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Resumo 

Introdução: A regulação homeostática do sono possui marcadores moleculares, 

como os receptores de adenosina 5’-trifosfato P2X7 e de glutamato AMPAR, e 

comportamentais, como a necessidade de sono, manifestada pela sonolência. 

Entretanto, faltam evidências testáveis pela privação de sono aguda e crônica que 

relacionem a necessidade de sono com os mecanismos moleculares de 

homeostasia. Objetivos: Investigar o desenvolvimento da sonolência e seus fatores 

relacionados em animais privados de sono. Métodos: Camundongos C57BL/6J 

adultos (n=340) foram distribuídos em 5 grupos de privação de sono, 5 grupos de 

sono rebote e 10 grupos controle. Os animais passaram por privação de sono total 

aguda por 3, 6, 9 ou 12 h, ou crônica por 6 h durante 5 dias consecutivos. Os grupos 

de sono rebote tiveram oportunidade de dormir por 1, 2, 3 ou 4 h após a privação de 

sono aguda ou 24 h após privação de sono crônica. Tentativas de sono durante os 

protocolos foram contabilizadas como índice de sonolência. Após eutanásia, o 

sangue foi coletado para dosagem da corticosterona. Resultados: Usando a média 

de tentativas de sono dos grupos, foi possível diferenciar animais sonolentos 

(média>média do grupo) de resistentes à sonolência (média<média do grupo). 

Observou-se a frequência de 65%, 56%, 56% e 53% de camundongos resistentes 

para 3, 6, 9 e 12 h de privação de sono aguda, respectivamente, e 74% na privação 

de sono crônica. 52% da variância da sonolência foi explicada pela variação 

individual na privação de sono crônica e, na privação aguda, 68% foi atribuída à 

vigília estendida. A privação de sono por 6 h reduziu a concentração de 

corticosterona. Conclusões: Verificou-se que existem diferentes graus de 

sonolência em camundongos privados de sono. A privação de sono foi o principal 

fator que explicou a sonolência na privação aguda de sono ao passo que na 

privação crônica, a variação individual foi mais relevante. Estabeleceu-se um método 

para extração e análise de proteínas de núcleos cerebrais específicos.  

Palavras-chave: homeostase de sono, privação de sono, P2X7, GLUR1, 

sonolência. 
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Abstract 

Introduction:  Homeostatic sleep regulation has molecular markers, such as the 

adenosine-5’-triphosphate P2X7 and glutamate AMPAR receptors, or behavioral, 

such as sleep need, shown by sleepiness. However, there is a lack of evidence 

linking sleep need with the molecular mechanisms of homeostasis, which could be 

tested by acute and chronic sleep deprivation. Objectives: To investigate the 

development and related factors of sleepiness in sleep deprived mice. Methods: 

C57BL/6J mice (n=340) were distributed in 5 sleep deprivation groups, 5 sleep 

rebound groups and 10 control groups. Animals underwent acute total sleep 

deprivation for 3, 6, 9 or 12 hours or chronic sleep deprivation for 6 hours for 5 

consecutive days. Sleep rebound groups had the opportunity to sleep for 1, 2, 3, 4 

hours after acute sleep deprivation or 24 h after chronic sleep deprivation. During the 

protocol, sleep attempts were counted as a sleepiness index. After euthanasia, blood 

was collected for corticosterone assessment. Results: Using the average group 

sleep attempts, it was possible to differentiate between sleepy (mean> group 

average) and resistant to sleepiness animals (mean <group average). Frequency of 

resistant mice was 65%, 56%, 56% and 53% for 3, 6, 9 and 12h of acute sleep 

deprivation, respectively, and 74% in chronic sleep deprivation. 52% of the 

sleepiness variance might be explained by individual variation during chronic sleep 

deprivation and 68% of sleepiness variance during acute sleep deprivation could be 

attributed to extended wakefulness. 6 h of acute sleep deprivation lowered plasmatic 

corticosterone. Conclusions: Different degrees of sleepiness in sleep deprived mice 

were verified. Sleep deprivation per se was the main factor explaining sleepiness 

during acute sleep deprivation whereas in chronic deprivation individual variation was 

more relevant. 

Keywords: sleep homeostasis, sleep deprivation, P2X7, GLUR1, sleepiness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Sonolência 

 

O sono é um comportamento fisiológico, rítmico e reversível, fundamental 

para a vida e a homeostasia do organismo, caracterizado pela alteração no estado 

de consciência e da percepção de estímulos sensoriais. Pode ser classificado em 

duas fases principais, o sono rapid eyes movement (REM) e o sono non-rapid eyes 

movement (NREM), os quais se intercalam de maneira cíclica ao longo do período 

de sono (Tufik et al., 2009). Essa divisão se baseia nas suas características 

eletrofisiológicas e musculares (Silber et al., 2007). Durante o sono NREM, existe 

hipotonia muscular e um aumento progressivo da amplitude e diminuição da 

frequência das ondas eletroencefalográficas ao longo dos estágios específicos do 

sono NREM: estágio 1 (N1), estágio 2 (N2) e estágio 3 (N3). No estágio N3, ou sono 

de ondas lentas, é possível observar as ondas lentas ou ondas delta (δ), as quais 

mostram alta amplitude e baixa frequência (0,5 – 4 Hz). Por outro lado, o sono REM 

exibe ondas de alta frequência e baixa amplitude (ondas theta - θ), além da 

característica atonia muscular e o movimento rápido dos olhos (Silber et al., 2007). 

Um dos modelos correntes da regulação do ciclo vigília-sono indica que essa 

regulação se dá por meio da interação entre os processos homeostático (processo 

S) e circadiano (processo C), os quais, em conjunto, indicam ao organismo o tempo 

de vigília e sono (Borbély, 1982). O processo C informa a tendência de o organismo 

dormir em determinada hora do dia, de acordo com marcapassos circadianos como, 

por exemplo, a secreção de melatonina em função da luz e a variação de 

temperatura corporal ao longo do dia (Borbély et al., 2016). Esses ritmos circadianos 

são sincronizados com o marcapasso central, o núcleo supraquiasmático, um grupo 

de neurônios hipotalâmicos localizados logo acima do quiasma óptico (Pevet e 

Challet, 2011). Os seres humanos, por exemplo, tendem a dormir durante a noite, 

enquanto em roedores de laboratório esse comportamento ocorre principalmente 

durante o dia. O processo S indica a propensão de o organismo dormir em função 

do tempo passado em vigília, de forma que quanto maior for o tempo, maior será a 

pressão para o animal dormir. Durante o sono, essa pressão diminui 
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progressivamente. O processo S se reflete na potência das ondas delta 

eletroencefalográficas durante o sono NREM (Borbély et al., 2016). Além disso, a 

sinalização do tempo passado dormindo ou acordado parece ser feita por 

mediadores moleculares liberados no sistema nervoso central, as substâncias 

reguladoras do sono (SRS). Essas substâncias, como por exemplo a adenosina, são 

liberadas ao longo da vigília, podem induzir o sono e sua concentração encontra-se 

elevada nos momentos em que o animal tem maior propensão para dormir. No caso 

da adenosina, após o início do sono, sua concentração diminuem, caracterizando-a 

como uma SRS. Essas mudanças ocorrem especificamente no prosencéfalo basal 

(Porkka-Heiskanen et al., 1997), indicando a importância dessa região e da 

sinalização purinérgica no processo homeostático do sono. Outros estudos 

evidenciam a importância de outras moléculas, como as citocinas pró-inflamatórias, 

fator de necrose tumoral α (TNFα) e a interleucina 1β (IL-1 β), as quais atuariam no 

córtex cerebral e nos neurônios, de forma localizada (Krueger et al., 2011). O 

processo homeostático do sono pode ser testado por estudos que estendam o 

tempo de vigília dos animais mantendo-os acordados, fator determinante do 

processo S, e analisem as variáveis eletrofisiológicos (tempo de NREM, potência de 

δ), moleculares (substâncias reguladoras do sono) e comportamentais (sonolência) 

(Beersma e Daan, 2015; Borbély, 1982; Borbély et al, 2016; Kalinchuk et al, 2010). 

Conforme a pressão do sono aumenta com o tempo de vigília, processo 

fundamental da homeostasia do sono, há o incremento da sonolência (Dijk e 

Landolt, 2019). O comportamento da sonolência se mostra na diminuição da latência 

para dormir e uma dificuldade crescente em se manter acordado ou alerta (Ohayon, 

2008). Deve-se notar também que a sonolência possui um componente circadiano 

(Carskadon e Dement, 1987); a propensão para dormir varia ao longo do dia, sendo 

que foi constatado que a latência para dormir era menor no início da tarde e no final 

da noite (Carskadon e Dement, 1987) e indivíduos com cronotipos diferentes 

mostram maior sonolência em horários distintos (Facer-Childs, Boiling e Balanos, 

2018). Ainda, perturbações do ciclo circadiano podem ocorrer simultaneamente à 

privação de sono (McEwen e Karatsoreos, 2015)  

Estudos demonstram que a sonolência é uma condição comum na sociedade 

atual (Bittencourt et al., 2009; Santos-Silva et al., 2010). A manifestação clínica 

desse comportamento, a sonolência excessiva diurna, está relacionada com 
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desfechos negativos como prejuízo na vigilância (Thomann et al., 2014), queda da 

produtividade e nível de atividade em geral (Gooneratne et al., 2003), acidentes de 

trânsito (Bioulac et al., 2017), entre outros (Roth e Roehrs, 1996). Entretanto, os 

mecanismos que ligam a sonolência, a pressão e homeostasia do sono e seus 

desfechos negativos ainda não foram esclarecidos. 

 Apesar da sonolência ser um efeito marcante da perda de sono, o seu 

desenvolvimento e o surgimento das suas consequências negativas podem ocorrer 

de forma variável entre indivíduos. Não obstante, essa variação individual pode estar 

ligada aos mecanismos reguladores do sono. Mudanças no número de receptores 

de adenosina, uma importante molécula do processo homeostático do sono, foram 

correlacionados com a sonolência individual, desempenho cognitivo e parâmetros 

eletroencefalográficos em humanos (Elmenhorst et al., 2017). Outros estudos 

conceitualizaram fenótipos de sonolência subjetiva (Mairesse et al., 2014) ao 

analisar a percepção de sonolência, variáveis biológicas, testes psicométricos e de 

humor múltiplas vezes ao longo de um protocolo de 36 h de privação de sono total 

em seres humanos. Neste estudo, observou-se o desenvolvimento da sonolência de 

forma variável entre os participantes, apesar de seguir uma tendência de aumento 

entre todos eles. Ao pesquisar os marcadores eletroencefalográficos do processo 

homeostático do sono (processo S), durante e após 40 h de privação de sono total, 

de forma individualizada para cada participante do estudo, observou-se que esse 

processo regulatório fundamental mostra diferenças, principalmente na etapa de 

aumento da pressão do sono (Rusterholz, Dürr e Achermann, 2010), a qual coincide 

com o período de desenvolvimento da sonolência. Essas evidências demonstram a 

presença da variabilidade individual na pressão do sono e sonolência, além de 

delinear seus possíveis mecanismos. No entanto, ainda não foram esclarecidos 

quais os processos específicos ligados ao desenvolvimento e variabilidade da 

sonolência e da pressão para o sono. 

 

1.2. Perda de sono crônica 

 

No contexto da sonolência e os mecanismos homeostáticos do sono, a perda 

de sono crônica mostra características peculiares. Estudos apontam que em torno 

de um terço da população tem dormido 6 horas ou menos, além do tempo de sono 
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estar associado às demandas crescentes da vida profissional (Grandner, 2017). 

