
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

LUCAS DE SANTANA CARDOSO THOMAZ 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA RESTRIÇÃO CRÔNICA DE SONO REM EM RESPOSTAS 

COMPORTAMENTAIS RELACIONADAS AOS SINTOMAS COGNITIVO E 

NEGATIVO DA ESQUIZOFRENIA EM RATOS WISTAR MACHOS 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTOS  

2021 



 
 

 

LUCAS DE SANTANA CARDOSO THOMAZ 

 

 

 

EFEITOS DA RESTRIÇÃO CRÔNICA DE SONO REM EM RESPOSTAS 

COMPORTAMENTAIS RELACIONADAS AOS SINTOMAS COGNITIVO E 

NEGATIVO DA ESQUIZOFRENIA EM RATOS WISTAR MACHOS 

ADOLESCENTES 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP, para a 

obtenção do título de Mestre em Ciências 

da Saúde. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Regina Cláudia Barbosa Da Silva 

                            Co-orientadoras: Pro.ª Dr.ª Deborah Suchecki 

 Prof.ª Dr.ª Tatiana Rosenstock 

 

 

 

 

 

 

SANTOS 

2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LUCAS DE SANTANA CARDOSO THOMAZ 

 

 

 

 

EFEITOS DA RESTRIÇÃO CRÔNICA DE SONO REM EM RESPOSTAS 

COMPORTAMENTAIS RELACIONADAS AOS SINTOMAS COGNITIVO E 

NEGATIVO DA ESQUIZOFRENIA EM RATOS WISTAR MACHOS 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP, para a 

obtenção do título de Mestre em Ciências da 

Saúde. 

 

 

 

 

Presidente da Banca:  

Prof.ª Dr.ª Regina Cláudia Barbosa da Silva 

 

Banca Examinadora: 

Prof.ª Dr.ª Milena de Barros Viana 

Prof.ª Dr.ª Débora Cristina Hipólide 

Prof. Dr. Ricardo Borges Machado 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, especialmente meus pais, Rose e Edevaldo, e minha avó Luiza, 

por todo suporte e pelo apoio incondicional no início desta inconvencional e desafiadora 

carreira, a acadêmica; 

À minha orientadora, Regina Barbosa, pelo acolhimento, pelos preciosos 

ensinamentos e por me proporcionar oportunidades enriquecedoras; 

Às minhas co-orientadoras, Deborah Suchecki e Tatiana Rosenstock, pelas 

generosas contribuições; 

À Mariana Samelo por ter me incentivado a seguir os caminhos da pesquisa, 

desde a Iniciação Científica. 

Aos meus amigos Moreira, Johnny, Gustavo e Matheus pelo companheirismo de 

sempre; 

Aos amigos do Laboratório de Psicobiologia da Esquizofrenia (o nosso LaPEsq), 

Nara, Ana, Rodolpho, Lucas e Talita pela parceria nas pesquisas, pelas trocas de 

conhecimento e pelos momentos de descontração que tornaram essa jornada mais 

agradável; 

Aos colegas do Laboratório de Neuropsicologia da Ansiedade e do LabNeuroBio 

pelas parcerias no cotidiano dos experimentos; 

Aos técnicos José Simões e Andrea Jucá, por sua solicitude e disposição em 

sempre nos auxiliar; 

À Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista; 

À CAPES, pelo suporte oferecido; 

A todos que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Regard no practice as immutable. 

Change and be ready to change again. 

Accept no eternal verity. Experiment” 

– B. F. Skinner  



 
 

RESUMO 

 

Transtornos do sono têm sido relacionados a problemas de saúde física e mental e 

pacientes com esquizofrenia apresentam alterações do sono. Verifica-se, na prática 

clínica, que a insônia é frequentemente relatada por estes pacientes e a dificuldade em 

iniciar, manter, ou alcançar um sono reparador está relacionada com a gravidade do 

transtorno, sendo consistentemente referenciada como um sintoma prodrômico da 

doença. Estudos indicam que a restrição crônica de sono REM pode estar relacionada a 

diversas alterações neurobiológicas, contribuindo para o surgimento de desordens 

cognitivas e emocionais e transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia. Pacientes com 

esquizofrenia apresentam também déficits cognitivos e comportamentos que surgem mais 

comumente durante a adolescência. O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos 

da restrição crônica de sono REM em ratos adolescentes na modulação de respostas 

comportamentais relacionados à atenção e à depressão através dos testes de Inibição por 

Pré-Pulso (IPP) do reflexo de sobressalto acústico e Teste do Splash (TS), 

respectivamente. Foram utilizados 39 ratos Wistar machos distribuídos em dois grupos 

experimentais: controle (IPP N = 8; TS N = 12) e restrição do sono REM (RSREM) (IPP 

N = 8; TS N = 11). Do dia pós natal (DPN) 32 a 52, os ratos do grupo RSREM passaram 

por 18 h diárias de restrição do sono REM. Em DPN 54, os animais foram submetidos aos 

testes comportamentais de IPP ou TS sendo eutanasiados imediatamente em seguida. Os 

resultados mostraram que os ratos do grupo RSREM apresentaram déficit na resposta de 

IPP, indicando déficit atencional, maior latência para o início da autolimpeza e menor 

frequência deste comportamento no teste Splash, parâmetros correlacionados à anedonia. 

Conjuntamente, estes resultados apontam para uma possível utilização da restrição 

crônica de sono REM como um modelo experimental translacional para o estudo da 

fisiopatologia da esquizofrenia. Compreendendo a adolescência como um período crítico 

do neurodesenvolvimento e considerando a importância do sono durante este período, 

pode-se hipotetizar que a restrição de sono durante esta fase pode constituir-se como um 

fator ambiental de risco importante predispondo ao transtorno.  

 

 

 

Palavras-chave: Restrição crônica de sono REM, esquizofrenia, adolescência, atenção, 

depressão, rato.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Sleep disorders have been linked to physical and mental health problems and patients 

with schizophrenia have problems with sleep. In clinical practice, insomnia is frequently 

reported by these patients and the difficulty in initiating, maintaining, or achieving restful 

sleep is related to the severity of the disorder, being consistently referred to as a prodromal 

symptom of the disease. Studies indicate that chronic REM sleep restriction may be 

related to several neurobiological changes, contributing to the emergence of cognitive 

and emotional disorders and psychiatric disorders such as schizophrenia. Patients with 

schizophrenia also have cognitive and behavioral deficits that most commonly appear 

during adolescence. The aim of the present study was to investigate the effects of chronic 

REM sleep restriction in adolescent rats on the modulation of behavioral responses related 

to attention and depression through the Pre-Pulse Inhibition (PPI) tests of the acoustic 

startle reflex and the Splash Test (ST), respectively. Thirty-nine male Wistar rats were 

divided into two experimental groups: control (PPI N = 8; ST N = 12) and REM sleep 

restriction (RSREM) (IPP N = 8; ST N = 11). From postnatal day (DPN) 32 to 52, rats in 

the RSREM group underwent 18 h of REM sleep restriction per day. In DPN 54, the 

animals were submitted to behavioral tests of PPI or ST, being euthanized immediately 

afterwards. The results showed that rats from the RSREM group presented a deficit in the 

PPI response, indicating attention deficit, higher latency for the beginning of self-cleaning 

and lower frequency of this behavior in the Splash test, parameters correlated with 

anhedonia. Together, these results point to a possible use of chronic REM sleep restriction 

as a translational experimental model for the study of the pathophysiology of 

schizophrenia. Understanding adolescence as a critical period of neurodevelopment and 

considering the importance of sleep during this period, it can be hypothesized that sleep 

restriction during this phase may constitute an important environmental risk factor 

predisposing to the disorder. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Chronic REM sleep restriction, schizophrenia, adolescence, attention, 

depression, rat. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico limitante que acomete aproximadamente 

1% da população ao longo da vida e geralmente afeta os indivíduos no auge de seu potencial 

produtivo. Sua etiologia é multifatorial, onde fatores genéticos, de neurodesenvolvimento, 

alterações estruturais cerebrais e neuroquímicas parecem estar associadas a um aumento no 

risco de desenvolver a doença (KRAUSE et al., 2018; MILLER et al., 2001; MIYAMOTO et 

al., 2012; SADOCK et al., 2017).  

Nenhuma doença psiquiátrica deve ser analisada sem considerar o contexto ambiental 

em que ocorre, onde diversos fatores psicossociais parecem atuar como um gatilho precipitando 

o transtorno em pessoas com a suscetibilidade à doença. A principal hipótese é de que existe 

uma “vulnerabilidade” presente em todas as pessoas com um transtorno do espectro da 

esquizofrenia (ELLENBROEK; VAN DEN KROONENBERG; COOLS, 1998).  

O histórico conceitual da esquizofrenia remete ao final do século XIX com a descrição 

de demência precoce feita por Emil Kraepelin (1856-1926), psiquiatra alemão, que tinha como 

objetivo catalogar transtornos com etiologia, sintomatologia, e curso semelhantes. Ele 

denominou uma dessas patologias de “demência precoce”, pois se manifestava no início da vida 

adulta e, quase invariavelmente, acarretava em problemas psíquicos. Os sintomas 

característicos eram compostos por: alucinações, delírios, pertubações na atenção, 

embotamento afetivo e sintomas catatônicos (MIYAMOTO et al., 2012; RAPOPORT et al., 

2005; SILVA, 2006). 

