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Resumo 
 
Introdução: A privação de sono paradoxal (PSP) em ratos é capaz de induzir reduções 

da massa corporal e de gordura corporal, fato este atribuído ao aumento da secreção 

de hormônios do eixo hipófise-adrenal. Considerando que a PSP também está 

associada com diminuição de hormônios anabólicos, a musculatura esquelética 

também pode ser fortemente influenciada, respondendo com atrofia e podendo 

prejudicar sua recuperação após determinado dano. Objetivos: Avaliar a massa 

corporal, perfil de secreção hormonal e a histomorfometria do músculo tibialis anterior 

(TA) submetido ou não a criolesão. Material e método: Para alcançar os objetivos 

propostos, foram realizados dois experimentos. No primeiro, 9-10 ratos Wistar machos, 

com aproximadamente 3 meses de idade foram submetidos a PSP por 96 horas (Grupo 

PSP) ou ao período de sono por 96 horas (Grupo CTRL). No segundo experimento, 8-9 

ratos Wistar machos, com aproximadamente 3 meses de idade foram submetidos ao 

protocolo de criolesão, para indução da lesão no músculo TA e, subsequentemente, 

submetidos a: 1) PSP por 96 horas (Grupo D-PSP) ou período de sono por 96 horas 

(Grupo D-CTRL); ou 2) PSP por 96 horas seguida de 96 horas de sono ad libitum 

(período de rebote de sono – Grupo D-RB) ou ao período de sono por 192 horas (Grupo 

D-CTRL-RB). Foram realizadas dosagens de corticosterona e testosterona sanguíneas 

e análise histomorfométrica do músculo TA sadio e danificado. Resultados: No 

experimento 1 foi possível observar redução da massa corporal, da massa muscular e 

da AST do TA no grupo PSP, além de aumento da concentração de corticosterona e 

diminuição da concentração de testosterona. Já no experimento 2, a histomorfometria 

do músculo TA sadio e os parâmetros hormonais foram similares ao experimento 1 no 

grupo D-PSP, enquanto que o TA danificado apresentou redução da sua massa 

somente no grupo D-PSP. Embora a AST da região danificada tenha sido menor em 

relação ao TA sadio no grupo D-PSP, a mesma não foi diferente do TA danificado do 

grupo D-CTRL. Por outro lado, o grupo D-RB apresentou massa e AST do TA maior 

que o grupo D-PSP, mas menor que os grupos D-CTRL e D-CTRL-RB. Conclusão: A 

PSP está associada com atrofia do músculo TA e prejuízo da sua capacidade de 

recuperação após dano induzido por criolesão, possivelmente pelas respostas 

hormonais associadas a PSP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sono é uma condição inerente à vida da maioria dos seres vivos e cada 

vez mais vem sendo demonstrado o papel desempenhado por ele sobre as funções 

orgânicas, assim como os prejuízos fisiológicos decorrentes de sua ausência. Essas 

questões se tornam altamente relevantes em função da diminuição progressiva do sono 

que a população moderna vem sofrendo nos últimos anos, fato este associado com 

diversos problemas à saúde. Na literatura, já existem evidências apontando que o 

débito de sono está relacionado com alterações da função cognitiva, 

imunocompetência, regulação da pressão arterial, estresse oxidativo, metabolismo de 

glicose, comportamento alimentar e regulação da massa corporal (Tufik e cols., 2009). 

Nesse sentido, modelos experimentais se tornam ferramenta fundamental 

para melhor elucidação desses aspectos, destacando-se o uso de ratos, já que 

algumas técnicas foram previamente desenvolvidas para realização da privação de 

sono (PS) nesses animais. Em nosso laboratório, um modelo amplamente utilizado é o 

da plataforma múltipla modificada, para privação seletiva de sono paradoxal, o qual 

corresponde ao sono REM (do inglês rapid eye moviments) de humanos (Andersen e 

cols., 2005; Suchecki e Tufik, 2000). Tanto nesse modelo quanto em outros disponíveis 

na literatura, envolvendo a privação de sono paradoxal (PSP) ou mesmo total, um 

fenômeno classicamente observado é o aumento da ingestão alimentar e paralela 

diminuição da massa corporal (Martins e cols. 2010; Hipólide e cols., 2006; Sucheki e 

Tufik, 2000; Rechtschaffen e cols., 1983). 

A PS em animais também está relacionada com alterações no perfil de 

secreção hormonal, com aumento imediato de hormônios do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal (Martins e cols., 2010; Andersen e cols., 2005) e redução marcante de 

hormônios anabólicos, tais como testosterona (Andersen e cols., 2005), hormônio do 

crescimento (GH) e fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1) (Everson e 

Crowley, 2004). Assim, é notório que tal padrão hormonal favoreça a redução de massa 

corporal, a qual é representada, principalmente, pela diminuição de gordura corporal 
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(Hipólide e cols, 2006). Mas cabe destacar que, além de atividade lipolítica, tais 

respostas impõem um ambiente potencialmente proteolítico, principalmente da 

musculatura esquelética. Entretanto, não existem dados prévios na literatura avaliando 

esta questão. 

Na tentativa de elucidar parte dessa relação, Nedeltcheva e cols. (2010) 

publicaram um elegante artigo, envolvendo seres humanos, que abriu caminho para um 

grande questionamento e forneceu importante base de sustentação para o 

envolvimento do débito de sono na ocorrência de prejuízos musculares. Neste estudo, 

foi verificado que, quando indivíduos com excesso de massa corporal foram submetidos 

a períodos de sono normal (8,5 horas) ou reduzido (5,5 horas) por 14 dias, com dieta 

hipocalórica, a redução de massa corporal foi igual entre os grupos. Esse dado parcial 

sugere que, mesmo na condição de débito de sono, o fato determinante para redução 

da massa corporal é o débito calórico. Entretanto, o dado interessante foi obtido a partir 

da avaliação da composição corporal desses indivíduos, evidenciando-se que o grupo 

restrito de sono apresentou 55% a menos de perda de gordura e 60% a mais de perda 

de massa magra que o grupo com período de sono normal. Assim, sugere-se 

exatamente que o sono pode interferir de maneira muito importante na regulação da 

massa muscular. 

