi destacado do 

restante do cérebro e adicionado a um tubo estéril onde foi homogeneizado. O RNA 

total foi extraído com o reagente comercial TRIZOL® (Anexo 7.15). 

A quantidade de RNA extraído foi determinada espectrofotometricamente no 

aparelho GeneQuant Pro (Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala - Sweden) após 

uma diluição 1:10 em tampão tris(hidroximetilaminometano) (10mM) - ácido 

etilenodiamina tetra-acético (1mM) com pH 8,0. (Anexo 7.15). Para a avaliação da 

integridade do RNA extraído, 1µg de RNA total foi submetido à eletroforese em gel 
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denaturante de agarose-formaldeído (Anexo 7.16). Antes da transcrição reversa, 4µg 

de RNA total de cada amostra foram tratados com enzima degradante de ácido 

desoxidorribonucléico (Desoxyribonucleic acid - DNA) (Promega) para excluir 

qualquer contaminação com o DNA genômico. (Anexo 7.17).  Em seguida, uma 

alíquota de 1µg do RNA tratado com DNAse foi utilizado para a síntese do DNA 

complementar (complementary DNA - cDNA) com a transcriptase reversa Improm II 

(Promega) usando iniciadores hexâmeros randômicos (Invitrogem). (Anexo 7.17). 

3.3.9.1 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE QUANTITATIVA (TEMPO-REAL) 
– (QUANTITATIVE POLIMERASE CHAIN REACTION – qPCR) 

A taxa de expressão relativa do RNA mensageiro dos genes: Receptor de 

Insulina, Pré-pró-hipocretina, Neuropeptídeo Y, Proteína Relacionada ao Agouti, 

Pró-opiomelanocortina, foram determinados usamos os genes da alfa-Tubulina e 

Gliceraldeído-fosfato desidrogenase como genes de referência. Os iniciadores das 

reações de qPCR foram desenhados no sítio da IDT (Integrated DNA Technologies - 

www.idtdna.com) a mesma empresa que sintetizou todos os oligonucleotídeos 

utilizados (Anexo 7.19).  As reações de qPCR foram realizadas usando-se o SYBR® 

GREEN PCR Master Mix (Applied Biosystems, Warrington - UK) e o aparelho 

utilizado foi o Opticon-2 (MJ Research - incorporada pela BioRad Laboratories). As 

reações foram realizadas em placas brancas de 96 poços com capacidade para 

200µL (Scientific Specialties Inc., Lodi – USA). As placas foram seladas com filmes 

de qualidade óptica (Applied Biosystems, Foster - USA) 

Previamente ao ensaio propriamente dito de quantificação, nós optimizamos e 

determinamos a eficiência da reação de cada gene. A determinação das eficiências 

das reações foram realizadas a partir de uma curva de diluição seriada de um “pool” 

de cDNA das amostras (Anexo 7.18). A análise da expressão relativa foi realizada 
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usando a ferramenta de software para expressão relativa (Standard curve based 

method for relative real time PCR data processing) que executa os cálculos na 

planilha do Microsoft Excel (Larionov et al., 2005). 
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EXPERIMENTAIS E  

RESULTADOS 
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4.1 EXPERIMENTO-1: Recuperação das migalhas durante a privação de sono 

 

No experimento 1, nós avaliamos as alterações do comportamento alimentar de 

ratos privados de sono e introduzimos diferentes procedimentos para permitir a 

estimativa acurada das migalhas de ração antes, durante e depois de 120h de 

privação de sono pela técnica da plataforma. 

Foram utilizados 10 ratos Wistar machos, com 3 meses de idade. Um dos 

animais foi excluído do experimento após a verificação de que este animal 

apresentava má oclusão dos dentes incisivos. 

Estes ratos foram individualmente mantidos em caixas de 23x23x35cm por 4 dias 

tendo maravalha como forragem. Durante os 4 dias seguintes, foram realizadas 

medidas basais da comida removida do comedouro, das migalhas produzidas, do 

consumo alimentar e do peso corporal.  Após isto, durante os 8 dias seguintes nós 

inserimos um sobrepiso de metal 6,0cm acima do assoalho da caixa experimental. 

Deste modo, os animais tinham livre acesso à comida e as migalhas da ração, que 

eventualmente caíssem através da grade, podiam ser coletadas e utilizadas para se 

estimar a produção de migalhas. Nos primeiros 4 dias deste período, o reservatório 

abaixo do piso de metal foi coberto com papel-toalha ou jornal para facilitar a coleta 

das migalhas (período em piso de metal/seco). Nos 4 dias restantes, o reservatório 

abaixo do sobrepiso foi preenchido com água e as migalhas podiam cair na água 

como ocorre durante a privação de sono pelo método da plataforma (período em 

piso de metal/molhado). Nos 5 dias seguintes os animais foram privados de sono, e 

posteriormente foram dados 4 dias de recuperação com o sobrepiso de metal sem 

água no reservatório (período rebote em piso de metal/seco). Por último, em mais 

outros 4 dias, os animais foram recolocados na caixa com maravalha como forragem 
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(período controle do basal). Água e ração (Nuvilab-CR1, Colombo, Brasil) foram 

oferecidas ad libitum durante todo o experimento. As caixas foram limpas 

diariamente, assim como o registro da comida removida do comedouro, das 

migalhas produzidas, do consumo alimentar e do peso corporal. 

 

4.1.1 RESULTADOS EXPERIMENTO-1 

 

Nós observamos um progressivo ganho de peso previamente à privação de sono 

(PS), que em relação ao dia 1 do período basal foi significativo a partir do 7º-12º dia 

do protocolo experimental (Figura 14) (F(24,192)= 10,42; p<0,0001). Além disso, a taxa 

de ganho de peso antes da PS foi semelhante entre os diferentes períodos, isto é, 

basal (BL, 1,56±0,52g/dia), sobrepiso de metal sem água (SPM, 1,53±0,71g/dia) e 

sobrepiso de metal com água (SPMa, 3,33±0,37g/dia).  

Durante a privação de sono, o peso corporal foi reduzido e permaneceu assim 

por seis dias após o término da privação de sono, quando comparado ao último dia 

pré-privação (Figura 14). Enquanto a taxa de ganho de peso durante a privação de 

sono foi -6,13±0,69g/dia, o maior decréscimo do peso corporal ocorreu nas primeiras 

24 horas de privação de sono, isto é -16,11±0,78g (52,53% do total de peso 

perdido). Após o período de PS, o peso corporal aumentou a partir do 2º dia de 

recuperação, quando comparado ao último dia de PS. De modo geral, a taxa de 

ganho de peso durante o período de rebote no sobrepiso (RSP; 3,53±0,83g/dia) foi 

semelhante aos períodos pré-privação de sono, mas durante os últimos 4 dias do 

protocolo quando havia maravalha como forragem, isto é durante o período controle 

basal (CB), a taxa de ganho de peso (3,72±0,51g/dia) foi maior que para o período 

BL e SPM (Taxa de ganho de peso: F(5,40)=30,62; p<0,0001). A análise do peso 
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corporal médio mostrou que a fase SPMa do protocolo foi maior do que a fase BL. 

Como esperado, a média do peso corporal durante a PS e a fase RSP foram 

menores do que a média da fase SPMa. Por último, a média do peso corporal 

durante a fase CB foi maior comparado com a fase BL, porém semelhante à fase 

SPMa (Barras sólidas Figura 14, F(5,40)=9,92; p<0,0001). 
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Figura 14 - Alteração do peso corporal ao longo do protocolo experimental 1 (n=9). Os valores são 
apresentados como média (± EPM) para cada fase (Percentual de alteração do peso corporal, 
representado pelas barras no eixo Y da esquerda) e para cada dia (Alteração do peso corporal em 
gramas, representado pela linha no eixo Y da direita). BL: Período basal, SPM: sobrepiso de metal 
seco, SPMa: sobrepiso de metal com água, PS: privação de sono, RSP: rebote no sobrepiso de 
metal seco, CB: controle do basal. *Diferente do dia 1. ○ Diferente do dia 1 e dia 12. Diferente do 
basal. †Diferente das fases SPMa e CB. (ANOVA seguida de Teste de Duncan, p<0,05). 

 

De acordo com o método proposto para coletar e corrigir pela curva-padrão as 

migalhas recuperadas, a quantidade de ração desperdiçada foi modificada durante o 

protocolo experimental (F(24,192)=36,27; p<0,0001). Durante ambos os períodos com 

maravalha (i.e. BL e BC) a quantidade de migalhas foi estável e em níveis similares 

(Figura 15). Como esperado, após a introdução do sobrepiso de metal na caixa 

experimental, a quantidade de migalhas aumentou. Além disso, independente de as 

migalhas serem recolhidas do papel ou da água, o material coletado teve massa 
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similar entre os períodos com o sobrepiso de metal (SPM, SPMa e RSP), porém 

superior aos períodos com maravalha (BL e BC). Por sua vez, durante a privação de 

sono a massa de migalha recolhida foi maior do que nos outros períodos com o 

sobrepiso de metal (F(5,40)=12,67; p<0,0001). 
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Figura 15 - Alteração das migalhas recuperadas durante todo o protocolo experimental 1 (n=9). Os 
valores são apresentados como média (± EPM) para cada fase (Percentual de alteração das 
migalhas, representado pelas barras no eixo Y da esquerda) e para cada dia (Peso das migalhas 
recuperadas em gramas, representado pela linha no eixo Y da direita). BL: Período basal, SPM: 
sobrepiso de metal seco, SPMa: sobrepiso de metal com água, PS: privação de sono, RSP: rebote 
no sobrepiso de metal seco, CB: controle do basal.  §Diferente de cada dia das fases BL e BC; 
§§Diferente de cada dia das fases BL, SPM, SPMa e BC; Diferente das fases BL e BC. +Diferente 
de todas as outras fases (ANOVA seguida de Teste de Duncan, p<0,05). 
 

A ração removida do comedouro também foi modificada pelos diferentes 

ambientes a que os animais foram submetidos (F(24,192)=12,67; p<0,0001). Exceto 

durante as condições de PS e RSP, não houve diferenças entre os dias nos 

períodos BL, SPM, SPMa e CB. Todavia, observamos que a quantidade de ração 

removida do comedouro foi maior que o período BL do 7º-17º dias e 19º-21º dias do 

protocolo experimental (Figura 16). Durante a PS houve aumentos de até 67% em 

relação ao período basal na quantidade de ração removida, observado no 4º dia de 
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privação de sono (Figura 16). Curiosamente, durante a recuperação a quantidade de 

ração removida foi reduzida a níveis equivalentes ao período basal no primeiro dia, 

porém aumentou em 23% nos dias seguintes. Nos últimos 4 dias após remover o 

sobrepiso de metal, a quantidade de ração removida foi reduzida a níveis 

equivalentes ao período BL (Figura 16). A média de ração removida mostrou que a 

introdução do sobre piso de metal aumenta a remoção de ração comparado ao BL e 

CB. Porém durante as fases SPMa e PS houve aumentos maiores na remoção de 

ração dos comedouros (F(5,40)=39,67; p<0,0001). 
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Figura 16 - Alteração da ração removida dos comedouros durante todo o protocolo experimental 1 
(n=9). Os valores são apresentados como média (± EPM) para cada fase (Percentual de alteração 
da ração removida, representado pelas barras no eixo Y da esquerda) e para cada dia (Peso da 
ração removida em gramas, representado pela linha no eixo Y da direita). BL: Período basal, SPM: 
sobrepiso de metal seco, SPMa: sobrepiso de metal com água, PS: privação de sono, RSP: rebote 
no sobrepiso de metal seco, CB: controle do basal. *Diferente dos dias 1-4; **Diferente do dia 13; ¥ 
Diferente dos dias 7 ao dia 17 e dos dias 19 ao 21. Diferente das fases BL e BC. +Diferente de 
todas as outras fases (ANOVA seguida deTeste de Duncan, p<0,05). 

Por sua vez, a análise do consumo alimentar mostrou somente alterações sutis 

durante todo o protocolo experimental (F(24,192)=4,36; p<0,0001). De fato, contrário ao 

previamente demonstrado por outros autores, durante as 24 horas iniciais de PS 

houve um decréscimo no consumo alimentar, o qual foi seguido do valor mais alto 



 77

para o consumo alimentar no 4º dia de PS. Além disso, o consumo alimentar caiu 

abaixo dos níveis observados no período BL nas primeiras 24 horas de recuperação 

(RSP), retornado posteriormente aos níveis observados durante o período BL 

(Figura 17). Desta forma, o consumo alimentar médio durante a fase de privação de 

sono não foi diferente das demais condições ambientais (F(5,40)=1,93; 0,10). 
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Figura 17 - Alteração no consumo alimentar (ração removida dos comedouros menos as migalhas 
recuperadas) ao longo do protocolo experimental 1 (n=9). Os valores são apresentados como média 
(± EPM) para cada fase (Percentual de alteração do consumo alimentar, representado pelas barras 
no eixo Y da esquerda) e para cada dia (Alteração do consumo alimentar em gramas, representado 
pela linha no eixo Y da direita). BL: Período basal, SPM: sobrepiso de metal seco, SPMa: sobrepiso 
de metal com água, PS: privação de sono, RSP: rebote no sobrepiso de metal seco, CB: controle do 
basal. ¥Diferente do dia anterior e do posterior. (ANOVA seguida de Teste de Duncan, p<0.05). 
 

Por último, observamos uma correlação entre a média em cada um dos dias de 

ração removida e a quantidade média das migalhas recolhidas em cada período 

experimental (Figura 18).   
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Figura 18 - Correlação entre a quantidade de migalhas recuperadas e de ração removida dos 
comedouros. Cada valor corresponde à media de 9 animais em cada período, (o) Basal, (+) 
Sobrepiso de metal seco, (∆) Sobrepiso de metal com água, (×) Privação de sono, (□) Recuperação 
no piso de metal (●) Controle do basal.  (Teste de Pearson, p<0,001). 
 

Contrariando muitos estudos publicados anteriormente, inclusive de nosso grupo, 

observamos que durante a privação de sono por até 120 horas o consumo alimentar 

aumenta discretamente. Por sua vez, a quantidade de migalhas também aumenta 

paralelamente ao aumento da ração removida do comedouro. Por último, 

observamos que quando os animais são impedidos de consumir as migalhas caídas 

na maravalha, como por exemplo, após a inserção do sobrepiso de metal ou durante 

a privação de sono, os animais aumentam a quantidade de ração removida do 

comedouro a fim de atender as demandas energéticas, o que em último caso leva a 

um aumento da quantidade de migalha produzida. No entanto, o aumento adicional 

das migalhas ocorrido durante a privação de sono, sugere que outros fatores além 

da impossibilidade de consumir as migalhas que caem na água, contribuam para o 

aumento da produção de migalhas durante a privação de sono.  
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4.2 EXPERIMENTO-2: Comportamento estereotipado de roer induzido pela 

privação de sono 

 

No experimento 2 nós verificamos se a privação de sono induz um aumento no 

comportamento de roer não estimulado, o que poderia justificar o aumento da 

quantidade de migalhas observado no experimento anterior. Para verificar isto, nós 

introduzimos blocos de madeira na caixa de privação de sono e avaliamos as 

repercussões no comportamento alimentar. 

Foram utilizados 20 ratos Wistar machos, com 3 meses de idade. Vinte dias 

antes do início do experimento os animais foram adaptados ao ciclo claro-escuro de 

12 horas, cujo ascender das luzes ocorria às 14:00 horas e a temperatura mantida 

entre 20ºC e 23ºC. Esta adaptação foi realizada colocando as caixas-moradias em 

um container devidamente preparado para modificações do ciclo claro-escuro, com 

iluminação controlada e sistema de ventilação adequado (Insight, Riberão Preto – 

Brasil). 

Estes ratos então, foram individualmente mantidos em caixas de 23x23x35cm 

por 4 dias, tendo folhas de jornal como forragem. Durante os 3 dias seguintes, foram 

realizadas medidas basais do comportamento de roer blocos de madeira, da 

quantidade de comida removida do comedouro, das migalhas produzidas, do 

consumo alimentar e do peso corporal. Após o período basal os animais foram 

privados de sono por 4 dias, mas somente metade do número de animais teve os 

blocos de madeira para roer. Portanto, 10 animais foram privados nas condições 

regularmente conduzidas (sem os blocos de madeira – grupo PS) e os outros 10 

animais foram privados de sono e tiveram os blocos de madeira para roer (grupo 
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BM). Por último, durante outras 24 horas, os animais foram recolocados nas caixas 

experimentais com as folhas de jornal como forração e os blocos de madeira 

estavam presentes em todas as caixas. Água e ração (Labina, Agribrands Purina do 

Brasil) foram oferecidas ad libitum durante todo o experimento. As caixas foram 

limpas diariamente, assim como o registro do comportamento de roer, da comida 

removida do comedouro, das migalhas produzidas, do consumo alimentar e do peso 

corporal. 

 

4.2.1 RESULTADOS EXPERIMENTO-2 

 

Na figura 19 pode-se observar o efeito da privação de sono sobre o 

comportamento de roer os blocos de madeira. O comportamento de roer os blocos 

durante o período basal foi baixo e estável para ambos os grupos. Os animais do 

grupo a ser privado de sono sem os blocos (PS) roeram cerca de 0,176±0,06g, 

enquanto que os ratos a serem privados com os blocos (BM) roeram 0,170±0,05g 

(média±EPM) durante os 3 dias de período basal (p=0,94, Teste-t de Student para 

medidas independentes). Durante a privação de sono os animais do grupo BM 

aumentaram o comportamento de roer a partir de 48h, que atingiu um pico após 72h 

de privação de sono (F(3,27)=14,03; p<0,0001). Durante o período de recuperação as 

quantidades de madeira roída pelos dois grupos não foram diferentes entre si (PS: 

0,09±0,03g vs. BM: 0,06±0,01g; p=0,47; Teste t-Student), nem tão pouco diferentes 

dos respectivos valores basais (p>0,1; Teste-t de Student para amostras repetidas) 

(Figura 20).  
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Figura 19 - Blocos de madeira oferecidos a dois animais durante cada dia do período basal (BL1-3 
dias), após 24h (PS-24h), 48h (PS-48h), 72h(PS-72h), 96h (PS-96h) de privação de sono e após a 
recuperação (Reb). 
            

 

Figura 20 - Valores médios em gramas de madeira roída dos blocos no período basal (média dos 3 
dias - BL), após 24, 48, 72, 96 horas de privação de sono e após a recuperação (Rebote) para o 
grupo privados com os blocos (quadrados) e para os privados sem os blocos (círculos). *Diferente de 
24h (Teste de Duncan, p<0,05). 

BL-1      BL2        BL3     PS-24h PS-48h PS-72h  PS-96h   REBBL-1     BL-2      BL-3     PS-24h PS-48h PS-72h  PS-96h    Reb
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 A análise estatística pelo método ANOVA de 2-Vias garante que a quantidade 

de migalhas recuperadas foi significativamente maior no grupo PS durante a 

privação de sono (F(1,18)=4,54, p<0,04). Como esperado, a quantidade de migalhas 

produzida durante o protocolo aumentou, em menor grau (média de 13,5 vezes), a 

partir de 24h de privação de sono, em ambos os grupos (p<0,01 para ambos os 

grupos, Teste-t de Student para amostras repetidas). Entretanto, um aumento 

adicional a partir das 48h até às 96h de privação de sono ocorreu somente no grupo 

PS (Figura 21). Em seguida, a quantidade de migalhas recuperadas retornou aos 

respectivos valores basais para ambos os grupos durante o período de recuperação. 

 
Figura 21 - Número de vezes em que a quantidade de migalhas recuperadas se alterou no período 
basal (média dos 3 dias - BL), após 24, 48, 72, 96 horas de privação de sono e após a recuperação 
(Rebote) para o grupo de animais privados com os blocos (quadrados) e para os privados sem os 
blocos (círculos). † Diferente do respectivo período BL (teste-t pareado, p<0.05). A disponibilidade do 
bloco de madeira claramente diminuiu as migalhas durante a privação de sono (Efeito grupo – Teste 
de Duncan, p<0,04).  

 

A quantidade de ração removida do comedouro foi maior no grupo PS do que no 

grupo BM, devido a um aumento a partir de 48h até às 96h de privação de sono no 
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grupo PS (efeito grupo, F(1,18)=11,32, p<0,01; sem interação entre os fatores tempo e 

grupo (F(3,54)=1,58 p<0,20). O grupo BM, mas não o grupo PS, apresentou uma 

redução durante as primeiras 24h de privação, comparadas ao respectivo valor 

basal (p<0,01, Teste-t de Student para amostras repetidas). Após o término da 

privação de sono a quantidade de ração removida reduziu-se a valores menores do 

que o basal em ambos os grupos PS e BM (p<0,05; Teste-t de Student para 

amostras repetidas), sem diferença entre os grupos (p=0,47; Teste-t de Student para 

amostras independentes) (Figura 22). 

 

 
Figura 22 - Alteração na quantidade de migalhas recuperadas (porcentagem do valor basal) no 
período basal (média dos 3 dias - BL), após 24, 48, 72, 96 horas de privação de sono e após a 
recuperação (Rebote) para o grupo de animais privados com os blocos (quadrados) e para os 
privados sem os blocos (círculos). † Diferente do respectivo período BL (Teste t de Student para 
amostras repetidas, p<0,05). A disponibilidade do bloco de madeira claramente diminuiu a 
quantidade de ração removida dos comedouros durante a privação de sono (Efeito grupo – Teste de 
Duncan, p<0,01). 

 

Apesar das diferenças na quantidade de migalhas produzidas e na ração 

removida dos comedouros entres os dois grupos, o consumo alimentar não foi 



 84

diferente entre eles (Efeito grupo: F(1,18)=1,95, p=0,17), porém houve uma interação 

entre os fatores grupo e tempo (F(3,54)=3,16 p<0,05). Nós encontramos uma redução 

no consumo alimentar após 24h de privação de sono para ambos os grupos 

(p<0,001 em ambos os casos, Teste-t de Student para amostras repetidas), que foi 

seguida de uma recuperação gradual (Figura 23). Os valores observados no período 

de 24h de privação não apresentaram diferença estatística significante entre os 

grupos. Além disso, o consumo alimentar durante a recuperação foi menor quando 

comparado ao período basal para o grupo PS (p<0,05, Teste-t de Student para 

amostras independentes). 

 

 
Figura 23 - Alteração no consumo alimentar (porcentagem do valor basal) no período basal (média 
dos 3 dias - BL), após 24, 48, 72, 96 horas de privação de sono e após a recuperação (Rebote) para 
o grupo de animais privados com os blocos (quadrados) e para os privados sem os blocos (círculos). 
† Diferente do respectivo período BL (p<0,05; Teste-t de Student para amostras repetidas). 

 

Em relação aos respectivos pesos corporais basais, o grupo de animais com 

acesso aos blocos de madeira perdeu 2,86%, enquanto que seus pares com acesso 
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aos blocos perderam 5,48% (p<0,001 para ambos os grupos, Teste-t de Student 

para medidas repetidas). Todavia, apesar das diferenças na dinâmica, o peso 

corporal diminuiu desde 24h até 96h de privação de sono (Interação grupo X tempo: 

F(3,54)=3,56 p<0,05), sem efeito da presença dos blocos de madeira na alteração de 

peso. Para ambos os grupos, o peso corporal apresentou um decréscimo 

semelhante ao final das 96h de privação de sono (PS: -5,54% vs. BM: -5,99%; 

p=0,70; Teste-t de Student para amostras independentes).  

 
Figura 24 - Peso corporal em gramas no período basal (média dos 3 dias - BL), após 24, 48, 72, 96 
horas de privação de sono e após a recuperação (Rebote) para o grupo privados com os blocos 
(quadrados) e para os privados sem os blocos (círculos). †Diferente do respectivo período BL 
(p<0,05; Teste-t de Student para medidas repetidas). *Diferente do período 24h (Efeito interação - 
Teste de Duncan, p<0,05). ‡Diferente do respectivo período 96h (p<0,05; Teste-t de Student para 
amostras repetidas). 
 
 

Por último, após a recuperação do sono o peso corporal aumentou quando 

comparado às 96h, em ambos os grupos (p<0,05 e p<0,01 para os grupos PS e BM, 

respectivamente, Teste-t de Student para medidas repetidas), porém sem diferença 

entre os grupos (Teste-t de Student para amostras independentes) (Figura 24). 
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Em resumo, no presente experimento nós reforçamos nossos achados anteriores 

e mostramos que o comportamento de roer estereotipado é, entre tantos outros, um 

comportamento precipitado pela privação de sono. Além disso, não considerar as 

migalhas produzidas durante a determinação do consumo alimentar em animais 

privados de sono pode levar à superestimação deste consumo. Também podemos 

demonstrar que o aumento das migalhas durante a privação de sono está 

relacionado a dois fatores: (1) em menor grau, ao impedimento do consumo das 

migalhas por caírem na água; (2) em maior grau, ao efeito da privação de sono 

sobre o comportamento estereotipado de roer. 

 

4.3 EXPERIMENTO-3: Repercussão metabólica e endócrina da privação de 

sono em ratos alimentados com a dieta convencional 

 

No experimento 3, procuramos determinar as repercussões metabólicas e 

endócrinas da privação de sono, por 96h e posteriormente ao rebote, em ratos 

recebendo a ração peletizada convencional. Desta forma, esperávamos confirmar 

que, diferente dos humanos, a privação de sono em ratos está associada ao balanço 

energético negativo. 

Foram utilizados 30 ratos Wistar machos, com 3 meses de idade, individualmente 

mantidos em caixas de 23x23x35cm por 4 dias, tendo maravalha como forragem. O 

dia seguinte foi utilizado para a medida basal da ração removida do comedouro, das 

migalhas produzidas, do consumo alimentar e do peso corporal. Após o período 

basal, 20 animais foram privados de sono por 4 dias, enquanto o grupo de 10 

animais restantes permaneceu nas caixas-experimentais como na condição basal, 

sendo denominado grupo controle. Por último, durante mais outras 24 horas, um 
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grupo de 10 animais que foram privados de sono por 96h, foi recolocado nas caixas 

experimentais com forração, que foi chamado de grupo rebote. Água e ração 

(Nuvilab-CR1, Colombo, Brasil) foram oferecidas ad libitum durante todo o 

experimento. As caixas foram limpas diariamente, assim como o registro da comida 

removida do comedouro, das migalhas produzidas, do consumo alimentar e do peso 

corporal. Ao final do protocolo, os animais foram sacrificados por decapitação para a 

coleta de sangue e de tecidos.   

 

4.3.1 RESULTADOS EXPERIMENTO-3 

 

Assim como previamente descrito, nós encontramos uma importante redução no 

peso corporal a partir de 24h de privação de sono (PS) quando comparado com o 

dia imediatamente antes do início da privação de sono (0h). Como previamente 

observado, a maior perda de peso (80,5%) ocorreu durante as primeiras 24 horas de 

privação de sono quando comparada a todo o período de privação. O peso corporal 

reduzido foi mantido até o final das 96h de privação (Efeito grupo, F(1,28)=24,63, 

p<0,0001; efeito interação grupo X tempo F(4,112)=17,16, p<0,0001) (Figura 25). Após 

as 24h de recuperação, o peso corporal foi mantido baixo (F(2,18)=66,43, p<0,0001), 

em valores semelhante ao observado após as 96h de privação de sono (Figura 25 

painel superior). O peso corporal dos animais do grupo controle apresentou uma 

tendência de aumento durante todo este período. 
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Figura 25 – Alteração (média±EPM) do peso corporal (percentual) para o grupo controle ( ; n=10) e 
ratos privados de sono (PS) ( ; n=20) nos dias pré-privação de sono (0h); 24h; 48h, 72h e 96h de 
privação de sono. O painel superior mostra a média±EPM do peso corporal em gramas (g) as 0h, 
96h e após o rebote (Reb) (n=10). *Diferente da respectiva 0h. (Teste de Tukey, p<0,05). 