Em 1911, outro cientista contribuiu para o conceito atual da esquizofrenia. Eugen 

Bleuer (1857-1939), psiquiatra suíço, cunhou o termo “esquizofrenia” (esquizo = divisão, 

phrenia = mente) que passou a substituir o termo demência precoce na literatura. Este novo 

termo foi conceitualizado indicando uma cisão entre pensamento, emoção e comportamento 
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nos pacientes afetados. Para explicar melhor sua formulação teórica em relação aos cismas 

mentais internos, Bleuler descreveu os sintomas específicos da esquizofrenia, conhecidos como 

os quatro “As”: associação frouxa de ideias (no qual a pessoa encadeia pensamentos sem uma 

lógica evidente, frequentemente misturando palavras sem sentido), ambivalência (experiência 

e expressão de sentimentos opostos, como ódio e amor, ao mesmo tempo), autismo (perda de 

interesse no ambiente externo) e alterações de afeto (manifestado por uma expressão facial 

suave e imperturbável). Bleuler também descreveu os sintomas acessórios, ou complementares, 

que incluíam as alucinações e os delírios (MIYAMOTO et al., 2012; SILVA, 2006).  

Somente em 1980, Timothy Crow, psiquiatra britânico, propôs uma tipologia de 

esquizofrenia baseada na dicotomia positivo-negativo que é utilizada atualmente como critério 

diagnóstico. A síndrome positiva (ou tipo I) caracteriza-se pelas alucinações e os delírios 

enquanto que a síndrome negativa (ou tipo II) é composta pelo embotamento afetivo e a pobreza 

do discurso (MIYAMOTO et al., 2012; SILVA, 2006). 

Os aspectos mais característicos da esquizofrenia incluem os sintomas positivos, 

negativos e déficits cognitivos. Dentre os sintomas positivos, existem os delírios, as alucinações 

e a agitação psicomotora. Os delírios são transtornos no conteúdo do pensamento considerados 

crenças falsas a respeito das quais o indivíduo está firmemente convencido, sendo inabaláveis 

mesmo ante as evidências externas contraditórias. Desta forma, atribui-se um significado 

anormal destorcido a uma percepção normal, em geral no sentido da autorreferência, apesar da 

ausência de qualquer razão lógica ou emocional. A alucinação é definida como uma percepção 

sensorial na ausência de qualquer estímulo ou percepção gerados externamente (MIYAMOTO 

et al., 2012; SILVA, 2006).  

Os sintomas negativos são uma característica persistente na esquizofrenia, podendo 

surgir precocemente durante a fase prodrômica da doença, muito antes das manifestações do 

primeiro episódio psicótico. Alguns deles são: afeto embotado, retraimento social, anedonia, 
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avolição e apatia (MIYAMOTO et al., 2012). Os problemas de funcionamento social na 

esquizofrenia, de modo geral, antecedem em muitos anos o início dos sintomas proeminentes e 

continuam ao longo do curso da doença em grande parte da vida (MIYAMOTO et al., 2012). 

O funcionamento social engloba as capacidades de interação social e comunicação social, diz 

respeito à interação da pessoa com o meio em que vive. Na esquizofrenia a interação do 

indivíduo com os outros tende a ser breve e superficial. Verifica-se uma maior dificuldade para 

estabelecer relacionamentos, fazer novas amizades, uma tendência a se isolar ou a restringir o 

convívio à família. O indivíduo passa a maior parte do tempo isolado dos demais (RIEHLE; 

LINCOLN, 2017). Adicionalmente, pacientes com esquizofrenia tendem a apresentar pre 

cognitivos generalizados, ou seja, eles manifestam um desempenho significativamente menor 

em uma variedade de testes cognitivos (THIBAUDEAU et al., 2017).  

As alterações cognitivas mais proeminentes incluem: prejuízos nas funções 

executivas, atenção, memória de trabalho, raciocínio/resolução de problemas e cognição social, 

que afeta a capacidade do indivíduo de estabelecer e manter relações sociais (FIORAVANTI; 

BIANCHI; CINTI, 2012). Os déficits de atenção foram observados em pacientes com 

esquizofrenia, em vários testes neuropsicológicos como: teste de atenção seletiva e de atenção 

prolongada (HEGDE, 2017). Em particular, a atenção prolongada, que é a capacidade de manter 

a atenção voltada para uma tarefa (foco ao longo do tempo) foi investigada em muitos estudos 

e consistentemente considerada deficiente em pacientes com esquizofrenia (HEGDE, 2017). Os 

primeiros sintomas da doença se manifestam, em geral, durante a adolescência ou início da 

idade adulta e apesar de poder surgir de forma abrupta, o quadro mais comum se instala de 

maneira insidiosa (MIYAMOTO et al., 2012; SILVA, 2006; THIBAUDEAU et al., 2017).  
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1.1  Sono 

 

O sono é um estado de consciência complexo de natureza cíclica e recorrente, onde 

observa-se uma redução do nível de consciência no qual o indivíduo pode despertar-se por 

vários estímulos, distinto dos estados de delirium e coma, que se caracterizam como estados 

patológicos de rebaixamento do nível de consciência em que o indivíduo não desperta (TUFIK, 

2008). É considerado um dos comportamentos mais importantes do ponto de vista vital, pois é 

neste período que ocorrem respostas fisiológicas importantes nos organismos, como a regulação 

das funções endócrinas, restauração da energia e do metabolismo cerebral e consolidação da 

memória (FRANK; HELLER, 2019). É, portanto, essencial ocupando aproximadamente um 

terço da vida dos indivíduos, estando relacionado à saúde física e mental e exercendo função 

restauradora crucial (SADOCK et al., 2017).  

Sendo um processo neuroquímico diretamente regulado pelos centros cerebrais do 

ciclo sono-vigília, o sono está intrinsicamente relacionado com o ritmo circadiano e é 

controlado pelo núcleo supraquiasmático, no hipotálamo, acima do quiasma óptico. O núcleo 

supraquiasmático, ao receber estímulos gerados pelos fotorreceptores da retina, retransmiste 

tais estímulos até a glândula pineal, que responde a esses estímulos suspendendo a produção da 

melatonina (NEVES et al., 2013). Os níveis deste hormôniono aumentam no organismo após o 

anoitecer, levando as pessoas a sentirem-se sonolentas, e desativando os sinais que mantêm o 

cérebro em estado de vigília. O núcleo supraquiasmático também controla processos 

homeostáticos sincronizados com o ciclo sono-vigília, como temperatura corporal, secreção de 

hormônios, produção de urina e alterações na pressão arterial (MAGALHÃES et al., 2007). 

A quantidade de sono necessário por dia depende de vários fatores, incluindo 

particularidades biológicas, nutrição e a idade. Lactentes geralmente requerem cerca de 16 h 
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por dia, enquanto adolescentes necessitam de 9 h em média. Para a maioria dos adultos, 7 a 8 h 

de sono por noite parece ser suficiente (MAGALHÃES et al., 2007). 

A análise dos padrões de ondas cerebrais indica que existem quatro estágios do sono: 

três deles com diferentes “profundidades” chamados de não-REM (NREM) e um quarto 

estágio, denominado sono REM (do inglês, Rapid Eye Movement ou, Movimento Rápido dos 

Olhos). Dessa forma, o sono normal é constituído pela alternância cíclica dos estágios NREM 

e REM (SADOCK et al., 2017).  

Na arquitetura normal do sono, estes estágios progridem num ciclo, do estágio 1 do 

sono NREM ao sono REM, e, então, este ciclo se reinicia novamente (NEVES et al., 2013). Em 

um período de 8 h de sono, o cérebro completa este ciclo cerca de 4 a 5 vezes (TSOUKALAS, 

2012). O estágio 3 é chamado de Sono Delta ou sono profundo, pois é caracterizado por padrões 

de ondas extremamente lentas, as chamadas ondas delta, sendo muito difícil acordar alguém 

durante este estágio (FERNANDES, 2006). 

Estudos demonstram que o tempo despendido em cada um destes estágios pode variar 

de acordo com a idade, como demonstra a Tabela 1:  

Tabela 1– Arquitetura normal do sono e a sua variação com a idade em humanos.  

Estágios do 

Sono 

% em relação 

ao TTS* em 

lactentes 

% em relação 

ao TTS em 

crianças jovens 

% em relação 

ao TTS em 

adultos jovens 

% em relação 

ao TTS em 

adultos idosos 

Estágio 1 < 5 % < 5 % < 5 % 8 – 15 % 

Estágio 2 25 – 30 % 40 – 45 % 45 – 55 % 70 – 80 % 

Sono Delta 20 % 25 – 30 % 13 – 23 % 0 – 5 % 

Sono REM 50 % 25 – 30 % 20 – 25 % 20 % 

Adaptado de Magalhães e Matruna (2007) * Tempo Total de Sono (TTS) 
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1.1.1  Sono REM (SREM) 

 

Durante o SREM, é observado um amuento na frequência cardíaca, e na taxa 

metabólica cerebral, comparando-se ao período de vigília. Há uma diminuição considerável do 

tônus muscular, exceto pelos batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e dos músculos 

dos olhos (TUFIK, 2008). Observa-se movimento rápido dos olhos, atividade oculomotora, 

espasmos musculares, dessincronização elétrica cortical e ritmo teta hipocampal (NEVES et 

al., 2013).  