Frente a esse panorama, Dattilo e cols. (2011) publicaram, pioneiramente, 

uma hipótese relacionando o sono com a recuperação muscular esquelética, primeiro 

sugerindo que a diminuição do tempo de sono impactaria negativamente a fisiologia 

muscular e, assim, prejudicaria a recuperação deste tecido após determinado dano. 

Frente à necessidade da musculatura esquelética em receber, primeiramente, sinais 

ativadores das etapas iniciais da regeneração muscular (ativação, proliferação e 

diferenciação das células satélites) e, conjuntamente, estímulos anabólicos para 

crescimento e maturação das fibras musculares, a PS pode ser uma condição que 

contrapõe tais respostas. Inicialmente, níveis aumentados de hormônios catabólicos, 

como o cortisol (ou corticosterona em ratos), poderiam ser capazes de interagir com 

outros hormônios envolvidos na ativação ou inibição da síntese protéica, favorecendo a 

degradação protéica e inibindo a ativação das células satélites. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O sono de ratos 

O rato, mamífero da ordem Rodentia, compreende várias espécies, 

destacando-se o rato marrom (Rattus norvegicus) e o rato preto (Rattus rattus), 

presentes em todas as latitudes do mundo. O rato mais comum nos laboratórios de 

pesquisa é a variedade albina, denominada rato albino, ou Wistar. Essa linhagem, 

cognominada Rattus norvegicus alinus, caracteriza-se pela ausência completa do 

pigmento melanina nos pêlos e na íris. Devido à sua grande resistência e capacidade 

de sobrevivência em condições adversas, o rato vem sendo objeto de pesquisas 

biológicas há mais de 100 anos. 

O rato foi introduzido na pesquisa sobre sono e alerta na década de 1960. 

Os ciclos de vigília e sono desse animal foram minuciosamente estudados e descritos 

nesse período por pesquisadores brasileiros (Timo-Iaria e cols., 1970), contribuindo 

para que ele se tornasse a espécie mais utilizada nas pesquisas a respeito desse tema 

nesses últimos 30 anos. A utilização do rato, no estudo do sono, passou a justificar-se 

plenamente quando se demonstrou que ele, além de ser um animal que dorme 

aproximadamente 13 horas, manifesta quase todas as fases do sono humano (Timo-

Iaria e cols., 1970). 

Assim como ocorre com os eletroencefalogramas de seres humanos, os 

eletrocorticogramas dos ratos e de muitos outros animais também se manifestam com 

oscilações rápidas (dessincronização) e lentas (sincronização). Em decorrência dessa 

distinção básica quanto à frequência e amplitude das ondas, costuma-se dividir o sono 

em dois estados fundamentais que são o sono de ondas lentas, ou sono sincronizado, e 

sono dessincronizado, ou sono paradoxal, ou, ainda, sono REM, tal como acontece em 

ratos (Timo-Iaria e cols., 1970; Hoshino e Guimarães-Toloi, 1995). Assim, atualmente é 

aceito que em eletroscilograma do ciclo vigília-sono do rato pode-se detectar os 

seguintes estágios: (a) vigília atenta ou ativa, (b) vigília lenta ou relaxada, (c) sono 
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sincronizado ou sono de ondas lentas, fase SSI, (d) sono de ondas lentas, fase SSII, (e) 

sono de ondas lentas, fase SSIII, (f) sono pré-paradoxal e (g) sono paradoxal. 

A sequência de ocorrência dos estágios do ciclo vigília-sono no rato não é 

fixa, isto é, atingida uma fase, o sono pode evoluir para a seguinte ou retornar a uma 

anterior. Isso torna a classificação das sequências de evolução das fases do sono uma 

descrição de natureza estatística. Apesar desse fato, é possível dizer que a evolução 

retrógrada das fases é comum nos primeiros ciclos de sono, mas as sequências das 

fases se tornam mais regulares à medida que o sono se prolonga. 

 

2.2 Funções do sono 

A literatura ao longo dos anos tem evidenciado que o sono tem funções 

fisiológicas importantes, mas isso não têm sido facilmente esclarecido e, até os dias 

atuais, permanecem muitas questões a serem respondidas a respeito da pluralidade do 

benefícios do sono (Chen & Kushida, 2005).   

O modelo restaurador foi uma das primeiras teorias sobre a função do 

sono, servindo para recuperar ou reverter os processos bioquímicos e fisiológicos 

degradados durante o estado de vigília, restaurando, assim, a capacidade do 

organismo. De acordo com Lavie (1993), a origem deste modelo data do período 

clássico grego e encontra adeptos até hoje, sendo Hess (1931) seu defensor mais 

clássico. Dados de animais privados de sono apóiam esta teoria por apresentar, 

geralmente, um sono mais consolidado e mais longo no período de recuperação (Heller, 

1988; Bonnet e cols., 1991).  