 

De acordo como os experimentos anteriores, o consumo alimentar foi 

significativamente alterado durante o protocolo (Efeito grupo: F(1,28)= 6,63, p= 0,01; 

efeito interação grupo x tempo: F(4,112)= 4,31, p< 0,01). Os ratos do grupo privado de 

sono apresentaram, especialmente após 24h e 48h, uma redução no consumo 

alimentar comparado ao respectivo dia pré-PS (Figura 26). Curiosamente, durante 

ao período de recuperação (Efeito grupo: F(2,18)= 6,19, p< 0,01) o consumo alimentar 

foi reduzido quando comparado ao dias pré- e pós 96h de privação (Figura 26 painel 

superior). 
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Figura 26 - Alteração (média±EPM) do consumo alimentar (percentual) para o grupo controle ( ; 
n=10) e ratos privados de sono (PS) ( ; n=20) nos dias pré-privação de sono (0h); 24h; 48h, 72h e 
96h de privação de sono. O painel superior apresenta a média±EPM do consumo alimentar em 
quilocalorias (Kcal/dia) às 0h, 96h e após o rebote (Reb) (n=10). *Diferente da respectiva 0h. 
**Diferente da respectiva 0h e do período correspondente do grupo controle. (Teste de Tukey, 
p<0,05). 

 

A análise dos parâmetros bioquímicos mostrou que apesar de não haver 

alteração nas concentrações circulantes de glicose e lactato (F(2,27)= 2,11, p= 0,13; 

F(2,27)= 1,36, p=0,27, respectivamente), nós encontramos um perfil semelhante à 

restrição alimentar, isto é: redução no peso do estômago (F(2,27)= 8,99, p= 0,001) e 

no estoque de glicogênio hepático (F(2,27)= 22,39, p<0,0001); enquanto isso os 

corpos cetônicos estavam aumentados (F(2,27)= 5,50, p<0,01) no grupo PS-96h 

comparado ao grupo controle (Tabela 1). Considerando o período de recuperação, o 

grupo Reb apresentou baixo peso do estômago e altos níveis de corpos cetônicos 

quando comparado aos animais controles, porém os estoques de glicogênio 

hepático foram restabelecidos (Tabela 1). As concentrações de lipídeo séricos foram 

também modificadas pela privação de sono, o que resultou em redução de 

triacilgliceróis (F(2,27)= 9,87, p<0,001) e aumento no colesterol de alta densidade 
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(F(2,27)= 5,85, p<0,01) nos ratos do grupo PS-96h. Por sua vez, as concentrações de 

triacilgliceróis e colesterol de alta densidade restabeleceram após 24h de 

recuperação, mas as de colesterol total foram reduzidas no grupo rebote quando 

comparadas ao grupo PS-96h (F(2,27)= 5,98, p<0,01) (Tabela 1). 

 

 
Os dados são apresentados como média±DP de 10 ratos por grupo. *Diferente do grupo controle. 
#Diferente do grupo PS-96h. (Teste de Tukey, p<0,05). 

 

De forma concordante, o grupo PS-96h apresentou também um perfil hormonal 

compatível com um balanço energético negativo, caracterizado por redução nas 

concentrações de insulina (F(2,27)=3,70, p=0,03) leptina (F(2,25)=9,43, p<0,001) e 

aumento nas de glucagon (F(2,27)=12,27, p<0,001), grelina (F(2,27)=15,83, p<0,0001)  

e corticosterona (F(2,27)=14,81, p<0,0001) (Tabela 2). Considerando o período de 

recuperação, o grupo Reb apresentou as concentrações de corticosterona, glucagon 

e grelina semelhantes ao controle, mas as de leptina continuaram baixas neste 

grupo. No entanto, as de adiponectina circulante não sofreram influência da privação 

de sono ou rebote (F(2,27)=0,15, p=0,85) (Tabela 2). 
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Os dados estão apresentados como média±DP de 10 ratos por grupo. *Diferente do grupo controle. 
(Teste de Tukey, p<0,05). 

 

Considerando que a falta de sono tem sido associada ao estresse oxidativo 

atribuído ao aumento da taxa metabólica, nós avaliamos os efeitos sobre 

marcadores antioxidantes enzimáticos e não-enzimáticos, assim como sobre a 

lipoperoxidação no tecido sangüíneo e hepático. No sangue, nós não observamos 

alterações nos níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

(F(2,27)=1,129, p=0,33), na atividade da catalase (F(2,27)=1,10, p=0,34), glutationa 

peroxidase (F(2,27)=1,57, p=0,22) e superóxido dismutase (F(2,27)=0,66, p=0,52), no 

entanto, os níveis de glutationa total eritrocitária foram reduzidos nos animais 

privados de sono por 96h e nos do grupo rebote (F(2,27)=5,16, p<0,05) (Tabela 3). 

 

 
Os dados estão apresentados como média±DP de 10 ratos por grupo. *Diferente do grupo controle. 
(Teste de Tukey, p<0,05). 

 

No fígado, contrário ao esperado, a privação de sono resultou em redução nos 

níveis de TBARS (F(2,27)=5,29, p<0,05), na atividade da catalase (F(2,27)=11,27, 
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p<0,001) e  nas concentrações de glutationa total hepática (F(2,27)=12,18, p<0,001) 

dos animais privados de sono por 96h e nos do grupo rebote. Todavia, a atividade 

da glutationa peroxidase (F(2,27)=0,81, p=0,45) e da superóxido dismutase 

(F(2,27)=0,30, p=0,73) não se alteraram (Tabela .4). 

 

 
Os dados estão apresentados como média±DP de 10 ratos por grupo. *Diferente do grupo controle. 
(Teste de Tukey, p<0,05). 

 

Por último, nós também verificamos a relação entre estes marcadores de 

estresse oxidativo e perda de peso. Curiosamente, todos os parâmetros modificados 

pela a privação de sono, se correlacionaram significativamente com a perda de 

peso, como pode ser visto no quadro a seguir (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Correlação para os valores de glutationa hepática total (GSHt, painel A); para a GSHt 
eritrocitária (painel B); para a catalase hepática (CAT, painel C) ; para o potencial lipoperoxidativo 
hepático (TBARS, painel D). Todos os parâmetros apresentados correlacionaram significativamente 
com a alteração do peso corporal em resposta ao protocolo de privação de sono de ratos recebendo 
ração peletizada (Teste de Pearson; p<0,05).  

 

Nós ainda aprofundamos a investigação dos efeitos da privação de sono sobre o 

fígado, visto a importância do fígado no metabolismo energético. Desta forma, 

investigamos os níveis circulantes de enzimas marcadoras de agressão hepática. 

Embora os animais privados de sono não apresentassem modificações  nas 

concentrações de aspartato-aminotransferase (AST) (F(2,27)=2,21, p=0,12), houve um 

aumento  nas concentrações circulantes da alanina-aminotransferase (ALT) neste 

grupo (F(2,27)=13,59, p<0,0001). De forma semelhante, encontramos também níveis 

elevados das proteínas de fase aguda, isto é, do fibrinogênio (F(2,27)=6,87, p<0,01) e 

da proteína C reativa (F(2,27)=7,69, p<0,01) nos animais privados de sono. Estas 

alterações foram revertidas nos animais do grupo rebote (Tabela 5). Apesar da 

possível agressão hepática sugerida pelas alterações prévias, estas modificações 
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nas proteínas de fase aguda foram acompanhadas por reduções nas concentrações 

de interleucina-6 (F(2,27)=6,40, p<0,01) e a agressão hepática não foi confirmada 

pelas análises anatomopatológicas do fígado. 

 

 
Os dados estão apresentados como média±DP de 10 ratos por grupo. *Diferente do grupo controle. 
(Teste deTukey, p<0,05). 
 

Abaixo podem ser vistos os cortes histológicos de fígado de um animal controle e 

outro privado de sono por 96h. Não encontramos alterações anatomopatológicas 

relevantes. No entanto, encontramos em 6 de 10 ratos privados de sono por 96h, 

infiltrados de células polimorfonucleares. Estes mesmos achados foram encontrados 

em apenas um animal controle e um animal do grupo rebote (Figura 27).  

 
Figura 27 - Cortes histológicos de fígado de um animal do grupo controle e de outro do grupo privado 
de sono por 96h (PS-96h). A seta indica um foco de infiltrado de células polimorfonucleares.  

       Controle         PS-96h 
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4.4 EXPERIMENTO-4: Repercussão metabólica e endócrina da privação de 
sono em ratos alimentados com uma dieta líquida 

 

Considerando os experimentos anteriores, nós hipotetizamos que o modelo de 

privação de sono pela técnica da plataforma impõe condições ambientais que 

dificultam a alimentação, conseqüentemente exacerbando as conseqüências 

metabólicas induzidas pela privação de sono. Portanto, a fim de evitar a interferência 

do comportamento de roer, assim como aprimorar a medida do consumo alimentar, 

nós realizamos um experimento com animais recebendo uma ração líquida. 

Foram utilizados 30 ratos Wistar machos, com 3 meses de idade. Durante o 

experimento os animais foram mantidos sob um ciclo claro-escuro de 12 horas, cujo 

acender das luzes ocorria às 07:00 horas e a temperatura mantida entre 20ºC e 

23ºC. Antes do início do experimento, os animais foram adaptados por 7-10 dias ao 

consumo da dieta líquida e somente animais com o consumo estável de ração foram 

utilizados. 

Estes ratos então, foram individualmente mantidos em caixas de 23x23x35cm 

por 4 dias, tendo maravalha como forragem. O dia seguinte foi utilizado para a 

medida basal da comida removida do comedouro e do peso corporal. Após o 

período basal, 20 animais foram privados de sono por 4 dias, enquanto o grupo de 

10 animais restantes permaneceram nas caixas experimentais como na condição 

basal (grupo controle). Por último, durante mais outras 24 horas, um grupo de 10 

animais que foram privados de sono por 96 horas, foram recolocados nas caixas 

experimentais com forração para recuperarem o sono e comporem o grupo rebote. 

Água e ração foram oferecidas ad libitum durante todo o experimento. As caixas 

foram limpas diariamente, assim como a ração removida dos tubos de alimentação e 
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o peso corporal foram registrados. Ao final do protocolo, os animais foram 

sacrificados por decapitação para a coleta de sangue e tecidos. 

 

4.4.1 RESULTADOS EXPERIMENTO-4 

 

Diferente dos animais alimentados com a ração peletizada, o peso corporal dos 

ratos PS-96h apresentaram somente uma leve redução, o que foi significante a partir 

de 48h de privação de sono quando comparado ao dia pré-PS (Efeito grupo: 

F(1,28)=75,23, p<0,0001; efeito interação grupo x tempo: F(4,112)=34,40, p<0,0001) 

(Figura 28). Por outro lado, os ratos controles apresentaram um contínuo ganho de 

peso comparado ao dia pré-PS (Figura 28).  
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Figura 28 – Alteração (média±EPM) do peso corporal (percentual) para o grupo controle ( ; n=10) e 
grupo de ratos privados de sono (PS) ( ; n=20) nos dias pré-privação de sono (0h); 24h; 48h, 72h e 
96h de privação de sono. O painel superior mostra a média±EPM do peso corporal em gramas (g) as 
0h, 96h e após o rebote (Reb) (n=10). *Diferente da respectiva 0h. **Diferente da respectiva 0h e do 
período correspondente do grupo PS-96h. (Teste de Tukey, p<0,05). 
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Todavia, a análise comparativa mostrou que o peso corporal dos animais do 

grupo Reb não foi alterado quando comparado ao dias pré-PS e PS-96h (Efeito 

grupo: F(2,18)=2,42, p=0,11) (Figura 28 painel superior). 

Surpreendentemente, os ratos do grupo PS-96h apresentaram um aumento 

abrupto no consumo alimentar a partir de 72h de privação de sono, quando 

comparado ao respectivo dia pré-PS ou ao mesmo período correspondente do grupo 

controle (Efeito grupo: F(1,28)=7,38, p<0,05; efeito interação grupo x tempo: 

F(4,112)=9,49, p<0,0001) (Figura 29).  Durante o período de recuperação o consumo 

alimentar reduziu-se a valores abaixo do consumo no dia pré-PS (F(2,24)=17,31, 

p<0,0001) (Figura 29 painel superior). 
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Figure 29 – Alteração (média±EPM) do consumo alimentar (percentual) para o grupo controle ( ; 
n=10) e grupo de ratos privados de sono (PS) ( ; n=20) nos dias pré-privação de sono (0h); 24h; 
48h, 72h e 96h de privação de sono. O painel superior mostra a média±EPM do consumo alimentar 
em quilocalorias (Kcal/dia) as 0h, 96h e após o rebote (Reb) (n=10). *Diferente da respectiva 0h. 
**Diferente da respectiva 0h e do período correspondente do grupo controle. (Teste de Tukey, 
p<0,05). 
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Como observado para os animais alimentados com a dieta peletizada, não houve 

alteração nas concentrações de glicose e lactato plasmáticas (F(2,27)=0,93, p=0,40; 

F(2,27)=0,09, p=0,90, respectivamente), porém os ratos também não mostraram 

alteração no peso do estômago (F(2,27)=0,62, p=0,54). Apesar disso, o estoque de 

glicogênio hepático foi menor nos ratos PS-96h, enquanto nos animais Reb o 

estoque de glicogênio foi similar ao grupo controle (F(2,27)=24,98, p<0,0001) (Tabela 

6). Na análise do colesterol total (F(2,27)=1,67, p=0,20) não houve efeito da privação 

de sono, mas as concentrações de colesterol de alta densidade (F(2,27)=12,56, 

p<0,001) e de triacilgliceróis (F(2,27)=10,04, p<0,001) também foram reduzidas 

(Tabela 6). Enquanto que o colesterol de alta densidade que foi mantida em níveis 

diminuídos, os triacilgliceróis retornaram a valores semelhantes ao grupo controle.  

Infelizmente, por dificuldades técnicas o ensaio para a dosagem dos corpos 

cetônicos não pode ser realizados e os dados não são apresentados.  

 

 
Os dados estão apresentados como média±DP de 10 ratos por grupo. *Diferente do grupo controle. 
(Teste de Tukey, p<0,05).  

 

Após uma redução discreta no peso corporal dos animais privado de sono e 

alimentados com uma dieta líquida, a resposta hormonal também foi menos intensa. 

Desta forma, não houve diferenças nas concentrações de insulina (F(2,27)=3,32, 

p=0,052), grelina (F(2,27)=0,25, p=0,77), adiponectina (F(2,27)=0,32, p=0,72) entre o 
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grupo controle e o grupo de animais privados de sono. Todavia, as concentrações 

de glucagon (F(2,27)=8,41 p<0,01) e corticosterona (F(2,24)=32,68 p<0,0001) 

aumentaram, enquanto as de leptina (F(2,27)=8,04, p<0,01) foram reduzidas nos 

animais privados de sono comparados com o grupo controle (Tabela 7). 

Considerando o período de recuperação, os animais do grupo rebote 

restabeleceram as concentrações circulantes de corticosterona e glucagon, mas os 

níveis de leptina continuaram baixos em relação ao controle (Tabela 7).   

 

 
Os dados estão apresentados como média±DP de 10 ratos por grupo. *Diferente do grupo controle. 
# Diferente do grupo privado de sono. (Teste de Tukey, p<0,05). 

 

Os animais alimentados com a dieta líquida não apresentaram alterações nas 

concentrações de aspartato-aminotransferase (AST) (F(2,27)=0,19, p=0,82) ou mesmo 

nos de alanina-aminotransferase (ALT) (F(2,27)=2,73, p=0,07). De forma semelhante, 

nós também não encontramos alterações nas concentrações de fibrinogênio 

(F(2,27)=2,06, p=0,15) e nas concentrações de interleucina 6 (F(2,27)=0,47, p=0,62) nos 

animais privados de sono. Nós também não observamos reduções nos níveis de 

TBARS (F(2,27)=2,01, p=0,14), porém a concentração de glutationa total hepática foi 

menor nos animais privados sono por 96h (F(2,27)=3,69, p<0,05) (Tabela 8). Visto que 

não foram observadas alterações anatomopatológicas hepáticas relevantes para os 

animais alimentados com a dieta peletizada, nós não as repetimos nos animais 



 100

recebendo a dieta líquida. Por último, devido a problemas com as amostras não foi 

possível realizar a dosagem da proteína-C reativa neste experimento.  

 

 
Os dados estão apresentados como média±DP de 10 ratos por grupo. *Diferente do grupo controle. 
# Diferente do grupo privado de sono. (Teste de Tukey, p<0,05). 
 

 

4.5 EXPERIMENTO-5: Repercussão endócrina e metabólica da privação de 
sono em ratos alimentados com uma dieta hipercalórica 

 

Lembrando-se que o consumo de alimento normocalórico está entre as hipóteses 

para a diferença entre ratos e humanos, na resposta do peso corporal à privação de 

sono, no experimento 5 nós verificamos as repercussões metabólicas em ratos 

recebendo uma dieta hipercalórica à privação de sono por 96h e posteriormente ao 

rebote. Desta forma, testamos também a hipótese de que a palatabilidade da ração 

poderia estar envolvida na amenização das alterações metabólicas observada no 

experimento 4. 

Foram utilizados 30 ratos Wistar machos, com 3 meses de idade. Durante o 

experimento os animais foram mantidos sob um ciclo claro-escuro de 12 horas, cujo 

acender das luzes ocorria às 07:00 horas e a temperatura mantida entre 20ºC e 

23ºC. Uma semana antes do início do experimento, os animais foram adaptados ao 

consumo da ração hipercalórica. 
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Estes ratos foram então mantidos individualmente em caixas de 23x23x35cm por 

4 dias, tendo maravalha como forragem. O dia seguinte foi utilizado para a medida 

basal da comida removida do comedouro e do peso corporal. Após o período basal, 

20 animais foram privados de sono por 4 dias, enquanto o grupo de 10 animais 

restantes permaneceu nas caixas-experimentais como na condição basal (grupo 

controle). Por último, durante mais 24 horas, um grupo de 10 animais que foram 

privados de sono por 96h, foram recolocados nas caixas experimentais com forração 

(grupo rebote). Água e ração foram oferecidas ad libitum durante todo o 

experimento. As caixas foram limpas diariamente, assim como o registro da comida 

removida do comedouro e do peso corporal foram realizados. Ao final do protocolo, 

os animais foram sacrificados por decapitação para a coleta de sangue e de tecidos.  

 

4.5.1 RESULTADOS EXPERIMENTO-5 

 

Assim como observado para a dieta normocalórica, nós encontramos uma 

importante redução no peso corporal a partir de 24h de privação de sono (PS) 

quando comparado com o dia imediatamente antes do início da privação de sono 

(0h). Como previamente observado, a maior perda de peso (53,26%) ocorreu ao 

longo as primeiras 24 horas de privação de sono quando comparado a todo o 

período de privação de sono. O peso corporal reduzido foi mantido até o final das 

96h de privação (Efeito grupo, F(1,27)=86,01, p<0,0001; efeito interação grupo X 

tempo F(4,108)=50,839 p<0,0001) (Figura 30). Após as 24h de recuperação (Reb), o 

peso corporal foi mantido baixo (F(2,16)=23,57, p<0,0001), como observado após as 

96h de privação de sono (Figura 30 painel superior). O peso corporal dos animais do 
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grupo controle apresentou um aumento progressivo durante todo este período, 

atingindo significância estatística ao final das 96h. 
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Figura 30 – Alteração (média±EPM) do peso corporal (percentual) para o grupo controle ( ; n=10) e 
ratos privados de sono (PS) ( ; n=20) nos dias pré-privação de sono (0h); 24h; 48h, 72h e 96h de 
privação de sono. O painel superior mostra a média±EPM do peso corporal em gramas (g) às 0h, 
96h e após o rebote (Reb) (n=10). *Diferente da respectiva 0h. **Diferente da respectiva 0h e do 
período correspondente do grupo controle. (Teste de Tukey, p<0,05). 
 

Visto que o alto conteúdo de lipídeos na ração inviabilizou qualquer tentativa de 

recolhimento das migalhas, essencialmente avaliamos a ração removida do 

comedouro a cada dia. Embora não tenha atingindo significância estatística (Efeito 

grupo, F(1,27)=3,12, p<0,08; efeito interação grupo X tempo F(4,108)=1,56 p<0,18), nós 

notamos um perfil de alteração na quantidade de ração removida do comedouro 

semelhante ao descrito nos experimentos 1 a 3. A quantidade média de ração 

removida do comedouro aumentou no grupo PS especialmente a partir das 48h até 

às 96h de privação de sono no grupo PS. No entanto, após o período de rebote a 
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quantidade de ração removida reduziu-se a valores menores do que os observados 

ao final das 96h de privação de sono (F(2,14)=4,70, p<0,05) (Figura 31). 
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Figura 31 – Alteração (média±EPM) na ração removida do comedouro (percentual) para o grupo 
controle ( ; n=10) e ratos privados de sono (PS) ( ; n=20) nos dias pré-privação de sono (0h); 24h; 
48h, 72h e 96h de privação de sono. O painel superior mostra a média±EPM do consumo alimentar 
em quilocalorias (Kcal/dia) às 0h, 96h e após o rebote (Reb) (n=10). *Diferente da respectiva 0h. 
(Teste de Tukey, p<0,05). 

 

Como observado para os animais alimentados com a dieta normocalórica, não 

houve alteração nas concentrações de glicose plasmáticas nos ratos privados por 

96h, porém estas concentrações reduziram significativamente após o rebote em 

relação às 96h (F(2,26)=7,32, p<0,01). De forma semelhante ao experimento 3, nós 

observamos reduções no peso do estômago tanto após às 96h de privação de sono, 

como também após o rebote (F(2,26)=13,83, p<0,0001). O estoque de glicogênio 

hepático foi menor nos ratos PS-96h, enquanto nos animais Reb, o estoque de 

glicogênio foi similar ao grupo controle (F(2,26)=18,24, p<0,0001) (Tabela 9). Na 

análise do colesterol total (F(2,26)=3,32, p=0,051), não houve efeito da privação de 
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sono, mas as concentrações de colesterol de alta densidade (F(2,26)=10,73, p<0,001) 

foram maiores, enquanto as de triacilgliceróis (F(2,26)=10,77, p<0,001) se reduziram, 

no grupo privado de sono por 96h. (Tabela 9). As concentrações de corpos 

cetônicos também aumentaram em resposta à privação de sono por 96h, o que foi 

restabelecido após o período de rebote, quando comparado ao grupo controle 

(F(2,26)= 6,19, p<0,01) (Tabela 9). 

 

 
Os dados estão apresentados como média±DP de 9-10 ratos por grupo. *Diferente do grupo 
controle. # Diferente do grupo privado de sono. (Teste de Tukey, p<0,05). 
 

A alimentação com a dieta hipercalórica resultou em alterações hormonais 

levemente distintas das observadas no experimento 3. Curiosamente, o grupo PS-

96h não apresentou, comparado ao grupo controle, alteração nas concentrações de 

insulina e adiponectina. Todavia, as concentrações de leptina diminuiram 

(F(2,26)=8,80, p<0,01) as de glucagon e (F(2,26)=4,78, p<0,05) grelina (F(2,26)=3,89, 

p<0,05) aumentaram, assim como as de corticosterona (F(2,26)=20,07, p<0,0001) 

(Tabela 10). Após a recuperação do sono, o grupo rebote apresentou concentrações 

de corticosterona, glucagon e grelina semelhantes ao controle, porém as de leptina e 

de adiponectina (F(2,26)=4,86, p<0,05) foram menores, enquanto as de insulina 

(F(2,26)=3,80, p<0,05) aumentou neste grupo comparado ao grupo controle (Tabela 

10). 
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Os dados são apresentados como média±DP de 9-10 ratos por grupo. *Diferente do grupo controle. 
(Teste de Tukey, p<0,05). 

 

4.6 EXPERIMENTO-6: Repercussão endócrina, metabólica e molecular de 
ratos privados de sono por diferentes períodos e alimentados com uma 
dieta líquida 

 

No experimento 6, nós verificamos as repercussões metabólicas da privação 

de sono por períodos variados com a finalidade identificar o(s) fator(es) indutores da 

hiperfagia induzida pela privação de sono de ratos recebendo a dieta líquida. Esta 

investigação foi aprofundada com a determinação dos níveis de expressão 

hipotalâmica dos principais neuropeptídeos envolvidos no controle da fome e do 

peso corporal. 

Foram utilizados 67 ratos Wistar machos, com 3 meses de idade. Durante o 

experimento os animais foram mantidos sob um ciclo claro-escuro de 12 horas, cujo 

acender das luzes ocorria às 07:00 horas e a temperatura mantida entre 20ºC e 

23ºC. De sete a 10 dias antes do início do experimento, os animais foram adaptados 

ao consumo da dieta líquida. Somente animais com o consumo estável de ração 

foram analisados. 

Estes ratos foram então mantidos individualmente em caixas de 23x23x35cm por 

4 dias, tendo maravalha como forragem. O dia seguinte foi utilizado para a medida 
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basal da ração removida do comedouro e do peso corporal. Após o período basal, 

grupos de 8 animais foram privados de sono por períodos de 24 horas, 48 horas, 72 

horas e 96 horas, enquanto que outro grupo de 8 animais permaneceu nas caixas 

experimentais como na condição basal (grupo controle). Incluímos também um 

grupo experimental com ratos submetidos à restrição de sono por 21 dias. 

Finalmente, outros 8 animais privados de sono por 96 horas, foram recolocados nas 

caixas com maralhava por 24 horas e permitidos dormir ad libitum (grupo rebote). 

Água e ração foram oferecidas ad libitum durante todo o experimento. As caixas 

foram limpas diariamente, assim como os registros da ração removida dos tubos de 

alimentação e do peso corporal foram realizados. Ao final do protocolo, os animais 

foram sacrificados por decapitação para a coleta de sangue e tecidos. 

 

4.6.1 RESULTADOS EXPERIMENTO-6 

 

Assim como observado no experimento 4, os ratos alimentados com a ração 

líquida não apresentaram alterações importantes no peso corporal durante a 

privação de sono, todavia os animais do grupo controle ganharam peso nesse 

período, comparados aos valores anteriores à condição experimental (Efeito grupo, 

F(6,60)=8,9, p<0,0001; efeito interação grupo X tempo F(6,60)=10,7 p<0,0001) (Figura 

32). 
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Figura 32 – Alteração (média±EPM) do peso corporal (percentual) para o grupo controle (CONT; 
n=12) e de ratos privados de sono por 24h (n=11), 48h (n=10), 72h (n=9), 96h (n=9), rebote (Reb; 
n=9) e após 21 dias de restrição do sono. *Diferente do respectivo valor anterior ao início do 
protocolo. (Teste de Tukey, p<0,05). 
 

Confirmando a hiperfagia induzida pela privação de sono, nós observamos 

um aumento no consumo de ração líquida a partir de 72h de privação de sono, 

quando comparado ao respectivo dia anterior ao início do protocolo (Efeito grupo: 

F(1,28)=7,38, p<0,05; efeito interação grupo x tempo: F(4,112)=9,49, p<0,0001) (Figura 

33).  Durante o período de recuperação o consumo alimentar reduziu-se a valores 

abaixo do consumo no dia pré-privação de sono (F(2,24)=17,31, p<0,0001) (Figura 

33). Curiosamente, o consumo alimentar dos ratos restritos de sono por 21 dias foi 

semelhante ao consumo anterior ao protocolo experimental. 
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Figura 33 – Alteração (média±EPM) no consumo alimentar (percentual) para o grupo controle 
(CONT; n=12) e de ratos privados de sono por 24h (n=11), 48h (n=10), 72h (n=9), 96h (n=9), rebote 
(Reb; n=9) e após 21 dias de restrição do sono (21Dias, n=7). *Diferente do respectivo valor anterior 
ao início do protocolo. (Teste de Tukey, p<0,05). 
 

A avaliação dos parâmetros metabólicos a cada período de 24h de privação 

de sono não revelou alteração no peso do estômago (F(6,60)=1,82, p=0,11), nas 

concentrações de corpos cetônicos (F(6,60)=1,05, p=0,39), e de glicose (F(6,60)=1,98, 

p=0,08). Por sua vez, os estoques de glicogênio hepático foram reduzidos nos ratos 

privados de sono a partir de 48h até 96h, enquanto nos animais dos grupos rebote e 

restritos de sono por 21 dias o estoque de glicogênio foram similar ao grupo controle 

(F(6,60)=6,32, p<0,0001) (Tabela 11). Na análise dos lipídeos séricos, encontramos 

efeito da privação sono sobre o colesterol total (F(6,60)=2,67, p<0,05), no colesterol de 

alta densidade (F(6,60)=3,50, p<0,01) e nos triacilgliceróis (F(6,60)=3,73, p<0,01). No 

entanto, o teste post-hoc não revelou diferenças relevantes para o colesterol total e 

para o colesterol HDL. Todavia, as concentrações de triacilgliceróis foram reduzidas 

nos animais dos grupos 72h e 96h de privação de sono. Os animais do grupo rebote 

e restritos de sono por 21 dias não apresentaram diferenças comparado ao grupo 

controle (Tabela 11). 
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Apesar da análise de variância ter acusado efeito da privação de sono sobre 

as concentrações de insulina, o teste post-hoc não mostrou nenhuma diferença 

relevante comparando-se os animais PS com o grupo controle (F(6,60)=3,46, p=0,01). 