É neste estágio que ocorrem os sonhos, definidos como uma manifestação de conteúdo 

visual, auditivo, verbal, somestésico e emocional, em geral, com enredo sequencial, passível de 

rememoração pelo indivíduo e de ativação autonômica, relacionada ao seu conteúdo 

(FERNANDES, 2006). Alguns pesquisadores acreditam que a reativação neural durante o sono 

e os sonhos seja importante na  reorganização  sináptica  e no processamento  neurofisiológico 

e gênico de  funções  plásticas, referentes à homeostase em áreas cerebrais relacionadas com 

memória, aprendizado e funções psíquicas (RIBEIRO, 2003).  

 

1.1.2  Sono na adolescência 

 

A adolescência caracteriza-se como uma fase singular do desenvolvimento humano, 

uma vez que mudanças biológicas e comportamentais significativas acontecem durante este 

período (DAHL, 2004). Dentre as transformações características do neurodesenvolvimento 

destacam-se, a poda sináptica, uma regulação fina do sistema nervoso que exclui sistemas 

redundantes, o aumento da mielinização nos neurônios e a expansão da substância branca, 

constituída predominantemente de fibras nervosas mielínicas em detrimento da substância 

cinezenta onde estão localizados os corpos neuronais. Tais transformações objetivam otimizar 
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o processamento sináptico e, consquentemente, as funções neurais durante o processo de 

desenvolvimento (SPEAR, 2013). Casey et al. (2008) destacam que o amadurecimento do 

córtex pré-frontal e demais regiões frontais implica no controle cognitivo, regulação atencional, 

controle inibitório e outras funções cognitivas complexas. O amadurecimento de áreas 

subcorticais está relacionado ao desenvolvimento das funções emocionais, sendo a amígdala 

uma estrutura diretamente implicada na modulação de comportamentos sociais, respostas 

comportamentais e fisiológicas relacionadas ao medo, ansiedade e estresse (KALIN; 

SHELTON; DAVIDSON, 2004; SPEAR, 2013). 

Neste contexto, o sono na adolescência é alterado para se adaptar às mudanças 

características deste período principalmente as neurodesenvolvimentais (SADOCK et al., 

2017). São evidentes as modificações maturacionais nos processos bioregulatórios, na 

homeostase do sono e no sistema de controle circadiano, resultando num aumento do tempo 

total necessário de sono para 9 h diárias durante este período (CROWLEY et al., 2018). 

Destaca-se um aumento da fase de SREM  durante os primeiros estágios da puberdade 

(CAMPBELL et al., 2016a; TAROKH; CARSKADON; ACHERMANN, 2011) e retardo no 

padrão circadiano do ciclo sono-vigília (CARSKADON et al., 1997).  Maret et al. (2011) 

demonstraram um aumento na poda sináptica durante o sono em comparação ao estado de 

vigília em ratos adolescentes, mas não em ratos adultos. Isto demonstra a relevância do sono 

para o reestabelecimento da homeostase sináptica e, consequentemente, seu importante papel 

no neurodesenvolvimento na adolescência. Portanto, pode-se entender o aumento da quantidade 

de horas de sono necessárias durante o período da adolescência (TAROKH; CARSKADON; 

ACHERMANN, 2011).   

No entanto, estudos recentes demonstram sistematicamente que os adolescentes têm 

dormido do que o recomendado, cerca de 7 h por dia (GALLAND et al., 2018; TAROKH; 

CARSKADON; ACHERMANN, 2011; TAROKH; SALETIN; CARSKADON, 2016a), e que 
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essa diminuição do tempo de sono afeta a quantidade e a qualidade tanto do sono NREM quanto 

do sono REM (CAMPBELL et al., 2016b) 

 

1.2  Privação e Restrição de sono 

 

Corroborando a importância do sono enquanto um processo fisiológico essencial para 

a saúde e bem-estar dos organismos, estudos indicam que a restrição crônica de sono implica 

em prejuízos na capacidade cognitiva (KILLGORE, 2010) e emocional (ROCHA-LOPES; 

MACHADO; SUCHECKI, 2018). Sendo assim, a restrição de sono contribui para distúrbios 

na atenção, memória, concentração, funções executivas e um aumento do tempo de reação. 

Pesquisas demonstram que a privação aguda de sono afeta consideravelmente o desempenho 

atencional e a memória de trabalho (ALHOLA; POLO-KANTOLA, 2007; BELENKY et al., 

2003). 

Do ponto de vista emocional, a privação e a restrição crônica de sono estão relacionas 

a diversas alterações neurobiológicas, contribuindo para o desenvolvimento de transtornos 

como ansiedade e depressão (BAUM et al., 2014; BLANK et al., 2015). O SREM parece 

desempenhar uma função relevante para a modulação e regulação de processos emocionais, 

pois alguns indivíduos expostos a situações traumáticas apresentam fragmentação e redução da 

duração total do SREM, fatores que podem predispor o desenvolvimento de transtorno do 

estresse pós-traumático (TEPT) (MELLMAN et al., 2007). Além disso, os sonhos descritos 

quando a pessoa é acordada do SREM tendem a ser visualmente vívidos ter características 

predominantemente emocionais e ilógicas (ATKINSON; HILLGARD, 2018). Avaliações 

psicológicas realizadas logo após interrupções do SREM em indivíduos ansiosos e/ou 

depressivos estão mais correlacionadas com a piora dos sintomas cognitivos de tais transtornos 
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em comparação com indivíduos que tiveram privação do sono NREM (MCNAMARA et al., 

2010). 

A relevância do sono para o processamento neural torna-se ainda mais significativa 

nos adolescentes, pois esses encontram-se em um período crítico de maturação cortical, onde o 

sono permite que o sistema cortical se reestruture, promovendo o desenvolvimento dos 

processos cognitivos (TAROKH; SALETIN; CARSKADON, 2016b). Estudos indicam que 

adolescentes que dormem pouco apresentam déficits de atenção, baixa responsividade (LO et 

al., 2017; WHEATON; CHAPMAN; CROFT, 2016), humor deprimido (ROBERTS; DUONG, 

2014) e aumento de ansiedade (MEIJER et al., 2010; SHORT; LOUCA, 2015), além de uma 

maior vulnerabilidade para o desenvolvimento desses transtornos mentais na idade adulta 

(GREGORY et al., 2008). 

A privação e a restrição de sono também estão implicadas na etiologia de diversos 

distúrbios neurológicos e neurodegenerativos como demência, Alzheimer e Parkinson (BISHIR 

et al., 2020). Petrovsky (2014a) demonstraram, ainda, que a privação de sono em indivíduos 

saudáveis pode induzir um espectro de sintomas que se assemelham às manifestações clínicas 

da esquizofrenia como alterações da percepção, pensamento e comportamento características 

de quadros psicóticos onde há a presença de delírios e alucinações. Ettinger e Kumari (2015) 

observaram que após 24 h de privação de sono 50 jovens saudáveis voluntários apresentaram 

quadros característicos aos sintomas positivos (distorção perceptual), negativos (anedonia) e 

desorganização cognitiva todos eles associados ao transtorno da esquizofrenia. Adicionalmente, 

a descoberta de comprometimento cognitivo em domínios como atenção, memória de trabalho, 

aprendizagem e alterações funcionais cerebrais como ativação dos córtices frontal e parietal 

após a privação de sono mostram alguma semelhança com as alterações neurocognitivas 

observadas em pacientes com esquizofrenia (CHEE; CHUAH, 2008).  
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Compreendendo a adolescência como um período crítico do neurodesenvolvimento e 

considerando a importância do sono durante este período, pode-se conjecturar que a restrição 

de sono durante esta fase pode constituir-se como um fator ambiental de risco importante 

predispondo e precipitando o transtorno em pessoas com a suscetibilidade à esquizofrenia.  

 

1.3  Alterações do sono na esquizofrenia 

 

Transtornos do sono têm sido relacionados a problemas de saúde física e mental e a 

esquizofrenia está associada a alterações do sono (AFONSO; VIVEIROS; DE SOUSA, 2011). 

Verifica-se, na prática clínica, que estes pacientes relatam experiências de insônia 

frequentemente e que a dificuldade em iniciar ou manter um sono reparador está 

sistematicamente relacionada com a gravidade do transtorno, sendo referenciada como um 

sintoma prodrômico da doença (KASKIE; GRAZIANO; FERRARELLI, 2017). Observa-se 

com frequência deficiências no ritmo circadiano de sono-vigília regular, comprometendo o 

processo reabilitativo, pois dificulta o ajustamento aos horários laborais e às atividades sociais. 

As alterações do sono na esquizofrenia podem surgir também na fase aguda da doença e 

persistir, em muitos casos, durante fase crônica (AFONSO; VIVEIROS; DE SOUSA, 2011). 