Essa diminuição no tempo de sono pode promover alterações patológicas caso essa 

condição se mantenha por tempo prolongado. Citocinas liberadas durante a vigília 

estendida, somadas à promoção da expressão de genes relacionados à inflamação, 

podem originar um quadro pró-inflamatório (Hurtado-Alvarado et al., 2013). Por 

exemplo, após a restrição de sono crônica por 1, 3 ou 5 dias, o mRNA da IL-1β e o 

TNFα permaneceram elevados em comparação com a expressão basal no córtex 

somatossensorial (Zielinski et al., 2014). Uma semana de restrição de sono de 8 

para 6 horas por noite aumentou a concentração de TNFα plasmático em homens e 

IL-6 em ambos os sexos (Vgontzas et al., 2004).  

Além do prejuízo advindo da inflamação, tempo de sono insuficiente 

cronicamente pode afetar a capacidade do organismo em manter a homeostasia do 

sono e facilitar quadros de sonolência persistente. Um estudo de base populacional 

na Austrália, utilizando questionários e regressão logística, constatou que dentre os 

preditores para sonolência excessiva diurna está a duração de sono menor que 6,5 

horas por noite (Bartlett et al., 2008). Um experimento que utilizou protocolos de 

privação de sono crônica de 4, 6 ou 8 horas de tempo de cama por dia por 14 dias, 

observou déficits proporcionais à perda de sono nos testes cognitivos, mas a 

sonolência subjetiva aumentou em resposta à privação de sono sem diferenciar a 

restrição de sono de 6 para 4 horas. A potência de delta, resposta homeostática 

tipicamente aparente após a privação de sono aguda, não teve mudanças 

significativas durante a privação de sono crônica (Van Dongen et al., 2003). Outras 

pesquisas encontraram resultados similares para a sonolência (Philip et al., 2012). A 

variação individual na vulnerabilidade à privação de sono crônica também já foi 

registrada para vários desfechos, como sonolência, humor, cognição e vigilância 

(Van Dongen et al., 2004; Basner et al., 2013).  

Experimentos apontam que a privação de sono crônica pode induzir uma 

dívida de sono que, mesmo após o sono rebote, não é sanada. Ao final de 5 dias 

com 6 horas de privação de sono, camundongos tiveram cerca de 8 horas de sono 

total ou uma diferença de 10% do tempo de sono NREM a menos do que o basal, 

mesmo tendo oportunidade para dormir durante as outras 18 horas do dia 

(Alexandre et al., 2017), indicando que essa perda de sono, quando crônica, pode 

induzir déficits na sinalização de necessidade de sono no cérebro. Essa atenuação 
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da resposta homeostática também pode ser observada no eletrocorticograma, 

analisando a potência de delta e o tempo de NREM (Deurveilher, Rusak e Semba, 

2012). A privação de sono crônica não apenas aparenta prejudicar a regulação do 

sono mas também a vigilância e processos neuronais como neuroinflamação e 

neurogênese (Zhao, Zhao e Veasey, 2017). À luz dessas evidências, pode-se notar 

a miríade de prejuízos associados à perda de sono e a sonolência. Não obstante, 

fica claro que existe uma variação importante entre indivíduos que passam pelas 

mesmas condições de sono insuficiente, mas exibem adaptações ou consequências 

em diferentes graus, mesmo no caso da sonolência, consequência direta da perda 

de sono. Como exposto previamente, a sonolência possui um componente 

homeostático que também pode variar entre indivíduos. Existem evidências da 

importância dos mecanismos moleculares na relação entre privação de sono, 

sonolência e variação individual. Portanto, de maneira a explorar mais 

compreensivamente o assunto, investigações que abordam esse tema se tornam 

mais completas ao analisar os processos reguladores da homeostasia do sono. 

 

1.3 Mecanismos moleculares de regulação homeostática do sono 

 

Como discutido anteriormente, a sonolência possui um componente essencial 

na regulação homeostática do sono. Por esse motivo, investigar seus mecanismos 

seria uma etapa importante para compreender a sonolência. Há a hipótese de que o 

sono seria uma propriedade local e fundamental de grupos neuronais, 

interconectados entre si e com células da glia (Krueger et al., 2008; Krueger et al., 

2011), cuja regulação levaria em conta a sinalização das SRS. Esses grupos 

neuronais seriam independentes entre si na sua mudança de estado de sono para 

vigília e poderiam estar localizados em qualquer região do encéfalo, como por 

exemplo no córtex. Nessa hipótese, a pressão para o sono emerge da atividade 

prévia dos neurônios, a qual está em função do tempo de vigília (Krueger et al., 

2008). Para os neurônios essa atividade se traduz em potenciais de ação e liberação 

de neurotransmissores. Logo, áreas mais estimuladas acumulam a pressão para 

dormir mais intensamente (Murphy et al., 2011). A liberação no espaço sináptico da 

adenosina-5’ trifosfato (ATP), simultânea à neurotransmissão (Abbracchio et al., 

2009) e gliotransmissão (Pascual et al., 2005), seria o sinal inicial referente à 
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atividade neuronal (Krueger et al., 2010; 2012; 2013). O ATP atua na glia 

perisináptica, que expressa receptores purinérgicos ionotrópicos 4 e 7 para ATP 

(P2X4 e P2X7) (Burnstock, 2007). Ectonucleotidases (CD39 e CD73) podem 

catalisar a conversão do ATP extracelular para adenosina, a qual atua em 

receptores P1 que estão presentes em neurônios e glia (Burnstock, 2007), sendo 

uma via adicional de atuação. A adenosina, por intermédio dos receptores P1, 

hiperpolariza neurônios pós-sinápticos (Rainnie et al., 1994; Basheer et al., 2004). A 

ligação de ATP nos receptores P2X7 gliais na região do córtex somatossensorial 

pode estimular a liberação de substâncias reguladoras do sono (Davis et al., 2016), 

como a IL-1β (Ferrari et al., 2006) e TNFα (Hide et al., 2000; Shieh et al., 2014). 

Nesse contexto, as citocinas são marcadores de atividade prévia neuronal, pois são 

liberadas pela glia em função do ATP extracelular. Após se ligarem aos seus 

respectivos receptores pós-sinápticos, ambas as citocinas promovem a atividade do 

fator nuclear promotor de cadeias leves κ de células B ativadas (NF-κB), além de 

possivelmente modularem a atividade sináptica. Foi verificado que potenciais pós-

sinápticos inibitórios GABAérgicos são aumentados pela IL-1β (Miller et al., 1991; 

Brambilla et al., 2007), por exemplo. A ativação dos receptores de citocinas 

modificaria a expressão gênica, aumentando a expressão das SRS, prolongando o 

sinal inicial e dos receptores de adenosina A1 (Ramkumar et al., 2011) e do receptor 

de ácido α-amino-3-hidróxi-5-metil-4-isoxazolpropiônico (AMPAR) glutamatérgico 

(Yu et al., 2002; O'Mahony et al., 2006). Numa escala de tempo de horas, os 

neurônios estariam mais sensíveis a sinais de adenosina e glutamato, o que 

modificaria seus potenciais pós-sinápticos, facilitando transições entre estados de 

vigília e sono (Figura 1). 
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Figura 1: Desenho esquemático da regulação homeostática em função da atividade neuronal (Davis 
et al., 2016). A atividade prévia, indicada pelo ATP, promoveria a expressão de citocinas pelas 
células da glia perisinápticas. As citocinas agem nos neurônios pós-sinápticos promovendo a 
expressão de receptores AMPAR e P1, sensibilizando-os a adenosina e glutamato. 

 

O receptor de ATP ionotrópico 7 (P2X7), homo ou heterotrimérico (ao se 

juntar com subunidades de P2X4), é permeável à cátions (Na+, Ca2+ K+, íons 

orgânicos e outros) e está localizado na membrana plasmática celular 

(Bhattacharya, 2018). Cada subunidade do P2X7 possui em torno de 68 kDa quando 

não modificada pós-tradução. Sua expressão ocorre em diversos tipos celulares, 

incluindo as células da glia e neurônios (Miras-Portugal et al., 2017). A ativação 

desse receptor desencadeia processos intracelulares que culminam na ativação da 

calmodulina, tirosina quinases e liberação de citocinas, dentre outros (Sluyter, 2017). 

Evidências indicam a participação do P2X7 na regulação homeostática do 

sono. Um estudo apontou que os níveis proteicos de P2X7 no córtex 

somatossensorial estão elevados na fase clara e seu ácido ribonucleico mensageiro 

(mRNA) se mostra diminuído após 6 horas de privação de sono. Também foi 

relatado que agonistas e antagonistas do P2X7 promovem e inibem o sono NREM, 

respectivamente. Destaca-se o aumento da potência de delta e tempo de NREM 

após administração dos agonistas purinérgicos (Krueger et al., 2010). Já o nocaute 

do P2X7 resultou em diminuição dos níveis de mRNA de IL-1β no córtex 

somatossensorial e, paradoxalmente, promoveu maior expressão do mRNA de 

TNFα, sendo que ambos podem ter sua expressão promovida pela atividade do 

P2X7 (Davis et al., 2016). Esses resultados sugerem que o receptor P2X7 possui 
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relevância na homeostasia do sono, ainda que seu papel não seja bem esclarecido. 

Entretanto, esses estudos não avaliaram esses marcadores em resposta ao 

aumento progressivo da necessidade de sono e aliado ao sono rebote. Com esse 

delineamento, é possível associar os resultados às modificações na cascata 

regulatória da homeostasia do sono com maior segurança, já que manipulam a 

pressão para dormir do animal de maneira crescente e permitem a recuperação aos 

níveis normais com o sono rebote. Acrescentando a isso, os níveis de mRNA nos 

quais esses estudos se baseiam nem sempre se traduzem em proteínas funcionais 

(Vogel e Marcotte, 2012; de Sousa Abreu et al., 2009). 

O receptor glutamatérgico AMPAR é ionotrópico, homo ou heterotetramérico, 

essencial na neurotransmissão devido ao glutamato ser o principal neurotransmissor 

excitatório (Greger, Watson e Cull-Candy, 2017). Esse receptor é composto pelas 

diferentes combinações de suas subunidades, GLUA1-4, que possuem massa 

molecular em torno de 100 kDa e se localiza na densidade pós-sináptica e na 

membrana plasmática (Lee et al., 2016). Sua regulação ocorre por mecanismos 

diversos e sobrepostos, como fosforilação (Diering et al., 2016; Lussier, Sanz-

Clemente e Roche, 2015), tráfego (Bassani et al., 2013; Henley e Wilkinson, 2013), 

proteínas acessórias (Haering et al., 2014) e edição de seu mRNA (Seeburg e 

Hartner, 2003). Em particular, o tráfego desse receptor inicia no retículo 

endoplasmático (RE), onde dímeros são montados com outros dímeros. Diferentes 

subunidades possuem ou não, como no caso do GLUR1, resíduos de retenção no 

RE, atrasando ou acelerando sua saída dessa organela. A subunidade GLUR1 

possui uma cauda intracelular c-terminal longa, o que determina sua mobilização 

rápida para a membrana plasmática (Henley e Wilkinson, 2013). 