Outro modelo a respeito da função do sono refere-se ao modelo 

adaptativo, que considera o sono como um ritmo biológico, sugerindo um 

comportamento quase que instintivo visando a sobrevivência frente às pressões 

ambientais (Webb, 1974).  
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Embora as teorias possam auxiliar a compreensão da função do sono, 

elas são incompletas e foi observando justamente este ponto que Daan e cols. (1984) 

propuseram um novo modelo, chamado de modelo de dois fatores, onde o sono 

apresenta tanto um componente restaurador quanto um componente temporal do ritmo 

biológico. Outro modelo foi sugerido na sequência e, além de incluir os já citados 

anteriormente, acresceu o aspecto comportamental do sono, considerando que os 

aspectos fisiológicos, psicológicos e ambientais deveriam ser contemplados para que o 

organismo pudesse sobreviver, justificando assim a plasticidade que o sono exibe e, 

por conseguinte, a importância dos efeitos da PS (Webb, 1974). Mais tarde, Krueger e 

Obal (1993) sugeriram a hipótese da teoria do grupo neuronal, utilizando argumentos 

com base no modelo restaurador e adaptativo, admitindo a participação dos processos 

humorais e das vias neurais na regulação do sono. 

A discussão das funções do sono não pode ser realizada sem considerar 

seus estágios e suas características específicas. No sono de ondas lentas, por 

exemplo, observa-se maior liberação do GH (Van Cauter e cols., 2004), sugerindo uma 

maior participação desse estágio na restauração física. Por outro lado, embora não seja 

consenso, alguns estudos sugerem que o sono REM possui relação com a 

consolidação da memória, sugerindo que as informações aprendidas no transcorrer do 

dia podem ser consolidadas durante a noite de sono (Roeths e Roth, 2000). Além disso, 

outros aspectos têm sido observados, assim como proposto por Kavanau (1996), 

sugerindo que a hipotonia muscular do sono poderia permitir um reforço endógeno dos 

circuitos motores pela ativação sináptica.  

Muitas teorias sugerem um papel do sono não-REM (NREM) na 

conservação de energia e na recuperação do sistema nervoso. Já as teorias do sono 

REM têm sugerido que o papel desse estágio está centrado particularmente na sua 

ativação periódica cerebral durante o sono, refletindo assim, a sua participação (em 

menor escala) nos processos recuperativos e na regulação emocional. Entre os 

mamíferos, a quantidade e a natureza do sono estão correlacionados com a idade, com 

o tamanho corporal e com as variáveis ecológicas como, por exemplo, o ambiente em 

que os animais vivem (terrestre ou aquático). O sono pode ser um período eficiente 
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para completar um número considerável de funções, mas variações na sua expressão 

indicam que essas funções podem ser diferentes entre as espécies (Siegel, 2005). 

É possível que com os avanços da biologia molecular se possa determinar 

com precisão a função do sono a cada nível biológico organizado, desde os genes e 

processos intracelulares até aos neurônios e sistemas envolvidos no controle do 

movimento, comportamento, cognição e funções autonômicas (Chen e Kushida, 2005). 

 

2.3 Privação do sono: Aspectos históricos 

A PS pode ser definida como a remoção parcial ou supressão do sono em 

um organismo (Chen e Kushida, 2005). Historicamente, estudos sobre a PS tiveram 

início com os experimentos de De Manacéine (1894). Ela demonstrou que filhotes e 

cães adultos morriam após alguns dias de PS, e que essa privação causava severas 

lesões no sistema nervoso central desses animais (Bentivoglio e Grassi-Zucconi, 1997). 

Daddi (1898) demonstrou que o cérebro de cães privados totalmente de sono 

apresentava degeneração neuronal no sistema nervoso central (SNC), concluindo que 

essas mudanças não foram específicas quando comparadas com o efeito das toxinas e 

dos agentes infecciosos. No mesmo ano, Agostine, baseado nos seus experimentos 

com dois cães totalmente privados de sono até à morte, concluiu que a PS total induzia 

progressiva exaustão da atividade psíquica. Os animais foram privados de sono em 

uma jaula de metal com sinos, e morreram com 12 e 17 dias. Tarozzi (1899) investigou 

os efeitos metabólicos da PS em quatro cães privados de sono (um dos animais 

também foi privado de alimento), demonstrando um aumento na eliminação de 

compostos nitrosos (no final da privação), tendo essa condição sido acompanhada por 

hipertermia. Em 1909, Ishimori iniciou a busca por substâncias hipnogênicas no SNC e, 

um ano mais tarde, Legendre e Piéron propuseram a teoria da hipnotoxina a partir dos 

achados de Ishimori, de que o sangue de cães privados de sono causava sono em 

animais normais. Em 1927, Kleitman encontrou redução nas células vermelhas do 

sangue e anormalidades neuronais em filhotes mantidos acordados de 2 a 7 dias.  
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Os resultados apresentados por esses estudos iniciais são questionáveis, 

particularmente devido aos métodos utilizados na época para manter os animais 

acordados. É bastante provável que tais resultados estejam relacionados com o 

estresse, interrupção do ritmo circadiano ou até mesmo com lesões sofridas pelos 

animais. É pertinente comentar que, com o passar das horas, fica mais difícil manter os 

animais acordados, ressaltando-se a importância de um adequado controle para evitar 

disparidades experimentais e questionamentos metodológicos (Dement e cols., 2005). 

Nesse sentido, Andersen e cols. (2004b) argumentaram que seguir normas e observar 

princípios éticos e práticos no uso de animais de experimentação são recomendações 

mínimas esperadas para uma pesquisa básica. 

O primeiro estudo de PS reportado em humanos foi conduzido por Patrick 

e Gilbert (1896). Os autores privaram de sono indivíduos jovens de 88 a 90 horas e 

observaram prejuízos no tempo de reação, na habilidade motora voluntária e na 

habilidade em memorizar. Além disso, aumentos da massa corporal de episódios de 

alucinações visuais também foram relatados por um voluntário que também apresentou 

redução da temperatura corporal, embora o ritmo circadiano dessa variável estivesse 

preservado. Após o término do experimento, os voluntários dormiram por 10,5 a 12 

horas e recuperaram a sua condição basal após acordar.   