As alterações mais frequentemente constatadas através do exame de polissonografia são: 

redução do tempo total de sono, do sono lento profundo, da latência do sono REM e da 

eficiência do sono. Apesar de alguns distúrbios do sono melhorarem com o tratamento 

antipsicótico, na maioria dos casos, mesmo durante o período de remissão da doença, o sono 

permanece fragmentado e não regressa ao seu padrão normal, sugerindo que existem 

mecanismos fisiopatológicos da própria doença envolvidos na perturbação do sono nestes 

pacientes (COSGRAVE; WULFF; GEHRMAN, 2018).  
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Estudos apontam para disfunções em vários sistemas de neurotransmissores, incluindo 

o sistema dopaminérgico, envolvidos em distúrbios do sono e na fisiopatologia da 

esquizofrenia, mas a extensão e a natureza precisa de seu envolvimento ainda permanecem 

desconhecidas (MONTI et al., 2012).  

De acordo com o modelo neurodesenvolvimental da esquizofrenia, Bearden et al. 

(2015), sugerem que este transtorno seria o estágio final de processos anormais do 

neurodesenvolvimento que ocorreram em uma fase ainda precoce de desenvolvimento (pré e 

pós-natal). Dentre tais processos anormais, estariam os distúrbios do sono. Diversos autores 

relataram a presença destes distúrbios em pacientes com esquizofrenia (BENSON, 2006; 

CHOUINARD et al., 2004; COHRS, 2008), porém sem compreender se eles estariam 

envolvidos no desenvolvimento da esquizofrenia ou se seriam comorbidades associadas à 

doença.  

Estudos retrospectivos em pacientes com esquizofrenia sugerem que os distúrbios do 

sono precedem o surgimento do transtorno (LUNSFORD-AVERY; A. MITTAL, 2013; 

REEVE; SHEAVES; FREEMAN, 2019). Thompson et al. (2015) demonstraram em um estudo 

de coorte que distúrbios do sono durante a infância estão relacionados a um maior risco de 

ocorrência de experiências psicóticas na fase da adolescência, principalmente em indivíduos 

com predisposição genética. Mais especificamente, dados de estudos genéticos sugerem a 

existência de uma correlação entre uma duração menor do sono nas fases da infância e 

adolescência e um maior risco poligênico para a esquizofrenia na fase adulta (REED et al., 

2019; TAYLOR et al., 2015). 
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1.4  Modelos Animais  

 

O estudo dos transtornos mentais implica desafios expressivos, tais como a natureza 

subjetiva dos sintomas característicos, a ausência de biomarcadores específicos e de testes 

diagnósticos objetivos. Apesar dos avanços empreendidos pelas neurociências e genética ainda 

há muito a ser investigado e compreendido sobre estes transtornos. Considera-se, ainda, a 

complexa neurobiologia da função cerebral e as limitações éticas e práticas em examinar o 

cérebro humano vivo (NESTLER; HYMAN, 2010).  

Neste contexto, o uso de modelos animais representa tentativas de se reproduzir em 

laboratório alguns dos aspectos da sintomatologia e etiologia dos transtornos mentais, além de 

sua contribuição na investigação das vias neuronais e neuroquímicas envolvidas (HOWLAND; 

GREENSHAW; WINSHIP, 2019). Eles possibilitam um monitoramento mais detalhado da 

progressão da doença e das respostas ao tratamento. A possibilidade de utilizar-se ferramentas 

mais invasivas para avaliação de mudanças moleculares, estruturais e funcionais no cérebro 

associadas a diferentes etiologias ou terapias pode constituir-se em uma vantagem adicional.  

A importância translacional dos modelos animais, caracteriza-se pela possibilidade de 

promover a troca bidirecional de conhecimentos entre a ciência básica e a clínica, na tentativa 

de transpor os achados do laboratório para ambientes aplicados (GUIMARÃES, 2013).  

 

1.4.1  Inibição por Pré-Pulso (IPP) do Reflexo do Sobressalto Acústico 

 

A resposta de IPP do reflexo de sobressalto, é uma medida operacional de ativação 

sensório-motora, observada quando um estímulo fraco (pré-pulso), geralmente acústico, é 

apresentado em um intervalo de 10 até 200 ms antes de um estímulo acústico forte (pulso), 

reduzindo, dessa forma, a magnitude da resposta de sobressalto. A função da resposta de IPP é 
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filtrar informações irrelevantes, possibilitando ao indivíduo direcionar a sua atenção 

exclusivamente aos aspectos mais importantes do ambiente, representando um processo pré-

atentivo (BRAFF et al., 2001; ISHII et al., 2010; PEREIRA-FIGUEIREDO et al., 2017; 

YOUNG et al., 2011). Em todas as espécies de mamíferos testadas, incluindo a humana, o pré-

pulso tem a característica de atenuar ou suprimir a resposta de sobressalto causada pelo pulso. 

Portanto, a ausência da resposta de IPP pode ser entendida como a incapacidade para prestar 

atenção ao pré-pulso, de tal modo que poderia ocorrer em todas as condições que incluem 

prejuízo atencional (PEREIRA-FIGUEIREDO et al., 2017). Na esquizofrenia, estes déficits se 

manifestam como distúrbios de atenção seletiva e déficits na integração e processamento de 

informação sensorial, refletindo a incapacidade que estes indivíduos apresentam em filtrar e 

processar adequadamente as informações presentes em seu ambiente (ROHLEDER et al., 2016; 

SANDNER; CANAL; BRANDÃO, 2002; YOUNG et al., 2011). Por sua vez, estes prejuízos 

levam a uma série de distúrbios cognitivos observados em pacientes psicóticos como: distorção 

sensorial, alucinações, despersonalização, desrealização e transtornos formais do pensamento 

(BRAFF et al., 2001; ROHLEDER et al., 2016). 

 

1.4.2  Teste do Splash (TS) 

 

Inicialmente proposto por Yalcin et al. (2005), o teste do Splash é um modelo 

etologicamente fundamentado que se baseia na análise do comportamento de autolimpeza 

(tradução do inglês grooming) exibido por roedores. O teste consiste na pulverização de uma 

solução de 10% de sacarose no dorso do animal, onde a viscosidade desta sacarose gera um 

incômodo e faz com que o animal inicie o comportamento de autolimpeza, que inclui a limpeza 

do focinho/rosto, da cabeça e do pelo corporal (TAKSANDE et al., 2013). Este teste analisa 

comportamentos do tipo depressivo onde são avaliados os parâmetros de: latência (tempo para 
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iniciar o comportamento de autolimpeza logo após o borrifo da solução de sacarose) e 

frequência (quantidade de comportamentos de autolimpeza) que se correlacionam ao 

autocuidado e à anedonia, respectivamente (KALUEFF et al., 2016; MOREAU, 2002).  

A demora para iniciar o comportamento de autolimpeza caracteriza uma negligência 

no autocuidado e a redução da frequência desse comportamento expressa um estado de 

anedonia (KALUEFF et al., 2016). Tais fenótipos têm sido consistentemente relacionados aos 

sintomas do espectro negativo de pacientes com esquizofrenia, anedonia e negligência no 

autocuidado (JOINER; BROWN; METALSKY, 2003). 

A nossa hipótese é a de que a restrição crônica de sono REM durante o período da 

adolescência produzirá déficit de atenção e comportamentos do tipo depressivo avaliados 

através dos testes de IPP e Splash, respectivamente. 
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2  JUSTIFICATIVA 

 

As transformações ocorridas na sociedade contemporânea geram mudanças 

significativas nos comportamentos humanos. Dentre essas mudanças, ressalta-se a diminuição 

da quantidade de horas de sono das pessoas, fenômeno causado pela modernização do estilo de 

vida que se tornou incompatível com o ritmo circadiano biológico. Pesquisas apontam que cada 

vez mais a população adulta relata problemas de sonolência ao longo do dia ou durante a 

execução de suas tarefas diárias. Os adolescentes que são impactados diretamente pelo aumento 

na utilização de tecnologias, também apresentam transtornos do sono. Estes, por se encontrarem 

em um período crítico do desenvolvimento, tornam-se mais vulneráveis aos efeitos da restrição 

de sono. 

Baseando-se em estudos anteriores que demonstraram que a privação de sono REM é 

capaz de gerar déficits similares aos sintomas característicos da esquizofrenia, em humanos e 

em modelos animais, e considerando a hipótese neurodesenvolvimental deste transtorno, 

acreditamos que este estudo pode ser relevante no sentindo de trazer informações importantes 

sobre os aspectos translacionais e contribuir para a ampliação do entendimento sobre os efeitos 

da restrição, possibilitando uma ressalva sobre a negligência para com os hábitos do sono e suas 

respectivas implicações neurobiológicas nos processos cognitivos e emocionais e na 

fisiopatologia da esquizofrenia. 
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3  OBJETIVOS 

3.1  Objetivo Geral 

O objetivo geral do presente estudo foi o de investigar os efeitos da restrição crônica 

de sono REM na modulação de respostas cognitivas e emocionais, em domínios relacionados à 

atenção e à depressão em ratos na fase da adolescência.  