Esse receptor foi estudado no contexto da relação entre sono, memória e 

cognição, pois evidências apontam que o AMPAR também tem um papel importante 

na potencialização de longo prazo e na mediação dos efeitos do sono sobre esse 

processo (Shepherd, 2012; Xie et al., 2016; Dubiela et al., 2013). Investigações 

recentes relacionam o AMPAR com a homeostasia do sono (Del Cid-Pellitero et al., 

2017; Diessler et al., 2018; Vyazovskiy et al., 2008). Constatou-se que tanto a vigília 

quanto a vigília estendida aumentam os níveis de GLUR1 nas sinapses corticais de 

ratos, ao passo que animais que dormiam tinham os níveis dessa subunidade 

reduzida no córtex somatossensorial (Vyazovskiy et al., 2008). Analisando a 
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colocalização de GLUR1 e marcadores endossomais no córtex somatossensorial, 

Del Cid-Pellitero e colaboradores observaram que a privação de sono por 2 e 4 

horas eleva progressivamente a proporção de endossomos que removem o AMPAR 

da fenda sináptica. Após o sono rebote, endossomos de remoção diminuem e 

endossomos de reciclagem, que devolvem o receptor para a membrana, são mais 

prevalentes (Del Cid-Pellitero et al., 2017). Uma abordagem de genética de sistemas 

indicou que há diminuição da expressão do gene do membro da família das 

cinesinas 16B (Kif16b) na privação de sono, além deste estar associado com a 

potência de δ2 (2,5 – 4,25 Hz). Esse gene codifica uma das cinesinas de transporte 

endossomal, que faz o tráfego, dentre outros, do AMPAR. Outro gene importante 

para a expressão desse receptor, Arc, teve sua expressão aumentada (Diessler et 

al., 2018). Considerando as evidências apresentadas, pode-se dizer que o AMPAR 

faz parte dos mecanismos reguladores do sono, ainda que sua função exata nesse 

processo não esteja esclarecida. Novamente, nota-se que apenas um desses artigos 

(Del Cid-Pellitero et al., 2017) avaliou a disponibilidade do AMPAR em função da 

intensidade progressiva da vigília estendida e de um grupo de sono rebote. Esse 

delineamento é importante para que se possa atribuir com maior confiança os 

resultados com a pressão para o sono. 

Diante da discussão exposta, é possível argumentar que a variação individual 

da sonolência é um fator que pode ser relevante para compreender e predizer seus 

desfechos negativos e delinear populações mais vulneráveis aos seus efeitos. A 

perda de sono, principal causa da sonolência, está ligada a consequências 

peculiares caso ocorra de forma aguda ou se estenda de maneira crônica, sendo 

que a última parece estar ligada à déficits na própria homeostasia do sono. Essa 

homeostasia possui mecanismos moleculares ainda em estudo, mas evidências 

apontam a relevância da atuação de receptores como o GLUR1 e P2X7 na 

sinalização da sonolência e homeostasia do sono. Não apenas as moléculas são 

analisadas, mas também a região do cérebro em que atuam. Diferentes hipóteses 

implicam a preeminência de uma área cerebral ou a independência de regiões 

específicas que iniciariam a sinalização de necessidade de sono no cérebro. 

Destaca-se a importância do prosencéfalo basal, região classicamente implicada na 

regulação para o sono (Porkka-Heiskanen et al., 1997). Por outro lado, estudos 

recentes demonstram a importância do córtex somatossensorial, o qual tem um 
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destaque especial dentro da hipótese do sono como propriedade dos neurônios. Isso 

se deve à possibilidade de promover a atividade de grupos neuronais discretos, os 

barris corticais, nessa região através de estímulos sensoriais, como por exemplo os 

estímulos usados para manter camundongos acordados (Rector et al., 2005). Dessa 

forma, isso aumenta a probabilidade de se encontrar mudanças na homeostasia do 

sono no córtex somatossensorial (Kattler, Dijk e Borbély, 1994; Vyazovskiy et al., 

2009). Devido às diversas variáveis em questão, foi proposto um protocolo de 

pesquisa que elicitou pressão para o sono de forma progressiva e que inclui o sono 

rebote, além da replicação de um protocolo de perda de sono crônica que resulta em 

efeitos na homeostase do sono (Alexandre et al., 2017). Para adicionar um controle 

de possíveis efeitos no processo circadiano do sono, do estresse e bem-estar 

animal, numa tentativa de isolar os efeitos do processo homeostático do sono nas 

variáveis estudadas, os níveis plasmáticos de corticosterona foram investigados, 

pois sua variação circadiana é bem estabelecida (Van Dycke et al., 2015) e é um 

marcador clássico do estresse e bem estar animal (Bodden et al., 2018; Branchi et 

al., 2013). 

Buscou-se analisar o fenômeno da pressão para o sono sob diversas 

abordagens: avaliando o comportamento da sonolência e sua variação, observando 

possíveis efeitos relacionados ao processo circadiano e do estresse analisando a 

corticosterona, além de padronizar uma metodologia para o estudo de marcadores 

proteicos da regulação homeostática do sono em diferentes regiões do encéfalo. 
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2 HIPÓTESE 

 

Considerando o panorama apresentado, a hipótese do presente estudo é de 

que a privação de sono aguda e crônica induzem a manifestação de diferentes graus 

de sonolência em camundongos submetidos ao mesmo protocolo de vigília 

estendida, além da intensificação da sonolência proporcionalmente à duração da 

vigília estendida. Não obstante, a privação de sono crônica possivelmente induziria 

uma condição de aumento progressivo da sonolência ao longo desse protocolo. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos Gerais 

 

Investigar o comportamento da sonolência em animais submetidos à privação 

de sono aguda e crônica e o impacto de fatores bioquímicos e experimentais para 

seu desenvolvimento. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Avaliar o efeito da privação de sono total por 3 h, 6 h, 9 h ou 12 h e da 

privação de sono crônica no número de tentativas de sono por hora. 

2. Verificar se existem diferenças diferentes subgrupos de camundongos em 

relação ao número de tentativas de sono por hora. 

3. Calcular a correlação intraclasse para as tentativas de sono por hora para a 

variação individual e vigília estendida após privação de sono aguda ou 

crônica. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

 

 Neste estudo foram usados camundongos C57BL-6J (n=340), oriundos do 

Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Biologia e Medicina 

(CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo (EPM-UNIFESP), com idade de 2 

a 3 meses e 20 a 25 g de peso. O número de animais a ser utilizado foi calculado no 

software GPower versão 3.1.9.2 com base em um tamanho de efeito de 0,4 e poder 

estatístico 0,8. Esses parâmetros resultaram em 12 animais por grupo, multiplicados 

por 20 grupos (5 grupos privação de sono, 5 grupos sono rebote e 10 grupos 

controle). Os camundongos foram mantidos em caixas de policarbonato, com até 5 

animais por caixa, as quais eram acondicionadas em estantes ventiladas, com 

acesso à água e ração ad libitum. O ciclo claro-escuro foi de 12 h/12 h, com início e 

término da fase clara às 7 h e 19 h, respectivamente. A temperatura foi mantida em 

22±1 ºC. Os animais passaram por um período de adaptação de 2 semanas no 

biotério do Departamento de Psicobiologia antes de qualquer experimentação. Ao 

final dos protocolos experimentais, os animais foram levados à eutanásia em uma 

sala adjacente por um técnico treinado no método da decapitação, tendo o mínimo 

de desconforto possível. Os procedimentos com animais iniciaram apenas após 

obtenção da aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UNIFESP 

(CEUA nº2505250917). 

 

4.2 Desenho experimental 

 

4.2.1 Experimento 1: Privação de sono aguda 

 

 Para esse experimento foram utilizados camundongos C57BL/6J adultos, 

distribuídos em 3 grupos principais: controle circadiano/gaiola-moradia (n=136), 

animais privados de sono (n=68) e grupo sono rebote (n=68). Os camundongos 

foram mantidos acordados pelo método de gentle handling por 3, 6, 9 ou 12 h. Os 

animais do grupo sono rebote passaram por protocolos de privação de sono 



34 
 

similares, com oportunidade de dormirem livremente após a vigília estendida por 1, 

2, 3 ou 4 h, respectivamente. 

Após cada protocolo de privação ou rebote de sono, os animais foram 

imediatamente levados à eutanásia e seus encéfalos coletados. Os animais controle 

gaiola-moradia também tiveram seus encéfalos coletados, no mesmo momento dos 

animais privados de sono e do grupo rebote. A coleta foi feita nos pontos circadianos 

(zeitgeber time - ZT) 0 (7 h), 3 (10 h), 4 (11 h), 6 (13 h), 8 (15 h), 9 (16 h), 12 (19 h) e 

16 (23 h). O uso de diferentes pontos circadianos de eutanásia é importante para 

controlar fatores circadianos e da vigília estendida. Dessa forma, tem-se os grupos 

(Figura 2): 

- Grupo sono controle basal: 12 camundongos foram levados à eutanásia logo após 

as luzes acenderem (lights on às 07:00 horas) sem passar por qualquer intervenção 

no ZT 0 (início da fase clara). 

- Grupos sono controle, (CTRL ZT3 – CTRL ZT16): 12 camundongos por grupo 

foram levados à eutanásia nos zeitgeber times 3 (10 h), 4 (11 h), 6 (13 h), 8 (15 h), 9 

(16 h), 12 (19 h) e 16 (23 h). Estes animais permaneceram na gaiola-moradia sem 

interrupção do ciclo vigília-sono. 

- Grupos de privação de sono total, (PST 3 h, PST 6 h, PST 9 h e PST 12 h): 12 

camundongos por grupo passaram por 3, 6, 9 ou 12 h de privação de sono pelo 

método de gentle handling e, ao final deste, foram levados à eutanásia. 

- Grupos de sono rebote, (SR 1 h, SR 2 h, SR 3 h e SR 4 h): 12 camundongos por 

grupo, foram privados de sono por 3, 6, 9, ou 12 h e imediatamente após o término 

da privação de sono tiveram a oportunidade de dormir por 1, 2, 3 ou 4 h, 

respectivamente. Após o sono rebote, os animais foram levados à eutanásia. 
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Figura 2: Desenho esquemático do experimento 1. Os camundongos foram submetidos à privação de 
sono total por 3, 6, 9 ou 12 horas. Outros grupos de animais foram submetidos à privação de sono 
total por 3, 6, 9 ou 12 horas e, imediatamente após, tiveram a oportunidade de sono rebote por 1, 2, 3 
ou 4 horas, respectivamente. Após cada ponto da privação de sono ou rebote, os animais foram 
imediatamente levados à eutanásia e seus encéfalos foram coletados. Os animais sono controle 
foram levados à eutanásia no mesmo momento dos animais privados de sono e do grupo rebote. 
 

4.2.2 Experimento 2: Privação de sono crônica 

 

Neste experimento foram utilizados 48 camundongos distribuídos em 4 

grupos (Figura 3). O grupo privação de sono crônica passou por 6 h de privação de 

sono diária, ZT 0 ao ZT 6, por gentle handling durante 5 dias consecutivos. O grupo 

rebote teve o mesmo tratamento, porém, após a privação de sono, teve 24 h para 

dormir livremente. Todos os animais foram levados à eutanásia no ZT 6. O grupo 

basal é o mesmo do experimento 1. 

- Grupos sono controle, dias 5 e 6, ZT 6 (CTRL 5D ZT6 e CTRL 6D ZT6): 12 

camundongos por grupo foram levados à eutanásia no ZT 6 no quinto e sexto dia do 

protocolo. Estes animais permaneceram em gaiola-moradia sem interrupção do ciclo 

vigília-sono. 