As concentrações circulantes de grelina variaram ao longo da privação de sono, 

porém não houve efeitos significativos (F(6,60)=1,89, p=0,09). Todavia, as 

concentrações de glucagon foram maiores nos animais privados de sono por 48h, 

72h e 96h (F(6.60)=7,97 p<0,001). Encontramos também reduções nas concentrações 

de adiponectina dos animais privados de sono por 48h e 72h (F(6,60)=6,11, p<0,001) 

e de leptina após 96h (F(2,27)=5,49, p<0,001). Os marcadores de estresse também 

foram alterados. As concentrações de corticosterona aumentaram já a partir de 24h 

até 96h de privação de sono, assim como nos animais restritos de sono por 21 dias, 

quando comparados ao grupo controle (F(6,60)=10,99 p<0,001). Além disso, enquanto 

as concentrações de epinefrina foram maiores somente no grupo restrito de sono 

por 21 dias (F(6,60)=4,56, p<0,001), nós observamos que as concentrações de 

norepinefrina estavam elevadam nos animais do grupo 48h, 72h, 96h e 21dias 

(F(6,60)=6,25, p<0,001) (Tabela 12).                              
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Para inferir sobre a neurotransmissão intra-hipotalâmica dos peptídeos 

envolvidos no controle do peso corporal e alimentação, nós determinamos os níveis 

de RNA mensageiro por meio da reação em cadeia da polimerase quantitativa. 

Observamos que apesar de não haver diferença nos níveis de expressão do 

receptor de insulina (F(6.48)=0,67 p=0,67) e da proteína relacionada ao peptídeo 

agouti (F(6.48)=1,57 p=0,17), a privação de sono modificou a expressão do 

neuropeptídeo Y (F(6.48)=16,34 p<0,0001), da prepró-orexina (F(6.48)=8,07 p<0,0001) 

e da pró-opiomelanocortina (F(6.48)=7,29 p<0,0001). Desta forma, a prépro-orexina, o 

precursor das orexinas, que são peptídeos relacionados tanto com a vigília como 

com a alimentação, aumentou os níveis de expressão desde as primeiras 24h até às 

96h de privação de sono, assim como nos animais restritos de sono por 21 dias. Por 

sua vez, o neuropeptídeo Y, o mais potente peptídeo orexígênico aumentou os 

níveis de expressão a partir de 48h até às 96h de privação de sono, mas não foram 

elevados nos animais restritos de sono por 21 dias. Em contrapartida, a pró-

opiomelanocortina, peptídeo precursor do hormônio estimulante do α-melanócito, um 

importante peptídeo anorexígênico, foi exclusivamente reduzido nos animais 

restritos de sono por 21 dias. 
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5 DISCUSSÃO
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5.1 EXPERIMENTO-1: Recuperação das migalhas durante a privação de sono 
 

Neste experimento, os animais mostraram um consumo alimentar estável e 

ganho de peso contínuo antes do período de privação de sono, sugerindo que as 

alterações no ambiente em si, isto é as alterações no piso, não produziram estresse 

de novidade. Todavia, observamos que ao se impedir o consumo das migalhas, com 

a introdução do sobrepiso ou água nas caixas experimentais, os animais aumentam 

a quantidade de ração removida do comedouro, consequentemente a quantidade de 

migalhas. De acordo com a maioria dos estudos prévios (Everson et al., 1989; 

Kushida et al., 1989; Suchecki & Tufik, 2000; Koban & Swinson, 2005; Koban et al., 

2006; Koban & Stewart, 2006), o peso corporal diminuiu continuamente durante a 

privação de sono e recuperou-se gradualmente com o término da privação (Figura 

14). Curiosamente, a maior redução do peso corporal ocorreu nas primeiras 24h de 

privação de sono, o que se correlacionou com a redução do consumo alimentar 

corrigido pelas migalhas recuperadas no mesmo período. Nas primeiras 24h do 

período de recuperação, o consumo alimentar foi menor do que o observado no 

período anterior à privação de sono (Figura 17). No entanto, durante a progressão 

do período de recuperação o consumo alimentar retornou aos valores pré-privação 

de sono, enquanto a recuperação do respectivo peso corporal ocorreu após o 

período de 7 dias. 

Interessantemente, nós encontramos um aumento na quantidade de ração 

removida do comedouro de 67% no quarto dia de privação de sono, semelhante às 

observações de 69% de aumento no consumo alimentar não corrigido pelas 

migalhas, descritos por Suchecki & Tufik (2000) para a técnica da plataforma 

múltipla. A análise diária da quantidade de ração removida do comedouro revelou 

uma redução nas primeiras 24h de recuperação do sono, porém nos dias seguintes 
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do rebote os valores foram equivalentes aos do período pré-privação de sono 

(Figura 16). Este mesmo perfil de alteração foi observado em outros estudos que 

utilizaram períodos maiores de privação de sono, incluindo aumento no consumo 

alimentar não corrigido pelas migalhas e uma súbita redução durante o período de 

recuperação (Koban & Swinson, 2005; Koban & Stewart, 2006).  

Nosso protocolo para a correção do consumo alimentar, nos permitiu recuperar 

em torno de 1,7 a 3g de migalhas de ração quando os animais estavam nas caixas 

experimentais com maravalha, porém após a introdução do sobrepiso de metal, a 

quantidade de migalhas aumentaram para 6,2 a 9,2g. Este aumento na quantidade 

de migalhas recuperadas, antes mesmo da privação de sono, foi acompanhado de 

aumento na quantidade de ração removida dos comedouros (Figuras 15 e 16). Estes 

dados sugerem que as migalhas compõem de forma significativa a quantidade total 

de ração ingerida no período de 24h, e no caso de não poderem ser acessadas, 

como ocorreu na condição do sobrepiso de metal e de privação de sono, 

quantidades adicionais de ração são removidas do comedouro para suprir as 

necessidades energéticas diárias. Desta forma, mais do que reforçar as afirmações 

de que as migalhas podem representar quantidade significativa da ração removida 

dos comedouros (Moran, 2005), nossos dados claramente demonstram a 

importância de se considerar as migalhas para a determinação do consumo 

alimentar durante a privação de sono.  

Todavia, durante a privação de sono a quantidade de migalhas recuperadas foi 

superior a todos os outros períodos experimentais (Figura 15). Duas hipóteses 

podem ser aventadas para explicar o aumento da quantidade de migalhas durante a 

privação de sono. Na primeira delas, a impossibilidade de consumir as migalhas, 

como acontece no sobrepiso de metal e durante a privação de sono, exige que mais 
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ração seja removida dos comedouros, o que por sua vez, também leva a um 

aumento da quantidade de migalhas. Na segunda hipótese, a privação de sono 

aumentaria o comportamento de roer mais do que a busca pela ração para atender a 

necessidades energéticas. De fato, alguns estudos têm demonstrado que a privação 

de sono potencializa o comportamento de roer e outros comportamentos 

estereotipados induzidos por agonistas dopaminérgicos (Tufik et al., 1978; Nez et al., 

1985), o que poderia estar relacionado ao aumento da isoforma D2 dos receptores 

dopaminérgicos estriatais, sugerido pela técnica de autorradiografia (Nunes et al., 

1994).  

A análise do consumo alimentar corrigido pelas migalhas desperdiçadas, em 

oposição à maioria dos estudos anteriores (Bhanot et al., 1989; Everson et al., 1989; 

Kushida et al., 1989; Suchecki & Tufik, 2000; Koban & Swinson, 2005; Koban et al., 

2006; Koban & Stewart, 2006), revelou que a privação de sono não é acompanhada 

de hiperfagia, mas ao contrário, observamos uma redução no consumo alimentar 

nas primeiras horas de privação de sono (Figura 17). A comparação dos nossos 

dados aos estudos que utilizaram comedouros adaptados para evitar o desperdício 

de ração, sugere que as diferenças observadas sejam conseqüência da inabilidade 

de consumir a ração peletizada nas condições experimentais da privação de sono. 

Elomaa (1979; 1981) não observou hiperfagia nem alteração do peso corporal após 

a privação de sono pela técnica da plataforma modificada pelo cuff. No entanto, 

nestes estudos os animais foram adaptados aos procedimentos por 14 dias, 

apresentando nos dias iniciais afagia e grande perda de peso. Considerando que 

somente após este período, os animais foram submetidos à privação de sono, é 

possível que a resistência à perda de peso observada possa envolver adaptações 

metabólicas ocorridas no período de adaptação, assim como um aprendizado da 
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obtenção de ração em tais condições experimentais. Curiosamente, o estudo de 

Bhanot et al., (1989) é o único encontrado que não só observou aumento do 

consumo alimentar, mas também um ganho de peso durante a privação de sono 

pela técnica da plataforma. Além do fato de que foram oferecidos aos animais 3 

tipos diferentes de ração (balanceada, rica em carboidratos e rica em proteínas), não 

podemos estabelecer as razões para a diferença entre este estudo e o nosso, ou 

com os demais estudos. Enquanto Bhanot et al., (1989) demonstraram um aumento 

no consumo da ração rica em carboidratos, Everson & Wehr (1993) demonstraram 

que ratos recebendo ração rica em carboidratos aumentaram a ingestão energética, 

sem evitar a perda de peso.  

Por outro lado, é bem conhecido que o estresse altera o comportamento 

alimentar de ratos. Desta forma, apesar dos modelos de estresse variarem 

amplamente em termos de respostas neuro-humorais e comportamentais, o estresse 

moderado, tal como o aperto da cauda e a restrição breve de movimento, pode 

aumentar o consumo alimentar (Badiani et al., 1996; Hawkins et al., 1994; 

Samarghandian et al., 2003) enquanto estresses mais intensos, como a restrição e o 

choque nas patas, diminuem o consumo alimentar e reduzem o ganho de peso 

corporal (Harris et al., 2002; Kant et al., 1997; Ricart-Jané et al.,2002; 

Papakonstantinou et al., 2003; Kuriyama et al., 2004). Nós, no entanto, observamos 

uma redução do consumo alimentar nos primeiros dias de privação de sono, que 

retornou aos valores pré-privação ainda durante esta fase, diferente do observado 

em resposta a outros estresses (Harris et al., 2002; Kant et al., 1997; Ricart-Jané et 

al.,2002; Papakonstantinou et al., 2003; Kuriyama et al., 2004).    

Durante a fase de recuperação do sono, os ratos mostraram uma redução 

significativa no consumo alimentar nas primeiras 24h (Figura 17). Reduções na 
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quantidade de ração consumida, a valores inferiores aos observados no período 

basal, também ocorreram durante a recuperação do sono de ratos privados pela 

técnica da plataforma, quando comedouros adaptados para evitar o desperdício de 

migalhas foram utilizados (Bhanot et al., 1989). Visto que após condições 

estressantes agudas, crônicas, e é claro, após a privação de sono, o tempo total de 

sono aumenta (rebote de sono) para compensar a perda prévia (Kant et al., 1995; 

Palma et al., 2000; Machado et al., 2004), uma conseqüência esperada é a 

diminuição do tempo disponível para a alimentação. 

É importante destacar que, apesar de trabalhoso, o protocolo proposto se 

mostrou eficiente para estimarmos as migalhas recuperadas da água. No entanto, a 

correção da massa de migalhas pela curva padrão de recuperação é essencial neste 

procedimento, visto que somente cerca de 60% da ração pode ser recuperada da 

água. Por sua vez, a eficiência deste protocolo pôde ser confirmada ao se comparar 

a quantidade de migalhas recuperadas nas fases com o sobrepiso de metal sem 

água (SPM) e com água (SPMa), pois observamos quantidades bastante 

semelhantes de migalhas em ambas as fases. 

 

5.2 EXPERIMENTO-2: Comportamento estereotipado de roer induzido pela 
privação de sono 

 

Neste experimento em que oferecemos aos animais blocos de madeira para 

avaliar o comportamento de roer, nós observamos alterações marcantes ao longo do 

protocolo (Figura 19). O comportamento de roer os blocos de madeira foi pequeno 

antes da privação de sono e durante as primeiras 24h de privação, mas aumentou a 

partir das 48h, alcançando os maiores níveis nas 72h e 96h de privação. Este 

comportamento, no entanto, retornou rapidamente aos valores equivalentes ao basal 
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durante a recuperação de sono (Figura 20). O roer é conhecido como um 

comportamento oral estereotipado que pode ser induzido por várias drogas 

psicoestimulantes em ratos. Em particular, o agonista dopaminérgico apomorfina 

induz a locomoção, o farejar, o lamber ou o roer dependendo da dose administrada 

(Ellenbroek & Cools, 2002). A privação de sono pela técnica da plataforma em ratos, 

é conhecida por ser mais estressante comparada ao disco-sobre-a-água 

(Rechtschaffen & Bergmann, 2002; Vertes et al., 2000; Landis, 2005). Desta forma, 

enquanto vários estresses ou mesmo a administração de glicocorticóides induzem a 

liberação de dopamina (Castro et al., 2001; Piazza et al.,1996), agonistas 

dopaminérgicos ativam o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Borowsky et al., 1992), o 

que em conjunto sugere uma interação recíproca entre os dois sistemas para o 

comportamento de roer induzido pela privação de sono. 

Curiosamente, ratos hiper-responsivos para o roer induzido por apomorfina, 

apresentam concentrações elevadas do hormônio adrenocorticotrópico plasmático, 

reforçando o envolvimento do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal neste 

comportamento (Rots et al., 1996). Como já mencionado, a privação de sono 

aumenta os comportamentos estereotipados induzidos por apomorfina, incluindo o 

roer (Tufik et al., 1978). Esta supersensibilidade comportamental à apomorfina em 

ratos privados de sono foi subseqüentemente corroborada pela demonstração de 

aumento da densidade dos receptores dopaminérgicos D2 no estriado (Nunes et 

al.,1994). Desta forma, apesar da demonstração de que a administração de 

dexametasona bloqueia o efeito potencializador da privação de sono sobre o roer 

induzido por apomorfina (Nez et al.,1985), o mecanismo pelo qual a privação de 

sono aumenta o roer não estimulado ainda deve ser esclarecido e, particularmente, 

como o estresse participa deste processo de estereotipia oral. 
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Em nosso experimento, a possibilidade de roer os blocos de madeira evitou 

tanto o aumento na quantidade de ração removida dos comedouros quanto a de 

migalhas recuperadas (Figuras 21 e 22). Nós encontramos, porém, um pequeno 

aumento nas migalhas recuperadas nos animais com os blocos de madeira a partir 

de 24h, que foi mantido estável até as 96h de privação de sono. Provavelmente, 

este aumento pode representar as migalhas que caem na água durante o processo 

natural de alimentação, o qual também foi observado no experimento anterior 

quando os animais estavam sobre o piso de metal (Martins et al., 2006). Por outro 

lado, enquanto a quantidade de ração removida não se alterou nos animais do grupo 

com blocos de madeira, o grupo privado de sono convencionalmente apresentou um 

aumento a partir de 48h de privação, exatamente quando o outro grupo aumenta o 

comportamento de roer dos blocos de madeira (Figura 19 e 20). Isto sugere que 

após as 48h de privação de sono há um aumento na motivação para o roer e que, 

na ausência dos blocos de madeira, os ratos roem os péletes de ração. 

Pela primeira vez, é demonstrado que a privação de sono exacerba o 

comportamento de roer não estimulado em ratos. Possivelmente, isso se deva ao 

fato de que a utilização de comedouros desenvolvidos para minimizar o desperdício 

de ração durante a privação de sono pela técnica do disco-sobre-a-água ou pela 

técnica da plataforma em ratos (Elomaa, 1981; Bhanot et al., 1989; Everson et al, 

1989; Kushida et al., 1989) não permitiu a expressão desse comportamento. Por 

outro lado, não considerar as migalhas quanto se utiliza comedouros não adaptados, 

pode resultar na superestimação do consumo alimentar, como observado nos 

animais dos grupos controles (plataforma larga - ∅15cm) expostos ao mesmo 

ambiente de privação de sono (Koban & Stewart, 2006). Desta forma, os 

procedimentos experimentais utilizados para a determinação do consumo alimentar 
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nestes estudos, não permitiram a avaliação do comportamento de roer induzido pela 

privação de sono, o que foi demonstrado claramente em nossos experimentos, 

podendo assim ter levado à subjugação do desperdício das migalhas durante a 

privação de sono. 

Os dados atuais sustentam nossas observações prévias de que não considerar 

as migalhas da ração pode superestimar o consumo alimentar durante a privação de 

sono pela técnica da plataforma em ratos (Martins et al., 2006). Eles também 

indicam que o comportamento de roer estereotipado deve ser incluído à crescente 

lista de comportamentos perturbados pela privação de sono. Além disso, 

observamos que o aumento na quantidade das migalhas durante a privação de sono 

é devido principalmente ao comportamento estereotipado de roer e, em menor 

extensão, reflete o esforço para compensar a perda das migalhas comestíveis na 

água. Estes dados, no entanto, mostram que mesmo se objetos estiverem 

disponíveis para serem roídos, a redução inicial do consumo alimentar continua 

ocorrendo, o que, por sua vez responde pela maior parte da perda de peso ocorrida 

durante as 96h de privação de sono.  

 

5.3 EXPERIMENTO-3: Repercussão metabólica e endócrina da privação de 
sono em ratos alimentados com a dieta convencional 

 

Neste experimento, reproduzimos novamente os dados de redução transitória do 

consumo alimentar corrigido pelas migalhas desperdiçadas, durante a privação de 

sono pela técnica da plataforma, a qual foi acompanhada da maior perda de peso 

(Figura 28). Todavia, enquanto alguns autores sugerem que animais mantidos nas 

caixas moradias não são bons grupos controles para animais privados de sono, a 

dificuldade de se obter a quantidade de ração necessária para manter o peso 



 123

corporal durante a privação de sono pode estar envolvida nas alterações 

intermediárias no consumo alimentar, no peso corporal, nos hormônios e na 

expressão gênica observadas nos animais controle de plataforma larga ou do disco-

sobre-a-água (Kushida et al., 1989; Everson et al., 1989; Bergmann et al., 1989; 

Cirelli and Tononi, 2004; Koban and Stewart, 2005; Koban et al., 2006). 

Considerando que o peso do estômago e os estoques de glicogênio hepático 

variam circadianamente associados ao ciclo alimentação/jejum, espera-se observar 

os maiores valores para ambos os parâmetros na transição escuro-claro em ratos 

alimentados ad libitum com ração convencional (Armstrong et al., 1978; Escobar et 

al., 1998; Martínez-Merlos et al., 2004). Desta forma, em conseqüência à redução do 

consumo alimentar, os ratos do grupo PS-96h apresentaram reduções no peso do 

estômago e do estoque e glicogênio hepático (Tabela 1 e Figura 26). Apesar de não 

ser modificado ao longo de ciclos de vigília-sono espontâneo (Karnovsky et 

al.,1983), ou após 6 horas de privação (Gip et al., 2004), reduções dos estoques de 

glicogênio hepático também foram observadas após outros estresses agudos (Det et 

al., 1978) ou repetidos, os quais também levam a reduções no consumo alimentar 

(Németh & Hepa, 1978). Entretanto, apesar das reduções no consumo e do peso de 

estômago, os estoques de glicogênio hepático nos animais do grupo rebote foram 

semelhantes aos do grupo controle (Tabela 1 e Figura 26) o que poderia ser 

explicado pelo aumento da captação de glicose pelo fígado durante o período de 

recuperação. Estudos prévios mostraram que após 7 dias de privação de sono total 

pelo método do disco-sobre-a-água os ratos apresentam um aumento da captação 

de glicose no teste de tolerância a glicose (Everson et al., 1989), assim como após o 

estresse de imobilização repetitivo (Zhou et al., 1999). Além disso, a captação de 

glicose pelo fígado foi maior nas primeiras 24h após o término do estresse, o que 
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permitiu elevar o glicogênio hepático sem que houvesse alimentação compensatória 

(Zhou et al., 2001). 

Apesar de que outros fatores possam influenciar o peso do estômago e o 

glicogênio hepático, como por exemplo a alteração no padrão circadiano de 

alimentação, como anteriormente descrito (Elomaa, 1981), o déficit energético 

induzido pela privação de sono é sustentado pelas alterações nos parâmetros 

sangüíneos. Os ratos do grupo PS-96h alimentados com a ração peletizada 

apresentam um aumento na concentração dos corpos cetônicos e do colesterol de 

alta densidade (HDL), além da redução nas de triacilgliceróis. A glicose e o lactato, 

no entanto, se mantiveram semelhantes ao grupo controle (Tabela 1). Não só 

reduções nas concentrações dos triacilgliceróis e aumentos nas de colesterol HDL 

foram observados em humanos privados de sono por 72-80h (Ilan et al., 1992), mas 

também em ratos privados pela técnica das plataformas múltiplas por 96h (Andersen 

et al., 2004). Estas alterações são freqüentemente vistas após perda de peso 

induzida pelo jejum, incluindo o aumento nas concentrações dos corpos cetônicos e 

redução nas de triacilgliceróis (van der Wal et al., 1998; Vilà et al., 1999), reforçando 

assim a hipótese de aumento no metabolismo de lipídeos. Outras condições 

estressantes associadas à redução do consumo alimentar e do peso corporal 

também resultam na redução das concentrações de triacilgliceróis e aumento nas 

concentrações de corpos cetônicos (Ricart-Jané et al., 2002).  

Compatível com o reduzido consumo alimentar e a importante perda de peso 

dos ratos privados de sono e alimentados com a ração convencional, nós 

encontramos uma redução das concentrações circulantes de insulina e leptina, 

enquanto as de grelina, glucagon e corticosterona aumentaram no grupo PS-96h 

(Tabela 2). Elevações nas concentrações circulantes de corticosterona foram 
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descritas para ratos privados de sono a partir de 24h até às 96h (Suchecki et al., 

1998; Suchecki & Tufik, 2000; Papakonstantinou et al., 2003; Andersen et al., 2005). 

Da mesma forma, as concentrações circulantes de leptina e de insulina foram 

reduzidas após 4-5 dias de privação de sono pela técnica da plataforma e do disco-

sobre-a-água (Everson and Crowley, 2004; Koban and Swinson, 2005; Hipólide et 

al., 2006). Em humanos, a perda de sono foi associada ao aumento do apetite e do 

índice de massa corporal, que foram relacionados com reduções nas concentrações 

de leptina e aumento nas de grelina (Mullington et al. 2003; Guilleminault et al. 2003; 

Spiegel et al. 2004; Taheri et al. 2004), porém com redução na tolerância à glicose 

(Spiegel et al., 1999). 

Reimund (1994) teorizou que uma das conseqüências da vigília prolongada seria 

a ocorrência do estresse oxidativo no sistema nervoso central. Neste sentido, 

D’Almeida et al., ao verificar os marcadores de estresse oxidativo em homogenatos 

de cérebros de ratos privados de sono por 96h encontraram apenas reduções 

inespecíficas na concentração da glutationa total (D’Almeida et al., 1997), porém a 

análise regional mostrou que redução da glutationa ocorre especificamente no 

hipotálamo destes animais (D’Almeida et al., 1998). Gopalakrishnan et al. (2004), no 

entanto, realizaram a privação de sono total por 3 a 11 dias e não encontraram 

alterações nas concentrações de glutationa, ou mesmo em outros marcadores de 

estresse oxidativo.  

No presente estudo, a investigação dos efeitos da privação de sono sobre os 

marcadores de estresse oxidativo foi estendida para outros sistemas. Desta forma, a 

avaliação de marcadores de estresse oxidativo sangüíneos revelou uma redução 

nas concentrações de glutationa total eritrocitária, porém sem alteração nos níveis 

plasmáticos de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e na atividade 
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das enzimas antioxidantes eritrocitárias catalase, superóxido dismutase e glutationa 

peroxidase. Estudo anterior do nosso laboratório também não mostrou alteração nos 

níveis de TBARS plasmáticos em decorrência da privação de sono (Oliveira et al., 

2002). No fígado, a privação de sono por 96h levou a reduções da glutationa total, 

nos níveis de TBARS e da atividade da catalase.  

Apesar de Gopalakrishnan et al., (2004) não ter encontrado alteração nos 

marcadores de estresse oxidativo no cérebro, no fígado e no músculo de ratos 

privados de sono pela técnica do disco-sobre-a-água por 3-14 dias, Everson et al., 

(2005) mostraram por meio da mesma técnica, que os animais privados de sono 

total por até 10 dias também apresentaram reduções na glutationa total e da 

atividade da catalase hepáticas já a partir de 5 dias de privação. Estes autores, 

assim como em nosso estudo, também não observaram alterações da atividade da 

glutationa peroxidase hepática (Everson et al., 2005). Além disso, enquanto em 

nosso experimento 24h de rebote não foram suficientes para a recuperação das 

alterações observadas, a redução da glutationa total e da atividade da catalase 

hepáticas foram revertidas após 48h de recuperação de animais privados pelo disco-

sobre-a água (Everson et al., 2005). 

Embora as alterações no sistema antioxidante, isto é, a redução da glutationa 

total e da atividade da catalase, possam sugerir maior susceptibilidade aos danos 

causados pelas espécies reativas de oxigênio, a redução dos níveis hepáticos de 

TBARS é contrária a tal hipótese. Desta forma, as correlações encontradas entre a 

perda de peso com os marcadores de estresse oxidativo (Quadro 1), exclusivamente 

alterados pela privação de sono, apontam o déficit energético como o principal 

modulador destas alterações. Dois outros fatores reforçam tal hipótese: 1) apesar 

das alterações da glutationa total hepática após 5 ou 10 dias de privação de sono, 
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observadas por Everson et al., (2005), a atividade da glutationa redutase, enzima 

envolvida na regeneração para a forma antioxidante da glutationa (glutationa 

reduzida), não foi modificada nestas condições (Everson et al., 2005); 2) alterações 

teciduais na concentração de glutationa e na atividade da catalase também foram 

observadas após 72h de jejum (Wohaieb & Godin, 1987). 

Para confirmar as conseqüências da privação de sono sobre a integridade 

hepática, nós investigamos as alterações na atividade das enzimas séricas alanina-

aminotransferase e aspartato-aminotransferase. Estas são usadas clinicamente 

como marcadoras da agressão hepática, já que o aumento destas enzimas na 

circulação geralmente é devido à lesão da membrana celular ou ao extravasamento 

citoplasmático. Embora as alterações observadas na aspartato-aminotransferase 

não tenham sido significativas, a atividade da alanina-aminotransferase aumentou 

nos animais do grupo PS-96h e rebote. Alterações semelhantes, porém mais 

intensas, foram observadas após a privação de sono total pela técnica do disco-

sobre-a-água em ratos (Everson, et al., 2005) e também após 72-80h de privação de 

sono em humanos (Ilan et al, 1992). 

Observamos também que os ratos privados de sono por 96h apresentaram 

concentrações sangüíneas elevadas de fibrinogênio e proteína-C reativa, ambos 

envolvidos na resposta inflamatória de fase aguda. No entanto, a possível agressão 

hepática sugerida pelo aumento das aminotransferases e das proteínas de fase 

aguda não foi confirmada na análise anatomopatológica (Figura 27), também 

reforçado pela redução da interleucina 6 nos animais dos grupos PS-96h e rebote 

(Tabela 5). Nossos dados, no entanto, estão de acordo com a redução das 

concentrações circulantes de interleucina 6 observadas após um programa de 

emagrecimento de humanos obesos (Bougoulia et al., 2006), assim como a 
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ausência de lesão hepática em ratos após a privação prolongada de sono total ou 

paradoxal (Kushida, et al., 1898; Everson, 1993). 