 

3.2  Objetivos específicos 

- Avaliar os efeitos da restrição de sono REM na mediação da atenção através do teste 

de IPP em ratos adolescentes; 

- Avaliar os efeitos da restrição de sono REM na mediação do autocuidado e da anedonia 

através do teste do Splash em ratos adolescentes; 

- Avaliar os efeitos da restrição do sono REM no ganho de peso corporal em ratos 

adolescentes.  
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1  Animais 

 

Foram utilizados 48 ratos Wistar machos jovens, sendo que 39 foram considerados 

para análise estatística. Os ratos pesavam 95g no início dos experimentos e 250g no final. Eram 

provenientes do Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para a Medicina e 

Biologia (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo. Os animais foram agrupados em 

gaiolas-viveiro com livre acesso à água e ração. O biotério possui um programa de iluminação 

artificial com ciclo de luz claro-escuro de 12 h x 12 h, com início do período claro as 7:00 h e 

temperatura controlada em 23 ± 1° C. Todos os experimentos foram realizados durante a fase 

clara do ciclo. 

Os protocolos experimentais foram desenvolvidos em concordância com os preceitos 

éticos de experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA) e com a aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de São Paulo (Processo nr: 2046280319). 

 

4.2 – Grupos Experimentais  

 

A tabela 2 discrimina detalhadamente a divisão dos sujeitos em grupos 

experimentais. 

Tabela 2 –Divisão dos grupos experimentais. 

Teste de IPP Teste Splash 

Controle 8 Controle 12 

RSREM 8 RSREM 11 

Total 16 Total 23 
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4.3  Equipamentos 

4.3.1  Caixas de restrição de sono (RSREM) 

Tanque de aço inoxidável (40 cm x 40 cm x 60cm), contendo uma plataforma circular 

(6,5 cm de diâmetro), com recipientes para comida e água fixados na parede lateral (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 –Tanque de restrição de sono, com a plataforma circular em seu interior e comedor e bebedouro 

fixados na parede lateral. 

 

4.3.2  Caixa de sobressalto 

 

A resposta de sobressalto é registrada por meio de uma plataforma de resposta sensível 

à pressão exercida pelo animal durante a resposta de sobressalto. Cada animal é posto em uma 

caixa de restrição composta por barras de aço inoxidável com dimensões internas de 16,5 x 9,5 

x 7,6 cm, suspensa em uma armação de PVC de 25 x 13,5 x 9 cm. A base da caixa de restrição 

é firmemente ajustada à plataforma de resposta por meio de 4 parafusos. As caixas de restrição 

são abrigadas separadamente, em duas caixas idênticas (64 x 60 x 40 cm, Insight) de atenuação 

sonora fabricadas em madeira, possuindo um revestimento acústico de espuma (Fig. 2). 
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A resposta de sobressalto do animal gera uma pressão na plataforma que é captada por 

um estabilímetro, amplificada, convertida de sinal analógico para digital e automaticamente 

analisada pelo software “Monitor de Sobressalto v. 3.07” da Insight Equipamentos®, que 

armazena e representa graficamente os dados dessa resposta. A apresentação dos estímulos, 

tipo, duração e intensidade também são computadorizados através de uma interface. A resposta 

do sobressalto é medida durante os primeiros 200 ms após a apresentação do estímulo de 

sobressalto. O estímulo de sobressalto acústico é um ruído branco de intensidade de 120 dB e 

duração de 40 ms, liberado por um alto-falante localizado a 10 cm de distância atrás da caixa 

de restrição. O ruído de fundo é apresentado através do mesmo alto falante que gera um ruído 

branco de 70 dB. Uma câmera de vídeo permite a observação dos animais no interior da caixa.  

 

Figura 2 – Caixa de sobressalto contendo o animal em situação experimental durante o teste de IPP. 

(A) plataforma de resposta com estabilímetro, (B) caixa de restrição e (C) alto-falante. Insight, Ribeirão 

Preto - SP, 2016 
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4.4  Procedimentos  

4.4.1  Protocolo de restrição do sono REM (RSREM) 

 

A RSREM foi realizada pelo método de Plataforma Única (MACHADO; SUCHECKI; 

TUFIK, 2005) que consiste em colocar o rato no tanque sobre uma plataforma submersa em 

água até 1 cm abaixo do topo (os animais do grupo controle foram submetidos ao mesmo 

protocolo, porém seus tanques não tinham água e sim forração de maravalha) como ilustra a 

Figura 3. Vale ressaltar que parte do sono não REM (NREM) (em especial o mais profundo, 

que também envolve um grau substancial de relaxamento muscular) é suprimido por este 

método (MACHADO; SUCHECKI; TUFIK, 2005). Do dia pós-natal (DPN) 29 a 31, ocorreu 

o período de habituação, onde cada rato ficou no tanque durante 1 h por dia (ROCHA-LOPES; 

MACHADO; SUCHECKI, 2018). Após este período, iniciou-se a RSREM. Durante 21 dias 

consecutivos, do DPN 32 ao DPN 52, os animais foram individualmente colocados nos tanques 

sobre a plataforma das 16:00 h às 10:00 h do dia seguinte, seguindo o protocolo já validado e 

proposto por Machado et al. (2005), totalizando as 18 h diárias de RSREM. Durante este 

período, os animais tiveram livre acesso a comida e água dispostos em recipientes fixados na 

parede lateral dos tanques. O período de sono iniciou às 10:00 h e terminou às 16:00 h (6 h no 

total), quando os ratos retornavam para as suas gaiola-viveiro. Este período coincidia com a 

fase clara do ciclo, período em que os roedores naturalmente têm a máxima expressão de seu 

sono, pois possuem hábitos noturnos (VAN TWYVER, 1969;CAMPBELL E TOBLER, 1984). 

No DPN 53 os animais não foram submetidos à RSREM, sendo este dia considerado como 

período de recuperação antes da execução do teste de IPP em DPN54.  
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Figura 3 - Tanques utilizados para o protocolo de RSREM. A) tanque preenchido com água e com o 

animal sobre a plataforma circular; B) Tanque do grupo controle, sem a plataforma circular, e com o 

animal na forração de maravalha. 

 

4.4.2  Acompanhamento do peso corporal 

 

Com o objetivo de verificar o efeito da restrição do sono REM sobre o ganho de peso 

corporal dos ratos de ambos os grupos foram pesados a cada dois dias, durante o período de 

restrição de sono, imediatamente antes de serem colocados nas caixas de restrição.  

 

4.4.3  Teste de Inibição por Pré-Pulso (IPP) do Reflexo de Sobressalto Acústico  

 

No DPN 54, os animais foram colocados individualmente na caixa de sobressalto por 5 

min para habituação com o ruído de fundo de 70 dB. Este ruído persistiu ao longo de toda a 

sessão. Imediatamente após, cada animal recebeu um Bloco de 64 estímulos acústicos divididos 

A B 
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em: 22 PULSO APENAS (120 dB de ruído branco, duração de 40 ms); 18 PRÉ-PULSO 

APENAS (75, 80 ou 85 dB; tom puro, 3.000 Hz de frequência, duração 20 ms), sendo 6 

tentativas de cada intensidade de pré-pulso; 18 PRÉ-PULSO+PULSO, compondo 6 tentativas 

de cada intensidade de pré-pulso (75, 80 ou 85 dB; tom puro, 3.000 Hz de frequência, duração 

20 ms), apresentados 100 ms antes do pulso de 120 dB  (de ruído branco, 40 ms) e6 tentativas 

NOSTIM que incluiu apenas o ruído de fundo. Elas foram utilizadas para acessar a atividade 

locomotora geral do animal. O total dos 64 estímulos acústicos foi distribuído randomicamente 

ao longo da sessão. O Bloco Treino, consiste em 5 tentativas de “pulso apenas” (P 120) 

apresentadas no início da sessão (com o intuito de se obter um nível relativamente estável de 

reatividade ao sobressalto para o resto da sessão) e outras 5 tentativas de P 120 no final da 

sessão (Tabela 3).  As respostas do Bloco Treino, não foram utilizadas para o cálculo de IPP. 

O intervalo médio entre cada tentativa foi de 15 s, variando entre 7 e 23 s (Kodsi e Swerdlow, 

1997). 

As respostas de amplitude de sobressalto de cada animal foram registradas e 

armazenadas no disco rígido do computador e posteriormente transferidas para planilhas do 

Excel para análise off-line dos dados. 