- Grupo de privação de sono total, 5 dias, ZT 6 (PST 5D): 12 camundongos deste 

grupo passaram por 6 h (ZT 0 – ZT 6) de privação de sono por 5 dias consecutivos 

pelo método de gentle handling. No 5º dia de protocolo, no ZT 6, os animais foram 

levados à eutanásia.  

- Grupo sono rebote, 6 dias, ZT 6 (SR 6D): os 12 camundongos deste grupo, após 

privação de sono pelo método de gentle handling durante 5 dias consecutivos, do ZT 
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0 ao ZT 6, tiveram oportunidade de dormir livremente por 24 h. Após este período de 

sono rebote, os animais foram levados à eutanásia no ZT 6. 

 

 

Figura 3: Desenho esquemático do experimento 2, no qual foram conduzidos os protocolos de 
privação de sono crônica de 6 horas por 5 dias consecutivos. O grupo de sono rebote, após período 
de privação de sono similar, teve oportunidade de dormir livremente por 24 horas. Após cada 
protocolo de privação de sono ou rebote, os animais foram imediatamente eutanasiados no ZT 6 e 
seus encéfalos foram coletados. Os animais sono controle tiveram seus encéfalos coletados no 
mesmo momento dos animais privados de sono e do grupo rebote. 

 

4.3 Protocolos experimentais 

 

4.3.1 Privação de sono total - Gentle handling 

 

Este método, amplamente empregado para privação de sono em roedores, 

consiste em manter o animal acordado, estimulando-o quando se observam 

comportamentos típicos do sono, como a quiescência da atividade motora, 

fechamento dos olhos e a postura típica, enrolado sobre o próprio corpo (Basheer et 

al., 2001; Tobler e Borbély, 1990). A manifestação desses comportamentos 

específicos é definida como presença de sonolência. Quando isso é detectado, 

acorda-se o animal utilizando-se de manipulações gentis, as quais são 

progressivamente mais estimulantes em proporção à sonolência observada. Nesse 

estudo foi conduzido um protocolo de padronização do tipo e da frequência do 

estímulo utilizado para manter os animais acordados. Inicialmente, estímulos leves, 

como objetos novos ou objetos para roer, eram introduzidos nas gaiolas. Em 

seguida, enriquecimento ambiental como iglus, tubos e papel para ninho foram 

utilizados. Caso nenhum desses estímulos fosse suficiente para manter os 
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camundongos acordados, eles eram despertos gentilmente usando um pincel ou 

com troca da forração da gaiola (Tabela 1 e Figura 4). A padronização desses 

estímulos e a definição de sua intensidade foi feita em um projeto piloto anterior a 

esse estudo, no qual a intensidade do estímulo foi analisada empiricamente 

observando por quanto tempo o camundongo submetido àquele estímulo 

permanecia acordado. O comportamento de sonolência foi quantificado com base 

nas tentativas de dormir do animal, medido pela necessidade de utilizar os estímulos 

para manter o animal acordado  

 

 

Figura 4: Exemplos de materiais utilizados para manter os camundongos acordados ao longo do 
protocolo de gentle handling, como por exemplo iglus, material dourado, pincéis, blocos, tubos, gude 
e papel para ninho. 

 
 

Tabela 1: Padronização dos estímulos usados de acordo com a sonolência exibida pelos 
camundongos. Quanto mais vezes os animais tentam dormir (coluna frequência) mais 
estimulantes são as manipulações aplicadas (coluna estímulos). 

Estímulos usados de acordo com a frequência de tentativas de dormir 

Frequência Estímulos 

Baixa Material dourado, gude, blocos 

Média Iglu, tubos, papel 

Alta Pincel, troca de serragem 

 

4.3.1.1 Índice de sonolência 

 

 Durante os protocolos de privação de sono, tentativas de dormir (doravante 

denominados tentativas de sono) foram computadas individualmente (Figura 5), para 

cada hora do protocolo, para cada animal, a cada vez que eles eram acordados. Os 

camundongos foram identificados com marcação numérica na cauda feita com 
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caneta hidrocor. As tentativas de sono foram analisados como um índice 

comportamental de sonolência (Alexandre et al., 2017; Kalinchuk et al., 2010). A 

média de tentativas de sono foi calculada como a razão entre a contagem total de 

tentativas de dormir pelo número total de horas de privação de sono. A média de 

tentativas de sono por grupo foi calculada para cada protocolo de privação de sono 

(média de grupo para 3, 6, 9 ou 12 h de privação de sono; média de grupo para 

privação de sono crônica). Camundongos foram classificados como sonolentos 

(média individual maior que a média do grupo) ou resistentes (média individual 

menor que a média do grupo). 

 

 

Figura 5. Modelo da tabela utilizada para contabilizar as tentativas de sono durante a privação de 
sono (6 horas, privação crônica). Acima, a tabela resultante do dia 1 e, abaixo, dia 5. As tentativas 
foram contados por hora, a cada vez que os animais tentavam dormir. Cada linha da tabela 
representa um camundongo (D1-D5). Em cada célula, o número de tentativas naquela hora. À tinta, a 
contagem feita durante o protocolo, junto do número computado para as análises. 

 

4.3.2 Eutanásia 

 

 O método usado para a eutanásia dos animais foi a overdose anestésica 

seguida de decapitação. Cada camundongo recebeu uma dose de 200 mg/kg em 

0,15 ml de tiopental sódico pela via intraperitoneal. Esse anestésico foi escolhido em 

detrimento da combinação de cetamina e xilazina pois existem evidências de que 
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esses anestésicos interferem na expressão de proteínas relacionadas à 

homeostasia do sono (Wang et al., 2015; Li et al., 2017). Constatada a inconsciência 

do animal, foi feita a decapitação como método confirmatório. Imediatamente em 

seguida, o sangue e os encéfalos dos camundongos foram coletados, congelados 

em gelo seco e armazenados em -80 °C até posterior dissecação e análise. 

 

4.4 Dissecação do encéfalo 

 

 Para isolamento de frações específicas do córtex somatossensorial e do 

prosencéfalo basal, os encéfalos foram submetidos à criosecção em um micrótomo-

criostato. Os encéfalos eram mantidos em -21±1 °C, fixados ao micrótomo e 

cortados no seu eixo anteroposterior até revelar a porção mais anterior do 

prosencéfalo basal, a qual encontra-se +0,26 mm anterior ao bregma (Figura 6) 

(Watson e Paxinos, 1997). Isso é constatado pela presença do alongamento 

lateroposterior da comissura anterior (ac), que é visível a olho nu e encontra-se junto 

à porção anterior do prosencéfalo basal. 

 

Figura 6. Corte anteroposterior (0,26 mm anterior ao bregma) de referência para isolamento do 
prosencéfalo basal e córtex somatossensorial (retirado de Watson e Paxinos, 1997). 
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Constatada a presença da região de interesse, os encéfalos foram 

desmontados do micrótomo, mas mantidos dentro da câmara fria. Em seguida, os 

encéfalos eram montados em uma matriz para encéfalo de camundongo e uma 

secção coronal de 1000 µm era cortada. A partir desta secção, utilizou-se punches 

de 1 mm de diâmetro, nas coordenadas lateromedial = 1,5 e dorsoventral = 0,5, 

bilateralmente, para o isolamento do prosencéfalo basal. As secções coronais eram 

apoiadas sobre uma grade milimétrica para auxiliar o isolamento das regiões. O 

córtex somatossensorial foi coletado usando o método da microdissecção, usando 

punches para isolar a região somatossensorial do córtex (Figura 5). As regiões 

isoladas foram armazenadas individualmente em tubos em -80 ºC até o momento 

das análises de proteínas. 

 

 

 

Figura 7. Posicionamento aproximado das regiões isoladas: o prosencéfalo basal é composto por 
várias sub-regiões, tais como a substância inominada (SI) e o núcleo pré-óptico magnocelular 
(MCPO). O círculo vermelho, nas coordenadas AP=0,26 DV=0,5 e LM=1,5, representa o punch de 1 
mm feito nas secções coronais para isolamento do prosencéfalo basal. O córtex somatossensorial 
(S1, S2) é isolado da região dorsal ao corpo caloso em LM=3,5 e DV=2,75 até LM=1,5 e DV=4,5, 
laterodorsalmente ao corpo caloso (cc), representado pelo delineado vermelho. Ambas as regiões 
são isoladas dos lados direito e esquerdo (adaptada de Watson e Paxinos, 1997). 
 

4.5 Processamento do tecido 

 

4.5.1 Padronização da extração de proteínas 
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Para determinar o método adequado de tratamento das amostras de punch 

de prosencéfalo basal e córtex somatossensorial, foram testadas diferentes técnicas 

para extração de proteínas. As medidas principais utilizadas para verificar a 

viabilidade da técnica foram resultados positivos nos kits de dosagem proteica e sua 

reprodutibilidade intra e interteste, analisados pelo coeficiente de variação entre 

replicatas. Foram testados os seguintes métodos de extração de proteínas: banho 

ultrassônico, sonicador em baixa ou alta potência, homogeneizador e congelamento 

com nitrogênio líquido seguido de maceração com pistilo.  

 

4.5.2 Extração de proteínas 

 

 A extração das proteínas inicia com a adição de 100 µL de tampão de lise 

(1% Triton X-100, 0,5% deoxicolato de sódio, 60 mM de Tris-HCl, 150 mM NaCl, 10 

mM EDTA, 2% SDS, 10% glicerol, coquetel inibidor de protease e fosfatase (Halt™, 

Thermo Scientific, EUA) (Krebs et al., 2006) às amostras, ainda resfriadas, de córtex 

somatossensorial e do prosencéfalo basal. As amostras foram processadas 

bilateralmente, resultando em 2 amostras por animal (1 amostra contendo ambos os 

lados do córtex e outra amostra bilateral do prosencéfalo basal). Em seguida, as 

amostras são processadas em sonicador com 30% de amplitude e 3 pulsos de 1 

segundo cada (VCX 130W, Sonics Vibracell, EUA). Durante esse procedimento, as 

amostras foram mantidas no gelo. Após este processo, as amostras foram agitadas 

em vórtex e centrifugadas em minicentrífuga (6000 rpm, 30 seg, temperatura 

ambiente). Esses homogenados foram armazenadas em -80 ºC até o momento das 

análises subsequentes. 

 

4.6 Quantificação de proteínas 

 

A medida precisa da concentração de proteínas em cada amostra foi feita 

pelo método do ácido bicinconínico (BCA) (Micro BCA Assay, ThermoFisher, EUA). 

Este método funciona se baseia na formação de um complexo proteína-Cu2+ em 

condições alcalinas, seguido de redução do átomo de cobre para Cu1+ em 

temperatura ambiente. Esta redução é proporcional à quantidade de proteína na 

amostra. Este íon reduzido é quelado por 2 moléculas de ácido bicinconínico, 
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formando um produto de cor roxa que absorve o comprimento de onda de 562 nm. A 

formação deste produto aumenta linearmente com o aumento da concentração de 

proteína. 

As amostras foram diluídas em 1 parte em 25 para amostras de prosencéfalo 

basal ou 1:40 no caso das amostras de córtex somatossensorial em água 

deionizada. Em uma placa de 96 poços, 150 μL das amostras ou padrões foram 

pipetados em cada poço, seguidos de 150 μL do reagente de trabalho (solução de 

BCA e sulfato de cobre pentaidratado). Em seguida, a placa foi agitada por 30 seg 

em agitador, incubada na estufa em 37 ºC por 30 min e resfriada para temperatura 

ambiente. Por fim, a placa foi analisada no comprimento de onda 562 nm no leitor 

Epoch. A curva de calibração foi feita com uma diluição de albumina bovina sérica 

(BSA) a 200 μg/mL até 0,5 μg/mL, sendo 0,5 μg/mL o limite de detecção deste 

método. 