  

5.4 EXPERIMENTO-4: Repercussão metabólica e endócrina da privação de 
sono em ratos alimentados com uma dieta líquida 

 

Neste experimento, oferecemos uma dieta líquida a fim de facilitar o acesso à 

ração e evitar as reduções do consumo alimentar observadas em ratos recebendo a 

ração peletizada convencional durante a privação de sono. De fato, ratos recebendo 

a dieta líquida apresentaram somente uma discreta redução do peso corporal, 

enquanto o consumo alimentar foi estável até 48h, porém subitamente houve um 

aumento a partir de 72h de privação (Figuras 28 e 29). Desta forma, estes dados 

sugerem que o acesso laborioso à ração pode reduzir o consumo alimentar e 

contribuir para o balanço energético negativo, refletido na maior perda de peso em 

ratos recebendo ração convencional quando comparados a ratos alimentados com 

dieta líquida. No entanto, Hanlon et al., (2005) também privaram de sono ratos 

recebendo dieta líquida, mas somente observaram um aumento muito discreto do 

consumo alimentar, porém, acompanhado por um decréscimo importante do peso 

corporal. Embora nós não sejamos capazes de explicar a razão exata da diferença 

entre os nossos dados e os dados de Hanlon et al., (2005), esta diferença sugere 

que mais do que a preparação da ração, outros fatores podem modificar o 

comportamento alimentar de ratos privados de sono, incluindo a palatabilidade, a 

composição ou mesmo os comedouros, os quais em nosso estudo foram 

desenvolvidos para fornecer a ração horizontalmente (Figura 10).  

Apesar da diferença no consumo alimentar entre os ratos recebendo a dieta 

sólida e a dieta líquida durante a privação de sono observada neste experimento, o 
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consumo alimentar no período de rebote dos animais recebendo a dieta líquida 

também foi menor e o peso corporal não foi diferente do observado no período 0h e 

96h (Figuras 28 e 29). Este mesmo tipo de resposta também foi observado por 

outros autores após períodos curtos de privação de sono, quando o consumo 

alimentar foi reduzido e o tempo do sono de ondas lentas e do sono paradoxal foram 

aumentados (Bodosi et al., 2004). 

As modificações do consumo de ração líquida durante a privação de sono e 

rebote, não foram acompanhados de mudança no peso do estômago, assim como 

na glicemia e na lacticemia (Tabela 6 e Figura 29). Considerando isto, nossos dados 

sugerem que a relação entre o peso do estômago e o comportamento alimentar não 

ocorre da mesma forma para animais recebendo dieta líquida ad libitum. 

Provavelmente, a razão para a falta de variação no peso do estômago está 

relacionada com o esvaziamento gástrico mais rápido que ocorre com a dieta líquida 

comparado à sólida, visto que a ração sólida apresenta um padrão linear, enquanto 

para a dieta líquida o esvaziamento gástrico é mono-exponencial (Jones et al., 

2002). 

Curiosamente, os animais alimentados com a dieta líquida, apresentaram 

redução dos estoques de glicogênio hepático apesar da hiperfagia durante as 96 

horas de privação de sono, porém se recuperaram mesmo com a hipofagia durante 

o rebote (Tabela 6 e Figura 29). Os ratos privados de sono por 96h e alimentados 

com a dieta líquida também apresentaram a redução nas concentrações circulantes 

de triacilgliceróis, porém, diferente dos animais recebendo ração peletizada, o 

colesterol HDL reduziu nos animais dos grupos PS-96h e rebote (Tabela 6). Estes 

dados apontam que apesar dos animais apresentarem hiperfagia a partir das 72h de 

privação de sono, houve um balanço energético negativo ao final das 96h de 
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privação. Comparados aos animais que receberam dieta sólida, aqueles que 

receberam dieta líquida tiveram uma resposta hormonal relativamente menos 

intensa após as 96h de privação de sono. Apesar das concentrações de glucagon e 

de corticosterona aumentarem e a de leptina reduzir, não observamos alterações 

nas concentrações de insulina e de grelina nos animais do grupo PS-96h recebendo 

dieta líquida (Tabela 7). Compatível com o menor déficit energético, os animais 

alimentados com a dieta liquida também não apresentaram alterações das 

aminotransferases, das proteínas de fase aguda e do TBARS hepático, além disso, 

a redução da glutationa total hepática também foi menos intensa do que nos animais 

alimentados com a dieta convencional (Tabela 8). 

 

5.5 EXPERIMENTO-5: Repercussão endócrina e metabólica da privação de 
sono em ratos alimentados com uma dieta hipercalórica 

 

Neste experimento, apesar do aumento na densidade energética e na 

palatabilidade proporcionados pela dieta hipercalórica, durante a privação de sono 

os animais perderam peso corporal (Figura 30), havendo uma tendência de aumento 

na quantidade de ração removida do comedouro (Figura 31). Visto que não foi 

possível recuperarmos as migalhas de ração, devido às suas características, não foi 

possível determinarmos o consumo de ração hipercalórica durante a privação de 

sono. Nossos dados estão de acordo com o estudo de Everson & Wehr (1993), em 

que animais recebendo uma dieta rica em carboidratos, apresentaram um aumento 

no consumo alimentar; entretanto o peso corporal reduziu ao longo da privação 

prolongada de sono total pelo disco-sobre-a-água. Bhanot et al.(1989), no entanto, 

utilizaram a técnica da plataforma para privar de sono ratos recebendo três tipos 

diferentes de ração ao mesmo tempo, isto é, ração balanceada, rica em carboidratos 
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e rica em proteínas. Curiosamente, estes autores demonstraram que os animais 

ganharam peso, e preferencialmente aumentaram o consumo de ração rica em 

carboidratos durante os 3 dias de privação de sono (Bhanot et al., 1989). 

Assim como os animais alimentados com a dieta convencional no experimento 

3, os animais recebendo a dieta hipercalórica dos grupos PS-96h e rebote 

apresentaram redução no peso do estômago. A dieta hipercalórica também não 

evitou a redução dos estoques do glicogênio e da concentração de triacilgliceróis. 

Por outro lado, observamos um aumento na concentração dos corpos cetônicos e do 

colesterol HDL (Tabela 9). Observamos ainda aumentos nas concentrações de 

glucagon, grelina e corticosterona, além da redução de leptina no grupo de animais 

privados de sono por 96h. Curiosamente, os animais alimentados com a dieta 

hipercalórica apresentaram concentrações maiores de insulina, enquanto a leptina e 

a adiponectina estavam reduzidas no grupo rebote (Tabela 10). É importante 

ressaltar, que a dieta hipercalórica utilizada apresenta uma contribuição energética 

maior por parte dos lipídeos quando comparada com as dietas convencional ou 

líquida oferecidas nos experimentos anteriores.  

Dados da literatura mostraram que, da mesma foram que os animais privados de 

sono, ratos alimentados com dieta hiperlipídica quando submetidos ao estresse de 

restrição também continuam apresentando a hipofagia e a perda de peso 

observadas em animais recebendo a ração convencional (Harris et al., 1998). Além 

disso, 24h após o término do estresse enquanto a captação de glicose está 

aumentada pelo fígado, no tecido adiposo e o músculo o metabolismo da glicose 

está reduzido (Zhou et al., 2001), o que pode contribuir para as alterações das 

adipocinas observadas durante o rebote. Ratos alimentados com dieta hiperlipídica 

desenvolvem hipersecreção de insulina induzida por glicose, mecanismo que 
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envolve a redução do tônus simpático para as células beta do pâncreas (Cruciani-

Guglielmacci et al., 2005). Portanto, o aumento da concentração de insulina 

circulante nos animais do grupo rebote parece ser uma resposta à redução do tônus 

simpático durante o período de recuperação do sono, o que não foi observado nos 

animais privados por 96h em virtude da ativação simpática induzida pela falta de 

sono. 

 

5.6 EXPERIMENTO-6: Repercussão endócrina, metabólica e molecular de 
ratos privados de sono por diferentes períodos e alimentados com uma 
dieta líquida 

 

No último experimento, a análise do peso corporal e do consumo alimentar 

novamente confirmou que ratos recebendo a dieta líquida apresentam somente uma 

discreta redução do peso corporal, que não se mostrou significativa comparada ao 

respectivo peso corporal pré-privação de sono (Figura 32). O consumo alimentar, 

por sua vez, foi estável até 48h, porém subitamente aumentou a partir de 72h de 

privação (Figura 33). Durante o rebote, o consumo alimentar foi significativamente 

reduzido como observado em todos os outros experimentos anteriores. No entanto, 

os animais restritos de sono, não apresentaram diferenças no peso corporal, nem 

tão pouco no consumo alimentar ao final dos 21 dias.  

Também não observamos alteração no peso do estômago em nenhum dos 

grupos estudados, ou mesmo para as concentrações de glicose, corpos cetônicos e 

colesterol HDL. Todavia, verificamos que a redução dos estoques de glicogênio 

hepático ocorreu já nos animais privados de sono por 48h e se estendeu até as 96h 

de privação. Entretanto, os estoques de glicogênio nos animais do grupo restritos de 

sono por 21 dias e do grupo rebote não foram diferentes do grupo controle. A 

concentração de triacilgliceróis foi reduzida somente nos grupos 72h e 96h de 
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privação de sono. Estes dados em conjunto reforçam os achados anteriores de que 

a privação de sono induz um déficit energético, porém as alterações metabólicas são 

menos intensas e envolvem especialmente o glicogênio hepático e os triacilgliceróis 

(Tabela 11). 

Alterações nas concentrações de insulina e de grelina não foram observadas em 

nenhum dos grupos estudados neste experimento. Todavia, assim como observado 

para o glicogênio hepático, a concentração de glucagon aumentou nos animais 

privados por 48h, 72h e 96h, porém não foi alterada nos animais restritos de sono 

por 21 dias. Curiosamente, a concentração de norepinefrina apresentou um perfil 

semelhante à alteração do glucagon, isto é, elevando-se nos animais privados de 

sono por 48h, 72h e 96h, porém retornando aos valores do grupo controle durante o 

rebote. Concentrações de norepinefrina e epinefrina elevadas nos animais restritos 

de sono por 21 dias foram encontradas (Tabela 12). 

Como havia sido mostrado anteriormente (Andersen et al., 2005), a 

concentração de corticosterona aumentou nos animais do grupo 24h e permaneceu 

elevada nos grupos 48h, 72 e 96h, assim como no grupo restrito de sono por 21 

dias. Apesar de não haver modificação importante na concentração de 

corticosterona, ratos privados de sono total ou paradoxal pelo disco-sobre-a-água 

também apresentaram, já nas fases iniciais, níveis elevados da norepinefrina e 

epinefrina (Bergmann et al., 1989). Inesperada, no entanto, foi a redução transitória 

das concentrações de adiponectina, observadas nos animais dos grupos privados de 

sono por 48h e 72h. Por último, a concentração de leptina circulante somente 

reduziu significativamente nos animais do grupo 96h e rebote.  

Buscando determinar o(s) fator(es) envolvido(s) no comportamento hiperfágico 

induzido pela privação de sono, avaliamos a expressão de alguns peptídeos 
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hipotalâmicos envolvidos no controle da homeostase energética corporal. Nós não 

observamos alterações nos níveis de RNAm  do receptor de insulina e do peptídeo 

relacionado ao agouti em nenhum dos grupos estudados (Tabela 13). No entanto, os 

níveis de RNAm do peptídeo precursor das orexinas, a prepró-orexina, estavam 

elevados nos grupos 24h, 48h, 72h e 96h de privação de sono, bem como nos 

animais do grupo restrito de sono por 21 dias. Além disso, os níveis de RNAm do 

neuropeptídeo Y, estavam elevados nos animais dos grupos 48h, 72h e 96h, mas 

não no grupo restrito de sono por 21 dias. Interessantemente, somente os animais 

do grupo restrito de sono por 21 dias apresentaram reduções nos níveis de RNAm 

para a pró-opiomelanocortina hipotalâmica.  

No único estudo encontrado, Koban et al. (2006) verificaram os efeitos da 

privação de sono na expressão dos peptídeos hipotalâmicos. Eles encontraram um 

aumento de RNAm do neuropeptídeo Y no núcleo arqueado de ratos privados de 

sono pela técnica da plataforma por 5 e 10 dias. Um perfil de resposta semelhante 

ao nosso também foi observado para a expressão da pró-opiomelanocortina, que foi 

significativamente reduzida apenas nos animais privados de sono por 20 dias 

(Koban et al., 2006). Além disso, Koban et al., (2006) verificaram que a expressão 

do hormônio liberador de corticotropina no núcleo paraventricular, atingiu os maiores 

níveis após 5 dias, mas estes foram reduzidos após 10 e 20 dias. Apesar de não 

significativo, nós observamos um aumento de RNAm hipotalâmico da pró-

opiomelanocortina nas primeiras 24h de privação de sono, o que progressivamente 

diminuiu até ser significativamente diferente após 21 dias de restrição de sono.  

Apesar das demonstrações de que a resistência insulínica hipotalâmica está 

envolvida na regulação da glicogenólise hepática e da hiperfagia (Obici et al., 2002), 

nós não encontramos variação na expressão do receptor de insulina no hipotálamo. 
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Nós também falhamos em demonstrar alterações na expressão do peptídeo 

relacionado ao agouti, embora seja um peptídeo co-localizado com o neuropeptídeo 

Y e envolvido no aumento do consumo alimentar, por antagonizar os efeitos 

anorexigênicos do hormônio estimulante do α-melanócito (Schwartz et al., 2000; 

Schwartz & Porte Jr., 2005).  

Previamente, nós demonstramos que 6h e 96h de privação de sono pela técnica 

da plataforma, evitaram a queda na concentração de orexina-A no líquido 

cefalorraquidiano prevista para o período inativo de ratos (Pedrazzoli et al., 2004). 

Todavia, nós também observamos que a atividade locomotora forçada por 50 

minutos também foi capaz de aumentar a concentração da orexina-A no líquido 

cefalorraquidiano de ratos durante o período inativo, enquanto a imobilização por 8h 

foi capaz de reduzi-la durante a fase ativa (Martins et al., 2004). Ambas as 

observações estão de acordo com pelo menos duas das principais funções que têm 

sido atribuídas às orexinas, isto é, controle do sono paradoxal e ativação 

comportamental acompanhada de atividade locomotora (Mileykovskiy et al., 2005). 

De qualquer forma, embora a privação de sono total por 6h não tenha alterado os 

níveis hipotalâmicos do RNAm de prepró-orexina (Taheri et al., 2000), ou mesmo a 

análise por hibridização in situ resultou em aumento não significativo após 96h de 

sono paradoxal (D’Almeida et al., 2004), nós verificamos que a privação de sono a 

partir de 24h estimula a sua expressão hipotalâmica. 

 

5.7 DISCUSSÃO GERAL 

 

De forma geral, a estratégia mais usada para avaliar o consumo alimentar de 

animais de experimentação, tem sido por meio da determinação da diferença entre o 
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peso de ração oferecida e a restante ao final de um período conhecido. No entanto, 

quando rações peletizadas ou em pó são oferecidas, é importante estar atento às 

migalhas, visto que elas podem representar uma proporção significativa do peso da 

ração removida dos comedouros (Moran, 2005). Desta forma, alguns estudos têm 

incluído nas suas metodologias comedouros desenvolvidos para evitar o desperdício 

de ração e a perda de migalhas (Elomaa 1981; Bhanot et al., 1989; Everson et al., 

1989; Kushida et al., 1989), porém outros têm descrito o paradoxo hiperfagia/perda 

de peso sem computar o desperdício de ração (Suchecki & Tufik, 2000; Koban & 

Swinson, 2005; Koban et al., 2006; Koban & Stewart, 2006). 

Para contornar este problema, nós desenvolvemos uma estratégia de coleta das 

migalhas, e por meio de uma curva padrão, determinamos a massa de ração 

desperdiçada, para posteriormente estimarmos o consumo alimentar durante a 

privação. Ao quantificar as migalhas, nós verificamos no primeiro experimento que 

uma vez descontada a massa de migalhas desperdiçadas da ração removida dos 

comedouros, a privação de sono induziu uma redução transitória no consumo 

alimentar, que foi acompanha da maior extensão da perda de peso observada em 

96h de privação de sono (Martins et al., 2006). Nossos experimentos demonstram 

que durante a privação de sono há um aumento da quantidade de ração removida 

dos comedouros e das migalhas desperdiças, o que confirma a hipótese de 

superestimação do consumo alimentar quando não se utiliza comedouros 

desenvolvidos para evitar o desperdício (Hanlon et al., 2005; Koban & Stewart, 

2006). O desperdício de ração pode ser uma das razões do aumento no consumo 

alimentar não corrigido pelas migalhas (comida removida), observada nos grupos 

controle expostos ao mesmo ambiente de privação de sono sob plataformas 

controles (∅15cm) (Koban & Stewart, 2006).  
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Pela primeira vez, demonstramos também que a privação de sono induz um 

comportamento estereotipado de roer não estimulado por fármacos, estabelecendo 

assim que o desperdício de ração ocorre especialmente pelo roer estereotipado, 

porém fatores metodológicos também contribuem em menor grau. O comportamento 

estereotipado é frequentemente visto em situações altamente estimulantes, sob 

condições inadequadas de moradia e tem sido proposto servir como um mecanismo 

de adaptação para reduzir o estresse (Würbel & Stauffacher, 1996). Além disso, 

enquanto a estereotipia oral em ratos parece depender da interação funcional entre 

os receptores D1 e D2 dopaminérgicos (Arnt et al., 1988), os neurônios 

dopaminérgicos expressam receptores de corticosteróides (Häfstrand et al., 1986) e 

vários comportamentos mediados pela dopamina são facilitados pelos 

glicocorticóides (Marinelli & Piazza, 2002). Por sua vez, a perda de sono é 

reconhecida como altamente estressante para humanos e animais de 

experimentação, independente da técnica de privação utilizada (Suchecki & Tufik, 

2000; Redwine et al., 2000; Meerlo et al., 2002; Suchecki et al, 2003; 

Papakonstantinou et al., 2003). Portanto, as elevadas concentrações de 

glicocorticóides observadas durante a privação de sono e a demonstração de 

aumento dos receptores dopaminérgicos estriatais após a privação de sono (Hamdi 

et al., 1993; Nunes et al., 1994), reforçam o envolvimento das alterações no sistema 

dopaminérgico na estereotipia oral observada durante a privação de sono. 

Apesar do paradoxo hiperfagia/perda de peso descrito em ratos privados de 

sono, nossos dados apontam que a privação de sono pela técnica da plataforma tem 

um efeito inibitório agudo sobre o consumo alimentar de ratos recebendo ração 

peletizada, porém esta inibição não é sustentada após as primeiras 24h de privação 

de sono, como é observado para outros tipos de estresse (Kant et al., 1997; Ricart-
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Jané et al., 2002; Papakonstantinou et al., 2003; Kuriyama & Shibasaki, 2004). Esta 

seqüência de eventos sugere que apesar do efeito anorético do estresse, o balanço 

energético negativo, refletido pela considerável perda de peso corporal, aciona os 

mecanismos fisiológicos para o aumento do consumo alimentar, todavia este 

aumento não é suficiente para atender o gasto energético, visto que o peso corporal 

não se recupera durante o período subseqüente de privação de sono. 

A diferença na resposta do consumo alimentar entre os dados obtidos com a 

técnica do disco-sobre-a-água e os nossos pode envolver diferenças na escala de 

tempo das medidas e na demanda energética. Primeiro, os dados dos estudos com 

o disco-sobre-a-água são apresentados como média de 4-9 dias de privação de 

sono (Everson et al., 1989; Kushida et al., 1989), e como observado na figura 17 a 

média do consumo alimentar para os 5 dias de privação de sono também não 

demonstrou a redução do consumo alimentar observada na análise diária. Segundo, 

a demanda de movimento imposta pelo método do disco-sobre-a-água pode 

aumentar o gasto energético acima do que a técnica da plataforma o faria, 

prevenindo assim a redução inicial do consumo alimentar observada pela técnica da 

plataforma.  

Em humanos, a perda de sono é associada com o aumento do consumo 

alimentar e maior índice de massa corpórea (Hasler et al., 2004; Taheri et al., 2004; 

Vorona et al., 2005; Spiegel et al., 2004). Isto sugere fortemente que as razões pelas 

quais a privação de sono induz alterações no consumo alimentar de ratos sejam 

diferentes dos fatores que atuam em humanos. Vários fatores podem estar 

envolvidos na diferença entre humanos e ratos neste contexto, incluindo a taxa 

metabólica, a impossibilidade de variação na densidade energética dos alimentos, e 

dificuldade dos ratos manipularem os peletes de ração durante a privação de sono. 
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Outra possibilidade seria um efeito depressor agudo da privação de sono resultando 

na redução do peso corporal, o que atuaria como estímulo para a subseqüente 

recuperação do consumo alimentar de acordo com o modelo proposto para a 

regulação homeostática do peso corporal (Schwartz & Porte, 2005). Este prejuízo no 

consumo alimentar no período inicial pode ser um dos fatores chave para as 

diferenças entre ratos e humanos em resposta à privação de sono. Além disso, os 

dados do consumo alimentar corrigido pelas migalhas apresentado por nós, 

questiona a idéia prevalente de que o aumento do gasto energético seja a única 

razão para a perda de peso observada durante a privação de sono de ratos 

consumindo ração peletizada (Everson et al., 1989; Kushida et al., 1989; Koban & 

Swinson, 2005; Koban & Stewart, 2005; Koban et al., 2006). 

Embora seja possível haver um aumento no consumo alimentar se estendermos 

o período de privação de sono contínua além das 120h, nós supomos que em tais 

condições, o prejuízo na capacidade de obter toda a ração desejada aumentaria a 

diferença entre o consumo e o gasto energético, resultando na maior perda de peso 

durante a privação de sono. Desta forma, é possível que esta dificuldade de 

equilibrar o consumo alimentar com a demanda energética, seja uma das razões 

para as alterações intermediárias observadas nos grupos controles de plataforma 

larga ou do disco-sobre-a-água em relação aos controles mantidos nas caixas 

moradias (Kushida et al., 1989; Everson et al., 1989; Bergmann et al., 1989; Cirelli & 

Tononi, 2004; Koban & Stewart, 2005; Koban et al., 2006).  

Nós observamos que, assim como ratos alimentados com a ração peletizada 

convencional, ratos recebendo uma dieta hipercalórica perderam peso durante a 

privação de sono, o que não ocorreu nos ratos recebendo a dieta líquida. De forma 

semelhante, ambos os animais que receberam dieta convencional ou hipercalórica 
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apresentaram um perfil metabólico e endócrino característico da restrição alimentar, 

porém mais intenso do que os animais que receberam a dieta líquida durante a 

privação de sono. O déficit energético maior nos animais recebendo as dietas 

sólidas foi caracterizado por aumentos na concentração de grelina, corpos cetônicos 

e da atividade da alanina-aminotranferase sérica, além de redução da concentração 

de insulina que não aconteceram nos animais recebendo a dieta líquida. É 

importante destacar que independente da dieta oferecida, a privação e a restrição de 

sono se mostraram bastante estressantes, com aumentos nas concentrações de 

corticosterona e norepinefrina desde o primeiro dia de privação de sono. 

Curiosamente, as concentrações bastante elevadas de epinefrina, associadas às de 

corticosterona e de norepinefrina nos animais restritos de sono por 21 dias, sugerem 

uma intensificação da ativação simpática neste grupo, provavelmente como 

conseqüência do caráter crônico deste protocolo. 

Apesar da hipótese de Reimund (1994), os estudos que investigaram o estresse 

oxidativo no sistema nervoso central em animais privados de sono não são 

conclusivos quanto à ocorrência de danos teciduais pelas espécies reativas de 

oxigênio (D’Almeida et al., 1997; D’Almeida et al., 1998; Gopalakrishnan, et al., 

2004). O estresse oxidativo pode ocorrer por deficiência no sistema antioxidante, 

aumento da produção de espécies reativas ou de ambos, todavia o status nutricional 

exerce grande influência neste contexto (Halliwell & Gutteridge, 2007). Nós 

verificamos que as alterações dos marcadores de estresse oxidativo correlacionaram 

com a perda de peso, e provavelmente como conseqüência do maior déficit 

energético nos animais que receberam ração peletizada, já que foram evitadas nos 

animais com a dieta líquida. Essa idéia não só se apóia nas observações de que o 

jejum reduz a atividade das enzimas antioxidantes e de glutationa hepáticas 
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(Wohaieb & Godin, 1987), mas também pelas descrições de que a alimentação 

restrita reduz os níveis de lipoperoxidação hepática (Luna-Moreno et al., 2007). 

O tecido adiposo é uma fonte importante de interleucina 6 contribuindo com 

cerca de 1/3 do total circulante (Mohamed-Ali et al., 1997). Em humanos, a restrição 

de sono está associada com o aumento da interleucina 6 (Vgontzas et al., 2004), 

assim como do índice de massa corpórea (Taheri et al., 2004; Spiegel et al., 2004). 

Portanto, é provável que a redução das concentrações de interleucina 6 nos animais 

recebendo a ração peletizada, seja conseqüência das alterações do metabolismo no 

tecido adiposo, que não ocorreram nos animais recebendo a dieta líquida durante a 

privação de sono. Redução na expressão periférica de interleucina 6, assim como 

perda de peso, também foram observadas após estresse crônico moderado em 

camundongos (Mornède et al., 2002). Por outro lado, fatores metabólicos hepáticos 

devem ser responsáveis pelo aumento das proteínas de fase aguda, já que a 

interleucina 6 se reduz e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) não se modifica 

após a privação de sono por 96h (Papakonstantinou et al., 2003), os quais são os 

principais fatores de estímulo para a síntese hepática da proteína-c reativa e do 

fibrinogênio (Ramadori & Christ, 1999) .  

Clinicamente, as aminotransferases são utilizadas como marcadoras de 

agressão hepática. Todavia, ambas as enzimas participam de etapas importantes no 

fornecimento de intermediários para a gliconeogênese a partir de aminoácidos 

(Nelson & Cox, 2000). Enquanto a aspartato-aminotransferase está mais 

concentrada na mitocôndria e age na conversão do aspartato em oxaloacetato, a 

alanina-aminotransferase está mais concentrada no citosol e converte a alanina em 

piruvato (Marshall, 2000). Portanto, visto que a análise anatomopatológica não 

apresentou indícios de lesão hepática, e ratos recebendo a dieta líquida deixaram de 



 142

apresentar o aumento da alanina-aminotransferase, a nossa hipótese para o 

aumento das aminotransferases nos ratos alimentados com a dieta sólida é o 

aumento da gliconeogênese devido ao maior déficit energético, o que induz um 

aumento das aminotransferases hepáticas. O aumento da atividade da alanina-

aminotransferase e da aspartato-aminotransferase em respostas ao jejum foi 

demonstrado no fígado, mas não no músculo de ratos (Karl et al., 1976). Mais 

recentemente, observou-se que ratos alimentados com uma dieta pobre em 

carboidratos aumentam as aminotransferases no fígado (Hagopian et al., 2003). 

A grelina é um hormônio principalmente produzido pelo estômago, e 

curiosamente o consumo de glicose, mas não a distensão do estômago, é capaz de 

reduzir a sua secreção (Hosoda et al, 2002). Este hormônio orexigênico está 

elevado após períodos de jejum e se reduz logo após a alimentação (van der Lely et 

al., 2004). A resposta rápida da grelina à alimentação sugere que este hormônio 

tenha especialmente um papel na regulação a curto prazo da homeostase 

energética (Havel, 2001). Portanto, mais do que a alteração do conteúdo estomacal 

induzido pela privação de sono, os aumentos da concentração de grelina nos 

animais alimentados com as rações sólidas reforçam a dificuldade na obtenção de 

ração e o reduzido consumo alimentar. A confirmação desta hipótese pode ser 

obtida pela falta de alteração nas concentrações de grelina nos animais privados de 

sono recebendo dieta líquida, que não apresentaram redução do seu consumo. 

Estes dados, portanto, estão de acordo com a proposta de que a grelina reflete o 

estado agudo do balanço energético, sinalizando para o sistema nervoso central em 

períodos de privação de comida em que aumentos na ingestão de comida e 

economia no gasto energético são necessários (van der Lely et al., 2004).  



 143

Independente da ocorrência da perda de peso ou de alteração do consumo 

alimentar, os animais privados de sono apresentaram reduções nos estoques de 

glicogênio hepático, nas concentrações circulantes de triacilgliceróis e, mais 

tardiamente, de leptina. Por outro lado, além das alterações nas concentrações de 

corticosterona e norepinefrina mencionadas, estes animais apresentaram também 

aumento na concentração de glucagon. É bem conhecido, no entanto, que o 

aumento da liberação de norepinefrina pelos terminais simpáticos no pâncreas 

aumenta a liberação de glucagon pelas células alfa, que em conjunto com a 

norepinefrina estimulam a degradação do glicogênio hepático (Nelson & Cox, 2000; 

Uyama et al., 2004).  