Anos mais tarde foram realizados alguns relatos do uso da PS como 

elemento de tortura durante a guerra da Coréia. Esses relatos lançaram a idéia de que 

a PS prolongada poderia levar a alterações mentais e deterioração física. Williams e 

cols. (1959) reportaram que homens alistados no exército apresentavam prejuízos no 

seu desempenho após um período de PS agudo. Esse resultado levou a conclusão de 

que o prejuízo no desempenho ocorreu principalmente devido a lapsos descritos como 

“breves períodos de não responsividade acompanhados por sonolência extrema e pelo 

declínio na amplitude do alfa EEG”. Não foram observados sinais ambíguos de psicose 

durante ou após o período da PS. 

Outro estudo clássico envolvendo longo período de PS foi conduzido por 

pesquisadores da Universidade de Oklahoma, que monitoraram a vigília prolongada de 
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um Disc Jockey de Nova Iorque. Peter Tripp permaneceu acordado por 201 horas 

devido a estímulos constantes e, com poucos dias de PS, houve relatos de alucinações, 

além de ter apresentado paranóia, insistindo que havia a presença de um eletricista que 

havia colocado um eletrodo em seus pés. Na mesma época, o Guinness Book of World 

Records atestou que o recorde de permanência em vigília foi de 260 horas, no entanto, 

um cuidadoso monitoramento desse feito não foi bem documentado. Em 1964, um 

aluno de 17 anos do segundo grau decidiu, para estudar os efeitos da ausência de sono 

para um projeto de ciências na escola e para quebrar o recorde mundial, privar-se de 

sono. Após 264 horas (11 dias) de PS, Randy Gardner foi conduzido ao hospital Naval 

americano onde seu sono foi continuamente registrado após o período de PS e durante 

as semanas seguintes. Na primeira recuperação de sono ele dormiu por 14 horas e 40 

minutos, mas devido aos escassos conhecimentos da época, a quantificação exata do 

sono adicional durante a recuperação do sono não foi considerada relevante. Assim, 

nenhum efeito foi observado e ele não apresentou sinais de psicose (Gulevich e cols., 

1966).  

O primeiro experimento de PS seletiva foi realizado por Dement (1960). O 

autor conduziu a privação seletiva do sono REM e demonstrou que a privação desta 

fase do sono causava aumento do percentual do sono REM em relação ao seu basal, 

denominando esse fenômeno de efeito rebote. Além disso, foi observado que poderiam 

ocorrer distúrbios psicológicos, concluindo que a supressão dos sonhos poderia 

desencadear uma séria disfunção da personalidade. A existência do rebote de sono 

após um período de privação (Dinges e cols., 1987) demonstra que o sono não é um 

simples período de redução da atividade ou do alerta regulado pelo ritmo circadiano ou 

ultradiano (Siegel, 2005). 

 

2.4 Métodos de privação de sono paradoxal em ratos 

A técnica de PSP envolve a estimulação do animal a partir de fatores 

externos em todos os eventos de sono paradoxal. Com base no que existe disponível 

atualmente, tal técnica é derivada de modificações feitas a partir do primeiro método 
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proposto por Jouvet e cols. (1964), para gatos, conhecido como flower pot. Pouco 

tempo após, Cohen e Dement (1965) adaptaram este método para a realização da PSP 

em ratos, o qual consistia na colocação de um rato em uma plataforma estreita (6,5 cm 

de diâmetro) rodeada de água. Dessa forma, a atonia muscular característica da fase 

do sono paradoxal consistiria na queda do animal na água, acordando-o. Como crítica a 

esse procedimento e a todas as técnicas empregadas na PS, ressalta-se que muitos 

estímulos aversivos ao animal são gerados para suprimir o sono paradoxal, podendo 

estes atuarem como fatores confundidores nas respostas fisiológicas decorrentes do 

procedimento. 

Com o intuito de minimizar tais efeitos, o método da plataforma múltipla foi 

desenvolvido, o qual era composto pelo posicionamento de um único rato em um 

grande tanque com sete plataformas, evitando assim a imobilização do animal em uma 

única plataforma, permitindo sua deambulação (Van Hulzen e Coenen 1981). Anos 

depois, essa técnica foi aprimorada na intenção de eliminar o isolamento social 

vivenciado pelo animal (Nunes Jr e Tufik 1994), consistindo do posicionamento de 10 

animais em 18 plataformas estreitas ou largas (para que servisse como controle do 

ambiente da privação), eliminando assim tanto o isolamento social quanto a restrição de 

movimentos. Esse procedimento é relativamente simples e permite a realização da PSP 

de diversos animais juntos. Em 2000, Suchecki e Tufik propuseram o método da 

plataforma múltipla modificada a partir do uso de grupos socialmente estáveis (10 

animais provenientes de uma mesma caixa-moradia) ao invés de animais provenientes 

de diversas caixas-moradia, o que evidenciou menor nível de estresse induzido pela 

PSP. 

 

2.5 Privação de sono em ratos: Respostas hormonais, gasto energético e 

composição corporal 

No Brasil, o Grupo do Sono do Departamento de Psicobiologia da 

UNIFESP, ao longo dos anos, tem publicado diversos estudos com a temática da PSP, 

o que faz desse grupo referência nacional e internacional. O trabalho pioneiro realizado 
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por Tufik e cols. (1978) demonstrou que animais submetidos a PSP foram mais 

responsivos à apomorfina do que os controles não-privados, sugerindo que esse tipo de 

PSP induzia a uma supersensibilidade dos receptores dopaminérgicos no cérebro. Na 

continuidade deste trabalho, o autor demonstrou que a agressividade observada nos 

ratos submetidos a PSP, mostrada pela apomorfina, estava relacionada com uma 

supersensibilidade dos receptores dopaminérgicos pós-sinápticos (Tufik, 1981a), o que 

o levou a questionar se essa supersensibilidade não estaria relacionada ao turnover 

dopaminérgico (Tufik, 1981b). Mais tarde, Nunes Júnior e cols (1994a,b) observaram o 

aumento dos receptores dopaminérgicos D2 com a PSP, sugerindo uma 

supersensibilidade desse tipo de receptor, e que este fenômeno poderia explicar as 

mudanças previamente relatadas por Tufik (1978).  