 

4.7 Corticosterona 

 

 Após a eutanásia, o sangue total dos camundongos foi coletado em tubos 

contendo EDTA e centrifugados a 2500 rpm em 4 ºC. Em seguida, o plasma 

sobrenadante foi coletado e armazenado em tubos plásticos em -80 ºC até posterior 

análise. A corticosterona plasmática foi analisada usando espectroscopia de massa 

(Waters Xevo TQ-S micro, Waters, EUA) com uma coluna C18 (Acquity UPLC BEH 

C18, 50 x 2.1 mm, 1,7 µm) e fase móvel metanol/água 70:30. Amostras foram 

preparadas adicionando 100 µL de plasma, 50 µL de uma solução 1 µg/mL de 

corticosterona em 100% metanol a 450 µL de metanol puro. Depois de 5 min de 

centrifugação a 14.000 rpm, 150 µL do sobrenadante foi transferido para os vials, os 

quais foram analisados pelo espectrômetro de massa. Uma curva padrão foi feita 

com amostras preparadas com 100 µL de uma solução com concentração conhecida 

de corticosterona (10 a 1000 ng/mL). A curva padrão foi, então, usada para 

determinar a concentração das amostras com base no sinal detectado em cada 

amostra. 
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4.8 Análise estatística 

 

 As análises estatísticas foram feitas usando o programa SPSS Statistics 21. 

Para a análise do efeito da privação de sono e do sono rebote (variáveis categóricas 

independentes) sobre os níveis de corticosterona (variável contínuas dependentes), 

foram utilizados modelos lineares generalizados (GzLM). Para avaliar o efeito da 

privação de sono sobre o comportamento de sonolência (tentativas de sono) dos 

animais, foram utilizados modelos lineares mistos generalizados (GzLMM) para 

medidas repetidas. A distribuição escolhida para as tentativas de sono no 

experimento 1 foi a distribuição binomial negativa (contagem das tentativas a cada 

hora – variável discreta). No experimento 2, foi escolhida a distribuição gama (média 

das tentativas de sono em cada dia – variável contínua), ambas com base no critério 

de informação de Akaike (AIC). Para acomodar a variação individual da sonolência, 

uma variável “sujeito” foi adicionada como fator aleatório. A matriz de covariância 

escolhida para o efeito da privação de sono e variação individual foram a 

autorregressiva de ordem 1 (AR 1). A estimativa das variâncias para cada parâmetro 

da privação de sono foi feita utilizando a correlação intraclasse (ICC) (Dingemanse e 

Dochtermann, 2013). O ICC é calculado pela fórmula 

𝐼𝐶𝐶 =
𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

(𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 + 𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜)
 

para a variável “tentativas de sono por hora” nos experimentos 1 e 2. Caso 

constatado efeito significante de uma variável com mais de duas categorias, um 

teste post hoc de Bonferroni foi conduzido. Os resultados foram considerados 

estatisticamente significantes quando p<0,05 e foram expressos como média ± 

desvio padrão, a não ser que indicado de outra forma. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Índice de sonolência – tentativas de sono por hora 

 

5.1.1 Privação de sono aguda 

 

 A frequência de animais classificados como resistentes foi de 65% para 3 h, 

56% para 6 h e 9 h, e 53% para 12 h de privação de sono aguda. A análise de ICC 

demonstrou que 16,96% da variância nas tentativas de sono foi atribuída à variação 

individual em resposta ao protocolo de privação de sono. A PSA foi responsável por 

67,63% da variância nas tentativas de sono. A média de tentativas de sono por 

grupo foi de 0,42±0,67 para 3 h, 0,74±0,84 para 6 h, 2,11±1,5 para 9 h e 5,21±2,99 

para 12 h de PSA.  

 Modelos mistos lineares generalizados indicam efeitos estatisticamente 

significativos da privação do sono, classificação da sonolência (sonolento / 

resistente) e a interação entre sonolência e privação do sono no número de 

tentativas de sono. Camundongos sonolentos podem ser diferenciados de 

camundongos resistentes a partir de 2 h de privação de sono. Como esperado, a 

privação de sono aumentou o número de tentativas de sono no decorrer do tempo 

(Figura 9). 

 Em todos os protocolos de PSA foram observados efeitos estatisticamente 

significativos na privação de sono, classificação da sonolência e a interação entre 

esses dois fatores. Após 3 h de PSA, observou-se efeito do protocolo de PS 

(F(2,69)=24,46), do grupo de sonolência (F(1,45)=71,68) e a interação entre PS e grupo 

de sonolência (F(11,239)=22,26), com p<0,0001 para todos os efeitos, em tentativas 

de sono por hora. A vigília prolongada de 6 h (F(5,100)=9,98), a sonolência 

(F(1,36)=45,76; ambas com p<0.0001) e a interação entre esses fatores (F(5,100)=3,54; 

p=0,005) apresentaram efeito sobre as tentativas de sono. Após 9 h de PSA, foi 

observado efeito da PS (F(8,169)=35,35), do grupo de sonolência (F(1,19)=58,54) e a 

interação entre essas variáveis (F(8,169)=8,48; p<0,0001 para os três fatores) nas 

tentativas de sono. Após 12 h, houve efeito da PS (F(11,239).=48,81), do grupo de 

sonolência (F(1,30)=68,29), ambos com p<0,0001, e a interação desses dois fatores 

(F(11,239)=2,60; p=0,004) sobre o número de tentativas de sono por hora.  
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Figura 9. Variação das tentativas de sono por hora ao longo da privação de sono para os 
camundongos sonolentos e resistentes. Dados expressos como média e intervalo de confiança 95%. 
**=Intervalos de confiança que não se cruzam são estatisticamente significantes (p<0,05; 2ª até 11ª 
hora são estatisticamente diferentes) (n=136; n hora 1-3=136, 4-6=102, 7-9=68 e 10-12=34). 

 

 

Os dados sugerem que camundongos com baixo número de tentativas de 

sono são mais frequentes, independentemente da duração da PSA. No entanto, a 

privação do sono em situações agudas é o principal contribuinte para a variação das 

tentativas do sono. As análises estatísticas evidenciam diferentes perfis de 

sonolência em resposta à PSA: camundongos sonolentos apresentam números de 

tentativas de sono significativamente maiores e podem ser diferenciados dos 

camundongos resistentes a partir da segunda hora de privação de sono. 

 

5.1.2 Privação de sono crônica 

 

 A frequência observada de camundongos resistentes na PSC foi 74%. O ICC 

indicou que 51,95% da variância nas tentativas de sono pode ser explicada pela 

variação individual, enquanto 10,97% dessa variação pode ser atribuída ao protocolo 

de PSC. 

 O número médio geral de tentativas de sono no protocolo de PSC foi 

1,6±1,42. A média das tentativas de sono foi 0,95±1,22 no dia 1, 0,94±1,24 no dia 2, 

1,71±1,79 no dia 3, 1,9±2,16 no dia 4 e 2,52±1,95 no último dia. Foram observados 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 



47 
 

efeitos significativos para o protocolo de PSC (F(4,69)=15,37; p<0,0001), classificação 

de sonolência (F(1,28)=39,76; p<0,0001) e interação entre PSC e sonolência 

(F(4,69)=2,96; p=0,026) no número de tentativas de sono por hora. Análises post hoc 

indicaram diferenças entre o quinto dia de PSC e todos os outros dias avaliados 

(p=0,013 entre os dias 5 e 4, p=0,005 entre os dias 5 e 3, p<0,0001 para os dias 1 e 

2), entre o quarto dia e os dias 1 e 2 (p=0,001) e entre o terceiro dia e os dias 1 

(p=0,004) e 2 (p=0,002). As tentativas de sono aumentaram proporcionalmente com 

o tempo durante o protocolo de PSC (Figura 10). A interação entre PSC e 

classificação da sonolência demonstrou que camundongos sonolentos apresentam 

maiores médias de tentativas de sono em todos os dias de PSC (p=0,011 para o dia 

1, p=0,001 para o dia 2 e p<0,0001 para o dia 3 e assim por diante; Figura 11).  

Os resultados sugerem que a PSC aumenta gradativamente a sonolência, 

sendo a variação individual o principal fator para o desenvolvimento da sonolência 

progressiva. Camundongos sonolentos apresentaram mais tentativas de sono 

quando comparados aos camundongos resistentes, desde o primeiro dia de 

protocolo. 

 

 

Figura 10: Variação do número de tentativas por hora em cada dia de privação de sono. Pode-se 
observar que as tentativas de sono por hora aumentam a cada dia do protocolo, além da maior média 
ser a do último dia. * diferença estatisticamente significante comparado ao dia 1. † estatisticamente 
diferente do dia 2. ‡ estatisticamente diferente do dia 3. # estatisticamente diferente do dia 4. O grau 
de significância é indicado pelo número de símbolos: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001. 
Barras de erro indicam variação de 2 desvios padrão (n=34). 
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Figura 11: Efeito da privação de sono crônica sobre os diferentes grupos de sonolência. O grupo 
sonolento apresentou maior número de tentativas de sono por hora em todos os dias do protocolo. 
*p<0,05 quando comparado com resistentes; **p=0,001 comparado aos resistentes; ****p<0,0001 
comparado ao resistentes (n=34). 
 

5.2 Corticosterona 

 

5.2.1 Privação de sono aguda 

 

 A concentração de corticosterona dos camundongos submetidos à PSA 

(n=172) foi determinado a partir de amostras de plasma. A média de corticosterona 

foi 119,14±9,65 para o grupo controle, 125,18±13,56 para os camundongos privados 

de sono e 131,78±13,88 para o grupo sono rebote. O modelo linear generalizado 

demonstrou efeito da PS (χ²(1)=6,06, p=0,014) e sono rebote (Wald χ²(1)=9,19, 

p=0,002) na concentração de corticosterona. Análises post hoc revelaram que 6 h de 

PS (χ²(1)=6,97, p=0,008) e 2 h subsequentes de sono rebote (χ²(1)=13,06, p<0,0001) 

causaram significante diminuição na corticosterona plasmática em comparação ao 

grupo controle (ZT 6 média do grupo controle=128,64±19,7, 6 h PSA=73,58±10,75; 

controle ZT 8=154,27±32,54 e 6 h PSA/2 h SR=52,48±11,07; Tabelas 2 e 3, Figura 

12). Outros protocolos de PSA e SR e a classificação de sonolência não resultaram 

em alterações na concentração de corticosterona (Tabelas 4 e 5; Figura 13). No 

entanto, variações circadianas significativas na corticosterona plasmática foram 

observadas (χ²(7)=73,28, p<0,0001) (Tabela 6, Figura 14). Além disso, 35,28% 

dessas variações puderam ser atribuídas ao horário no qual os camundongos foram 
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eutanasiados (efeito circadiano), atingindo o pico às 19 h. Considerando o protocolo 

de PSA, o ICC pode alcançar 40,49%.  

 

                              

 
Figura 12. Variação da concentração de corticosterona para cada grupo experimental nos diferentes 
ZTs avaliados. Diferenças estatísticas foram observadas entre o grupo controle e 6 horas de privação 
de sono aguda no ZT 6 e entre o grupo controle e sono rebote de 6 horas no ZT 8. As barras indicam 
95% de intervalo de confiança (n=172). 
 