Cada animal foi testado uma única vez. Entre cada sessão experimental, as caixas de 

restrição foram limpas com álcool 20% para suprimir estímulos olfativos. A intensidade 

luminosa na sala experimental foi ajustada em 16 lux. Todos os testes comportamentais foram 

realizados no período da manhã. 
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Tabela 3 – Ordem de apresentações de estímulos acústicos no Teste de IPP 

1 – Pulso(120dB) 33 – SEM ESTÍMULO ACÚSTICO 

2 – Pulso(120dB) 34 – Pré-Pulso(80dB) 

3 – Pulso(120dB) 35 – Pulso(120dB) 

4 – Pulso(120dB) 36 – Pré-Pulso(75dB) 

5 – Pulso(120dB) 37 – Pré-Pulso(80dB) 

6 – Pré-Pulso(75dB) 38 – Pré-Pulso(75dB)+Pulso(120dB) 

7 – Pré-Pulso(85dB) 39 – Pré-Pulso(85dB) 

8 – Pré-Pulso(85dB)+Pulso(120dB) 40 – Pulso(120dB) 

9 – Pré-Pulso(80dB)+Pulso(120dB) 41 – Pré-Pulso(85dB)+Pulso(120dB) 

10 – SEM ESTÍMULO ACÚSTICO 42 – Pulso(120dB) 

11 – Pulso(120dB) 43 – SEM ESTÍMULO ACÚSTICO 

12 – Pré-Pulso(80dB) 44 – Pré-Pulso(75dB) 

13 – Pré-Pulso(75dB)+Pulso(120dB) 45 – Pulso(120dB) 

14 – Pré-Pulso(85dB) 46 – Pré-Pulso(75dB) 

15 – Pré-Pulso(75dB)+Pulso(120dB) 47 – Pré-Pulso(80dB)+Pulso(120dB) 

16 – Pré-Pulso(85dB)+Pulso(120dB) 48 – Pulso(120dB) 

17 – SEM ESTÍMULO ACÚSTICO 49 – Pré-Pulso(75dB)+Pulso(120dB) 

18 – Pré-Pulso(85dB) 50 – Pré-Pulso(75dB) 

19 – Pré-Pulso(75dB)+Pulso(120dB) 51 – Pré-Pulso(85dB) 

20 – Pré-Pulso(75dB) 52 – Pré-Pulso(85dB)+Pulso(120dB) 

21 – SEM ESTÍMULO ACÚSTICO 53 – Pré-Pulso(80dB) 

22 – Pulso(120dB) 54 – Pré-Pulso(80dB) 

23 – Pré-Pulso(80dB)+Pulso(120dB) 55 – SEM ESTÍMULO ACÚSTICO 

24 – Pulso(120dB) 56 – Pré-Pulso(85dB) 
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25 – Pré-Pulso(75dB)+Pulso(120dB) 57 – Pulso(120dB) 

26 – Pré-Pulso(80dB)+Pulso(120dB) 58 – Pré-Pulso(85dB)+Pulso(120dB) 

27 – Pulso(120dB) 59 – Pré-Pulso(80dB) 

28 – Pré-Pulso(80dB)+Pulso(120dB) 60 – Pulso(120dB) 

29 – Pulso(120dB) 61 – Pulso(120dB) 

30 – Pré-Pulso(80dB)+Pulso(120dB) 62 – Pulso(120dB) 

31 – Pulso(120dB) 63 – Pulso(120dB) 

32 – Pré-Pulso(85dB)+Pulso(120dB) 64 – Pulso(120dB) 

4.4.4  Teste do Splash (TS) 

 

Em DPN 54, outro grupo de ratos, habituou individualmente, durante 10 minutos, 

em uma gaiola-viveiro de polipropileno (30x19x14cm) com o piso recoberto por 

maravalha. Finalizada a habituação, uma solução de 10% de sacarose foi borrifada 3 vezes 

na região dorsal do rato (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Representação ilustrativa do TS. Uma solução de água com 10% de sacarose é 

borrifada três vezes no pelo do revestimento dorsal do animal.  
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Imediatamente após o borrifo, os comportamentos dos ratos foram registrados 

por um período de 5 min. Entre cada sessão, a gaiola foi limpa com álcool 20% para 

suprimir estímulos olfativos. A intensidade luminosa da sala foi ajusta em 16 lux. Todos 

os testes comportamentais foram realizados no período da manhã. 

Posteriormente, as gravações de cada animal foram analisadas, destacando-se os 

parâmetros comportamentais de: latência para iniciar a autolimpeza e frequência deste 

comportamento, incluindo a limpeza do nariz/rosto, da cabeça e do corpo. A latência da 

autolimpeza é considerada um índice de autocuidado e a frequência de autolimpeza é 

considerada um índice motivacional (TAKSANDE et al., 2013) 

 

4.4.5  Eutanásia 

 

Imediatamente após o fim dos experimentos, todos os ratos foram decapitados 

com a utilização de guilhotina. Seus encéfalos foram extraídos com o auxílio de uma 

espátula em, no máximo, dois minutos para, então, serem dissecados considerando os dois 

hemisférios cerebrais separadamente. Nesse caso, o hemisfério esquerdo foi preservado 

intacto e do hemisfério direito foram isoladas as seguintes regiões: córtex pré-frontal, 

estriado e hipocampo, para posterior avaliação dos marcadores de estresse oxidativo 

nestas estruturas. Todas as amostras foram imediatamente congeladas em gelo seco, os 

tecidos foram mantidos a - 80ºC. 
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4.4.6  Análise Estatística  

 

Os dados são apresentados como média +/- EPM. A IPP é expressa como a 

porcentagem de redução na média das respostas de sobressalto na presença do pré-pulso: 

% IPP = 100 x (“pulso apenas” – “pré-pulso + pulso”)/”pulso apenas”. Esse percentual é 

automaticamente computado individualmente para cada animal pelo programa “Monitor 

de Sobressalto” da Insight Equipamentos.  

As médias da IPP e do peso corporal foram submetidas à análise de variância 

(ANOVA) mista com medidas repetidas. O fator diz respeitos aos grupos (controle ou 

RSREM) e as medidas repetidas, dizem respeito às intensidades de pré-pulso (75, 80 ou 

85 dB) ou aos dias em que os ratos foram pesados (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21). 

Em caso de significância estatística, aplicou-se o teste post-hoc de Bonferroni para a 

identificação de diferenças estatísticas entre os grupos.  

As médias dos parâmetros do TS (latência e frequência) e a amplitude de 

sobressalto foram submetidas ao teste t de Student para amostras não relacionadas. 

Um valor de p igual ou inferior a 0,05 foi considerado significativo. Todas as 

análises estatísticas foram executadas através do programa “IBM SPSS” 
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4.4.7  Linha temporal dos procedimentos   

 

A Figura 5 representa a linha temporal de execução dos experimentos desde a 

chegada dos animais ao biotério até o dia da eutanásia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Linha temporal mostrando as fases de execução dos experimentos desde a chegada 

dos animais ao biotério até o dia da eutanásia. Dia Pós-Natal (DPN) 22, chegada dos animais ao 

biotério onde ficaram em habituação durante sete dias (DPN 22-28). DPN 29-31 período de 

habituação à RSREM. DPN 32-52 período de RSREM por 21 dias consecutivos. Em DPN 53, 

ocorreu o período de recuperação do SREM. Em DPN 54, os animais foram submetidos aos testes 

comportamentais de IPP ou Splash. Imediatamente após os testes, os animais foram eutanasiados.  
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5  RESULTADOS 

5.1  Teste de IPP  

 

A Figura 6 ilustra a média da resposta de IPP do reflexo de sobressalto acústico 

em ratos submetido à RSREM e do grupo controle. A ANOVA mista com medidas 

repetidas mostrou que houve efeito significativo da restrição de sono. Os animais do 

grupo RSREM apresentaram déficit de IPP em comparação aos animais do grupo 

Controle [F (1,14) = 9,41; p = 0,004], independentemente da intensidade de pré-pulso. 

A ANOVA mista com medidas repetidas mostrou um efeito significativo das 

diferentes intensidades de pré-pulso [F (2,42) = 13,03; P = <0,001] sobre o percentual de 

IPP, independentemente do grupo. O teste post-hoc de Bonferroni mostrou que houve 

diferença estatística entre as intensidades de 75 e 80 dB (P = <0,001); 75 e 85 dB (p = 

<0,001). Não houve diferença significativa entre as intensidades de 80 e 85 dB (p = 

1,000). 

Não foi observada interação significativa entre grupos e as diferentes 

intensidades de pré-pulso [F (2,42) = 0,29; p = 0,749]. 
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Figura 6 – Efeitos da restrição de sono sobre a resposta de inibição por pré-pulso (IPP) do reflexo 

de sobressalto acústico em ratos. Média ± EPM. N = 8 para cada grupo. * p < 0,05 comparado ao 

grupo controle (ANOVA mista seguida do teste post hoc de Bonferroni).  

 

A Figura 7 ilustra a média de amplitude da resposta de sobressalto acústico nas 

apresentações de PULSO-APENAS (120 dB) em ratos submetidos à RSREM e do grupo 

controle. Os resultados obtidos através do teste t de Student permitem dizer que não houve 

diferença significativa entre os grupos [t = -1,40; p = 0,183].  

 

 

 

 

Figura 7 – Efeitos da restrição de sono REM sobre a amplitude da resposta de sobressalto acústico 

em ratos. Média ± EPM. N = 8 para cada grupo (Teste t de Student). 

* 

* * 
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5.2  TS 

 

A Figura 8 ilustra a média da latência do comportamento de autolimpeza em 

ratos submetidos à RSREM e do grupo controle. Os resultados obtidos através do teste t 

de Student permitem dizer que, os ratos do grupo RSREM apresentaram uma latência 

superior a dos ratos do grupo controle [t (21) = -2,321; p = 0,030].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 –Efeitos da restrição de sono REM sobre a latência do comportamento de autolimpeza 

em ratos adolescentes. Média ± EPM. Controle N = 12 e RSREM N = 11. * p < 0,05 comparado 

ao grupo controle (Teste T de Student). 

 

A Figura 9 ilustra a média da frequência de autolimpeza em ratos submetidos à 

RSREM e do grupo controle. Os resultados obtidos através do teste t de Student permitem 

dizer que os ratos do grupo RSREM apresentaram uma frequência inferior a dos ratos do 

grupo controle [t (21) = 2,637; p = 0,029]. 