O Grupo de Sono ainda tem conduzido diversos outros trabalhos 

relacionados aos efeitos da PS nos trabalhadores em turnos (Crispim e cols., 2011; 

Padilha e cols., 2011; Mello e cols., 2000), níveis plasmáticos das endotelinas (Palma e 

cols., 2002), na memória (Bueno e cols., 2000), na atenção visual (Godoi e cols., 2005) 

e no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Hipólide e cols., 2006; Suchecki e cols., 1998, 

2002a,b, 2003). 

Quando destacadas as alterações hormonais que a PSP pode gerar 

nesses animais, nosso grupo tem publicado uma série de artigos a respeito desses 

aspectos (Hipólide e cols., 2006; Andersen e cols., 2005; Suchecki e cols., 1998, 

2002a,b, 2003). Em ratos, é muito claro que o procedimento de PS, a partir das 

diferentes técnicas, é altamente estressor, pois além do fato de os animais serem 

impossibilitados de dormir, as técnicas empregadas geram algum tipo de estresse 

adicional, principalmente pela questão ambiental adversa. Nesse sentido, são 

observadas alterações hormonais marcantes, caracterizadas por diminuições no padrão 

de secreção de testosterona (Andersen e cols., 2004a, 2005), GH e IGF-1 (Everson e 

Crowley, 2004) e aumento das concentrações de hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH), noradrenalina e corticosterona (Martins e cols., 2010; Andersen e cols., 2004a, 

2005; Suchecki e cols., 2002). Nesses trabalhos, tais resultados foram observados em 

apenas 4 dias de PSP mas, posteriormente, foi demonstrado que essaa alterações 
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também são observadas em períodos menores de PSP. Andersen e cols. (2005) 

verificaram que diversos hormônios já se tornam alterados em apenas 24 horas de PS, 

os quais são representados pela diminuição de testosterona e aumento de 

progesterona, ACTH e corticosterona. 

A secreção de hormônios do eixo hipófise-adrenal possui como indicador 

a ativação do sistema nervoso simpático e, assim, favorece também o aumento do 

gasto energético. Para esclarecimento deste aspecto, Pilcher e cols. (1990) realizaram 

um modelo experimental de inibição da secreção de noradrenalina a partir do uso de 

guanetidina e, mesmo nessa condição, foi observado aumento do gasto energético. 

Assim, os autores postularam a ocorrência de uma alteração do papel da noradrenalina 

para a adrenalina na participação dessa regulação metabólica, já que a adrenalina não 

se apresenta elevada após a PS (Martins e cols., 2010). Esses efeitos no gasto 

energético, embora sejam a partir de avaliações indiretas, têm sido extensamente 

observados em estudos envolvendo PS em longo prazo (Rechtschaffen e Bergmann, 

1995; Everson e cols., 1989). Entretanto, tal fenômeno também já foi postulado de 

forma direta, assim como realizado por Koban e cols. (2005), a partir da análise direta 

do consumo de oxigênio. 

Um segundo aspecto importante associado a PS, justificada pelo aumento 

do gasto energético, é a redução severa de massa corporal. Em diferentes modelos 

utilizados para supressão do sono, tais como o disk over water e método da plataforma 

múltipla, esse fenômeno se torna evidente, concomitante com o aumento da ingestão 

alimentar (Martins e cols., 2010; Hipólide e cols., 2006; Coenen e van Luijtelaar, 1985). 

Tal resposta fornece fortes indícios que o aumento do gasto energético inerente a PS 

em modelos animais promove aceleração do catabolismo de substratos energéticos 

(Martins e cols., 2010; Hipólide e cols., 2006; Everson e cols., 1989) para manutenção 

do funcionamento do organismo. 

Com base nestes dados, pesquisadores do nosso departamento 

avaliaram a composição corporal de ratos submetidos a PSP por 96 horas a partir da 

carcaça deste animais (Hipólide e cols., 2006). Nesse estudo, a redução da massa 
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corporal foi acompanhada de diminuição da massa de gordura corporal e, 

paradoxalmente, aumento do conteúdo bruto de proteínas. Entretanto, ainda 

permanece em questão como o aumento de proteínas totais pode se tornar presente 

nessa condição, pois além da indução de hormônios com perfil catabólico, a PS de 

sono induz queda marcante de sinalizadores anabólicos envolvidos diretamente na 

regulação da síntese protéica. 

Hormônios como testosterona (Zhao e cols., 2008) e IGF-1 (Rommel e 

cols., 2001) são amplamente conhecidos por apresentar atividades anabólicas muito 

expressivas na musculatura esquelética e, em contrapartida, a corticosterona (assim 

como glicocorticóides – GC – sintéticos) é um hormônio altamente proteolítico da 

musculatura esquelética, a partir de vias muito bem demonstradas na literatura (Zhao e 

cols., 2008; Menconi e cols., 2008). Sendo assim, é prudente considerar que a PS 

poderia ser uma condição implicada na atrofia muscular e prejudicar sua recuperação 

frente determinado dano, hipótese essa publicada por nós (Dattilo e cols., 2011). 

Entretanto, nenhum dado objetivou avaliar tal aspecto, caracterizando o ineditismo de 

nossa linha de pesquisa. 