 

                           

Figura 13. Variação de corticosterona durante o protocolo de privação de sono aguda para os grupos 
de camundongos controle, sonolentos e resistentes. As barras indicam 95% de intervalo de confiança 
(n=172). 
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Tabela 2. Níveis médios de corticosterona de camundongos submetidos a 3, 6, 9 ou 
12 horas de privação de sono e camundongos controle. 

Grupo Média Erro padrão N 

Controle Basal 61,91 12,82 10 

Controle ZT3 97,64 18,46 12 

PSA ZT 3 48,98 10,14 10 

Controle ZT6 118,64 24,57 10 

PSA ZT 6 63,58 12,55 11 

Controle ZT9 169,00 31,94 12 

PSA ZT 9 150,85 29,78 11 

Controle ZT12 167,78 44,85 6 

PSA ZT 12 221,61 41,89 12 

Total   94 
ZT = zeitgeber time; PSA = privação de sono aguda 

 

Tabela 3. Concentração plasmática de corticosterona de camundongos controle e de sono 
rebote; camundongos forma privados de sono por 3, 6, 9 ou 12 horas e, em seguida, tiveram 
oportunidade de dormir por 1, 2, 3 ou 4 horas, respectivamente. 

Grupo Média Erro padrão N 

Controle ZT 4 58,25 5,90 11 
SR 3h 58,79 11,11 12 

Controle ZT8 144,27 35,71 7 

SR 6h 42,49 10,51 7 

Controle ZT12 177,32 47,40 6 

SR 9h 235,33 44,48 12 

Controle ZT16 136,53 25,81 12 

SR 12h 155,27 30,66 11 

Total           78 

ZT = zeitgeber time; SR = Sono rebote       
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Tabela 5. Média da concentração de corticosterona em cada ZT para os diferentes grupos de 
sonolência. 

Sonolência 
Zeitgeber 

time  
Média Erro padrão N 

Resistente 

ZT 3 33,72 8,86 6 

ZT 4 63,23 13,56 9 

ZT 6 71,30 17,34 7 

ZT 8 34,53 11,11 4 

ZT 9 163,48 47,04 5 

ZT 12 226,07 36,36 16 

ZT 16 117,14 33,70 5 

Sonolento 

ZT 3 71,88 23,12 4 

ZT 4 45,47 16,89 3 

ZT 6 50,07 16,11 4 

ZT 8 53,10 19,72 3 

ZT 9 140,33 36,86 6 

ZT 12 233,25 53,06 8 

ZT 16 187,05 49,13 6 

Controle 

ZT 0 61,91 12,60 10 

ZT 3 97,64 18,13 12 

ZT 4 58,25 11,30 11 

ZT 6 118,64 24,14 10 

ZT 8 144,27 35,08 7 

ZT 9 169,00 31,39 12 

ZT 12 172,55 32,05 12 

ZT 16 136,53 25,36 12 

Total   172 
ZT = zeitgeber time   

 

Tabela 4. Concentração plasmática de corticosterona nos diferentes grupos de 
sonolência. 

Sonolência Média Erro padrão N 

Resistente 123,63 13,89 52 

Sonolento 135,70 18,86 34 

Controle 120,52 10,53 86 

Total   172 
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Figura 14. Concentração plasmática de corticosterona nos camundongos levados à eutanásia em 
diferentes ZTs. Grupos diferentes de camundongos foram levados à eutanásia nos ZT 0 (7 h) a ZT 16 
(23 h). As barras indicam 95% de intervalo de confiança (n=172). 

 

Em resumo, 6 h de PSA, seguidas ou não de 2 h de sono rebote, diminuíram 

significativamente a concentração de corticosterona em camundongos. Verificou-se, 

ainda, que o ZT, juntamente com o ICC do ZT no qual o plasma foi coletado, 

resultou em mais de um terço da variação da concentração de corticosterona 

observados. Essa taxa aumentou quando a privação de sono e o ZT foram 

combinados. 

Tabela 6. Níveis plasmáticos de corticosterona de camundongos levados à eutanásia 
em diferentes ZTs. Grupos diferentes de camundongos foram levados à eutanásia 
nos ZT 0 (7h) a ZT 16 (23h). 

Zeitgeber time  Média Erro padrão N 

ZT 0 61,91 13,58 10 

ZT 3 75,52 11,17 22 

ZT 4 58,53 8,46 23 

ZT 6 89,80 13,59 21 

ZT 8 93,38 17,31 14 

ZT 9 160,32 23,18 23 

ZT 12 209,83 24,25 36 

ZT 16 145,50 21,04 23 

Total   172 

ZT = zeitgeber time   
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5.2.2 Privação de sono crônica 

 

A análise do plasma dos camundongos submetidos à PSC (n=43), com ou 

sem período de sono rebote, não demonstrou efeitos estatisticamente significativos 

na concentração de corticosterona (Tabela 7). Ainda, não foi observado efeito 

significativo da classificação da sonolência na concentração plasmática desse 

hormônio. A interação entre esses fatores também não foi significativa (Tabelas 8-9). 

Para essa variável, não foi possível calcular o ICC. Portanto, pode-se inferir que a 

corticosterona não foi afetada pela PSC, tão pouco pela classificação de sonolência. 

 

Tabela 7. Média da concentração de corticosterona no grupo experimental de 
privação de sono crônica (6 horas de privação de sono por 5 dias consecutivos). 

Grupo Média Erro padrão N 

Controle 84,11 10,63 20 

Privação de sono 
crônica 

99,67 19,08 11 

Sono rebote 101,43 19,12 12 

Total   43 

 

Tabela 8. Média da concentração de corticosterona nos diferentes grupos de 
sonolência  

Sonolência Média Erro padrão N 

Resistente 86,57 11,89 17 

Sonolento 116,78 26,96 6 

Controle 84,11 10,63 20 

Total   43 
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Tabela 9. Média da concentração de corticosterona para interação entre o protocolo de privação de 
sono e o grupo de sonolência. 

Grupo Sonolência Média Erro padrão N 

Controle Controle 84,11 10.63 20 

Privação de sono 
crônica 

Resistente 85,79 17.15 8 

Sonolento 115,80 37.80 3 

Sono rebote 
Resistente 87,37 16.47 9 

Sonolento 117,77 38.45 3 

Total   43 

 

5.3 Interação entre corticosterona e tentativas de sono 

 

 A corticosterona plasmática foi incluída como covariante nos modelos mistos 

generalizados, a fim de verificar sua relevância para o comportamento de 

sonolência. Contudo, demonstrou-se que não era uma covariante significativa no 

modelo estatístico de PSA ou PSC e os respectivos tentativas de sono (p=0,51; 

p=0,32, respectivamente). Protocolos de PST, classificação de sonolência e a 

interação desses fatores permaneceram significativos para PSA (p<0,0001 para 

todos os fatores). Na PSC, tanto a sonolência quanto o tratamento experimental 

foram significativos (p<0,0001 para as duas variáveis). Além disso, foi observada 

correlação positiva entre a concentração de corticosterona e as tentativas de sono 

no grupo PSA (ρ=0,59; p<0,0001; Figura 15).  

As análises estatísticas indicaram que a corticosterona não influenciou o 

número de tentativas do sono como resultado da privação de sono ou da variação 

individual. No entanto, uma correlação positiva foi observada, possivelmente devido 

à ocorrência simultânea dos zênites da corticosterona plasmática e das tentativas de 

sono por hora serem maiores nos protocolos de vigília estendida de 12h, ambos no 

início da fase escura. 
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Figura 15. Gráfico de dispersão simples representando a correlação entre o número de tentativas de 
sono por hora e a concentração de corticosterona. p<0.0001, ρ=0.59. 

 

5.4 Análise de proteínas 

 

5.4.1 Padronização dos protocolos de análise proteica 

 

 Para a extração, foram testados os métodos de congelamento com nitrogênio 

líquido e maceração com pistilo, sonicador indireto (banho em ultrassom), sonicador 

direto com 60% da amplitude e sonicador direto em com 30% da amplitude. 

Dosagens consistentes foram obtidas com a extração por sonicador direto 30%/1 

seg. Em vista deste panorama, foram obtidos resultados reprodutíveis no método de 

BCA e sonicador com baixa frequência (Tabela 10; R² da curva padrão=99,96%), 

exemplificados pelo baixo coeficiente de variação (CV) entre as dosagens da mesma 

amostra. 

 

Tabela 10. Dosagem de proteínas de amostras iguais em testes feitos em dias 
diferentes pelo método de ácido bicinconínico. 

Tipo de amostra Concentração teste 1 Concentração teste 2 Coeficiente de variação 

Controle positivo  
(n=2) 

12,572 12,293 1,5% 

Prosencéfalo basal  
(n=3) 

3,149 2,501 16,2% 

Córtex  
(n=3) 

4,281 4,363 1,3% 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os diferentes protocolos de privação de sono aplicados neste trabalho em 

camundongos C57BL-6J, provocaram um número crescente de tentativas de sono e 

possibilitaram a identificação de camundongos sonolentos e resistentes, tanto pela 

média geral de tentativas de sono quanto pela evolução da sonolência durante as 

longas horas de vigília. Em todos os protocolos de vigília estendida utilizados, foi 

mais frequente a presença de camundongos resistentes à privação de sono foram 

mais frequentemente observados do que os sonolentos. Ainda, os principais fatores 

responsáveis pela variação das tentativas de sono puderam ser identificados. No 

grupo submetido à privação de sono crônica (PSC), o principal fator responsável 

pela variância do número de tentativas de sono por hora foi a variabilidade individual 

(a maneira como cada animal respondeu ao protocolo de privação de sono), por 

outro lado, a própria privação de sono foi a maior responsável por esse efeito no 

grupo privação de sono aguda (PSA). 

 O aumento no número de tentativas de sono por hora foi proporcional à 

duração do tempo de privação de sono, como esperado. Diferenças estatísticas 

consistentes entre o número de tentativas de sono de camundongos sonolentos e 

resistentes foram observadas, permitindo a separação clara dos dois fenótipos 

comportamentais. Independente do protocolo de privação de sono (PS), o número 

de camundongos classificados como resistentes superou o número de 

camundongos sonolentos. 

 O coeficiente de correlação intraclasse permite estimar a quantidade de 

variância de uma medida quantitativa que pode ser atribuída ou explicada por cada 

variável independente (Searle, 1995). Os dados obtidos neste trabalho indicam que 

a maior parte da variância das tentativas de sono no grupo PSA pode ser atribuída 

ao protocolo empregado, enquanto a variabilidade individual foi um fator minoritário. 

Esses fatores combinados resultaram em aproximadamente 85% da variância, 

indicando que ambos fornecem informações razoáveis sobre o fenômeno estudado. 

O cenário se altera no grupo PSC, no qual a variabilidade individual se torna o 

principal fator que explica a variância observada no número de tentativas de sono. O 

ICC combinado da variação individual e PS foi de aproximadamente 63%, indicando 



58 
 

que, possivelmente, há mais fatores interferindo na sonolência gerada pela perda 

crônica de sono. 

 Vale ressaltar que, apesar dos efeitos esperados da PS na sonolência, os 

camundongos foram mais frequentemente classificados como resistentes aos 

extensos períodos de vigília. No entanto, durante a PSC, à medida que a perda de 

sono foi aumentando, houve aumento na frequência de camundongos sonolentos 

e/ou no número médio de tentativas de sono. Após 12 h de PSA, não houve 

diferença significativa no número de tentativas de sono entre camundongos 

sonolentos e resistentes. Esse fato pode ser explicado por evidências que apontam 

o recrutamento de outros mecanismos de regulação homeostática após 11 h de 

privação do sono (Kalinchuk et al., 2011), como o aumento na concentração de 

adenosina e óxido nítrico no prosencéfalo basal e no córtex frontal. A ativação de 

sistemas cumulativos que regulam o sono possivelmente aumenta significativamente 

a pressão do sono para ambos os fenótipos de sonolência. 