* 
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Figura 9 – Efeitos da restrição de sono REM sobre a frequência do comportamento de 

autolimpeza em ratos. Média ± EPM. Controle N = 12 e RSREM N = 11. * p < 0,05 comparado 

ao grupo controle (Teste T de Student).  

 

5.3  Peso corporal 

 

A Figura 10 ilustra a média do ganho de peso corporal dos ratos submetido à 

RSREM ao longo dos 21 dias de restrição do sono e do grupo controle. A ANOVA mista 

com medidas repetidas mostrou que houve efeito significativo da restrição de sono no 

grupo RSREM em comparação com o grupo controle [F (1,37) = 80,358; p = <0,001], os 

animais do grupo RSREM apresentaram uma diminuição significativa do peso em 

comparação com os animais do grupo controle. 

A ANOVA mista com medidas repetidas mostrou um efeito significativo da 

passagem dos dias sobre o ganho de peso [F (10,370) = 1123,91; p = <0,001]. O teste 

post-hoc de Bonferroni identificou que o peso dos animais de ambos os grupos variou ao 

longo do período de restrição. 

* 
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Foi observada interação significativa entre o fatore grupo e os dias [F (10,370) 

= 81,69; p = <0,001]. O teste post-hoc de Bonferroni mostrou que o grupo RSREM 

apresentou peso menor do que o grupo controle a partir do terceiro dia de restrição 

(DPN32) (p < 0,05). Esta diferença persistiu até o último de restrição DPN 52 (p < 0,05), 

quando foi realizada a última medida, antes do teste comportamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Efeitos da restrição de sono REM sobre o ganho de peso corporal em ratos 

adolescentes, medido a cada 2 dias durante o protocolo de restrição. Média ± E.P.M. Controle N 

= 20 animais e RSREM N = 19 animais. * p < 0,05 comparado ao grupo controle (ANOVA mista 

seguida de post hoc de Bonferroni). 
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6  DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo demonstraram que os ratos submetidos à restrição 

crônica de sono REM, durante 21 dias consecutivos, na fase da adolescência apresentaram 

déficit na resposta de IPP, corroborando a hipótese inicial deste trabalho e apontando para 

uma possível utilização do protocolo de privação de sono REM como um modelo 

experimental translacional para o estudo da fisiopatologia da esquizofrenia. 

Compreendendo a adolescência como um período crítico do neurodesenvolvimento e 

considerando a importância do sono durante este período, pode-se conjecturar que a 

restrição de sono durante esta fase pode constituir-se como um fator ambiental de risco 

importante predispondo e precipitando o transtorno em pessoas com suscetibilidade à 

esquizofrenia. Alguns trabalhos mostraram déficits cognitivos em ratos submetidos à 

privação ou restrição crônica de sono REM (ALZOUBI et al., 2018; HOU et al., 2019; 

SAADATI et al., 2015), com tais déficits perdurando até a idade adulta (HOWARD; 

HUNTER, 2019; YANG et al., 2012). Han et al. (2015) e De Vivo et al. (2016) 

demonstraram através de microscopia eletrônica que a privação e a restrição crônica de 

sono REM produziram uma diminuição da atividade neural nas regiões do córtex pré-

frontal dorsolateral e parietais, que estão diretamente relacionadas com os déficits 

cognitivos observados em pacientes com esquizofrenia (SAKURAI et al., 2015). 

Adicionalmente, Kreutzmann et al. (2015) constataram que a privação de sono REM 

suprime genes e vias de sinalização responsáveis por alterações associadas à 

neuroplasticidade hipocampal, como funções executivas, aprendizagem, atenção 

sustentada e memória de trabalho. 

Outros estudos apontaram que a privação de sono REM gera déficits na resposta 

de IPP em ratos adultos (CHANG et al., 2014b; FRAU et al., 2008b; KAYA-
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YERTUTANOL et al., 2020; LIU et al., 2011; ÖZ et al., 2018). Entretanto, nestes estudos 

os ratos foram submetidos ao protocolo de privação de SREM, uma única vez por 72 h 

contínuas, apresentando um aspecto translacional menor, em comparação ao protocolo 

utilizado em nosso estudo onde a restrição de SREM ocorreu cronicamente ao longo de 

21 dias consecutivos, por 18 h diárias, em sujeitos adolescentes, mimetizando, desta 

forma, o que tem sido observado de forma recorrente em nossa sociedade (GALLAND et 

al., 2018; KANSAGRA, 2020). 

Frau et al.(2008b) hipotetizaram que o déficit na resposta de IPP, pode ter sido 

causado por fenômenos alucinatórios, levando a uma sobrecarga sensorial que se refletiria 

na incapacidade em filtrar e processar adequadamente as informações presentes no 

ambiente. Desta forma, o prejuízo atencional seria revelado pela incapacidade dos 

animais em prestar atenção ao pré-pulso. Tal hipótese, foi corroborada por Petrovsky et 

al. (2014a) que demonstraram que a privação de sono por um dia completo induziu 

alucinações, distorções perceptivas, reações psicóticas e, consequentemente, déficits na 

resposta de IPP em humanos saudáveis. Posteriormente, Meyhöfer et al. (2019) 

confirmaram déficits na resposta de IPP em pacientes com esquizotipia, porém tais 

déficits não aumentaram após um dia completo de privação de sono, sugerindo que a 

esquizotipia e a privação de sono podem afetar o IPP através de diferentes mecanismos.  

Frau et al. (2008) demonstraram que a administração de antipsicóticos típicos 

como o haloperidol, e atípicos como a clozapina e a risperidona reverteram os déficits de 

IPP induzidos pela privação de sono REM em ratos adultos. Como o mecanismo de ação 

destes medicamentos inclui o bloqueio de receptores dopaminérgicos do tipo D2, 

hitpotetiza-se que tais receptores possam estar diretamente envolvidos nos déficits na 

resposta de IPP induzidos pela privação de sono. Fundamentando esta hipótese, a PSREM 

induz uma hiperativação dos receptores dopaminérgicos D2 no núcleo accumbens e nos 
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núcleos caudado e putâmen de ratos (TUFIK et al., 1994) e no estriado e tálamo de 

humanos saudáveis (VOLKOW et al., 2008), como geralmente é observado em pacientes 

com esquizofrenia (ABI-DARGHAM et al., 2000).  

Os estudos de Garcia-Rill et al. (2019) e Kobayashi et al. (2004) demonstraram 

que o ciclo sono-vigília e o sono REM são regulados pelo núcleo pedunculopontino e que 

o tamanho e as propriedades dos neurônios colinérgicos deste núcleo sofrem 

significativas transformações durante o neurodesenvolvimento. Em consonância, todas 

estas regiões fazem parte dos circuitos neurais envolvidos na modulação da resposta de 

IPP (GARCIA-RILL et al., 2019; KOBAYASHI et al., 2004; SWERDLOW; GEYER; 

BRAFF, 2001). 

Complementarmente, Ferrareli et al. (2007) constataram que pacientes com 

esquizofrenia apresentam alterações nos fusos do sono e como estes são gerados pelo 

núcleo reticular talâmico e modulados por conexões talamocorticais e corticotalâmicas, 

tais achados corroboram a teoria de um possível comprometimento dos circuitos retículo-

talâmicos em pacientes com esquizofrenia. Além disso, estes circuitos parecem estar 

diretamente envolvidos na modulação do filtro atencional, normalmente avaliado através 

da resposta de IPP (FERRARELLI et al., 2007). Esta teoria foi complementada 

posteriormente quando Baran et al. (2019) comprovaram a correlação entre a diminuição 

da densidade do fuso e a hiperconectividade talâmica na esquizofrenia. Deve-se 

considerar, ainda, as transformações significativas dos fusos do sono, como a amplitude, 

duração, densidade, frequência e topologia, durante a fase do neurodesenvolvimento e 

suas respectivas implicações em transtornos neurológicos, considerando-se que 

diminuições no sono e nos fusos do sono durante este período crítico do desenvolvimento 

são provavelmente causadas por alterações estruturais no circuito tálamo-cortical 

(CLAWSON; DURKIN; ATON, 2016). 
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O papel neuroprotetor das células da glia durante o sono, principalmente o REM 

é conhecido (EUGENE; MASIAK, 2015). Perturbações do sono, durante o período de 

neurodesenvolvimento podem causar alterações na maturação dos astrócitos e dos 

oligodendrócitos, acarretando uma hipomielinização nestas células (BELLESI et al., 

2018; OWEN; VEASEY, 2020) produzindo diversos sintomas característicos da 

esquizofrenia, principalmente do espectro negativo e cognitivo (GROSTØL DIETZ; 

GOLDMAN; NEDERGAARD, 2020) e déficits na resposta de IPP. Estudos recentes 

apontam que alterações nas células da glia estão diretamente relacionadas à fisiopatologia 

da esquizofrenia (DUNCAN et al., 2014; GOUVÊA-JUNQUEIRA et al., 2020).  