Curiosamente, mesmo após facilitarmos o consumo alimentar oferecendo a dieta 

líquida e a ocorrência da hiperfagia, observamos uma redução na concentração de 

triacilgliceróis circulantes a partir de 72h de privação de sono, sugerindo aumentada 

oxidação de lipídeos. Além disso, é possível que mesmo na ausência de redução 

significativa na concentração de insulina, as concentrações elevadas de 

norepinefrina, glucagon e corticosterona observadas desde os momentos iniciais da 

privação de sono, estimulem a ação da lipase hormônio sensível, aumentando a 

lipólise e diminuindo a lipogênese por inibir a ação da insulina nos adipócitos 

(Nelson & Cox, 2000). Considerando, portanto, que a produção e liberação da 

leptina pelos adipócitos são estimuladas pelos glicocorticóides e pela insulina, 

enquanto são inibidas pelas catecolaminas (Rayner & Trayhurn, 2001; Havel, 2004), 

a nossa hipótese para a redução da concentração de leptina, tardia em relação à 

hiperfagia, é a redução da captação e do metabolismo da glicose pelo adipócito, 

como observado em cultura de adipócitos (Mueller et al., 2000). De fato, parece que 

a secreção de leptina está mais associada à síntese de triacilgliceróis do que ao 
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conteúdo absoluto de lipídeos nos adipócitos ou ao balanço energético corporal total 

(Stefan et al., 2001). Estes fatores poderiam também explicar a falta do 

restabelecimento da concentração de leptina nos animais durante a recuperação do 

sono, visto que até 24h após condições estressantes a captação de glicose pelo 

tecido adiposo ainda está reduzida (Zhou et al., 2001).  

Durante o período de recuperação do sono, apesar dos ratos privados 

mostrarem uma redução significativa nas primeiras 24h do consumo de ração 

convencional (Figuras 17, 23, e 26), hipercalórica (Figura 31) ou líquida (Figuras 29 

e 33), os estoques de glicogênio e as concentrações de glucagon foram 

restabelecidos. Interessantemente, os animais restritos de sono por 21 dias, além de 

não apresentarem peso inferior e hiperfagia, também não apresentaram reduções 

nos estoques de glicogênio hepático e aumentos nas concentrações de glucagon. 

Desta forma, a observação de que baixos estoques de glicogênio são 

acompanhados por aumentos no consumo alimentar durante a privação de sono, 

enquanto estoques normais de glicogênio foram vistos sob consumo alimentar 

reduzido no período de rebote, sugere que a glicogenólise hepática controlada pelo 

glucagon possa participar do controle do consumo alimentar, como proposto pela 

teoria hepatostática para o controle do apetite.  

Russek (1963) propôs que a disponibilidade de glicose intracelular hepática 

agiria como um sinal do balanço energético e contribuiria para a regulação do 

consumo alimentar. A base para essa teoria seria a presença de neurônios eferentes 

sensíveis à glicose no fígado (Niijima, 1983), os quais conduziram informações para 

o núcleo do trato solitário para finalizar a alimentação (Niijima, 1989; Schwartz, 

2000). A relação do consumo alimentar com o glicogênio hepático foi reforçada pela 

demonstração de que a infusão de glicose na veia porta hepática, e não na jugular, 
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reduz o consumo alimentar na mesma proporção que aumenta o estoque de 

glicogênio hepático (Tordoff et al., 1989).  

Considerando que o sistema nervoso central é quase que totalmente 

dependente da glicose sangüínea para as suas atividades metabólicas, parece óbvio 

que o estoque de glicogênio hepático seja constantemente monitorado e desta forma 

participe do controle da fome (McCarty, 1994). Desta forma, o envolvimento de 

aferentes vagais gastrointestinais, especialmente o ramo hepático, têm sido 

incluídos entre as origens periféricas de sinais para o controle do consumo alimentar 

e do peso corporal (McMinn et al., 2000; Schwartz et al., 2000b; Havel, 2001; Uyama 

et al., 2004). De acordo com esta hipótese hepatostática para o aumento da fome 

durante a privação de sono, humanos restritos de sono por 2 dias aumentaram o 

apetite por alimentos de densidade energética maior com alto conteúdo de 

carboidratos (Spiegel et al., 2004). Por outro lado, pacientes narcolépticos quando 

submetidos a uma dieta pobre em carboidratos, apresentaram melhoras dos 

sintomas de sonolência (Husain et al., 2004). A influência do fígado sobre o sono 

também foi demonstrada em ratos, em que o aumento do sono de ondas lentas e do 

sono paradoxal induzido pelo consumo de dieta de cafeteria (Danguir, 1989; Hansen 

et al., 1998) foi bloqueado com a vagotomia subdiafragmática (Hansen et al., 1998).  

No entanto, nós observamos que a expressão de prepró-orexina foi maior desde 

as primeiras 24h de privação, seguida do aumento do neuropeptídeo Y a partir das 

48h de privação de sono. Nós verificamos que 6h de privação de sono é suficiente 

para aumentar a liberação de orexina (Pedrazzoli et al., 2004) e apesar de não haver 

aumentos na expressão da prepró-orexina após a privação curta de sono, nossos 

dados sugerem que quando a privação de sono é estendida, por pelo menos 24h, os 

níveis de RNAm da prepró-orexina aumentam. A ativação dos neurônios 
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orexinérgicos pode estar relacionada ao aumento da atividade metabólica neuronal 

induzida pela privação de sono. Inicialmente, a atividade neuronal aumentaria o 

gasto de trifosfato de adenosina (ATP) intracelular, o que acionaria os mecanismos 

de regeneração do ATP, incluindo a glicogenólise astrocitária (Kong et al., 2002) e o 

aumento da captação de glicose. A elevada demanda energética neuronal acelera a 

captação de glicose e, desta forma, a vigília prolongada reduz a quantidade de 

glicose disponível no sistema nervoso central (Netchiporouk et al., 2001) e, por 

conseguinte, a privação de sono reduz os estoques intraneuronais de ATP (van den 

Noort & Brine, 1970). A redução do ATP neuronal, por meio da abertura dos canais 

de potássio em tandem (K2P), desinibiria os neurônios orexinérgicos inibidos pela 

glicose e aumentariam a transmissão orexinérigicas (Burdakov et al., 2006).  

De fato, ativação dos neurônios orexinérigicos pela hipoglicemia repercutiu na 

atividade dos neurônios do núcleo arqueado e também do núcleo paraventricular do 

hipotálamo (Cai et al., 2001). A ativação dos neurônios do núcleo arqueado pela 

orexina foi eficiente em aumentar o gasto energético, a temperatura corporal e a 

freqüência cardíaca (Wang et al., 2003). Curiosamente, todas estas alterações 

descritas estão também apresentes na síndrome hipotalâmica induzida pela 

privação de sono (Rechtschaffen & Bergmann, 2002). Neuroanatomicamente, o 

núcleo arqueado se projeta tanto para o núcleo paraventricular quanto para o núcleo 

ventromedial, conhecido com centro da saciedade (Williams et al., 2001). A 

estimulação do ventromedial, por sua vez, é capaz de rapidamente estimular a 

glicogenólise hepática e a produção de glicose pelo fígado (Uyama et al., 2004). Por 

sua vez, a comunicação entre o núcleo ventrolateral do hipotálamo com o fígado, 

ocorre por meio da substância cinzenta periaquedutal mesencefálica e da formação 
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reticular, atingindo o fígado por meio dos nervos simpáticos esplênicos (Shimazu, 

1996). 

Da mesma forma que os estudos neuroanatômicos, a observação de que os 

efeitos simpáticos e termogênicos induzidos pela orexina são bloqueados por 

haloperidol, sugerem que parte desta sinalização envolva a ativação dos neurônios 

dopaminérgicos mesencefálicos pelo núcleo ventromedial do hipotálamo (Monda et 

al., 2003). Além disso, o fato de que tanto a administração central de orexina quanto 

a privação de sono induzem hiperlocomoção e estereotipia (Nakamura et al., 2000; 

Tufik et al., 1978), sugere a hipótese que o comportamento de roer observado em 

nossos experimentos possa envolver a interação dos sistemas orexinérgicos e 

dopaminérgicos. 

Em paralelo, o aumento da atividade simpática do nervo esplênico é 

classicamente associado ao aumento da liberação do glucagon pelas células alfa do 

pâncreas, e desta forma, estimula o processo de glicogenólise hepática (Uyama et 

al., 2004). Nossos dados não só demonstram a relação entre a ativação simpática, a 

liberação de glucagon e a redução dos estoques de glicogênio hepático, mas 

também evidenciam que a hiperfagia induzida pela privação de sono está associada 

a baixos níveis de glicogênio hepático induzidos pelo glucagon, pois ratos restritos 

de sono não apresentaram hiperfagia, hiperglucagonemia, ou mesmo, redução nos 

estoques de glicogênio. Além disso, é provável que estas alterações sejam 

rapidamente revertidas, já que os ratos restritos de sono apresentaram níveis 

maiores de RNAm na expressão da prepró-orexina e as elevadas concentrações das 

catecolaminas circulantes. 

Além de alterar o metabolismo da glicose, a ativação do núcleo ventromedial 

estimula a síntese e a degradação, ou seja, acelera o turnover dos triacilgliceróis, os 
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quais aumentam a produção de calor por meio das proteínas desacopladoras no 

tecido adiposo marrom (Shimazu, 1996). De acordo com tal proposta, nós e outros 

autores observamos que a privação de sono é acompanhada de redução nas 

concentrações de triacilgliceróis (Andersen et al., 2004), aumento das proteínas 

desacopladoras (UCP) e, conseqüentemente, do gasto energético (Cirelli & Tononi, 

2004; Koban & Swinson, 2005). Estas alterações poderiam também justificar o 

aumento do gasto energético durante privação de sono, que parece contraditório à 

teoria de controle homeostático do peso, que prevê a redução do gasto energético 

quando em condição de balanço energético negativo (Schwartz et al., 2000; Havel, 

2001). 

Em resumo, durante a privação de sono ocorre uma redução dos estoques 

energéticos cerebrais, especialmente do ATP, que deixa de inibir os canais K2P, 

ativando os neurônios orexinérgicos. Por meio da densa projeção para o núcleo 

arqueado, as orexinas estimulam a atividade dos neurônios que contém 

neuropeptídeo Y. Esses neurônios, por sua vez, projetam-se para os núcleos 

ventromedial, paraventricular, assim como para o hipotálamo lateral.  

Por meio das projeções para a formação reticular, o núcleo ventromedial 

interage previamente com os neurônios dopaminérgicos da substância cinzenta 

periaquetudal no mesencéfalo, o que pode facilitar a ocorrência dos 

comportamentos estereotipados, inclusive o roer observado. As projeções 

simpáticas originadas no núcleo ventromedial, a partir da formação reticular, 

projetam-se por meio do nervo esplâncnico para o pâncreas e estimula a liberação 

de glucagon e a degradação do glicogênio. A inervação simpática periférica aumenta 

o turnover dos triacilgliceróis e a atividade dos UCPs no tecido adiposo, e 

consequentemente aumenta o gasto energético e a temperatura corporal.  
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Todavia, com a progressão da redução dos estoques de glicogênio hepático, 

novos mecanismos são acionados. No fígado, a redução da disponibilidade da 

glicose no sistema porta, é percebida pelos terminais neurais que são transmitidos 

ao núcleo do trato solitário onde a integração com as informações encefálicas, 

reforçam a ação dos neurônios orexinégicos na ativação das vias anabólica centrais. 

Desta forma, estas modificações centrais aumentam o consumo alimentar com a 

finalidade de evitar um déficit energético maior, no entanto, a manutenção do 

balanço negativo continua consumindo os estoques energéticos, especialmente os 

lipídicos, levando a redução na concentração da leptina circulante para evitar perdas 

adicionais do peso. 
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6 CONCLUSÕES 
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1] Ratos recebendo ração peletizada apresentam um desperdício de ração 

durante a privação de sono pela técnica da plataforma, que em grande 

parte está associado a um comportamento estereotipado de roer. A 

correção do consumo alimentar pelas migalhas desperdiçadas, revelou 

uma redução do consumo alimentar nos dias iniciais da privação de sono 

por 96h, o qual respondeu pela maior parte da perda do peso corporal 

ocorrida neste período. 

 

2] Diante da redução do peso corporal, após 96h de privação de sono pela 

técnica da plataforma os animais recebendo a ração peletizada 

apresentam alterações metabólicas e endócrinas características da 

resposta ao jejum. Estas alterações incluem redução dos marcadores de 

estresse oxidativo hepático e aumento das proteínas de fase aguda, sem 

indicação de lesão hepática. 

 

3] A alimentação dos ratos com a dieta líquida evitou a perda de peso e a 

redução inicial do consumo alimentar. Além disso, ratos recebendo a dieta 

líquida apresentaram hiperfagia após 72h e 96h de privação de sono. 

Embora as alterações metabólicas e endócrinas sejam compatíveis com o 

déficit energético, estas são menos drásticas quando comparadas às 

alterações observadas em ratos recebendo a ração peletizada. 
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4] O consumo de ração hipercalórica não evitou a perda de peso e o déficit 

energético induzidos por 96h de privação de sono. Portanto, de forma 

semelhante aos animais recebendo a ração convencional, ratos 

alimentados com dieta hipercalórica apresentam alterações metabólicas e 

endócrinas características da resposta ao jejum. 

 

5] Apesar da manutenção do peso corporal para ratos recebendo a dieta 

líquida, a privação de sono por 96h foi estressante desde os primeiros 

dias, o que foi exacerbado pelo protocolo de 21 dias de restrição. 

Reduções dos estoques de glicogênio hepático associadas aos aumentos 

da concentração de glucagon antecederam os aumentos do consumo 

alimentar, o que mesmo sob hipofagia, foram restabelecidos durante a 

recuperação do sono. A expressão da prépro-orexina mostrou-se mais 

relacionada à privação de sono do que às alterações do consumo 

alimentar. Por outro, lado os níveis de RNAm do neuropeptídeo Y 

hipotalâmico acompanharam as alterações dos estoques de glicogênio 

hepático, sugerindo que o aumento da transmissão neuropeptidérgica 

esteja envolvida na hiperfagia durante a privação de sono.  
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7 ANEXOS 
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7.1 TERMO DE APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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7.2 PROTOCOLO PARA A DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS 
“Lowry et al. J Biol Chem, 193:265-275, 1951” 

 
 
A) - Soluções preparadas com antecedência: (pelo menos 1 dia) 
 
1- Solução A 
 

a) Diluir 10g de bicarbonato de sódio (Na2CO3 - Sigma# S7795, PM:105.99) e 
0,1g de tartarato de sódio/potásio (Vetec# 128, PM:282,22) em q.s.p 300mL de 
água deionizada 
 
b) Diluir 2g de hidróxido de sódio (NaOH - Merck#1.06498, PM:40,00) e 
completar o volume para 500mL de água deionizada. Manter a 4˚C 

 
2- Solução B 
 

a) Diluir 0,5g de súlfato cúprico (CuSO4.5H2O - Vetec#118, PM:249,69) em q.s.p 
100mL de água deionizada. Manter a 4˚C 

 
3- Solução mãe de llbumina (1mg/mL) 
 

a) Diluir 10mg de albumina bovina liofilizada (Sigma#A3902) em q.s.p 10mL de 
água deionizada 

- Aliquotar em 620uL (serão necessários 520uL para cada curva) Manter a -20˚C 
 

4- Solução de reagente de Folin-Ciocalteau (50%) 
 

a) Diluir 15mL do reagente de Folin (Queel – Industria Química, São Paulo/SP) 
em q.sp. 30mL de água deionizada. Manter a 25˚C 

 
 
B) - Soluções preparadas no dia do uso 
 
a) Solução C: 1 mL para cada tubo 
  
 1) Solução A – 980µL  
 2) Solução B – 20µL 
 
 
Obs.: Preparar para 3 amostras além do necessário. 
 
 
 

Deve ser preparado 
somente após a preparação 

da curva e das amostras! 

Não Agitar o frasco! 
Não pipetar no fundo ! 
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C) - Procedimentos de dosagem 
 
1- Preparação das amostras  
 
a) Diluir as amostras em água deionizada na proporção abaixo: 
 

Fonte Diluição (v/v) 
Coração para MDA 1:100 
Fígado para MDA 1:100 
Fígado 1:150 
Gastrocnêmio 1:50 
Sóleo 1:20 
Plasma 1:100 

 
2 - Curva padrão 
 

Solução Mãe Água Concentração Final (mg/mL) 
P1 – 0uL 200 uL 0,00 
P2 – 20uL 180 uL 0,10 
P3 – 40uL 160 uL 0,20 
P4 – 100uL 100 uL 0,50 
P5 – 160uL 40 uL 0,80 
P6 – 200uL 0 uL 1,00 

 
3- Procedimentos para a quantificação 
 
a) Acrescentar a solução C e agitar  
 
b) Incubar em temperatura ambiente por 15 minutos 
 
c) Acrescentar o Folin sob agitação no vórtex 
 
d) Incubar em temperatura ambiente por 30 minutos 

 
 

Tubos Solução C  Reagente de Folin 1:1 
Pontos da Curva 200µL 1000µL 100µL 
Amostra diluída 200µL 1000µL 100µL 

  
 

a) Ler em 750nm, com água como referência 
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y = 1.4872x + 0.3025
R2 = 0.9742

0

0.5

1

1.5

2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
mg/mL

A
bs

- B
R

D) - Cálculos 
 

a) Pelo α  
 

Proteína=    Σp       X dAbsamostra x Diluição = mg/mL 
           ΣdABSp 
                                   
 α = Σp /ΣABSp 
Σp = somatório das concentrações dos padrões 
dAbsamostra = absorbância da amostra – a absorbância dos brancos 
ΣdABSp = somatório das absorbâncias dos padrões – a absorbância dos brancos 
Diluição = fator de diluição pré ensaio 
 

Ex.:Absamostra= 0,5967; Absbranco = 0,0462; ΣdABSp = 4,204; Σp=2,6; Diluição:76 
 

Prot.=    2,6      X 0,5505 x 76 = 25,875mg/mL 
       4,204 
 
 
b) Pela Equação da Reta 
 
Concentração dos Padrões x Absorbância dos Padrões 
 

 
 
X = Y – b / a 
Y(Abs-BR)= absorbância das amostras menos absorbância média dos brancos 
a= fator de uso na equação da reta (inclinação) 
b= fator de uso na equação da reta (intercepto) 
X= concentração de proteína na amostra diluída 
 
* Multiplicar o valor de X obtidos pelo fator de diluição para obter a concentração 
na amostra original. 
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7.3 PROTOCOLO PARA A DETERMINAÇÃO DO GLICOGÊNIO 
“Seifter et al. Arch Biochen 25:191-200, 1950” 

 
 
A) - Soluções preparadas com antecedência: (pelo menos 1 dia) 
 
1 - Solução de sulfato de sódio saturado 
 
a) Diluir em 150mL de água deionizada, sob agitação, acrescentar o sal Na2SO4 
(Synth#36642, PM:142,04) lentamente até iniciar a precipitação. 
 
b) Aquecer a solução até ±60ºC e adicionar o sal Na2SO4 lentamente até iniciar a 
precipitação novamente. 
 
c) Deixar a solução descansar por pelo menos 24 horas. Manter a 25˚C 
 
2 - Solução de hidróxido de potássio  - 30% (p/v) 
 
a) Diluir 30g de KOH (Vetec#834, PM:56,11) em q.s.p 100mL de água deionizada. 
Manter a 4˚C 
 
3 - Solução mãe de glicose - 2mg/mL 
 
a) Diluir 20mg de glicose anidro (Vetec#221, PM:180,16) em q.s.p 10mL de água 
deionizada  
- Aliquotar em 1mL para congelar em -20ºC. 
 
 
B) - Soluções preparadas no dia do uso 
 
1 – Antrona em ácido súlfurico - 2mg/mL  
 
a) Para 50 tubos = 200mg de antrona (Vetec# 822, PM:194,23) em q.s.p 100mL de 
H2SO4 (Merck#1.00731, PM:98,08 - 95-97%)  
                               (Preparado na capela) 
 
2 - Curva padrão de glicose 
 
 

Padrões Volume da Solução Mãe Concentração final 
A 25µL / 4.975µL de H2O 0,01mg/mL 
B 50µL / 4.950µL de H2O 0,02mg/mL 
C 100µL / 4.900µL de H2O 0,04mg/mL 
D 150µL / 4.850µL de H2O 0,06mg/mL 
E 200µL / 4.800µL de H2O 0,08mg/mL 
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C) - Procedimentos de dosagem 
 
1 - Fase de extração 
 
* Para dosagem de Gastrocnêmio e Fígado utiliza-se 250mg 
* Para as dosagens no Solear utiliza-se 150mg 
 
a) Acrescentar em tubos cônicos  (no mínimo de 15mL) 1mL (gastrocnêmio e fígado) 
ou 0,750mL (solear) de KOH 30%. 
 
b) Pesar as amostras (fígado e gastrocnêmio, 250±5mg ou solear, 150±5mg) e 
anotar os valores exatos em uma tabela previamente preparada. 
 
c) Adicionar as amostras nos tubos com KOH 30%, selar os tubos com bolas de 
vidro e levar ao banho fervente por 40-60 minutos. 
 
d) Agitar no vórtex e em seguida acrescentar 75µL (150mg solear) ou 100µL 
(gastrocnêmio e fígado) de Na2SO4 saturado. 
 
f) Agitar no vórtex e em seguida acrescentar 2,1mL (150mg solear) ou 3,5mL 
(gastrocnêmio e fígado) de etanol absoluto. 
 
g) Levar ao Banho-fervente por 15 segundos, com agitação. 
 
h) Após o banho-fervente, centrifugar as amostras a 1000rpm por 20 minutos em 
15ºC. 
 
i) Remover o sobrenadante com a bomba de vácuo e pipeta “Pasteur”. 
 
j) Ressuspender o precipitado com 0,750mL (solear) ou 1mL (gastrocnêmio e fígado) 
água deionizada. 
 
k) Homogeneizar no vórtex com a ajuda de uma pipeta Pasteur de vidro ocluida.  
 
l) Acrescentar 2,1mL (150mg solear) ou 3,5mL (gastrocnêmio e fígado) de Etanol 
absoluto. 
 
m) Levar ao banho-fervente por 15 com agitação. 
 
n) Após o banho, centrifugar as amostras a 1000rpm por 20 minutos em 15ºC. 
 
o) Remover o sobrenadante com a bomba de vácuo e pipeta “Pasteur”. 
 
p) Ressuspender o precipitado com 0,750mL (solear) ou 1mL (gastrocnêmio e 
fígado) água deionizada. 
 
q) Levar as amostras ao sonicador de banho por 30 segundos.   
 
r) Homogeneizar no Vórtex. (as amostras podem ser congeladas neste período) 
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2 - Procedimentos para quantificação do glicogênio 
 
a) Preparar a curva como descrito anteriormente no item B 
 
 5 Tubos: A,B,C,D e E com 5mL e concentrações de 10-80µg/mL 
 
 
b) Adicionar nos tubos marcados os seguintes itens e volumes (todos em 
duplicatas): 
 
 
 Branco Padrões Fígado Gastro/Sóleo 
H2O deionizada 1mL - 990µL 950µL 
Padrão A 10µg/mL - 1mL - - 
Padrão B 20µg/mL - 1mL - - 
Padrão C 40µg/mL - 1mL - - 
Padrão D 60µg/mL - 1mL - - 
Padrão E 80µg/mL - 1mL - - 
Amostra - - 10µL 50µL 

 
 
 
c) Levar todos os tubos ao banho de gelo  
 
 
d) Adicionar 2mL da solução Antrona-Ácido súlfurico  
 
 
e) Levar os tubos ao banho-fervente por 15 minutos 
 
 
f) Levar os tubos ao banho de gelo por 5 minutos 
 
 
g) Usando uma cuveta de vidro com água destilada como referência, ler cada 
amostra, curva de glicose e o branco a 650nm. 
 
 
Obs.: passar as amostras diretamente do tubo de ensaio para a cuveta. Tomar 
cuidado com a possível contaminação do lado externo da cuveta, pois esta tornar-
se-á escorregadia. 
 
Princípio da reação: 
 
Glicogênio               Glicose  + Antrona           Antrona+Glicose = Cor que absorve  
             (Ácido/Calor)                                                                      em 650nm. 
             

A solução pode ser 
pipetada com o 

repipetador diretamente 
sobre a solução e não 

da parede do tubo! 
Cuidado: o 

procedimento deve ser 
realizado na capela.
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y = 4.7098x + 0.0004
R2 = 0.9721
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D) - Cálculos 
 

a) Pelo α  
 

Glicogênio =   1     x Dil. X    Σp       X dAbsamostra X fc100 = mg/100mg de tecido 
                mg.t              ΣdABSp 
 
α = Σp / Σ ABSp 
mg.t = massa do tecido em miligramas  
Σp = somatório das concentrações dos padrões 
dAbsamostra = absorbância da amostra – a absorbância dos brancos 
Σ ABSp = somatório das absorbância dos padrões  
Dil. = fator de diluição da amostras no tubo de ensaio 
fc100 = fator de conversão de mg/ mg de tecido para mg/100mg de tecido = 100 
 
 

Ex.: fígado (mg.t) = 250mg; abs amostra= 0,406; abs branco = 0,065; Σ padrões 0,21 
mg/mL; Σ abs dos padrões= 1,451; Dil= 100 (10µL + 990µL de água) 

 
Glicogênio =   1     x 100 X    0,21       X 0,341 X 100 = 2,06mg/100mg de tecido 

                250                  1,386 
 
 

b) Pela Equação da Reta 
 
Concentração dos Padrões x Absorbância dos Padrões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X = Y – b / a 
Y (Abs-BR)= absorbância das amostras menos absorbância média dos brancos 
a= fator de uso na equação da reta (inclinação) 
b= fator de uso na equação da reta (intercepto) 
X= concentração de glicose na amostra diluída 
* Dividir o valor de X obtidos pela massa de tecido 
** Multiplicar o resultado por 100 para converter o valor em 100mg de tecido. 
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7.4 PROTOCOLO PARA A DETERMINAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO 
ÁCIDO TIOBARBITÚRICO NO PLASMA 

“Modificado de Ohkawa et al., Anal Biochem 95:351-358, 1979” 
 
A) - Soluções preparadas com antecedência 
 
1 - Solução de ácido tricloracético– 100% (p/v) 
 
a) Diluir 100g de TCA (Sigma#T9159, PM:163,40)  em q.s.p 100mL de água 
deionizada - Manter a -20˚C 
 
2 - Solução de malondialdeído bis-(dimetil acetal) – 2mM 
 
a) Diluir 3,29uL de MDA (Aldrich#108383, PM:164,20 / d:0,997) em q.s.p 10mL de 
água deionizada. Manter a 4˚C 
 
 
B) - Soluções preparadas no dia do uso 
 
1 - Solução de ácido tricloracético – 20% (p/v) 
 
a) Diluir 20mL do TCA 100% em q.s.p 100mL de água deionizada (3mL por amostra) 
 
2 - Solução de ácido tiobarbitúrico – 0,86% em TCA 20%  
 
a) Diluir 0,86g de TBA (Sigma#T5500, PM:144,15) em q.s.p 100mL de TCA 20% 
(2mL por amostra) 
 
b) Aquecer a 50˚C sob agitação para facilitar a solubilização 
 
c) Filtrar a solução em papel de filtro (Ciencor#3400-15, 3micras) 
 
3 - Curva padrão de MDA 
*Solução Mãe de MDA 2mM 
 
Padrões Volume do Padrão Volume de dH2O Concentração final 
A 50µL Sol.Mãe 4.950µL 20,00µM 
B 2.500µL Sol.A 2.500µL 10,00µM 
C 2.500µL Sol.B 2.500µL 5,00µM 
D 2.500µL Sol.C 2.500µL 2,50µM 
E 2.500µL Sol.D 2.500µL 1,25µM 
F 2.500µL Sol.E 2.500µL 0,625µM 

 
 

Preparar 5mL 
excedente para a 
filtração e pipetagem
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C) - Procedimentos de dosagem 
 
a) Identificar 3 tubos de ensaio (10mL) para cada amostra com série A, série B e 
série B’ 
 
b) Adicionar nos tubos marcados os seguintes itens e volumes (todos em 
duplicatas): 
 
 Branco 

Curva 
Padrões Amostras 

Série A 
Branco 
série A 

Amostras 
Série B 

Branco 
série B 

H2O deionizada 200µL - - 200µL - 200µL 
Padrão A 20µM - 200µL - - - - 
Padrão B 10µM - 200µL - - - - 
Padrão C 5µM - 200µL - - - - 
Padrão D 2,5µM - 200µL - - - - 
Padrão E 1,25µM - 200µL - - - - 
Padrão F 0,625µM - 200µL - - - - 
Plasma - - 200µL - 200µL - 
TCA-20% - - 1mL 1mL - - 
TBA-0,86% 1mL 1mL - - 1mL 1mL 

 
c) Agitar todos tubos em vórtex 
 
d) Cobrir os tubos com bolas de vidro e colocar em banho-maria fervente por 20 
minutos 
 
e) Resfriar em água e gelo por 20 minutos 
 
f) Transferir a solução para microtubos (2mL) 
 
g) Centrifugar por 4-6 minutos a 13.400g 
 
h) Transferir o sobrenadante para a cuveta e realizar a leitura em 535nm 
 
 
 
 
 
Princípio da reação: 
 
MDA do plasma + TBA  = Cor  que absorve em 535nm 
 
 
D) – Cálculos 
 

a) Pelo coeficiente de extinção molar 
 
TBARS = (mAbssérie B – AbsbrancoB) - (Abssérie A – AbsbrancoA) X  fc5 = nmol/mL 

                                                 ε  

Fazer primeiro a 
determinação da série A 
e depois a série B e B’
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AbssérieA= Absorbância da série A  
mAbssérieB= Média das absorbância da série B 
AbsbrancoA= Absorbância do branco da série A 
AbsbrancoB= Absorbância do branco da série B 
ε= Coeficiente de extinção molar =0,156 
fc5 = fator de conversão de 200uL para 1mL = 5 
 
Ex.:mAbssérieB = 0,1470; AbsbrancoB = 0,0698; AbssérieA = 0,0828; AbsbrancoA = 0,0455; 
ε= 0,156, Vol. de amostra=0,2mL 
 
TBARS = (0,1470 - 0,0698) - (0,0828 – 0,0455) X 5 = 1,27nmol/mL 

                                   0,156 
 

 
b) Pela Equação da Reta 
 
Concentração dos Padrões x Absorbância dos Padrões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X = Y – b / a 
Y (Abs-BR)= absorbância das amostras menos absorbância média dos brancos 
a= fator de uso na equação da reta (inclinação) 
b= fator de uso na equação da reta (intercepto) 
X= concentração de TBARS na amostra diluída 
* Multiplicar pelo fator de diluição (Ex.:16) 
** Dividir o resultado por mg de proteína para obter uM/mg de prot. 