 O aumento progressivo de tentativas de sono por hora observado no grupo 

PSC, apesar da oportunidade de dormir apresentada a cada dia de protocolo, 

corrobora relatos da literatura (Alexandre et al., 2017), porém, com maior poder 

estatístico e melhor análise das altercações entre os diferentes dias. É possível que 

o aumento progressivo seja decorrente de déficits dos mecanismos homeostáticos 

que, por sua vez, podem ser desencadeados pela própria PSC. Aplicando um 

protocolo de restrição crônica do sono por 4 h a cada 6 h e por 3 dias consecutivos 

em camundongos C57BL/6J, foi demonstrado um comprometimento progressivo da 

resposta homeostática do aumento da atividade de ondas lentas e adenosina 

durante o sono no decorrer dos dias de privação (Clasadonte et al., 2014). Além 

disso, 18 h de privação de sono durante 10 dias em ratos Sprague-Dawley 

evidenciou que a resposta compensatória comportamental do sono após cada 

protocolo diminuiu durante os dias de privação (Stephenson, Caron e Famina, 2015). 

Embora esses experimentos não sejam diretamente comparáveis com o presente 

protocolo, eles fornecem evidências para apoiar a hipótese de que os mecanismos 

homeostáticos do sono podem ser prejudicados pela perda crônica do sono, o que 

explicaria a sonolência progressiva observada. Além disso, sabe-se que o histórico 

de vigília / sono antes da PSA tem uma alta correlação com a quantidade 

subsequente de atividade de ondas lentas após a privação do sono (Vyazovskiy, 



59 
 

Achermann e Tobler, 2007). Camundongos que tiveram maior atividade de ondas 

lentas antes da privação de sono tiveram o menor aumento da atividade de ondas 

lentas devido à privação de sono. Assim, a história prévia de atividade de ondas 

lentas pode ser outro fator que explicaria a sonolência em camundongos.  

O índice de tentativas de sono pode ser útil para avaliar a regulação 

homeostática do sono. Se o sono é um processo que possui regulação homeostática 

(Beersma e Daan, 2015; Borbély, 1982), pode-se esperar que, concomitantemente 

às mudanças intensas na necessidade de sono, os mecanismos subjacentes 

regulados pelo sono possam ser completamente alterados em comparação com um 

aumento mais leve na necessidade de sono. Portanto, vale a pena avaliar se os 

camundongos sonolentos apresentaram diferenças acentuadas em comparação 

com os resistentes e os grupos controle. Os parâmetros de interesse incluem 

aqueles associados à necessidade e intensidade do sono: variáveis de EEG, como 

duração de NREM, potência de delta e atividade de ondas lentas e marcadores 

moleculares centrais envolvidos na regulação homeostática, como a adenosina 

(Porkka-Heiskanen et al., 1997), fator de necrose tumoral α, interleucina-1β (Jewett e 

Krueger, 2012) e receptores de glutamato (Del Cid-Pellitero et al., 2017; Diessler et 

al., 2018). Além disso, os níveis de corticosterona indicam que esse paradigma 

experimental não altera significativamente a ritmicidade circadiana, exceto após 6 h 

de privação de sono. Isso sugere que as diferenças encontradas neste modelo têm 

menos probabilidade de serem atribuídas à interferência de fatores associados ao 

Processo C. 

 No presente estudo, apenas 6 h de PSA e sono rebote (SR) no ZT 8 

reduziram significativamente a corticosterona plasmática. A literatura mostra 

resultados divergentes para 6 h de privação total do sono: aumento significativo 

(Naidoo et al., 2014), aumento não-significativo (Onaolapo et al., 2016) ou 

diminuição não-significativa (4 h de PS) (Kopp et al., 2006). Em um estudo a coleta 

de sangue ocorreu em um ZT diferente (Kopp et al., 2006) e outro utilizou 

camundongos Swiss (Onaolapo et al., 2016), dificultando a comparação entre os 

estudos. É possível que essa diminuição na concentração de corticosterona nos 

animais privados de sono se deva ao uso de enriquecimento ambiental, pois a 

literatura indica que o enriquecimento ambiental pode diminuir a concentração 

plasmática de corticosterona (Mesa-Gresa, Ramos-Campos e Redolat, 2016). 
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Camundongos sonolentos apresentaram uma média geral mais baixa de 

corticosterona nos ZT 6 e camundongos SR apresentaram níveis muito baixos em 

comparação aos controles. É possível que uma interação de fatores circadianos e a 

vigília prolongada interajam para gerar essa diminuição da corticosterona. Em 

ambos os casos, a média de corticosterona para os dois grupos estava dentro da 

faixa dos níveis basais de outros estudos (Van Dycke et al., 2015). Nenhuma outra 

diferença considerável foi observada entre os grupos de sonolência, privação 

crônica de sono ou devido a qualquer interação entre fatores. A corticosterona não 

foi uma covariável significativa para prever o número de tentativas de sono nos 

protocolos de privação de sono. 

 A hora do dia em que a coleta de plasma ocorreu teve efeito significativo 

sobre a corticosterona, evidenciando sua variação circadiana. Os dados coletados 

estão de acordo com a literatura, mostrando uma variação semelhante a outros 

estudos publicados (Van Dycke et al., 2015; Gong et al., 2015; Matsuo et al., 2015), 

com o pico esperado no ZT 12. O coeficiente de correlação intraclasse também 

indicou a relevância do zeitgeber time em que o plasma foi coletado, sendo o 

principal e único fator para o qual o ICC pode ser determinado, contribuindo com 

cerca de um terço da variação de corticosterona. A inclusão da privação de sono no 

cálculo adicionou um pequeno ganho de explicação. A correlação positiva entre as 

tentativas de sono e a corticosterona circulante pode ser devida ao seu aumento, à 

medida que o zeitgeber time ou a duração do protocolo aumentam. A corticosterona 

é um importante marcador circadiano (Van Dycke et al., 2015) e, portanto, pode 

informar se a privação de sono ou sonolência afetam os mecanismos circadianos 

subjacentes. Foi observado que a variação usual da corticosterona com a hora do 

dia foi mantida. Assim, a ritmicidade da corticosterona foi preservada em 

camundongos do grupo PSA. Portanto, é mais provável que os resultados sejam 

atribuídos à perda de sono e não a outros fatores estressantes que não a privação 

de sono total ou desalinhamento circadiano. A corticosterona é uma variável que 

possui uma importante variação circadiana, permitindo um exame mais aprofundado 

da interação entre fatores homeostáticos e circadianos. Além disso, fornece uma 

visão geral do estresse e bem-estar de animais de laboratório. 

Neste estudo procurou-se padronizar o método de gentle handling utilizado 

para manter os animais acordados. Observando a reação dos camundongos para 
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cada estímulo introduzido na gaiola, foi possível definir quais manipulações 

mantinham os camundongos despertos por mais ou menos tempo, em média. Com 

base nesse delineamento empírico, foram definidas as manipulações mais ou menos 

estimulantes para os camundongos. Durante os protocolos de privação de sono, fez-

se o esforço de não repetir os estímulos usados, pois estímulos repetidos não eram 

tão eficientes quanto como usados pela primeira vez. Essa busca pela padronização 

dos estímulos visa produzir resultados que sejam mais facilmente comparados e 

uma tentativa de manter resultados futuros mais consistentes, pois há grande 

variação entre a publicação dos métodos específicos usados para manter animais 

acordados com gentle handling (Zielinski et al., 2017; Vyazovskiy, Achermann e 

Tobler, 2007; Opp e Krueger, 1994). Além disso, a literatura indica que a experiência 

de vigília que os camundongos passam pode ser diferente de acordo com o estímulo 

usado. Ao manter camundongos C57BL/6 acordados por 6 horas usando batidas na 

gaiola e ocasional uso de pincel ou troca de gaiola a cada hora, constatou-se que 

camundongos do grupo troca de gaiola exibiam maior latência para o sono, além de 

se correlacionar com a fosforilação da proteína neuronal dinamina 1 (Suzuki et al., 

2013). Esse resultado demonstra a importância de se padronizar métodos de 

privação de sono, uma vez que podem interferir diretamente na sonolência 

observada e sistema nervoso central dos camundongos. 

O presente estudo evidenciou diferenças significativas de sonolência entre 

grupos de camundongos submetidos à privação de sono. Camundongos C57BL/6J 

constituem uma linhagem isogênica e, devido às condições controladas em 

laboratório, é surpreendente que diferenças tão marcantes se revelem entre animais 

considerados geneticamente iguais. Os dados coletados sugerem que existem 

diferentes fenótipos de sonolência que se manifestam após a privação do sono. 

Como a sonolência é uma manifestação comportamental da pressão de sono / 

processo S, é provável que sua avaliação possa ser essencial para pesquisas 

futuras em regulação do sono homeostático. 

Evidências apontam a relevância da atuação de receptores como o GLUR1 e 

P2X7 na sinalização da homeostasia do sono. Com o intuito de avaliar esse 

processo fisiológico, buscou-se a padronização de um método adequado para o 

estudo desses receptores no córtex somatossensorial quanto do prosencéfalo basal. 

Após os testes de padronização da extração de proteínas, foi constatado que o 
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sonicador, utilizando baixa amplitude (30%) de pulso em 3 pulsos de 1 segundo, foi 

o mais eficaz para o retorno suficiente e consistente das proteínas presentes na 

amostra. Estes parâmetros para sonicação são relativamente brandos, já que a 

literatura relata protocolos com 5 minutos em 50% da amplitude (Gammon e Ledeen, 

1985) ou 15 minutos com ciclos de pulso/repouso de 30s/30s (Jankowska et al., 

2016). Entretanto, há registros de extrações mais brandas, com 3 ciclos de 5s/25s 

repouso e configuração 6 (Takemura et al., 1987) e 3 ciclos de 5s (Che et al., 2007). 

No caso das amostras utilizadas nesse estudo, por pesarem em torno de 2 a 9 mg, o 

protocolo utilizado foi capaz de homogeneizá-las completamente. Além disso, 

combinado com o tampão utilizado na literatura para amostras microscópicas, como 

em Krebs e colaboradores (2006), com destaque para o dobro de dodecil sulfato de 

sódio (2% SDS), foi possível obter mensurações consistentes intra e interteste, o 

que não foi possível usando outros métodos. 

Um dos objetivos iniciais desse projeto foi comparar a expressão dos 

receptores purinérgico P2X7 e glutamatérgico AMPAR entre os diferentes grupos de 

privação de sono, sono rebote e controle. Esse ensaio foi iniciado e até o momento 

da conclusão da versão final da tese, o encéfalo de 27 camundongos foi analisado, 

de um total de 240 animais. Isso se deve aos extensivos testes conduzidos para que 

o método de extração e detecção dessas proteínas pudesse ser padronizado, dado 

o refinamento da análise e a amostra reduzida. Além disso, houve intercorrências 

como por exemplo a diferença do tamanho das bandas observadas com relação ao 

tamanho esperado e a presença frequente de bandas inespecíficas. 