 

2.6 O músculo esquelético 

O tecido muscular esquelético é responsável, principalmente, pela 

locomoção, postura, movimentos de respiração, formando o maior tecido constituinte do 

corpo dos vertebrados. Em sua estrutura, o mesmo é formado por células capazes de 

desempenhar atividade contrátil, apresentando características estriadas, alongadas e 

estreitas, denominadas de fibras musculares estriadas. As fibras musculares estriadas 

esqueléticas são multinucleadas, sendo os núcleos localizados na periferia da fibra, 

abaixo da membrana plasmática. O diâmetro das fibras varia, em média, de 10 a 

100µm, e o comprimento pode chegar até 10cm. A região citoplasmática, que nesse 

tecido é denominada como sarcoplasma, possui um citoesqueleto altamente 

desenvolvido, constituído, principalmente, por miofibrilas que se estendem por todo o 

comprimento da fibra (Dal Pai-Silva e Carvalho, 2007). 
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A característica estriada do músculo esquelético se dá a partir do arranjo 

ordenado das miofibrilas, sendo decorrente da organização das proteínas contráteis em 

unidades idênticas, os sarcômeros, que constituem a unidade contrátil fundamental da 

fibra muscular. Quando observada a fibra muscular em microscopia eletrônica, são 

encontradas faixas escuras e claras. As faixas escuras, denominadas bandas A, são 

assim consideradas, pois são anisotrópicas à luz polarizada, enquanto que as faixas 

claras, denominadas de bandas I, são isotrópicas à luz polarizada. No centro da banda 

A, pode-se observar uma fina faixa mais clara, a banda H, formada somente pelos 

filamentos espessos. Na região central da banda H, observa-se a linha M, formada por 

um arranjo hexagonal de proteínas que ligam filamentos espessos adjacentes. Por sua 

vez, a banda I é dividida por uma linha escura, o disco Z. A região da miofibrila, 

localizada entre dois discos Z, forma um sarcômero, com 2,5 µm de comprimento. A 

banda I é constituída somente pelos filamentos finos, que se estendem da linha Z até o 

início da Banda H. Os principais componentes da banda A são filamentos espessos, 

localizados na região central do sarcômero  (Dal Pai-Silva e Carvalho, 2007). 

O músculo esquelético estriado adulto apresenta em sua composição uma 

mistura de fibras, com diferentes propriedades fisiológicas, variando desde o tipo de 

contração lenta e resistente à fadiga até fibras de contração rápida e não-resistentes à 

fadiga. Por sua vez, a proporção de cada fibra presente no músculo determina sua 

propriedade contrátil, mas o mecanismo básico para geração da contração é similar em 

todos os tipos de fibras. Esse fenômeno, por sua vez, é resultado do mecanismo de 

deslizamento do filamento de miosina (filamento grosso) sobre o filamento de actina 

(fino) após ativação neuronal (Huxley, 2000). 

A característica das fibras musculares (de contração lenta ou rápida) é 

ditada pela sua estrutura e composição molecular, as quais podem ser identificadas 

como tipo I e tipo II, respectivamente. As fibras tipo I são ricas em mioglobina e têm cor 

vermelho-escura, enquanto que as fibras do tipo II contêm pouca mioglobina e, por isso, 

são de cor vermelho-clara. Por fim, as fibras do tipo II podem ser subdivididas nos tipos 

IIA, IIB e IIx de acordo com suas características funcionais e bioquímicas, sendo as 
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fibras do tipo IIB as mais rápidas e dependem principalmente da glicólise para obtenção 

de energia (Schiaffino e Serrano, 2002). 

Para formação do músculo esquelético, cada fibra muscular é envolta por 

um tecido conjuntivo e, assim, agrupada em feixes, sendo também altamente 

vascularizado, pois o fornecimento de nutrientes essenciais é fundamental para 

manutenção de sua função. Uma vez a fibra muscular estando madura, ela é inervada 

por um neurônio motor e passa a expressar moléculas características para sua função 

de contração, diferindo principalmente nas isoformas de miosina e enzimas metabólicas 

(Chargé e Rudnicki, 2004). 

 

2.7 A lesão muscular e o processo de regeneração muscular 

2.7.1 Modelos animais de indução da lesão muscular 

Embora as fases de degeneração e regeneração musculares sejam 

similares nos diferentes músculos após diversos tipos de lesão, a cinética e a amplitude 

de cada fase podem variar de acordo com a extensão da lesão, o músculo lesionado 

ou, então, o modelo animal empregado (Pavlath  e cols. 1998; Roberts e cols., 1997).  

O uso de miotoxinas, como bupivacaína, crotoxina e notexina permite a 

indução de lesão à musculatura e a avaliação das etapas da regeneração de forma 

reproduzível (Hall-Craggs, 1974; d'Albis e cols., 1988; Harris e Johnson, 1978), mas 

com amplo espectro de atividades biológicas, os quais ainda não são totalmente 

conhecidos. A notexina, por exemplo, é uma neurotoxina fosfolipase A2 presente no 

veneno da serpente Notechis scutatus scutatus, capaz de inibir a secreção de 

acetilcolina. Já a crotoxina, que também é um peptídeo isolado do veneno de serpentes 

Crotalus durissus terrificus, da América do Sul, apresenta atividade inibitória específica 

sobre proteínas quinases-C, tendo como provável via de atuação a indução da 

despolarização e contração de células musculares, rompimento da organização das 

membranas e lise de diversos tipos de células (Chargé e Rudnicki, 2004). 



15 
 

Dentre os métodos alternativos à injeção de miotoxina, que, do ponto de 

vista fisiológico, podem ser ressaltados como mais relevantes, destacam-se a 

denervação-devascularização, a partir do transplante de um único músculo, e o 

esmagamento e ou congelamento (criolesão) do músculo. Todas essas técnicas são 

conhecidas por induzir o processo de regeneração muscular (Chargé e Rudnicki, 2004). 

Como exemplo, o transplante do músculo extensor digitorum longus no rato induz 

rápida degeneração (dentro de 2-3 dias) das fibras transplantadas, seguida de rápido 

aparecimento de fibras em processo de regeneração (dentro de 5 dias) e, por fim, com 

estrutura muscular normal em aproximadamente 60 dias (Hansen-Smith, 1983).  