 
Obs: fator de correção para tempo de estocagem em -80ºC. 
1 dia = 1,12           4 dias= 1,42 
2 dias= 1,26       > 5dias = 1,59 
3 dias= 1,30 
 
 

y = 0.0705x + 0.0159
R2 = 0.9997
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7.5 PROTOCOLO PARA A DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL 
LIPOPEROXIDATIVO HEPÁTICO 

“Ohkawa et al., Anal Biochem 95:351-358, 1979” 
 
A) - Soluções preparadas com antecedência 
 
1 - Solução tampão de fosfato de potássio (0,1M) – pH 7,0 
 
a) Diluir 6,802g de KH2PO4 (Merck#4873, PM:136,09) e 8,709g de K2HPO4 
(Sigma#P3786, PM:174,20) – (pH 7,0) em q.s.p 1 litro de água deionizada. Manter a 
4˚C 
 
2 - Solução de ácido tricloracético– 100% (p/v) 
 
a) Diluir 100g de TCA (Sigma#T9159, PM:163,40) em q.s.p 100mL de água 
deionizada - Manter a -20˚C 
 
3 - Solução de malondialdeído bis-(dimetil acetal) – 2mM 
 
a) Diluir 3,29uL de MDA (Aldrich#108383, PM:164,20 / d:0,997) em q.s.p 10mL de 
água deionizada. Manter a 4˚C 
 
 
B) - Soluções preparadas no dia do uso 
 
1 - Solução de ácido tricloracético – 5% (p/v) 
 
a) Diluir 5mL do TCA 100% em q.s.p 100mL de água deionizada (3mL por amostra) 
 
2 - Solução de ácido tiobarbitúrico – 0,67% em H2O. 
 
a) Diluir 0,67g de TBA (Sigma# T5500, PM:144,15) em q.s.p 100mL de água 
deionizada (3mL de TBA por amostra)  
 
b) Aquecer a 50˚C sob agitação para facilitar a solubilização 
 
c) Filtrar a solução em papel de filtro (Ciencor#3400-15, 3micras) 
 

Preparar 5mL excedente 
para a filtração e 
pipetagem 
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3 - Curva padrão de MDA 
*Solução Mãe de MDA 2mM 
 
Padrões Volume do Padrão Volume de dH2O Concentração final 
A 50µL Sol.Mãe 4.950µL 20,00µM 
B 2.500µL Sol.A 2.500µL 10,00µM 
C 2.500µL Sol.B 2.500µL 5,00µM 
D 2.500µL Sol.C 2.500µL 2,50µM 
E 2.500µL Sol.D 2.500µL 1,25µM 
F 2.500µL Sol.E 2.500µL 0,625µM 

 
 
C) - Procedimentos de dosagem 
 

TODO PROCESSO DEVE SER REALIZADO NO GELO! 

 
a) Remover 1g de fígado e adicionar 3mL de tampão fosfato 0,1M (pH 7,0) 
 
b) Picar e lavar 2 vezes o fígado no tampão fosfato 0,1M (pH 7,0) 
 
c) Homogeneizar no Potter-Elvehjem na proporção 1:3 (1g em 3mL de tampão) 
 
d) Centrifugar a 2000g por 20 min a 4ºC 
 
e) Retirar uma alíquota de 200µL para dosagem de proteína. Manter a -20˚C. 

 
f) Diluir 1mL do sobrenadante + 3mL de tampão fosfato 0,1M (pH 7,0) em 
Erlenmeyer 25mL 

 
g) Remover 1mL da diluição anterior para microtubos e acrescentar 1mL de TCA 
(5%) –T0; manter na bancada até a próxima etapa. 

 
h) Incubar Erlenmeyers por 1 hora a 37ºC com agitação – “Destampados” 

 
i) Preparar solução de TBA (0,67%) e filtrar em papel de filtro 
 
j) Remover 1mL do sobrenadante incubados para microtubos e acrescentar 1mL de 
TCA (5%) – T120; (Preparar em duplicata). 

 
k) Centrifugar por 15 minutos a 9.000g os tubos T0 e T120 

 
l) Adicionar nos tubos de ensaio (10mL) marcados os seguintes itens e volumes 
(todos em duplicatas): 
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 Branco 

Curva 
Padrões Amostras 

série T0 
Branco 
série T0 

Amostras 
série T120 

Branco 
série T120 

H2O deionizada 1mL - - 1mL - 1mL 
Padrão A 20µM - 1mL - - - - 
Padrão B 10µM - 1mL - - - - 
Padrão C 5µM - 1mL - - - - 
Padrão D 2,5µM - 1mL - - - - 
Padrão E 1,25µM - 1mL - - - - 
Padrão F 0,625µM - 1mL - - - - 
Fígado (incubado) - - 1mL - 1mL - 
TBA-0,67% 1mL 1mL - - 1mL 1mL 

  
m) Cobrir os tubos com bolas de vidro e levar ao banho fervente por 20 minutos 

 
n) Levar ao banho de gelo por 20 minutos 

 
o) Deixar em temperatura ambiente por 10 minutos 

 
p) Transferir o sobrenadante para a cuveta e realizar a leitura em 535nm 
 
 
 
Princípio da reação: 
 
        O2 
Lipídeos de membrana            MDA + TBA  = Cor  que absorve em 535nm 
(Incubação a 37ºC) 
 
 
D) - Cálculos 

 
a) Pelo coeficiente de extinção molar 

 
TBARS = (mAbsT120 – Absbranco) - (AbsT0 – Absbranco) * Diluição = nmol/mL 

                                              ε  
 
AbsT0= Absorbância da série T0 
mAbsT120= Média das absorbância da série T120 
Absbranco= Absorbância do branco do ensaio 
ε= Coeficiente de extinção molar (=0,156) 
Diluição= fator de diluição da amostra durante o processamento 
 
Ex.:mAbsT120 = 0,9231; AbsT0 = 0,0684; Absbranco = 0,0325; ε= 0,156 
 
TBARS = (0,9231 - 0,0325) - (0,0684 – 0,0325) * 16 = 87,66nmol/mL 

                                   0,156 
 
 

Fazer primeiro a determinação 
da série T0 e depois a série T120 
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*Dividir o valor encontrado por mg de proteína.  
Ex.: 24,64mg/mL de proteína 
                    87,66nmol/mL = 3,55nmol / mg de proteína 
                    24,64mg/mL 

 
b) Pela Equação da Reta 
 
 
Concentração dos Padrões x Absorbância dos Padrões 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X = Y – b / a 
Y (Abs-BR)= absorbância das amostras menos absorbância média dos brancos 
a= fator de uso na equação da reta (inclinação) 
b= fator de uso na equação da reta (intercepto) 
X= concentração de TBARS na amostra diluída 
* Multiplicar pelo fator de diluição (Ex.:16) 
** Dividir o resultado por mg de proteína para obter uM/mg de prot. 

 
 

 

 

 

 

 

y = 0.0705x + 0.0159
R2 = 0.9997
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7.6 PROTOCOLO PARA A DETERMINAÇÃO DOS CORPOS CETÔNICOS 
SANGÜÍNEOS 

“Bracht & Ishii-Iwamoto. (Métodos de Laboratório em Bioquímica – Manole, 2003)” 
 
A) - Soluções preparadas com antecedência: (pelo menos 1 dia) 
 
1- Solução de ácido perclórico (1M) para desproteinização 
 
a) Diluir 21,613mL de HClO4 (Sigma#244252 - ±70% - d:1,66 - PM:100,46) em q.s.p 
250mL de água deionizada. Manter a 4˚C 
      
2- Solução de carbonato de potássio (5M) para neutralização 
 
a) Diluir 13,821g de K2CO3 (Sigma#P5833 , PM:138,21) em q.s.p 20mL de água 
deionizada. Manter a 4˚C 

 
3 - Solução de Acetoacetato de lítio – 50mM 
 
a) Diluir 0,0054g de acetoacetato de lítio (Sigma#A8509, PM:108,02) em q.s.p 1mL 
de água deionizada. Manter a -20˚C 
 
4 - Solução de β-hidroxibutirato de sódio – 50mM 
 
a) Diluir 0,0063g de  β-hidroxibutirato de sódio (Sigma#H6501, PM:126,09) em q.s.p 
1mL de água deionizada. Manter a -20˚C 
 
 
B) - Soluções preparadas no dia do uso 
 
1 - Meio de reação para a determinação do acetoacetato 
 
a) Diluir 0,666mL de trietanolamina (0,5M) (Merck#8.22341, d:1,12; PM:149,19) em 
q.s.p 10mL de água deionizada ajustando o pH em 7,0. 
 
b) Diluir 0,0043g de nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido (0,6mM) (NADH2 - 
Sigma#N8129 , PM709,40) em q.s.p 10mL de trietanolamina (0,5M; pH 7,0) 
 
c) Acrescentar à mistura 20µL de β-hidroxibutirato besidrogenase (0,1U/mL) 
(Sigma#H9408, 50U/mL). Manter a 4˚C 
 
2 - Meio de reação para a determinação do β-hidroxibutirato 
 
a) Diluir 0,3754g de glicina (0,5M) (Sigma#G7126; PM:75,07) em q.s.p 7mL de água 
deionizada  
 
b) Acrescentar 198µL de hidrazina (0,4M) (Aldrich#207942 ; PM: 50,06) e ajustar o 
pH em 8,5. Completar o volume para 10mL 
 
c) Diluir 0,0206g de nicotinamida adenina dinucleotídeo (3,0mM) (NAD+

 - 
Sigma#N0632 , PM:685,41) em q.s.p 10mL de solução glicina-hidrazina (pH 8,5) 
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d) Acrescentar à mistura 20µL de β-hidroxibutirato besidrogenase (0,1U/mL) 
(Sigma#H9408, 50U/mL). Manter a 4˚C 
 
3 - Curva padrão de acetoacetato e β-hidroxibutirato 
 
1) Solução de trabalho padrão - 10mM 
 
* Soluções Mãe (50mM)  
 

Padrões Volume do Padrão Volume de dH2O Concentração final 
A 10µL Sol.Trabalho 1.990µL 50µM 
B 20µL Sol.Trabalho 1.980µL 100µM 
C 30µL Sol.Trabalho 1.970µL 150µM 
D 40µL Sol.Trabalho 1.960µL 200µM 
E 50µL Sol.Trabalho 1.950µL 250µM 
F 60µL Sol.Trabalho 1.940µL 300µM 

 
 
C) - Procedimentos de dosagem 
 
1 - Preparação das amostras 
 

a) Preparar tubos (4mL) em duplicata com 1,5mL de HClO4 -1M 
 
b) Coletar os sangue em tubos com ácido etilenodiaminatetraacético (EDTA). 
 
c) Manter no gelo até a próxima etapa 
 
d) Acrescentar aos tubos com HClO4 1,5mL de sangue e homogeneizar 
 
e) Para os brancos de ensaio usar 1,5mL de salina 0,9% em triplicata 
 
f) Centrifugar por 6min. a 4ºC entre 5500 e 6000g.  
 
g) Prepara tubos (4mL) e acrescentar 2mL do sobrenadante  
 
h) Neutralizar com ±150µL de  K2CO3 - 5M  e cobrir com parafilme (o pH deve estar 
em 6,0 – medir com fita) 
 
i) Agitar por inversão e deixar por 1 hora em banho de gelo 
 
j) Centrifugar por 2min. a 10.000g. 
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2 - Procedimentos para a determinação do acetoacetato 
 
a) Preparar microtubos (1,5mL) com 0,4mL o meio de reação do acetoacetato 
 
b) Acrescentar em cada microtubo 0,8mL do sobrenadante neutralizado ou padrões 
(inclusive os brancos) e incubar em banho-maria a 37ºC por 1:30 horas  
 
c) Ler a absorbância em 340nm com água como referência 
 
 
 
Princípio da reação: 
                                   β-hidroxibutirato desidrogenase 
Acetoacetato + NADH2                                           β-hidroxibutirato +NAD+ = diminui                  
                                                                                                    a absorção em 340nm 
 
 
3 - Procedimentos para a determinação do β-hidroxiburato 
 
a) Preparar microtubos (1,5mL) com 0,4mL o meio de reação do β-hidroxiburato 
 
b) Acrescentar em cada microtubo 0,8mL do sobrenadante neutralizado ou padrões 
(inclusive os brancos) e incubar em banho-maria a 37ºC por 2:00 horas  
 
c) Ler a absorbância em 340nm com água como referência 
 
 
Princípio da reação: 
                                         β-hidroxibutirato desidrogenase 
 β-hidroxibutirato + NAD+                                          Acetoacetato +NADH2 = aumenta   
                                                                                                       absorção em 340nm 
 
                                   Acetoacetato + hidrazina                   (Acetoacetato–hidrazina) 
                                                                                             Evita a reversão da reação 
 
E) - Cálculos 

a) Pelo coeficiente de extinção molar do NADH2 
 

Acetoacetato 
 

Cac= (Absbrancos – mAbsamostra) X Diluição   Cac=(0,9974 – 0,9523) X 3,225 =23,383µM 
                              ε                                               0,00622 

 
Ex.:mAbsamostra = 0,9523; Absbranco = 0,9974; ε= 6,22; Diluição:3,225 

 
 
β-Hidroxibutirato 
 

Cβhb= (mAbsamostra – Absbranco) X Diluição Cβhb=(0,2186 – 0,0818) X 3,225 = 70,92µM 
                              ε                                             0,00622 

 

Caso a Absamostra seja menor que 0,1 refazer o 
ensaio com maior diluição. Excesso de 
acetoacetato.
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y = 0.0009x - 0.0159
R2 = 0.9953
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Ex.:mAbsamostra = 0,2186; Absbranco = 0,0818; ε= 6,22; Diluição:3,225 
 
Absbranco= Absorbância do branco do ensaio 
mAbsamostra= Média das absorbância da amostra 
ε= Coeficiente de extinção molar (=0,00622) 
Diluição= fator de diluição da amostra durante o processamento 
 

 
b) Pela Equação da Reta 
 
Concentração dos Padrões x Absorbância dos Padrões 
 
Acetoacetato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X = Y + b / a 
Y (Abs-BR)= delta de absorbância das amostras em relação ao branco 
a= fator de uso na equação da reta (inclinação) 
b= fator de uso na equação da reta (intercepto) 
X= concentração do acetoacetato ou  β-Hidroxibutirato na amostra diluída 
* Multiplicar pela fator de diluição (Ex.:3,225) 
 
β-Hidroxibutirato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X = Y – b / a  
Y (Abs-BR)= delta de absorbância das amostras em relação ao branco 
a= fator de uso na equação da reta (inclinação) 
b= fator de uso na equação da reta (intercepto) 
X= concentração do acetoacetato ou  β-Hidroxibutirato na amostra diluída 
* Multiplicar pela fator de diluição (Ex.:3,225) 

y = 0.0005x + 0.0176
R2 = 0.9843
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7.7 PROTOCOLO PARA A DETERMINAÇÃO DE GLUTATIONA TOTAL 
ERITROCITÁRIA 

“Tietze F, Anal. Biochem 27:502-522, 1969” 
“Modificado por Akerboom & Sies Methods Enzimol. 77:373-382, 1981” 

 
A) - Soluções preparadas com antecedência 
 
1- Solução de ácido perclórico (2M) com EDTA (4mM) para desproteinização 
 
a) Diluir 86,540mL de HClO4 (Sigma#244252, ±70%; d:1,66; PM:100,46) e 0,7445g 
ácido etilenodiaminatetraacético (EDTA - Sigma#E1644, PM:372,24) em q.s.p 
500mL de água deionizada. Manter a 4˚C 
 
2- Solução de bicarbonato de sódio – 0,5% 
 
a) Diluir 0,25g de NaHCO3 (Merck#6329, PM:84,01) em q.s.p 50mL de água 
deionizada. Manter a 4˚C 
 
3- Solução de hidróxido de potássio (2M) com MOPS (0,3M) para neutralização 
 
a) Diluir 5,611g de KOH (Vetec#834, PM:56,11) e 3,1389g ácido propanosulfônico 3-
[N-morfolino]  (MOPS - Sigma#M1254, PM:209,26) em q.s.p 50mL água deionizada. 
Manter a 4˚C 
 
4- Solução tampão fosfato de sódio (10mM) com cloreto de sódio (140mM) - pH 
7,4 
 
a) Diluir 0,5999g NaH2PO4 (Sigma#S0751, PM:119,98) e 0,7098g Na2HPO4 
(Sigma#S0876, PM:141,96) e 8,1816g NaCl (Merck#1.06404, PM:58,44) em q.s.p 1L 
de água deionizada. Obs.: Acertar o pH antes de completar o volume final. Manter a 
4˚C 
 
5- Solução glutationa oxidada – 1mM 
 
a) Diluir 0,0061g de GSSG (Sigma#G454501, PM:612,63) em q.s.p. 10mL de 
tampão fosfato 10mM com cloreto de sódio- pH 7,4. Manter a 4˚C 
 
 
B) - Soluções preparadas no dia do uso 
 
1- Solução de ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzóico – 1,5mg/mL 
 
a) Diluir  0,0015g de DTNB (Sigma#D8130, PM:396,35) em q.s.p. 1mL de NaHCO3 
(0,5%). Manter a 4ºC. 
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2- Solução de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido – 4,0mg/mL 
 
a) Diluir  0,0040g de NADPH (Sigma#N1630, PM:833,40) em q.s.p. 1mL de NaHCO3 
(0,5%). Manter a 4ºC. 
 
3- Solução de glutationa redutase – 6U/mL 
 
a) Diluir 20µL glutationa redutase (Sigma#G3664, 500U/1,7mL - 1,6 mg de prot/mL -
187U/mg de prot.) em q.s.p. 1mL de tampão fosfato 10mM com cloreto de sódio 
140mM e pH 7,4. Manter a 4ºC. 
 
4- Solução glutationa oxidada – 10µM 
 
a) Diluir  10µL glutationa oxidada (1mM) em q.s.p 1mL de tampão fosfato 10mM com 
cloreto de sódio 140mM - pH 7,4. Manter a 4ºC. 
  
 
C) - Procedimentos de dosagem 
 
1 - Preparação das amostras 
 
a) Coletar as amostras em tubos contendo heparina (tampa verde) 
 
 
b) Centrifugar as amostras a 2.000g por 10min. a 4ºC  
 
c) Remover todo plasma!  
 
 
d) Usando um pipeta Pasteur de pláticos, ressuspender as hemácias 
cuidadosamente em 1 ou 2mL de tampão fosfato 10mM com cloreto de sódio 
140mM - pH 7,4 
 
e) Centrifugar as amostras a 2.000g por 10min. a 4ºC – Repetir o processo por 3 
vezes. 
 
f) Após a última centrifugação remover todo o sobrenadante.  
 
 
 
g) Remover para microtubos (1,5mL) 500µL da papa de hemácia e diluir em 500µL 
de tampão fosfato 10mM com cloreto de sódio 140mM - pH 7,4 
 
h) Após a homogeneização da papa de hemácia, recolher 100µL das hemácias para 
outro microtubo (0,6mL), o que será usado para a determinação da concentração de 
hemoglobina. Manter a -20˚C 
 
i) Remover para microtubos (1,5mL) 500µL das hemácias e acrescentar 500µL de 
ácido perclórico (2M) com EDTA (4mM) 
 

O restante da papa de 
hemácia pode ser usado 
para as enzimas anti-
oxidantes. Ver protocolo 
para preparar 
hemolizado. 

Este material 
pode ser usado 
para a 
determinação 
das substâncias 
reativas ao ácido 
tiobarbitúrico 
(TBARS) 
plasmáticos - 
Manter a -80˚C. 
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j) Centrifugar as amostras a 16.000g por 2min. a 25ºC 
 
i) Remover todo o extrato ácido para outro microtubo , o qual pode ser armazenado 
a -80ºC por até 7 dias. 
 
2 - Procedimentos para quantificação da glutationa total 
 
a) Neutralizar 300µL do extrato ácido com (180-200µL) hidróxido de potássio (2M) 
com MOPS (0,3M).  
 
b) Agitar e medir o pH com fitas teste de pH (Sigma#P4786). O pH deve ser 7,0! 
Neutralizar somente 3 amostras por vez, já que somente é possível correr 6 cuvetas 
por vez. 
 
c) Centrifugar as amostras a 16.000g por 2min. a 25ºC 
 
d) Adicionar à cuveta os seguintes itens e volumes (todos em duplicatas): 
 

 Ensaio Branco  Ensaio Padrão Ensaio Amostra 
Tampão PO-

4K / NaCl 1000µL 950µL 990µL 
NADPH (4,0mg/mL) 50µL 50µL 50µL 
DTNB (1,5mg/mL) 20µL 20µL 20µL 
Glutationa redutase (6U/mL) 20µL 20µL 20µL 
Padrão GSSG (10µM) - 50µL - 
Extrato neutralizado - - 10µL 

* Corre duplicatas do padrão no ínicio, meio e no fim do ensaio 
 
e) Acompanhar a reação em 412nm por 3min (leitura a cada 20seg ) a 25ºC 
 
 
Princípio da reação: 
 
     HCl4          Cl4                         glutationa redutase 
GSH             GSSG + NADPH                                 NADP + GSH + TNB = Aumenta  
(Extrato ácido)                                                                                   absorção em 412nm 
 
 
 
 
D) - Cálculos 

 
a) a partir da taxa de oxidação do padrão 
 
- Considerando que 10µM GSSG renderação 20µM de GSH ao ser reduzido pela 
GR e o NADPH, 50µL do padrão de GSSG representam 0,001µmoles de GSH na 
cubeta (1,09mL). Portanto, a concentração molar é de 0,917ηmoles/mL de GSH 
na cubeta. 
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GSHt=(mIncamostra – mIncbrancos)X Cpadrão X Diluição = nmol/mL de extrato neutralizado 
     (mIncpadrão  – mIncbrancos)                                         

 
mIncamostra = média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das amostras 
mIncpadrão= média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das padrões 
mIncbrancos = média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das brancos 
Cpadrão = concentração final do padrão (0,917ηmoles/mL de GSH na cubeta) 
Diluição= fator de diluição no processamento da amostra (2x), da neutralização 
(±1,6x) e na cuveta de ensaio (±100x) 
 
 
Ex.: mIncamostra =0,095327; mIncpadrão=0,026051; mIncbrancos =0,000556; Cpadrão 
=0,917; Diluição =(2 x 1,6 x 100) 320 

 
GSHt= (0,095327 – 0,000556) X 0,917 X 320 = 1129,027nmol/mL de neutralizado 

       (0,026051  – 0,000556)                                         
 
*Dividir o valor encontrado por g/mL de hemoglobina  
 
Ex.: 0,173 mg/mL de hemoglobina 
                   
                   1,129 µmol/mL = 6,52µmol / g de hemoglobina 
                    0,173 g/mL 



 177

7.8 PROTOCOLO PARA A DETERMINAÇÃO DE GLUTATIONA TOTAL 
HEPÁTICA 

“Tietze F, Anal. Biochem 27:502-522, 1969” 
“Modificado por Akerboom & Sies Methods Enzimol. 77:373-382, 1981” 

 
 
 
A) - Soluções preparadas com antecedência 
 
1- Solução de ácido perclórico (0,5M) para desproteinização 
 
a) Diluir 21,63mL de HClO4 (Sigma#244252,  ±70%; d:1,66; PM:100,46) em q.s.p 
500mL de água deionizada. Manter a 4˚C 
 
2- Solução de bicarbonato de sódio – 0,5% 
 
a) Diluir 0,25g de NaHCO3 (Merck#6329, PM:84,01) em q.s.p 50mL de água 
deionizada. Manter a 4˚C 
 
3- Solução de fosfato de potássio para neutralização – 1,75M 
 
a) Diluir 18,56g de K3PO4 (Sigma#P5629, PM:212.27) em q.s.p 50mL água 
deionizada. Manter a 4˚C 
 
4- Solução tampão fosfato de potássio 0,1M com 1mM de EDTA - pH 7,0 
 
a) Diluir 6,802g de KH2PO4 (Merck#4873, PM:136,09) e 8,709g de K2HPO4 
(Sigma#P3786, PM:174,20) e 0,3722g EDTA (Sigma#E1644, PM:372,24) em q.s.p 
1L de água deionizada. Obs.: Acertar o pH antes de completar o volume final. 
Manter a 4˚C 
 
5- Solução glutationa oxidada – 1mM 
 
a) Diluir 0,0061g de GSSG (Sigma#G454501, PM:612,63) em q.s.p. 10mL de 
tampão fosfato 10mM com cloreto de sódio- pH 7,4. Manter a 4˚C 
 
 
B) - Soluções preparadas no dia do uso 
 
1- Solução de ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzóico – 1,5mg/mL 
 
a) Diluir  0,0015g de DTNB (Sigma#D8130, PM:396,35) em q.s.p. 1mL de NaHCO3 
(0,5%). Manter a 4˚C 
 
2- Solução de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido – 4,0mg/mL 
 
a) Diluir  0,0040g de NADPH (Sigma#N1630, PM:833,40) em q.s.p. 1mL de NaHCO3 
(0,5%). Manter a 4˚C 
 
3- Solução de glutationa redutase – 6U/mL 
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a) Diluir 20µL glutationa redutase (Sigma#G3664, 500U/1,7mL - 1,6 mg de prot/mL -
187U/mg de prot.) em q.s.p. 1mL de tampão fosfato 10mM com cloreto de sódio 
140mM e pH 7,4. Manter a 4˚C 
 
4- Solução glutationa oxidada – 10µM 
 
a) Diluir  10µL glutationa oxidada (1mM) em q.s.p 1mL de tampão fosfato 10mM com 
cloreto de sódio 140mM - pH 7,4. Manter a 4˚C 
  
 
C) - Procedimentos de dosagem 
 
1 - Preparação das amostras 
 
a) Homogeneizar no Potter-Elvehjem 0,1g de tecido em 4,9mL (1:50 p/v) de ácido 
perclórico (HClO4) - 0,5N 
 
b) Centrifugar a 3.100g por 10 min a 4ºC 
 
c) Remover todo o extrato ácido para outro microtubo , o qual pode ser armazenado 
a -80ºC por até 7 dias. 
 
d) Neutralizar 1mL do sobrenadante com K3PO4 1,75M (±180uL fígado / ±170uL 
cérebro) 
 
e) Agitar e medir o pH com fitas teste de pH (Sigma#P4786). O pH deve ser 7,0! 
Neutralizar somente 3 amostras por vez, já que somente é possível correr 6 cuveta 
por vez. 
  
f) Centrifugar as amostras a 16.000g por 2min. a 25ºC  
 
g) Adicionar à cuveta os seguintes itens e volumes (todos em duplicatas): 
 

 Ensaio Branco  Ensaio Padrão Fígado Cérebro 
Tampão PO-

4K / NaCl 1000µL 950µL 950µL 990µL 
NADPH (4,0mg/mL) 50µL 50µL 50µL 50µL 
DTNB (1,5mg/mL) 20µL 20µL 20µL 20µL 
Glutationa redutase (6U/mL) 20µL 20µL 20µL 20µL 
Padrão GSSG (10µM) - 50µL - - 
Extrato neutralizado - - 50µL 40µL 

* Corre duplicatas do padrão no ínicio, meio e no fim do ensaio 
 

h) Acompanhar a reação em 412nm por 3min (leitura a cada 30seg ) a 25ºC 
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Princípio da reação: 
 
     HCl4          Cl4                         glutationa redutase 
GSH             GSSG + NADPH                                 NADP + GSH + TNB = Aumenta  
(Extrato ácido)                                                                                   absorção em 412nm 
 
 
D) - Cálculos 

a) a partir da taxa de oxidação do padrão  
 
- Considerando que 10µM GSSG renderação 20µM de GSH ao ser reduzido pela 
GR e o NADPH, 50µL do padrão de GSSG representam 0,001µmoles de GSH na 
cubeta (1,09mL). Portanto, a concentração molar é de 0,917ηmoles/mL de GSH 
na cubeta. 
 