Dentre os resultados dessa pesquisa foi observado que há alta variabilidade 

do grau de sonolência exibido por camundongos privados de sono, em todos os 

protocolos utilizados. Esse resultado foi bastante relevante devido ao número de 

camundongos utilizados, que fornece alto poder estatístico e melhor acomodação da 

variação entre indivíduos. Essa variabilidade foi quantificada pelo coeficiente de 

correlação intraclasse, que no caso da privação de sono crônica, mostrou-se o fator 

explicativo mais importante para o desenvolvimento da sonolência ao longo do 

protocolo. A variabilidade entre animais isogênicos é observada em tipos de 

comportamento diferentes e em diferentes linhagens isogênicas (Loos et al., 2015) e 

pode surgir de mecanismos epigenéticos, peculiares ao sono, como metilação de 

DNA, regulação por RNAs não codificantes e modificações nas histonas (Qureshi e 
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Mehler, 2014). Essa variação epigenética foi revelada, por exemplo, em 

comportamentos como sensibilização pelo etanol (Botia et al., 2012). No caso da 

biologia do sono, um estudo em seres humanos demonstrou que sítios de metilação 

em genes como C7orf50 foi associado com a pontuação na escala de sonolência de 

Epworth, independentemente da etnia (Barfield et al., 2019). Estudos em humanos 

evidenciam um fator consistente da variabilidade individual nas consequências da 

perda de sono (Tkachenko e Dinges, 2018). Foi constatado que a sonolência 

subjetiva e o desempenho no teste de vigilância psicomotora (PVT), dentre outros 

mostram diferenças importantes entre participantes submetidos à perda de sono e 

sua pontuação em questionários de sonolência. Nessa variável, a literatura mostra 

valores de ICC que variam de 40% a 84% (Tkachenko e Dinges, 2018). Outras 

pesquisas demonstram a importância de fatores biológicos como os polimorfismos 

Val158Met da enzima catecol-o-metiltransferase (Goel et al., 2011) e VNTR do gene 

PER3 (Goel et al., 2009), o qual está relacionado com a homeostasia do sono. A 

presença do alelo DQB1*0602 do antígeno leucocitário humano (HLA) (Goel et al., 

2010) parece diminuir o tempo de sono de ondas lentas e aumentar a sonolência 

subjetiva, indicando um possível mecanismo genético para a variação desse 

fenótipo entre indivíduos. Nesse sentido, o presente estudo contribui com a literatura 

ao adicionar dados translacionais relacionados às evidências já observadas em 

humanos, permitindo outra forma de investigação dos fatores ligados a variabilidade 

individual da sonolência. 

 Em conclusão, diferentes fenótipos de sonolência, sonolentos e resistentes, 

emergem em camundongos submetidos à privação aguda e crônica de sono. A 

variabilidade individual foi um fator importante para a sonolência decorrente da 

privação crônica do sono, enquanto a perda de sono em si foi mais relevante em 

situações agudas. A corticosterona foi reduzida após 6 h de privação de sono, 

seguidas ou não de 2 h de sono rebote. No entanto, sua variação circadiana normal 

foi observada e a ritmicidade foi preservada. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A partir dos dados obtidos por essa pesquisa, pode-se concluir que há 

variação individual da sonolência em camundongos submetidos à privação de sono 

aguda e crônica, a qual também foi o fator explicativo de maior relevância na perda 

de sono crônica. 
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Anexo 1. Carta de aprovação do projeto na Comissão de Ética no Uso de Animais 

da UNIFESP (CEUA nº 2505250917). 

 

  



 
 

Anexo 2. Emenda CEUA para acréscimo do número de animais 
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Anexo 4. Desenvolvimento da etapa de análise molecular dos fatores homeostáticos 

do sono em diferentes regiões cerebrais 

 

Devido às dificuldades encontradas na padronização e execução dessa 

análise, como exposto na discussão, os ensaios de Western blotting, os quais eram 

objetivos iniciais do presente projeto, estão em andamento. A metodologia, 

resultados e discussão pertinente à essa etapa do projeto estão apresentados a 

seguir.  

 

Objetivos 

 

Identificar a presença dos receptores AMPAR e P2X7 após privação de sono 

e sono rebote no córtex somatossensorial e prosencéfalo basal. 

 

Metodologia 

 

Padronização da revelação de imunodetecção por Western blotting 

 

buscou-se padronizar o método de revelação da imunodetecção. Foram 

avaliadas a revelação por fluorescência, usando o anticorpo secundário Alexa Fluor 

594 anti-coelho IgG (#A-21076, ThermoFisher, EUA) com o sistema de imagem 

Odyssey (LI-COR Biosciences, EUA) e a revelação por quimioluminescência. Esta 

utilizou o anticorpo secundário conjugado com peroxidase anti-coelho IgG (#7074, 

Cell Signalling Technology, EUA), kit de detecção para peroxidase Amersham ECL 

(GE Healthcare, EUA) e sistema fotodocumentador Uvitec FireReader (Uvitec 

Cambridge, Reino Unido). Para avaliação da revelação, analisou-se parâmetros 

qualitativos de qualidade da imagem e revelação: presença de sinal de fundo (se a 

membrana parece branca ou cinza, por exemplo), resolução das bandas e presença 

de reações inespecíficas. 

 

 

 

 



 
 

Western blotting 

 

Após extração e quantificação, a quantidade necessária de amostra contendo 

20 µg de proteína foi adicionada à 4 µL de tampão de amostra (4% SDS, 125 mM 

Tris-HCl, 20% glicerol, 0,8% azul de bromofenol, 25 µL de β-mercaptoetanol 14 M) e 

completada para 20 µL com tampão de lise. Em seguida, as amostras foram 

aquecidas a 95 ºC por 5 min para desnaturação das proteínas. Subsequentemente, 

as amostras foram agitadas em vórtex e centrifugadas em minicentrífuga (6000 rpm, 

30 seg, temperatura ambiente). Quantidades iguais de proteínas (20 µg) foram 

aplicadas em um gel de poliacrilamida (Biorad, EUA) e separadas por eletroforese 

(150 V, 60 min). Um padrão de peso molecular foi inserido no primeiro poço do gel 

para servir de referência (PageRuler™, ThermoFisher, EUA) (Figura 8). Em seguida, 

as proteínas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose (25 V, 1 A, 30 

min) com o auxílio de um tampão de transferência (25 mM Tris, 192 mM glicina, 20% 

metanol) e bloqueadas com albumina de soro bovino (BSA) 5% (Fração V, Sigma, 

EUA) sob constante agitação por 1 h em temperatura ambiente. Cada membrana foi 

incubada com os anticorpos específicos (anti-P2X7R #PA5-25581, anti-β-actina 

#PA1-183 e anti-GluA1 #PA1-46151, anticorpos policlonais coelho anti camundongo; 

ThermoFisher, EUA) em câmara fria (7±1ºC) por 16 a 18 h. Após este período, as 

membranas foram lavadas com TBS-T (3 vezes por 5 min cada). 

Subsequentemente, as membranas foram incubadas com anticorpo secundário 

(anti-coelho IgG) por 1 h. Por fim, as membranas passaram por outra etapa de 5 

lavagens. A visualização das proteínas imunorreativas foi feita usado o revelador 

para peroxidase Amersham ECL (GE Healthcare, EUA) e com o sistema 

fotodocumentador Uvitec FireReader (Uvitec Cambridge, Reino Unido). 

 

 

Figura 8. Padrão de peso molecular usado como referência nas análises proteicas. O controle 
endógeno β-actina, por exemplo, tem uma banda esperada de 44 kDa. 



 
 

Resultados 

 

Padronização da imunodetecção 

 

Foram testados os métodos de fluorescência e quimioluminescência. A fluorescência 

resultou em membranas insatisfatórias para análise (Figura 16), com alto sinal de 

fundo e reações inespecíficas, ao passo que a quimioluminescência permitiu a 

identificação clara das bandas e sinal de fundo adequado (Figuras 17 e 18). 

 

 

 

Figura 16: Membrana de nitrocelulose com bandas inespecíficas, revelados pelo método de 
fluorescência no equipamento Odyssey. A membrana à esquerda foi incubada com anticorpo anti 
GLUR1 (sinal inespecífico próximo a 10 kDA) e à direita, membrana incubada com anticorpo anti 
GAPDH (banda observada=25 kDa, esperada=37 kDa). Há presença de forte sinal de fundo além de 
bandas inespecíficas, possivelmente derivados do anticorpo secundário utilizado. 

 

Receptor AMPA glutamatérgico 

 

 Foi possível avaliar a presença de proteínas específicas em amostras de 

regiões cerebrais específicas de 23 camundongos. Como esperado em amostras do 

sistema nervoso central, pode-se observar a presença dos receptores 

glutamatérgicos AMPA (AMPAR), tanto no prosencéfalo basal quanto no córtex 

somatossensorial (Figura 16). As bandas apareceram consistentemente na linha de 

25 kDa em vez do esperado para a subunidade GLUR1 de 100 kDa. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 16: Membrana de nitrocelulose com bandas específicas revelando a presença de β-actina (44 
kDa) e GLUR1 (25 kDa); bandas 1, 3, 5, 7 e 9 contêm amostras de prosencéfalo basal, bandas 2, 4, 6 
e 8, amostras de córtex somatossensorial. 

 
 
Receptor purinérgico P2X7 

 

 Pode-se observar que há presença do receptor P2X7 em amostras tanto do 

córtex quanto do prosencéfalo basal (Figura 17), n analisado=27. Além disso, as 

bandas detectadas encontraram-se próximas de 36 kDa, indicando a detecção da 

região C-terminal da proteína, em detrimento das subunidades íntegras, que 

possuem 69 kDa. 

 

 

Figura 17: Membrana de nitrocelulose com marcação para β-actina (44 kDa) e P2X7 (36 kDa); 
bandas 4 e 9 contêm amostras de prosencéfalo basal, demais bandas, amostras de córtex 
somatossensorial. 

 
Discussão 

 

 Após extração, os receptores de ATP e glutamato, P2X7 e AMPAR – GLUR1, 

foram detectados pelo método de western blotting, tanto em amostras do córtex 

somatossensorial quanto do prosencéfalo basal. Dessa forma, padronizou-se um 

método capaz de detectar essas proteínas em amostras pequenas e precisas. Para 

o receptor P2X7, as bandas observadas consistentemente apareceram em torno da 
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linha de 36 kDa. A bula do anticorpo utilizado (#PA5-25581, ThermoFisher, EUA) 

indica que esse anticorpo pode reagir tanto com a subunidade inteira da proteína 

(banda em 69 kDa) quanto com uma fração proteica em 36 kDa. A literatura indica 

que essa fração menor é de um fragmento produzido pela clivagem do P2X7 pela 

proteinase K (Wickert et al., 2013), que quebra a subunidade proteica quando ela se 

encontra inserida na membrana plasmática e remove sua porção intracelular c-

terminal, que seria o fragmento com 36 kDa observado (Wickert et al., 2013). Outra 

hipótese para essa banda seria a presença de variantes de splicing truncadas 

(Antonio et al., 2009). Seguindo essa hipótese, foram observadas bandas de 25 kDa 

para GLUR1 em vez das bandas esperadas de 100 kDa, tamanho normal da 

subunidade proteica. Nesse caso, a banda pode ser observada após clivagem pela 

Caspase 3, que teria um papel fisiológico ao regular a excitabilidade sináptica por 

meio da clivagem de AMPAR (Lu et al., 2002). No entanto, mais pesquisas são 

necessárias para estabelecer diferenças quantitativas entre marcadores da 

regulação homeostática do sono nas regiões cerebrais envolvidas na regulação do 

sono. 