Já a criolesão é um modelo de indução do dano muscular que permite a 

avaliação de maneira precisa da capacidade de proteção do músculo esquelético contra 

determinada injúria, assim como sua capacidade de regeneração. Esse modelo é 

reconhecido por induzir necrose e subsequente regeneração em uma área bem 

delineada de músculos esqueléticos (Miyabara e cols., 2005,2006). Ao longo do 

processo de recuperação, que pode demorar cerca de 21 dias, podem ser evidenciadas 

as distintas fases, estruturais e funcionais, da adaptação muscular frente a lesão, 

incluindo a intensa necrose e edema, regeneração e restauração das características 

estruturais da morfologia do músculo esquelético normal (Miyabara e cols., 2005,2006). 

 

2.7.2 Características morfológicas da lesão e regeneração muscular 

O tecido muscular esquelético adulto é um tecido estável com turnover do 

seu núcleo em taxas relativamente baixas, estimando-se que no máximo 1 a 2% dos 

mionúcleos são renovados a cada semana, em condições diárias normais 

(Schmalbruch e Lewis, 2000). No entanto, é fundamental destacar que a musculatura 

esquelética apresenta alta capacidade de ser regenerar, mesmo após lesões de grande 

magnitude. 

Uma vez a musculatura sofrendo alterações de sua integridade, assim 

como acontece após a prática de exercícios físicos com predominância de contrações 
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excêntricas, ou em doenças genéticas, ou em modelos experimentais de indução de 

lesão muscular, a regeneração deste tecido é acompanhada de dois eventos 

importantes: a fase de degeneração e a fase de regeneração (Chargé e Rudnick, 2004). 

A primeira fase da degeneração tecidual é a necrose gerada nas fibras 

musculares, causando rompimento do sarcolema e aumento da permeabilidade da 

miofibra, elevando assim o nível de proteínas musculares no plasma. Além disso, é 

apontado também que o aumento do influxo de cálcio após dano ao sarcolema ou 

retículo sarcoplasmático resulta em perda da homeostase do cálcio e aumento de vias 

proteolíticas dependentes do cálcio, resultando na degeneração tecidual (Alderton e 

Steinhardt, 2000). 

A fase inicial do dano muscular é normalmente acompanhada pela 

ativação de células mononucleadas, principalmente células inflamatórias e células 

miogênicas. Com base no que se tem conhecimento, é sugerido que fatores liberados 

pelas miofibras lesionadas ativam células residentes na musculatura que, por sua vez, 

produzem substâncias quimiotáticas sinalizadoras para a periferia, atraindo células 

inflamatórias circulantes para o local da lesão (Tidball, 1995). Dentre as classes de 

células do sistema imunológico, os neutrófilos são os primeiros a se infiltrarem no 

músculo lesionado, aumentando de forma expressiva sua quantidade, em cerca de 1 a 

6 horas após a lesão induzida por miotoxina ou exercício físico (Orimo e cols., 1991). A 

presença de neutrófilos no local da lesão é uma etapa importante no processo de 

degradação das estruturas lesionadas, função essa mediada pelas espécies reativas de 

oxigênio (Close e cols., 2005). Como resposta secundária, cerca de 48 horas após a 

indução da lesão, se torna prevalente a infiltração de macrófagos no local lesionado 

(Orimo e cols., 1991), os quais atuarão no processo de fagocitose e, também, ativação 

das células miogênicas (Merly e cols., 1999). 

O estabelecimento do quadro de degeneração e inflamação é considerado 

como “gatilho” para a regeneração muscular. Inicialmente, a proliferação celular é um 

evento necessário para a regeneração do músculo esquelético, destacando-se o papel 

das células miogênicas, que fornecerão novos mionúcleos para sua reparação 
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(Grounds e cols., 2002). É sustentado na literatura a contribuição das células 

miogênicas em processo de divisão para regenerar as miofibras que, quando 

diferenciadas, se fundem às fibras lesionadas existentes para reparação, ou então, 

formação de uma nova fibra (Snow, 1977). 

Do ponto de vista morfológico, as miofibras recém formadas apresentam 

menor calibre, mionúcleo localizado centralmente, frequentemente basofílicas e com 

expressão de miosina de cadeia pesada neonatal (refletindo a formação de novo da 

miofibra) (Whalen e cols., 1990). Em secções longitudinais do músculo e em uma fibra 

muscular isolada, os mionúcleos centralizados são observados em porções muito 

discretas das fibras em regeneração ou ao longo de toda a nova fibra, sugerindo que a 

fusão celular não é difusa durante a regeneração, mas sim localizada somente na 

região previamente lesionada (Blaveri e cols., 1999). O processo de divisão da fibra 

(fiber splitting) ou ramificação também é um evento característico do músculo em 

processo de regeneração, ocorrendo provavelmente pela fusão incompleta das fibras 

em regeneração dentro da mesma lâmina basal (Blaveri e cols., 1999). Uma vez sendo 

observada a divisão de fibras, que é comumente observada em pacientes com doenças 

neuromusculares, em músculos hipertrofiados e em músculos de ratos idosos, um 

processo anormal da capacidade regenerativa se tornou presente (Chargé e cols., 

2002). Entretanto, quando o processo de fusão de células miogênicas se torna 

completo, a nova miofibra formada aumenta em tamanho e o mionúcleo se desloca pra 

a periferia. Sob condições normais, o músculo regenerado é morfológica e 

funcionalmente indistinguível de um músculo não lesionado. 