GSHt= (mIncamostra – mIncbrancos)XCpadrão X Diluição = nmol/mL de extrato neutralizado 
       (mIncpadrão  – mIncbrancos)                                         

 
mIncamostra = média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das amostras 
mIncpadrão= média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das padrões 
mIncbrancos = média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das brancos 
Cpadrão = concentração final do padrão (0,917ηmoles/mL de GSH na cubeta) 
Diluição= fator de diluição na neutralização (±1,17x) e na cuveta de ensaio (±21,8x) 
 
 
Ex.: mIncamostra =0,063304; mIncpadrão=0,026119; mIncbrancos =0,000556; Cpadrão 
=0,917; Diluição = (1,17 x 21,8) 25,506 

 
GSHt= (0,063304 – 0,000556) X 0,917 X 25,506 = 57,92 nmol/mL de neutralizado 

      (0,026119  – 0,000556)                                         
 
*Multiplicar o valor encontrado pelo fator de diluição do tecido no ácido perclórico 
 
Ex.: 0,1g de tecido homogeneizados em 4,9mL de ácido perclórico = 1:50 
                   
                   57,920nmol/mL x 50 = 2,896 µmol / g de tecido 
                           1000 
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7.9 PROTOCOLO PARA A PREPARAÇÃO DO HEMOLISADO PARA 
DETEMINAÇÃO DA ATIVIDADE DAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES 

“Padronizado pelo Laboratório da Profa Dra Virgínia B. C. Junqueira” 
 
A) - Soluções preparadas com antecedência 
 
1- Solução hemolisante de EDTA (2,7mM) com β-mercaptoetanol (70,609µM ) – 
pH 7,0 
 
a) Diluir 1,0050g de etilenodiaminatetraacético (EDTA - Sigma#E1644, PM:372,24) 
em q.s.p 900mL. Acertar o pH e completar o volume para 1L.  
 
b) Acrescentar 4,97µL β-mercaptoetanol (Vetec#590 , d:1,11 ; PM:78,13). Manter a 
4˚C 
 
2- Solução tampão fosfato de sódio (10mM) com cloreto de sódio (140mM) - pH 
7,4 
 
a) Diluir 0,5999g NaH2PO4 (Sigma#S0751, PM:119,98) e 0,7098g Na2HPO4 (Sigma# 
S0876, PM:141,96) e 8,181g NaCl (Merck#1.06404, PM:58,44) em q.s.p 1L de água 
deionizada. Obs.: Acertar o pH antes de completar o volume final. Manter a 4˚C 
 
 
B) - Procedimentos de dosagem 
 
1 - Preparação do hemolisado 
 
a) Coletar as amostras em tubos contendo heparina (tampa verde) 
 
b) Centrifugar as amostras a 2.000g por 10min. a 4ºC  
 
c) Remover todo plasma!  
 
d) Usando um pipeta Pasteur de pláticos, ressuspender as hemácias 
cuidadosamente em 1 ou 2mL de tampão fosfato 10mM com cloreto de sódio 
140mM - pH 7,4 
 
e) Centrifugar as amostras a 2.000g por 10min. a 4ºC – Repetir o processo por 3 
vezes. 
 
f) Após a última centrifugação remover todo o tampão sobrenadante.  
 
g) Remover para tubos próprio de congelamento (4mL) 400µL da papa de hemácia e 
ressuspender com 3,6mL de solução hemolisante. 
 
 
 
h) Hemolisar as amostras com 3 ciclos de congelamento (usar gelo seco, etanol e 
acetona) e descongelamento em água corrente. 
 

Este material 
pode ser usado 
para a 
determinação 
das substâncias 
reativas ao ácido 
tiobarbitúrico 
(TBARS) 
plasmáticos - 
Manter a -80˚C.

As amostras antes de hemolisadas podem 
ser mantidas a -80ºC por até 2 dias. 
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i) Centrifugar as amostras a 16.000g por 40min. a 4ºC 
 
j) Remover o sobrenadante (hemolisado) para microtubos (1,5mL) e usar para a 
determinação da atividade enzimática das enzimas antioxidantes. 
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7.10  PROTOCO PARA A DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE 
HEMOGLOBINA 

“De acordo com as instruções do Fabricante” 
 

A) - Procedimentos de dosagem da hemoglobina 
 
1 - Reagente Drabkin (New Prov, Pinhais-PR) 
 
2 - Padrão de hemoglobina (Doles reagentes, Goiânia-GO) 
 
B) Procedimentos para a Reação 
 
a) Adicionar nos tubos de ensaio (10mL) marcados os seguintes itens e volumes 
(todos em duplicatas): 
 

 Branco  Padrão  Amostra 
Padrão - - - 
Drabkin 2,5mL 1,0mL 2,5mL 
Hemolisado - - 50µL 
Papa de hemácia - - 10µL 

 
b) homogeneizar no vórtex e incubar por 5min a 25ºC 
 
c) Ler a absorbância em 540nm. 
 
C) - Cálculos 
 
Hb=(mAbsamostra – Absbrancos) XCpadrão X Diluição = g/dL de hemoglobina 

 (Abspadrão  – Absbrancos)                                         
 
mAbsamostra = média da absorbância das amostras 
Abspadrão= absorbância do padrão 
Absbrancos = absorbância do branco 
Cpadrão = concentração do padrão (14,9g/dL) 
Diluição= fator de diluição no tubo de ensaio 
 
Ex.: mAbsamostra =0,2495; Abspadrão=0,3774; Absbrancos =0,0336; Cpadrão =14,9; Diluição 
= 51 
 
Hb=(0,2495– 0,0336) X 14,9 X 51 = 477,203g/dL de hemoglobina 
      (0,3774 – 0,0336)                                         
 
* Dividir o valor encontrado por 100 para converter em g/mL 
   477,203 = 4,772g/mL 
      100 
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7.11  PROTOCOLO PARA A OBTENÇÃO DA FRAÇÃO CITOSSÓLICA DE 
HEPATÓCITOS 

“Moore et a., J Biochem Chem, 250(12):4562-4568, 1975” 
“Bracht & Ishii-Iwamoto (Métodos de Laboratório em Bioquímica – Manole, 2003)” 

 
A) - Soluções preparadas com antecedência 
 
1 - Solução tampão de fosfato de potássio (0,1M) - pH 7,0 
 
a) Diluir 6,802g de KH2PO4 (Merck#4873, PM:136,09) e 8,709g de K2HPO4 (Sigma# 
P3786, PM:174,20) – (pH 7,0) em q.s.p 1L de água deionizada. Manter a 4ºC 
 
 
B) - Processamento das amostras 
 

TODO PROCESSO DEVE SER REALIZADO EM BANHO DE GELO! 

 
a) Remover 3g de fígado e adicionar 9mL de tampão fosfato 0,1M (pH 7,0) 
 
b) Picar e lavar 2 vezes o fígado no tampão fosfato 0,1M (pH 7,0) 
 
c) Homogeneizar no Potter-Elvehjem na proporção 1:3 (3g em 9mL de tampão) 
 
d) Centrifugar a 2.000g por 10 min a 4ºC 
 
e) Remover a camada de gordura que pode forma na face superior do sobrenadante 
com bastões de algodão 
 
f) Transferir o sobrenadante para novos tubos de centrifugação de alta velocidade 
 
g) Centrifugar a 10.000g por 20 min a 4ºC (9000rpm) 
 
i) Transferir o sobrenadante para novos tubos de ultra-centrifugação 
 
h) Centrifugar a 105.000g por 60 min a 4ºC (38.000rpm) 
 
j) Utilizar o sobrenadante para os ensaios enzimáticos e a determinação da 
concentração de proteína.   
 

A fração sedimentada no tubo 
é a fração microssomal!
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7.12  PROTOCOLO PARA A DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA CATALASE 
HEPÁTICA E ERITROCITÁRIA 

“Beutler, E. (Red Cell Metabolism – Greene & Statton, 1975)” 
 
A)- Soluções preparadas com antecedência 
 
1- Solução de tris[hidroximetil]aminometano hidrocloreto (Tris-HCl 1M) com 
EDTA (5mM) – pH 8,0 
 
a) Diluir 1,576g de Tris-HCl (Sigma#T3253, PM:157,60) e 0,0186g ácido 
etilenodiaminatetraacético (EDTA - Sigma#E1644, PM:372,24) em 8mL água 
deionizada. Ajustar o pH para 8,0 e completar o volume para 10mL. Manter a 4˚C 
 
2 - Solução tampão de fosfato de potássio (0,1M) - pH 7,0 
 
a) Diluir 6,802g de KH2PO4 (Merck#4873, PM:136,09) e 8,709g de K2HPO4 
(Sigma#P3786, PM:174,20) – (pH 7,0) em q.s.p 1L de água deionizada. Manter a 
4˚C 
 
 
B) - Soluções preparadas no dia do uso 
 
1- Solução de peróxido de hidrogênio (10mM) 
 
a) Diluir 29,116µL de H2O2 (Merck#1.07210, d:1,11; 30%; PM:34,02) em q.s.p 
28,5mL de água deionizada. Manter a 4ºC 
 
 
C) - Procedimentos de dosagem 
 
1 - Preparação das amostras 
 
a) Caso as amostras sejam hemolisados congelados, proceguir a etapa de hemólise, 
se não, seguir para a etapa (e)  
 
b) Hemolisar as amostras com 3 ciclos de congelamento (usar gelo seco, etanol e 
acetona) e descongelamento em água corrente. 
 
c) Centrifugar as amostras a 16.000g por 40min. a 4ºC 
 
d) Remover o sobrenadante (hemolisado) para microtubos (1,5mL) e usar para a 
determinação da atividade enzimática das enzimas antioxidantes. 
 
e) Diluir as amostras em tampão fosfato de potássio (0,1M) – pH 7,0 na proporção a 
seguir: 
 
 
 
 
 

O restante da amostra diluída 
dever ser guardada para a 
dosagem de proteína
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 Citossol (1:200)  Hemolisado (1:20)  
Tampão PO-

4K 0,1M 3.980µL 190µL 
Amostra 20µL 10µL 

 
2 - Procedimentos para a determinação da atividade da catalase 
 
a) Preparar o meio de reação adicionando: 28,5mL de H2O2 (10mM) e 1,5mL do 
tampão Tris-HCl (1M) com EDTA (5mM) pH 8,0. Manter a 4˚C 
 
b) Adicionar à cuveta os seguintes itens e volumes (todos em duplicatas): 
 

 Ensaio Branco Ensaio Citossol Ensaio Hemolisado 
Meio de reação 990µL 990µL 990µL 
Amostra diluída - 10µL 10µL 
Água deionizada 10µL - - 
Temperatura * 30ºC 37ºC 

* Usar a mesma temperatura que a amostra em determinação 
 
g) Acompanhar a reação em 230nm por 3min (leitura a cada 30seg ) na temperatura 
recomendada 
 
Princípio da reação: 
             Catalase 
2H2O2                       2H2O + O2 = Diminui absorção em 230nm 
 
D) - Cálculos 

 
a) Pelo coeficiente de extinção molar do H2O2 

 
CAT=(mIncamostra – mIncbrancos) X Diluição = U/mL de amostra 

                     ε                        
mIncamostra = média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das amostras 
mIncbrancos = média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das brancos 
ε= Coeficiente de extinção molar (=0,071) 
Diluição= fator de diluição na cuveta de ensaio 
 
Ex.1: mIncamostra =0,025501; mIncbrancos =0,000003; Diluição =100 
CAT=(0,025501 – 0,000003) X 100 =  35,9126 U/mL de amostra 

                   0,071                         
Ex.2: mIncamostra =0,059888; mIncbrancos =0,000003; Diluição =100 
CAT=(0,059888 – 0,000003) X 100 =  84,3450 U/mL de amostra 

                   0,071                         
*Dividir o valor encontrado por mg/mL de proteína para a fração citossólica 
**Dividir o valor encontrado por g/mL de hemoglobina para o hemolizada 
 
Ex.1: 0,12358 mg/mL de proteína      35,9126 U/mL = 290,602 U/mg de proteína                   
                                                           0,12358 mg/mL 
Ex.2: 0,24626 g/mL de hemoglobina   84,3450 U/mL = 342,503 U/g de hemoglobina             
                                                              0,24626 g/mL                     
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7.13  PROTOCOLO PARA A DETEMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA GLUTATIONA 
PEROXIDASE HEPÁTICA E ERITROCITÁRIA 

“Sies et al. FEBS Lett, 103:287-290, 1979” 
 
A)- Soluções preparadas com antecedência 
 
1- Solução tampão de fosfato de potássio (0,1M) com EDTA (2mM) – pH 7,0 
 
a) Diluir 0,6804g de KH2PO4 (Merck#4873, PM:136,09) e 0,8709g de K2HPO4 
(Sigma#P3786, PM:174,20) e 0,0744g ácido etilenodiaminatetraacético (EDTA - 
Sigma#E1644, PM:372,24) em 80mL água deionizada. Ajustar o pH para 7,0 e 
completar o volume para 100mL. Manter a 4˚C 
 
2- Solução de tris[hidroximetil]aminometano hidrocloreto (Tris-HCl 0,1M) com 
EDTA (0,5mM) – pH 8,0 
 
a) Diluir 1,576g de Tris-HCl (Sigma#T3253, PM:157,60) e 0,0186g ácido 
etilenodiaminatetraacético (EDTA - Sigma#E1644, PM:372,24) em 80mL água 
deionizada. Ajustar o pH para 8,0 e completar o volume para 100mL. Manter a 4˚C 
 
3 - Solução tampão de fosfato de potássio (0,1M) - pH 7,0 
 
a) Diluir 6,802g de KH2PO4 (Merck#4873, PM:136,09) e 8,709g de K2HPO4 
(Sigma#P3786, PM:174,20) – (pH 7,0) em q.s.p 1L de água deionizada. Manter a 
4˚C 
 
 
B) - Soluções preparadas no dia do uso 
 
2 - Solução de peróxido de ter-butila (t-BOOH) – 50mM 
 
a) Dilur 9µL de t-BOOH (Sigma#B2633, 70%; d:0,94; PM:90,10) com 1,25mL de 
água deionizada. Manter a 4ºC 
 
C) - Procedimentos de dosagem 
 
1 - Preparação das amostras 
 
a) Caso as amostras sejam hemolisados congelados, proceguir a etapa de hemolise, 
se não, seguir para a etapa (e)  
 
b) Hemolisar as amostras com 3 ciclos de congelamento (usar gelo seco, etanol e 
acetona) e descongelamento em água corrente. 
 
c) Centrifugar as amostras a 16.000g por 40min. a 4ºC 
 
d) Remover o sobrenadante (hemolisado) para microtubos (1,5mL) e usar para a 
determinação da atividade enzimática das enzimas antioxidantes. 
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e) Diluir as amostras em tampão fosfato de potássio (0,1M) – pH 7,0 na proporção 
abaixo: 
 

 Citossol (1:10)  Hemolisado (1:10)  
Tampão PO-

4K 0,1M 450µL 450µL 
Amostra 50µL 50µL 

 
 
2 - Procedimentos para a determinação da atividade da glutationa peroxidase 
 
a)  Preparo do meio de reação: (valores para 30mL) 

 
CITOSSOL 
 
1) 10µL (3U) glutationa redutase (Sigma#G3664, 500U/1,7mL - 1,6 mg de 
prot/mL -187U/mg de prot.) (concentração final: 0,1U/mL) 
 
2) 0,0050g de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido (NADPH -
Sigma#N1630, PM:833,40) (concentração final: 0,2mM) 
 
3) 0,0092g de glutationa reduzida (Sigma#G4251, PM:307,33) (concentração 
final: 1mM) 
 
4) 15mL de tampão de fosfato de potássio (0,1M) com EDTA (2mM) – pH 7,0 
(concentração final: 50mM e 1mM, respectivamente) 
 
5) 15mL de água deionizada. Manter a 4˚C 
 
HEMOLISADO 
 
1) 10µL (3U) glutationa redutase (Sigma#G3664, 500U/1,7mL - 1,6 mg de 
prot/mL -187U/mg de prot.) (concentração final: 0,1U/mL) 
 
2) 0,0050g de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido (NADPH -
Sigma#N1630, PM:833,40) (concentração final: 0,2mM) 
 
3) 0,0092g de glutationa reduzida (Sigma#G4251, PM:307,33) (concentração 
final: 1mM) 
 
4) 30mL de tampão Tris-HCl (0,1M) com EDTA (0,5mM) – pH 8,0. Manter a 4˚C 

 

O restante da amostra 
diluída dever ser 
guardada para a 
dosagem de proteína 
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b) Adicionar à cuveta os seguintes itens e volumes (todos em duplicatas): 
 

 Ensaio Branco Ensaio Citossol Ensaio Hemolisado 
Meio de reação 940µL 940µL 970µL 
Amostra diluída - 50µL 20µL 
Água deionizada 50µL - - 
Temperatura  30ºC 37ºC 

 
c) Incubar as cuvetas na temperatura recomendada por 1min. 
 
d) Adicionar 10µL de peróxido de ter-butila (50mM) para acionar a reação 
 
e) Acompanhar a reação em 340nm por 3min (leitura a cada 30seg) na temperatura 
recomendada 
 
 
Princípio da reação: 
           Glutationa peroxidase 
H2O2                                        H2O  
          2GSH                  GSSG + 2.NADPH = Diminui absorção em 340nm 
                                   
                    Glutationa redutase         
 
D) - Cálculos 

 
a) Pelo coeficiente de extinção molar do NADPH 

 
GPX=(mIncamostra – mIncbrancos) X Diluição = U/mL de amostra 

                     ε 
mIncamostra = média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das amostras 
mIncbrancos = média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das brancos 
ε= Coeficiente de extinção molar (=6,22) 
Diluição= fator de diluição na cuveta de ensaio 
 
Ex.1: mIncamostra =0,1902; mIncbrancos =0,003321; Diluição =20 

 
GPX=(0,1902 – 0,003321) X 20 =   0,6008U/mL de amostra 

                   6,22 
Ex.2: mIncamostra =0,1807; mIncbrancos =0,00508; Diluição =50 

 
GPX=(0,1807 – 0,00508) X 50 =  1,4117 U/mL de amostra 

                   6,22 
*Dividir o valor encontrado por mg/mL de proteína para a fração citossólica 
**Dividir o valor encontrado por g/mL de hemoglobina para o hemolizada 
Ex.1: 2,5125 mg/mL de proteína                    
                   0,6008 U/mL = 0,2391 U/mg de proteína  
                    2,5125 mg/mL 
Ex.2: 0,9650 g/mL de hemoglobina                
                   1,4117 U/mL = 1,4629 U/g de hemoglobina  
                    0,9650 g/mL 
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7.14  PROTOCOLO PARA A DETEMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA SUPERÓXIDO 
DISMUTASE HEPÁTICA E ERITROCITÁRIA 

“McCord & Fridovich, J Biol Chem, 244(22):6049-6055, 1969” 
 
A)- Soluções preparadas com antecedência  
 
1- Solução tampão de fosfato de potássio (0,1M) com EDTA (0,2mM) – pH 7,8 
 
a) Diluir 0,6804g de KH2PO4 (Merck#4873, PM:136,09) e 0,8709g de K2HPO4 
(Sigma#P3786, PM:174,20) e 0,0074g ácido etilenodiaminatetraacético (EDTA - 
Sigma#E1644, PM:372,24) em 80mL água deionizada. Ajustar o pH em 7,8 e 
completar o volume para 100mL. Manter a 4˚C 
 
2 - Solução tampão de fosfato de potássio (0,1M) - pH 7,0 
 
a) Diluir 6,802g de KH2PO4 (Merck#4873, PM:136,09) e 8,709g de K2HPO4 
(Sigma#P3786, PM:174,20) – (pH 7,0) em q.s.p 1L de água deionizada. Manter a 
4˚C 
 
3 – Solução citocromo C (100µM) 
 
a) Diluir 0,12384g de  (Sigma#C7752 , PM:12.384,00) em q.s.p 100mL de água 
deionizada. Manter a -20˚C 
 
4 – Solução cianeto de potássio (200µM)  
 
a) Diluir 0,0013g de KCN (Merck#1.04965, PM:65,12) em q.s.p 100mL de água 
deionizada. Manter a 4˚C 
 
5 – Solução  xantina (500µM) 
 
a) Diluir 0,0076g de  (Sigma#X7375 , PM:152,11) em q.s.p 100mL de água 
deionizada. Manter a -20˚C 
 
 
B) - Soluções preparadas no dia do uso 
 
1 – Solução de xantina oxidase (0,6825U/mL) 
 

a) Diluir  5µL de  (Sigma#X4500, 100U/3,7mL - 21 mg de prot/mL -1,3U/mg de 
prot.) (concentração final: 0,1U/mL) em q.s.p 200µL de água deionizada. Manter 
a 4˚C 
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C) - Procedimentos de dosagem 
 
1 - Preparação das amostras 
 
a) Caso as amostras sejam hemolisados congelados, proceguir a etapa de hemolise, 
se não, seguir para a etapa (e)  
 
b) Hemolisar as amostras com 3 ciclos de congelamento (usar gelo seco, etanol e 
acetona) e descongelamento em água corrente. 
 
c) Centrifugar as amostras a 16.000g por 40min. a 4ºC 
 
d) Remover o sobrenadante (hemolisado) para microtubos (1,5mL) e usar para a 
determinação da atividade enzimática das enzimas antioxidantes. 
 
e) Diluir as amostras em tampão fosfato de potássio (0,1M) – pH 7,0 na proporção 
abaixo: 
  
 

 Citossol (1:50)  Hemolisado (1:5)  
Tampão PO-

4K 0,1M 980µL 400µL 
Amostra 20µL 100µL 

 
 
2 - Procedimentos para a determinação da atividade da superóxido dismutase 
 
a)  Preparar o meio de reação adicionando: (valores para 30mL) 
 

1) 3mL citocromo C (100µM) 
 
2) 3mL xantina (500µM) 
 
3) 3mL cianeto de potássio (200µM)  
 
4) 15mL de tampão de fosfato de potássio (0,1M) com EDTA (0,2mM) – pH 7,8 
(concentração final: 50mM e 1mM, respectivamente) 
 
5) 6mL de água deionizada. Manter a 4˚C 

 
b) Adicionar à cuveta os seguintes itens e volumes (todos em duplicatas): 
 

 Branco Citossol Hemolisado 
Meio de reação 1mL 1mL 1mL 
Amostra diluída - 10µL 10µL 
Água deionizada 10µL - - 
Xantina oxidase ~10µL ~10µL ~10µL 

 
c) Adicionar ~10µL de xantina oxidase (0,6825U/mL) para acionar a reação. 
 

O restante da amostra 
diluída deve ser 
guardada para a 
dosagem de proteína 
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* O volume de xantina oxidase deve ser capaz de produzir uma inclinação 
0,025-0,030 abs/min no branco  
 
d) Acompanhar a reação em 550nm por 3min (leitura a cada 30seg) a 25ºC 
 
** Se o grau de inibição produzido pela SOD na amostras for maior do que 40%, a 
amostra deve ser diluída e o ensaio realizado novamente.  
 