Ettinger e Kumari (2015; 2020), após amplas revisões bibliográficas, concluíram 

que o modelo experimental de privação do sono REM utilizado para indução de déficits 

de IPP em ratos pode representar um modelo válido para o estudo da fisiopatologia da 

esquizofrenia, principalmente pelos seus aspectos translacionais. Seres humanos 

saudáveis submetidos ao modelo de PSREM apresentaram déficits de IPP comparáveis 

aos observados em pacientes com esquizofrenia (REEVE et al., 2018). Estes autores 

ressaltam a relevância da combinação da PSREM com o teste de IPP como um modelo 

capaz de avaliar déficits de inibição neuro-cognitiva característicos da esquizofrenia, 

além de contemplar diversos critérios de validade para o seu principal biomarcador 

translacional, a resposta de IPP. 

Aumentos e diminuições na porcentagem da resposta de IPP em roedores estão 

consistentemente relacionados ao comportamento anti ou pró-psicótico, respectivamente, 

considerando que existem observações semelhantes no percentual de IPP em pacientes 

com esquizofrenia (HASS et al., 2017; MARTIN et al., 2003; TAKAHASHI et al., 2016). 

Dessa forma, o nosso estudo consegue não apenas corroborar a teoria de Ettinger e 

Kumari (2020) como também complementá-la, pois todas as pesquisas revisadas pelos 
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autores utilizaram modelos de privação de sono em indivíduos adultos. Portanto, a 

restrição crônica de sono REM durante a adolescência pode ser uma forma mais 

translacional do modelo de esquizofrenia se considerarmos a hipótese 

neurodesenvolvimental deste transtorno. 

Complementarmente, s nossos resultados não mostraram alteração significativa 

na resposta de amplitude de sobressalto no grupo RSREM. Alguns autores consideram 

esta medida como uma linha de base para a resposta de IPP, revelando como o animal 

responde apenas à apresentação do pulso (estímulo sonoro de 120 dB de intensidade) 

(CSOMOR et al., 2008). Assim, uma alteração na amplitude de sobressalto poderia ser 

relacionada a um prejuízo motor, acarretando o déficit na resposta de IPP (apresentação 

de pré-pulso + pulso). Contudo, outros estudos evidenciam que déficits na resposta de 

IPP não são necessariamente dependentes de alterações na amplitude do sobressalto. A 

resposta de IPP pode ser afetada por diversas manipulações que aumentam, diminuem ou 

mesmo não alteram a amplitude do sobressalto (BRAFF et al., 2001; LEVIN et al., 2014; 

MARTIN et al., 2003). Ainda nesse sentido, Wan et al. (1995) sugerem que circuitos 

neurais independentes parecem modular as respostas de sobressalto acústico e IPP em 

ratos.  

Outros estudos identificaram também que pacientes com esquizotipia 

apresentam uma diminuição significativa na amplitude de sobressalto, mas a privação de 

sono não afeta este parâmetro, em humanos e animais (MEYHÖFER et al., 2019; 

PETROVSKY et al., 2014b). Dessa forma, a ausência de efeito da restrição de sono na 

resposta de amplitude de sobressalto, sugere o efeito seletivo da RSREM sobre a resposta 

de IPP.  

Alguns estudos apontam para a utilização do modelo de privação de sono como 

um modelo de estresse, entretanto, esta correlação ainda permanece inconclusiva. 
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(NOLLET; WISDEN; FRANKS, 2020). Ratos submetidos ao protocolo de privação de 

sono não apresentam hiperativação do eixo HPA e comportamentos característicos de 

estresse como aumento de defecação e redução de consumo alimentar (EVERSON, 

1997). Adicionalmente, Frau et al. (2008a) demonstraram que a administração do 

ansiolítico lorazepam não reverteu os déficits na resposta de IPP em ratos submetidos à 

privação de sono. Esses resultados indicam a necessidade da realização de novos estudos 

para esclarecer a existência de uma possível correlação entre privação de sono e estresse. 

No TS os resultados de autolimpeza demonstraram que os ratos submetidos à 

RSREM apresentaram maior latência e menor frequência para este comportamento em 

comparação aos ratos do grupo controle. Estudos anteriores demonstraram que a privação 

de sono afeta o humor, gerando sintomas característicos de depressão em humanos 

(CONKLIN; YAO; RICHARDSON, 2018; KUNDERMANN et al., 2008). 

Adicionalmente, foi verificada a existência de uma correlação entre uma menor latência 

do SREM e manifestações de anedonia em pacientes com depressão (NIZET et al., 2018).  

Gonzalez-Castañeda et al. (2016) e Ma et al. (2019) constataram que a privação 

aguda de sono (48 h ou 96 h) gerou respostas do tipo depressiva em ratos adultos, machos 

e fêmeas, avaliadas através dos testes do nado forçado e de preferência por sacarose 

utilizados para a investigação da depressão na fase pré-clínica. Nesse contexto, Goldstein 

e Walker (2014) ressaltaram a importância do SREM na modulação dos processos 

emocionais, sugerindo que ele proporciona um restabelecimento completo dos neurônios 

do tronco encefálico, sistema límbico e córtex pré-frontal, permitindo que o indivíduo 

emita comportamentos emocionalmente adequados em resposta aos estímulos ambientais 

durante a vigília. Sabe que o córtex pré-frontal ventromedial está diretamente envolvido 

na regulação do SREM e na modulação de comportamentos depressivos (CHANG et al., 

2014a). Outros autores também destacam o papel do SREM na neurogênse do eixo 
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hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (NOLLET et al., 2019; NOVATI et al., 2017) e os 

seus efeitos na expressão do Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF, do inglês 

Brain-derived neurotrophic factor) no córtex, tronco encefálico e hipocampo 

(RAHMANI; RAHMANI; REZAEI, 2019) apontando uma intrínseca relação destas 

estruturas com a anedonia e depressão. Estes parâmetros estão respectivamente 

relacionados ao autocuidado e anedonia, fenótipos característicos do espectro negativo da 

esquizofrenia (JOINER; BROWN; METALSKY, 2003; STRAUSS, 2013). 

Os resultados deste estudo mostraram também que os ratos submetidos à 

restrição crônica de sono REM, mostraram ganho de peso comprometido. O prejuízo no 

ganho de peso observado nos ratos adolescentes submetidos à RSREM em nosso estudo 

está em consonância com estudos realizados anteriormente (ROCHA-LOPES; 

MACHADO; SUCHECKI, 2018; RIBEIRO‐SILVA et al., 2016). Estudos sugerem que 

os modelos de manipulação experimental do sono, seja por privação ou por restrição 

crônica, induzem um maior gasto energético (MORAES; VENANCIO; SUCHECKI, 

2014; VENANCIO; SUCHECKI, 2015), não sendo compensado pela hiperfagia 

apresentada por estes animais (BARF et al., 2012; VENANCIO; SUCHECKI, 2015). 

Apesar de não termos registrado o consumo alimentar dos animais, Ribeiro-Silva (2016) 

explicitaram que ratos adolescentes submetidos ao protocolo de RSREM a mesma 

quantidade dos animais que não passaram pelo protocolo, entretanto, ganharam menos 

peso. Portanto, entende-se que tanto a PSREM quanto a RSREM são capazes de induzir 

um estado característico de hipercatabolismo energético em ratos adolescentes e adultos 

jovens, elevando o gasto energético destes animais. Este gato energético, por sua vez, 

pode ser atribuído à ativação do sistema nervoso simpático (KOBAN; SWINSON, 2005; 

MEERLO; SGOIFO; SUCHECKI, 2008) induzindo uma elevação da temperatura 
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corpórea (BERGMANN et al., 1989; EVERSON; CROWLEY, 2004) e dos batimentos 

cardíacos (MACHADO; TUFIK; SUCHECKI, 2008). 

Além disso, alguns parâmetros hormonais encontram-se alterados em animais 

submetidos a protocolos de privação de sono, como por exemplo, o hormônio do 

crescimento (GH, do inglês Growth Hormone) (EVERSON e CROWLEY, 2004). Este 

hormômnio é responsável por estimular o crescimento e a multiplicação celular e o 

desenvolvimento físico dos animais (GRUBBE et al., 2014). Apesar do maior pico de 

liberação do GH acontecer durante as fases mais profundas do Sono de Ondas Lentas 

(SOL) (EVERSON; SMITH e SOKOLOFF, 1994) e do método de restrição de sono 

empregado suprimir primordialmente o sono REM, este protocolo também resulta em 

uma redução da fase mais profunda do SOL, como explicita Machado et al. (2005), 

podendo gerar, desta forma, prejuízos na liberação deste hormônio e, consequentemente, 

no ganho de peso corporal dos ratos adolescentes, como foi constatado no presente estudo. 
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7  CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram que ratos submetidos a um 

protocolo de Restrição Crônica de Sono REM durante a adolescência apresentam déficits 

na resposta IPP e comportamentos do tipo depressivo, fenótipos relacionados aos 

espectros cognitivo e negativo da sintomatologia da esquizofrenia, respectivamente. 

Em conjunto, estes resultados corroboram e complementam a teoria de que a 

manipulação experimental do sono utilizada para induzir déficits na resposta de IPP 

representa um modelo translacional válido para o estudo da fisiopatologia da 

esquizofrenia.  

Adicionalmente, pode-se considerar que o protocolo deste estudo representa um 

aspecto mais translacional, pois restringir algumas horas de sono REM diariamente por 

um longo período durante a adolescência, mimetiza os hábitos humanos contemporâneos 

e compreende a hipótese neurodesenvolvimental da esquizofrenia. 
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