*** A porcentagem de inibição deverá estar entre 25-30% 
 
Princípio da reação: 
        Xantina oxidase 
Xantina                    ácido úrico 
                                
                                 O2

•-  + O2
•- + 2H+             

                                                                     (Compete com o Cit.C pelo O2
•-) 

             Citocromo C                  H2O2 + O2 
Diminui absorção em 550nm (Faixa de linearidade entre 20-40% de inibição) 
 
D) - Cálculos 

 
a) Pelo percentual de inibição da oxidação do citocromo c 

 
- Para a determinação da atividade da SOD deve-se considerar que 1U de SOD é 
equivalente a 50% de inibição da oxidação do citocromo c pelo ânion superóxido 
gerado pela ação da xantina oxidase sobre a xantina 
  
MnSOD= (100 - (mIncamostra X 100) ) / 50 X Diluição = U/mL de amostra 
                              mIncbrancos(0,025) 
 
mIncamostra = média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das amostras 
mIncbrancos = média da inclinação das curvas de absorbância (Abs/min) das brancos 
Diluição= fator de diluição na cuveta de ensaio 
 
Ex.1: mIncamostra =0,018269; mIncbrancos =0,025; Diluição =102 
MnSOD= (100 - (0,018274 X 100) ) / 50 X 102 =   61,196 U/mL de amostra 

                            0,026105 
 
Ex.2: mIncamostra =0,015069; mIncbrancos =0,025; Diluição =102 
MnSOD= ( 100 - 0,016766 X 100) ) / 50 X 102 =  70,055 U/mL de amostra 

                            0,025535 
 
*Dividir o valor encontrado por mg/mL de proteína para a fração citossólica 
**Dividir o valor encontrado por g/mL de hemoglobina para o hemolizada 
Ex.1: 0,6069 mg/mL de proteína                    
                     61,196 U/mL = 100,387 U/mg de proteína  
                    0,6096 mg/mL 
Ex.2: 0,9850 g/mL de hemoglobina                
                   70,055 U/mL = 71,121 U/g de hemoglobina  
                    0,9850 g/mL 
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7.15  PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RNA TOTAL DE 
TECIDO USANDO O REAGENTE TRIZOL® 

“De acordo com as instruções do Fabricante” 
 

A) - Soluções preparadas com antecedência 
 
1 – Entanol - 75% (v/v) 
 
a) Diluir 75mL de etanol absoluto (Merck#1.00933; d:0,79; PM:46,07) em q.s.p 
100mL de água deionizada livre de nucleases. Manter a -20ºC 
 
2 – Tampão tris[hidroximetil]aminometano (10mM) com EDTA (1mM) – pH 8,0 
 
a) Diluir 0,1211g de Tris (Tris-base, Sigma#T1503, PM:121,14) e 0,0372g ácido 
etilenodiaminatetraacético (EDTA - Sigma#E1644, PM:372,24) – (pH 8,0) em q.s.p 
100mL. Manter a 25ºC  
 
 
B) – Procedimentos para extração 
 
“TODOS OS PROCEDIMENTOS DEVEM SER REALIZADOS UTILIZANDO-SE 
MATERIAIS ESTÉRES OU LAVADOS COM ÁGUA LIVRE DE NUCLEASES” 
 
a) Adicionar a microtubos contendo reagente TRIZOL® (Invitroge# 15596-026) o 
tecido já pesado  
- A proporção máxima recomendada é 10% (p/v) ou 0,1mg/µL 
 
b) Logo após a adição do tecido ao microtubo e ajuste do volume de TRIZOL®, 
homogeneizar o tecido utilizando um homogeneizador de tecido manual 
- Garanta que o tecido seja desintegrando completamente, mas sem fazer muita 
espuma 
 
c) Incubar por 5min a 25ºC (15-30ºC) 
 
d) Adiionar 0,2µL de clorofórmio (Mallinckrodt#4443-10, d:1,48 , PM:119,38) para 
cada 1µL TRIZOL® utilizado para homogeneizar 
 
e) Agitar vigorosamente sob o vórtex por 15seg e incubar por 3min a 25ºC (15-30ºC) 
 
g) Centrifugar a 12.000g por 15min a 4ºC 
 
h) Transferir a fase aquosa com o RNA para outro microtubo e adicionar 0,5µL de 
isopropanol (Synth#A1078.01.Bj,  , PM:60,10) para cada 1µL TRIZOL® utilizado para 
homogeneizar 
 
i) Agitar no vórtex e incubar por 10min a 25ºC 
 
j) Centrifugar a 12.000g por 10min a 4ºC 
 

O DNA pode ser recuperado 
na interface com o fenol! 
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k) Utilizando uma bomba de vácuo e ponteiras esteres, aspirar o sobrenadante com 
cuidado para não perder o pellet de RNA formado 
 
l) Adicionar 1µL de etanol 75% para cada 1µL TRIZOL® utilizado para homogeneizar 
e agitar no vórtex 
 
m) Centrifugar a 7.500g por 5min a 4ºC  
 
n) Utilizando uma bomba de vácuo e ponteiras estéreis, aspirar o sobrenadante com 
cuidado para não perder o pellet de RNA formado 
 
o) Deixar o pellet de RNA secar por aproximadamente 5-10min no dessecador a 
vácuo 
 
p) Ressuspendar o RNA em água livre de nuclease (não use água tratada com 
dietilpirocarbonato) 
 
q) Incubar por 10min a 55ºC e em seguida armazenar a -80ºC 
 
Sugestão de volumes 
 

Massa 
Tecido 

Volume  
TRIZOL® 

Volume 
Clorofórmio 

Volume 
Isopropanol 

Volume  
Etanol 75% 

Volume  
Água 

10mg 120µL 24µL 60µL 120µL 15µL 
25mg 300µL 60µL 150µL 300µL 40µL 
35mg 420µL 84µL 210µL 420µL 50µL 
50mg 600µL 120µL 300µL 600µL 70µL 
75mg 900µL 180µL 450µL 900µL 100µL 

100mg 1200µL 240µL 600µL 1200µL 150µL 
250mg 3000µL 600µL 1500µL 3000µL 350µL 

* Este volumes são sugestões e foram determinados a partir de tecido cerebral de 
ratos Wistar machos  
** A relação massa do tecido e volume de TRIZOL® foi modificada para 0,083mg/µL 
para garantir as condições adequadas de homogeneização caso haja pequenas 
variações de massa do tecido  
 
 
B) – Procedimentos para quantificação do RNA por especfotometria 
 
a) Diluir de 5-10 µL do RNA total em tampão Tris-EDTA - pH 8,0 na proporção 1:30 
 
b) Ajustar o aparelho GeneQuant® (Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala – 
Sweden) para cuvetas (quartizo) de caminho óptico de 10mm e fator de diluição 30  
 
c) Acrescentar 150µL de tampão Tris-EDTA – pH 8,0 às cuvetas e “zera” o aparelho 
 
d) Agitar a amostra e pipetar 130-150µL nas cuvetas 
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e) Lavar a cuveta entre as leituras com bastante água deionizada e secar por 
aspiração 
 
f) Anotar os valores de absorbância em 230nm, 260nm e 280nm, assim como a 
concentração (µg/µL) 
 
* A precisão da medida depende principalmente de:  
 
- A absorbância em 260nm deve ser ≥ 0,1, caso contrário a amostras devem ser 
diluídas novamente em proporção menor (1:5 ou 1:10) 
 
- Razões 260nm/28nm < que 1,6 sugerem diluição incompleta do RNA 
 
 
C) – Cálculos 
 
O Coeficiente de extinção molar do RNA para o caminho óptico de 10mm é 25µg/µL 
 
RNA =    Abs260   x Diluição = µg/µL 
                 25 
 
Ex.: 260nm = 0,444; Diluição =30;  ε = 25 
 
RNA =    0,444   x 30 = 0,5382 µg/µL 
                 25 
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7.16  PROTOCOLO PARA ELETROFORESE DE RNA EM GEL DE AGAROSE 
DENATURANTE 

“Protocol Online – Your lab’s reference book” 
http://www.protocol-online.org/ “ 

 
A) - Soluções preparadas com antecedência 
 
1 - Solução tampão acetato de sódio (0,1M), MOPS (0,4M) e EDTA (0,01M) – pH 
7,0 (10X) 
 
a) Diluir 83,704g ácido propanosulfônico 3-[N-morfolino] (MOPS - Sigma#M1254, 
PM:209,26), 13,608g de acetato de sódio (Merck#1.06267, PM; 136,08) e 3,7224g 
ácido etilenodiaminatetraacético (EDTA - Sigma#E1644, PM:372,24) – (pH 7,0) em 
q.s.p 1L. 
 
* Caso o tampão Acetato/MOPS/EDTA seja autoclavado, ele deverá ficar levemente 
amarelado! 
 
2 – Solução tampão de “carregamento” (loading buffer): 2mL 
 
a) Diluir 0,0010g de azul de bromofenol (Sigma#B5525, PM:691,9), 115uL de glicerol 
(Merck#1.04094.1000, d:1,23 87%, PM:92,04), 1mL de formamida deionizada 
(Ambion#9342, PM:45,04), 378 uL formaldeído (Synth#F1021.01.bj, 37%, 
PM:30,03), 1uL de brometo de etídio (10ug/mL) (Sigma#E7637, PM:394,3), 322uL 
de água deionizada (livre de nucleases), 200uL de tampão acetato/MOPS/EDTA     
 
B) - Procedimentos para a eletroforese 
 
1- Preparação do gel (1,5%) de agarase denaturante: 35mL 
 
a) Diluir 0,5250g de agarose (Invitroge#15510-019) em 25,2mL de água deionizada 
(livre de nucleases). 
 
b) Acresentar 3,5mL do tampão acetato/MOPS/EDTA (10X) 
 
c) Aquecer a mistura no microondas até dissolver completamente a agarose 
 
d) Esperar a mistura esfriar para ±50ºC e adicionar 3,6mL de formaldeído  
 
e) Na capela, deixar o gel esfriar no berço da cuba de eletroforese 
 
 2- Preparação das amostras 
 
a) Em microtubos (0,2mL), diluir 1ug de RNA em q.s.p 5uL de água deionizada (liver 
de nucleases)  
 
b) Adicionar 5uL do tampão de carregamento  
     (eventualmente as diluições podem ser de 0,5-3,0x do volume de RNA). 
 
c) Incubar por 5min. a 70ºC. 
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d) Incubar no gelo por 2min. 
 
3) - Eletroforese 
 
a) Diluir 100mL do tampão acetato/MOPS/EDTA (10X) em q.s.p. 1L =1x 
 
b) Depositar o gel na cuba de eletroforese e cobrir com tampão 
acetado/MOPS/EDTA (1X)  
 
e) Aplicar 9uL da mistura ao gel  
 
f) Correr o gel em voltagem constante: 5-6 V/cm (distância entre os eletródios). 
 
g) Permitir que o bromofenol percorra cerca de 2 a 3cm do gel.  
 
 
C) - Visualização do gel 
 
a) Tranferir o gel para o transiluminador de lâmpadas ultravioletas.  
 
b) Fazer a captura da imagem e ajustar o contraste 
 
c) As bandas da fração ribossomal 28s e 18s devem estar bem nítidas e não haver 
fragmentos significantes acima ou abaixo delas. A proporção da intensidade entre as 
duas frações deve ser 2:1 (28s:18s). 
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7.17  PROTOCOLO PARA TRATAMENTO DO RNA TOTAL COM DNAse E 
SÍNTESE DO cDNA 

“De acordo com as instruções do Fabricante” 
 
A) - Soluções preparadas com antecedência 
 
1) - Iniciadores hexâmeros randômicos - 0,5µg/µL 
 
a) Diluir 16,66µL de hexâmeros (Rando hexamer – Invitrogen#48190-011) em q.s.p 
100µL 
 
2) - Mix de desoxinucleosídeos trifosfato - 2,5mM 
 
a) Misturar 5µL de cada desoxinucleosídeo trifosfato (dATP, dGTP, dCTP, dTTP - 
dNTPs) (Invitroge#10297-018) e diluir em q.s.p 200µL 
 
 
B) – Procedimentos para tratamento com DNAse 
 
DURANTE OS PROCEDIMENTOS MANTER AS AMOSTRAS A 4ºC 
 
a) Diluir 2µg de RNA total em q.s.p. 6µL de água livre de nuclease (tubos 0,2mL) 
 
b) Preparar o meio de reação  
 
- O meio de reação para cada amostra é composto por: 

1) Água livre de nuclease q.s.p 5µL 

2) Tampão 1x da reação  

3) 22U de inibidor de RNAse 

4) 2U da DNAse 

 

- Para 150µL de meio de reação serão necessários: 

 1) 40,5µL de água livre de nuclease 

 2) 33µL de tampão (5x) fornecido junto com a DNAse 

 3) 16,5µL de inibidor de RNAses (40U/µL) (Promega#N2111) 

 4) 60µL de RQ1 RNAse-Free DNAse (1U/µL) (Promega#M6101) 

 

c) Pipetar 5µL do meio de reação em cada amostra 
 
d) Incubar a 37ºC por 30min 
 
e) Adicionar 1µL a solução de parada fornecida junto com a DNAse 
 
f) Incubar a 65ºC por 10min e armazenar a -80ºC ou proseguir o protocolo 
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C) – Procedimentos para a síntese do cDNA 
 
DURANTE OS PROCEDIMENTOS MANTER AS AMOSTRAS A 4ºC 
 
a) Em microtubo (0,2mL), diluir 1µg de RNA tratado com DNAse em q.s.p 6µL de 
água livre de nucleases 
 
b) Adicionar 1µL dos iniciadores randômicos (0,5µg/µL)  

- Adicionar MgCl junto com os iniciadores caso seja necessário! 
OBS.: 
 O fabricante recomenda que a reação contenha 3mM de MgCl, considerando 
o MgCl que já continha no RNA tratado com DNAse. De acordo com as condições 
descritas para o tratamento com a DNAse acima, a concentração de MgCl no RNA 
tratado com DNAse é de 10mM. 
 
c) Incubar a 70ºC por 5min seguidos de 5min a 4ºC  
 
d) Preparar o meio de reação com a transcriptase reversa 
 
- O meio de reação para cada amostra é composto por: 

1) Água livre de nuclease q.s.p 13µL 

2) Tampão 1x da reação  

3) 0,5mM de cada dNTP 

4) 20U de inibidor de RNAse 

5) 1U de transcriptase reversa 

 

- Para 390µL de meio de reação serão necessários: 

 1) 105µL de água livre de nuclease 

 2) 120µL de tampão (5x) fornecido junto com a Transcriptase reversa 

 3) 120µL do mix de dNTPs (2,5mM)  

 4) 15µL de inibidor de RNAses (40U/µL) (Promega#N2111) 

 5) 30µL de ImpromII™ (1U/µL) (Promega#A3802) 

 
e) Pipetar 13µL do meio de reação em cada amostra 
 
f) Incubar a 25ºC por 5min, seguidos de 42ºC por 60min e 70ºC por 15min 
 
g) Armazenar a -20ºC. 
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7.18  PROTOCOLO PARA A DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA 
AMPLIFICAÇÃO NAS REAÇÕES EM CADEIA DA POLIMERASE 
QUANTITATIVAS 

* Para a análise da expressão gênica relativa é importante que as eficiências das 
reações para o gene de interesse e para o gene de referência sejam semelhantes ou 
pelo menos conhecidas, a fim de evitar erros na normalização dos dados. 
 
A) – Preparação da curva de diluição seriada (2x)  
 
1) – Preparação do “pool” de amostras 
 
a) Em um microtubo (0,2mL), pipetar de 5-10µL de cada cDNA que será analisado 
- Espera-se que este pool de cDNA obtido com volumes iguais de cada amostra 
represente a concentração média de cDNA das amostras de interesse 
 
b) Em outro microtubo (0,2mL), pipetar de 5-10µL de cada tubo-controle da 
transcrição reversa das amostras de interesse. 
 - O uso dos controles da transcrição reversa (TR) é importante para excluir uma 
possível contaminação com DNA genômico 
 
c) Para a curva de diluição, identificar 7 tubos e pipete os volume com abaixo: 
 

Tubo Água Amostra Concentração 
2x  100µL 100µL do Pool 75ng 
4x  100µL 100µL do 2x 37,5ng 
8x  100µL 100µL do 4x 18,75ng 
16x 100µL 100µL do 8x 9,375ng 
32x 100µL 100µL do 16x 4,687ng 
64x 100µL 100µL do 32x 2,343ng 
128x 100µL 100µL do 64x 1,171ng 

  
d) Prepare a mistura de reação com os iniciadores e mix da polimerase, e proceda a 
reação incluindo o pool do controle-TR na curva de diluição com brancos da reação 
  
e) Ao final crie o arquivo dos dados de fluorescência e analize-os usando a Macro 
PCR-1 (Larionov et al., 2005) desenvolvida para Microsoft-Excel 
 
f) Usando a inclinação da regressão linear obtida pela relação lentre a concentração 
de cDNA e o ciclo de cruzamento no limiar, determine a eficiência pela equação: 
 
- Quando o Log. da concentração = eixo Y e Ciclos = eixo X  
E=10(-1/ inc)-1                     E=10(-1/-3,32)-1                          E= 1,00 
 
- Quando o Ciclos = eixo Y e Log. da concentração = eixo X  
E=10(inc)-1                         E=10(-1X-0,302)-1                       E= 1,00 
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7.19  SEQÜÊNCIA DE INICIADORES E CONDIÇÕES DAS REAÇÕES EM 
CADEIA DA POLIMERASE QUANTITATIVAS 

A) - Gene: Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) - Rattus norvegicus 
 
1) - Número de acesso: NM_017008.3 
 
Iniciador Seqüência Posição %CG TM Amplicon 
Senso 5’-AGAAACCTGCCAAGTATGATG-3’ 819-839 42,8 52,7 
Anti-
senso 

5’-GCTTCACAAAGTTGTCATTGAG-3’ 998-977 40,9 52,6 
 
180pb 

 
2) – Condição da reação em cadeia da polimerase quantitavo 
 
a) – Soluções preparadas com antecedência 

 1) Solução estoque dos iniciadores senso e anti-senso – 10µM 

2) Solução de trabalho dos iniciadores - 10µM 

b) - O meio de reação para cada amostra é composto por: 

1) Água livre de nuclease q.s.p 20µL 

2) 10µL da mistura comercial contendo a polimerase, dNTPS e SYBRGreen 

(Applied Biosystems#4367659) 

3) 700nM do iniciador senso 

4) 700nM do iniciador anti-senso 

5) 1µL do cDNA diluido (1:8) 

- Para diminuir a variabilidade entre as replicatas, cada amostras deve ser 

preparada em volumes equivalentes a duplicatas ou triplicadas e 

posteriormente divididas em volume de 20uL 

c) - Condições da amplificação 

 1) 50ºC por 2min – Ativação da polimerase 

 2) 95ºC por 10min – Ativação da polimerase 

 3) 95ºC por 15seg – Denaturação 

 4) 56,7ºC por 30seg – Anelamento 

 5) 72,0ºC por 30seg – Extensão 

 6) Registro da fluorescência 

 7) Ir para o passo 3 por 44 vezes 

 8) Curva de melting – 65ºC-95ºC (0,5ºC por 0,1seg) 

Eficiência ± 90,99%  
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B) - Gene: Tubulina alfa-1 (TUBA) - Rattus norvegicus 
 
1) - Número de acesso: NM_022298.1 
 
Iniciador Seqüência Posição %CG TM Amplicon 
Senso 5’-TACCCTCGCATCCACTTCCCT-3’ 850-870 57,1 60,2 
Anti-
senso 

5’-CGCTTGGTCTTGATGGTGGCA-3’ 1082-1062 57,1 60,4 
 
233pb 

 
2) – Condição da reação em cadeia da polimerase quantitavo 
 
a) – Soluções preparadas com antecedência 

  - Solução estoque dos iniciadores senso e anti-senso – 10µM 

 - Solução de trabalho dos iniciadores - 10µM 

b) - O meio de reação para cada amostra é composto por: 

1) Água livre de nuclease q.s.p 20µL 

2) 10µL da mistura comercial contendo a polimerase, dNTPS e SYBRGreen 

(Applied Biosystems#4367659) 

3) 100nM do iniciador senso 

4) 250nM do iniciador anti-senso 

5) 1µL do cDNA diluido (1:8) 

- Para diminuir a variabilidade entre as replicatas, cada amostras deve ser 

preparada em tubos de 0,2mL em volumes equivalentes a duplicatas ou 

triplicadas e posteriormente divididas em volume de 20uL 

c) - Condições da amplificação 

 1) 50ºC por 2min – Ativação da polimerase 

 2) 95ºC por 10min – Ativação da polimerase 

 3) 95ºC por 15seg – Denaturação 

 4) 62,0ºC por 60seg – Anelamento / Extensão 

 5) Registro da fluorescência 

 6) Ir para o passo 3 por 44 vezes 

 7) Curva de melting – 65ºC-95ºC (0,5ºC por 0,1seg) 

 
 
Eficiência ± 91,41%  
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C) - Gene: Neuropeptídeo Y (NPY) - Rattus norvegicus 
 
1) - Número de acesso: NM_012614.1 
 
Iniciador Seqüência Posição %CG TM Amplicon 
Senso 5’-GCGACACTACATCAATCTCATC-3’ 227-248 45,5 53,3 
Anti-
senso 

5’-AAGGGTCTTCAAGCCTTGTTC-3’ 354-334 47,6 55,3 
 
128pb 

 
2) – Condição da reação em cadeia da polimerase quantitavo 
 
a) – Soluções preparadas com antecedência 

  - Solução estoque dos iniciadores senso e anti-senso – 10µM 

 - Solução de trabalho dos iniciadores - 10µM 

b) - O meio de reação para cada amostra é composto por: 

1) Água livre de nuclease q.s.p 20µL 

2) 10µL da mistura comercial contendo a polimerase, dNTPS e SYBRGreen 

(Applied Biosystems#4367659) 

3) 150nM do iniciador senso 

4) 150nM do iniciador anti-senso 

5) 1µL do cDNA diluido (1:8) 

- Para diminuir a variabilidade entre as replicatas, cada amostras deve ser 

preparada em tubos de 0,2mL em volumes equivalentes a duplicatas ou 

triplicadas e posteriormente divididas em volume de 20uL 

c) - Condições da amplificação 

 1) 50ºC por 2min – Ativação da polimerase 

 2) 95ºC por 10min – Ativação da polimerase 

 3) 95ºC por 15seg – Denaturação 

 4) 56,7ºC por 30seg – Anelamento 

 5) 72,0ºC por 30seg – Extensão 

 6) Registro da fluorescência 

 7) Ir para o passo 3 por 44 vezes 

 8) Curva de melting – 65ºC-95ºC (0,5ºC por 0,1seg) 

 
Eficiência ± 83,7%  
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D) - Gene: Pró-opiomelanocortina (POMC) - Rattus norvegicus 
 
1) - Número de acesso: NM_139326.2 
 
Iniciador Seqüência Posição %CG TM Amplicon 
Senso 5’-CGAGATTCTGCTACAGTCGCTCA-3’ 126-148 52,2 58,5 
Anti-
senso 

5’-TTCATCTCCGTTGCCTGGAAACAC-3’ 322-299 50,0 59,6 
 
197pb 

 
2) – Condição da reação em cadeia da polimerase quantitavo 
 
a) – Soluções preparadas com antecedência 

  - Solução estoque dos iniciadores senso e anti-senso – 10µM 

 - Solução de trabalho dos iniciadores - 10µM 

b) - O meio de reação para cada amostra é composto por: 

1) Água livre de nuclease q.s.p 20µL 

2) 10µL da mistura comercial contendo a polimerase, dNTPS e SYBRGreen 

(Applied Biosystems#4367659) 

3) 400nM do iniciador senso 

4) 900nM do iniciador anti-senso 

5) 1µL do cDNA diluido (1:8) 

- Para diminuir a variabilidade entre as replicatas, cada amostras deve ser 

preparada em tubos de 0,2mL em volumes equivalentes a duplicatas ou 

triplicadas e posteriormente divididas em volume de 20uL 

c) - Condições da amplificação 

 1) 50ºC por 2min – Ativação da polimerase 

 2) 95ºC por 10min – Ativação da polimerase 

 3) 95ºC por 15seg – Denaturação 

 4) 60,0ºC por 30seg – Anelamento 

 5) 72,0ºC por 30seg – Extensão 

 6) Registro da fluorescência 

 7) Ir para o passo 3 por 44 vezes 

 8) Curva de melting – 65ºC-95ºC (0,5ºC por 0,1seg) 

 
Eficiência ± 108,9%  
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E) - Gene: Pré-pro-orexina (PPO) - Rattus norvegicus 
 
1) - Número de acesso: NM_013179.1 
 
Iniciador Seqüência Posição %CG TM Amplicon 
Senso 5’-AGAAGACGTGTTCCTGCCGT-3’ 212-231 55,0 58,9 
Anti-
senso 

5’-CGTGGTTACCGTTGGCCTGAA-3’ 358-338 57,1 60,1 
 
147pb 

 
2) – Condição da reação em cadeia da polimerase quantitavo 
 

a) – Soluções preparadas com antecedência 

  - Solução estoque dos iniciadores senso e anti-senso – 10µM 

 - Solução de trabalho dos iniciadores - 10µM 

b) - O meio de reação para cada amostra é composto por: 

1) Água livre de nuclease q.s.p 20µL 

2) 10µL da mistura comercial contendo a polimerase, dNTPS e SYBRGreen 

(Applied Biosystems#4367659) 

3) 400nM do iniciador senso 

4) 400nM do iniciador anti-senso 

5) 1µL do cDNA diluido (1:8) 

- Para diminuir a variabilidade entre as replicatas, cada amostras deve ser 

preparada em tubos de 0,2mL em volumes equivalentes a duplicatas ou 

triplicadas e posteriormente divididas em volume de 20uL 

c) - Condições da amplificação 

 1) 50ºC por 2min – Ativação da polimerase 

 2) 95ºC por 10min – Ativação da polimerase 

 3) 95ºC por 15seg – Denaturação 

 4) 63,0ºC por 60seg – Anelamento / Extensão 

 5) Registro da fluorescência 

 6) Ir para o passo 3 por 44 vezes 

 7) Curva de melting – 65ºC-95ºC (0,5ºC por 0,1seg) 

 
 
Eficiência ± 102,34%  
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F) - Gene: Proteína relaciona ao Agouti (AgRP) - Rattus norvegicus  
 
1) - Número de acesso: XM_574228.2 
 
Iniciador Seqüência Posição %CG TM Amplicon 
Senso 5’-CTGCTGCAGAAGGCAGAAGC-3’ 382-401 60 59,1 
Anti-
senso 

5’-GAAGAAGCGGCAGTAGCACGG-3’ 534-515 60 58,7 
 
153pb 

 
2) – Condição da reação em cadeia da polimerase quantitavo 
 
a) – Soluções preparadas com antecedência 

  - Solução estoque dos iniciadores senso e anti-senso – 10µM 

 - Solução de trabalho dos iniciadores - 10µM 

b) - O meio de reação para cada amostra é composto por: 

1) Água livre de nuclease q.s.p 20µL 

2) 10µL da mistura comercial contendo a polimerase, dNTPS e SYBRGreen 

(Applied Biosystems#4367659) 

3) 600nM do iniciador senso 

4) 1000nM do iniciador anti-senso 

5) 1µL do cDNA diluido (1:8) 

- Para diminuir a variabilidade entre as replicatas, cada amostras deve ser 

preparada em tubos de 0,2mL em volumes equivalentes a duplicatas ou 

triplicadas e posteriormente divididas em volume de 20uL 

c) - Condições da amplificação 

 1) 50ºC por 2min – Ativação da polimerase 

 2) 95ºC por 10min – Ativação da polimerase 

 3) 95ºC por 15seg – Denaturação 

 4) 61,0ºC por 30seg – Anelamento 

 5) 72,0ºC por 30seg – Extensão 

 6) Registro da fluorescência 

 7) Ir para o passo 3 por 44 vezes 

 8) Curva de melting – 65ºC-95ºC (0,5ºC por 0,1seg) 

 
Eficiência ± 90,11  
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G) - Gene: Receptor de Insulina (INSR) - Rattus norvegicus  
 
1) - Número de acesso: NM_017071.1 
 
Iniciador Seqüência Posição %CG TM Amplicon 
Senso 5’-TGCCTGAAGCTAAGGCAGATGA-3' 2884-2905 50 58,5 
Anti-
senso 

5’-AAATGCTTCCGGGAGACACAGA-3’ 3064-3043 50 58,6 
 
181pb 

 
2) – Condição da reação em cadeia da polimerase quantitavo 
 
a) – Soluções preparadas com antecedência 

  - Solução estoque dos iniciadores senso e anti-senso – 10µM 

 - Solução de trabalho dos iniciadores - 10µM 

b) - O meio de reação para cada amostra é composto por: 

1) Água livre de nuclease q.s.p 20µL 

2) 10µL da mistura comercial contendo a polimerase, dNTPS e SYBRGreen 

(Applied Biosystems#4367659) 

3) 700nM do iniciador senso 

4) 700nM do iniciador anti-senso 

5) 1µL do cDNA diluido (1:8) 

- Para diminuir a variabilidade entre as replicatas, cada amostras deve ser 

preparada em tubos de 0,2mL em volumes equivalentes a duplicatas ou 

triplicadas e posteriormente divididas em volume de 20uL 

c) - Condições da amplificação 

 1) 50ºC por 2min – Ativação da polimerase 

 2) 95ºC por 10min – Ativação da polimerase 

 3) 95ºC por 15seg – Denaturação 

 4) 62,6ºC por 30seg – Anelamento 

 5) 72,0ºC por 30seg – Extensão 

 6) Registro da fluorescência 

 7) Ir para o passo 3 por 44 vezes 

 8) Curva de melting – 65ºC-95ºC (0,5ºC por 0,1seg) 

 
Eficiência ± 96,02%  
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ABSTRACT  
 
Introduction: The sleep loss is characterized by increased food intake in human and 
rats. However, the statement that in rats the sleep deprivation-induced hyperphagia 
is followed by weight loss, suggests that the physiological factors involved are 
different from those proposed to human. Aims: Our objective was to investigate the 
sleep deprivation-induced changes on feeding behavior and body weight by the 
platform technique in rats and to assess the repercussions on metabolic, endocrine 
and molecular parameters. Materials and methods: Rats receiving pellets of 
regular, hypercaloric or liquid diets were sleep deprived by the platform technique. 
We assess the feed behavior, body weight, metabolic and endocrine parameters and 
gene expression in the hypothalamus of rats. Results: For the first time, we showed 
that sleep deprivation induces a stereotyped gnawing behavior, not stimulated for 
drugs, establishing that food spillage occurs essentially due to stereotyped gnawing, 
however methodological factors can also contribute in lesser degree. We also 
observe that rats fed with regular chow pellets, lose weight and present metabolic 
and endocrines changes comparable to energy deficit, which is more intense than in 
rats receiving a liquid diet. Even offering a palatable hypercaloric diet, the body 
weight, metabolic and endocrines changes were not minimized as observed to rats 
receiving a liquid diet. In this way, oxidative stress markers decreases and acute 
phase proteins increases, without liver injury, which could be associated to higher 
energy deficit in rats receiving chow pellets. Although the body weight was not 
changed in rats receiving the liquid diet, sleep deprivation for 96h was stressful since 
the first day, which was exacerbated by the 21 days of sleep restriction protocol. 
Decreases in liver glycogen stores, associated to high glucagon levels, were found 
precede the food intake increases at the 72h of sleep deprivation. However, liver 
glycogen stores had been reestablished during sleep recovery, even under 
hypophagia. Increased gene expression of the prepro-orexin was closer related to 
sleep debit than food intake changes. On the other hand, changes in liver glycogen 
stores followed by increased hypothalamic neuropeptide Y RNAm levels, suggests 
that neuropeptidergic transmission is involved in the sleep deprivation-induced 
hyperphagia. Conclusions: Rats receiving chow pellets, when sleep deprived by the 
platform technique, shows a stereotyped gnawing behavior, in addition to failure to 
get all food required to avoid the weight loss. Despite of unchanged body weight, rats 
receiving the liquid diet show decreases in liver glycogen and increases in prepro-
orexin and neuropeptide Y gene expression that can interacts to increase food intake 
during sleep deprivation.  
 