 

2.7.3 Células satélites e regeneração muscular 

As células satélites são uma população de células mononucleares 

miogênicas não diferenciadas, encontradas entre a lâmina basal e o sarcolema das 

miofibras de diversos seres vivos (Mauro, 1961). Quando cultivadas in vitro, as células 

satélites apresentam características específicas que permitem distingui-las dos 

mioblastos embrionários e fetais (Hartley e cols., 1992). 
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A ativação das células satélites em resposta a um dano muscular é muito 

bem caracterizada. Ao longo do processo de regeneração muscular, essas células 

saem do seu estado normal de quiescência para um estado proliferativo, com sua 

ativação acontecendo cerca de 72 horas após a lesão, se tornando evidente já no 

quinto dia a etapa de diferenciação e fusão para formação de novas miofibras ou 

reparação de uma miofibra danificada. A ativação da célula satélite não é restrita ao 

local da lesão, permitindo que a lesão na região terminal de uma fibra ative as células 

satélites ao longo de toda a fibra, promovendo sua proliferação e migração até o local 

da regeneração (Schultz e cols., 1985). 

Após exposição aos sinais provenientes do local lesionado, as células 

satélites quiescentes se tornam ativas e iniciam a etapa de proliferação, sendo 

normalmente denominadas como células precursoras miogênicas (MPC) ou mioblastos 

adultos. Em nível molecular, a ativação das MPCs é caracterizada pelo rápido up-

regulation de dois fatores regulatórios miogênicos (MRF), o Myf5 e o MyoD (Kassar-

Duchossoy e cols., 2004), enquanto que no estado quiescente, as células satélites não 

apresentam níveis detectados desses componentes. Após a ativação das células 

satélites, o up-regulation da MyoD acontece em apenas 12 horas e é detectável antes 

de qualquer sinal de divisão celular, a qual é representada pela expressão do antígeno 

nuclear de proliferação celular (PCNA) (Cornelison e cols., 2000). A expressão de 

MyoD e Myf5 após a lesão muscular tem sido muito bem demonstrada em vários 

modelos in vivo de regeneração muscular, assim como em vários tipos de músculos 

(Cooper e cols., 1999). 

Após a fase de proliferação das MPCs, a expressão de Miogenina e 

MRF4 (membros dos MRFs) está aumentada nas células em processo de finalização 

da etapa de diferenciação (Cornelison e cols., 2000) a qual é finalizada com a ativação 

de proteínas musculares específicas musculares, como miosina de cadeia pesada, e a 

fusão das MPCs para reparação do músculo danificado. A expressão de MRF4 em 

mionúcleos de miofibras recentemente regeneradas ou novos miotubos após a fusão 

sugere um papel distinto do Myf5, MyoD e Miogenina, possivelmente na maturação da 

miofibra (Zhu e cols., 2000). 
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2.7.4 Fatores hormonais envolvidos na regeneração muscular 

2.7.4.1 IGF-1 

O IGF-1 é considerado fator essencial para o crescimento e 

desenvolvimento de vários tecidos. Mais recentemente, a regulação parácrina e 

autócrina desse hormônio e sua atividade, especificamente no desenvolvimento e 

reparação do tecido muscular esquelético, vêm sendo destacada. In vitro, o IGF-1 é 

capaz de atuar na regulação da expressão dos MRFs, contribuindo assim para a 

proliferação, diferenciação e fusão dos mioblastos (Vandenburgh e cols., 1991). A 

manipulação da expressão dos níveis de IGF-1 dentro da célula muscular a partir de 

vários métodos, tanto in vitro quanto in vivo, possui como resultado o aumento da 

massa muscular em decorrência do aumento das quantidades de proteínas e de ácido 

desoxirribonucléico (DNA) (Chakravarthy e cols., 2000). Os efeitos anabólicos 

atribuídos ao IGF-1 são decorrentes tanto da ativação de células satélites para se 

proliferarem, fornecendo mais mionúcleos, quanto pelo seu papel de estimular a “real 

hipertrofia” (aumento da razão do volume citoplasmático:DNA) a partir do aumento da 

síntese protéica nas miofibras existentes (Musarò e cols., 1999). 

O IGF-1, uma vez ligado ao seu receptor transmembrânico com atividade 

tirosina-quinase, é capaz de ativar duas vias conhecidas: primeira, a cascata mediada 

pelas proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK), que potencializa a 

proliferação dos mioblastos e das células satélites; e segunda pela via fosfatidilinositol 3 

quinase (PI3K)/proteína quinase B (Akt) (Chakravarthy e cols., 2001; Rommel e cols., 

2001), que gera ativação do alvo da rapamicina em mamíferos (mammalian target of 

rapamycin – mTOR) e seus efetores proteína quinase ribossomal S6 de 70 kDA  

(p70S6K) e proteína de ligação 1 do fator de iniciação eucariótico 4 (4E-BP1) (Rommel 

e cols., 2001). 

Seu envolvimento na ativação da síntese protéica é algo já muito bem 

demonstrado e se dá a partir de experimentos como o realizado por Bodine e cols. 

(2001a), onde expressão aumentada da Akt ativada em músculos de ratos adultos 

resultou em aumento do tamanho da fibra muscular em aproximadamente 60%. 
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Corroborando esse achado, a sinalização mediada pela Akt e mTOR também se torna 

ativada em músculos submetidos à resposta hipertrófica induzida pela sobrecarga, 

assim como em músculos em processo de recuperação após atrofia induzida por 

suspensão dos membros. Em contrapartida, quando realizado o bloqueio da mTOR, 

tais efeitos se tornam suprimidos (Bodine e cols., 2001a). 

 

2.7.4.2 Testosterona 

A testosterona, assim como todos os andrógenos, está envolvida na 

regulação dos órgãos reprodutores dos homens, desempenhando também importante 

papel anabólico em outros tecidos, como ossos e músculos (Yin e cols., 2003). Esse 

hormônio, que é o principal andrógeno circulante, é produzido pelas células de Leydig, 

nos testículos, após estimulação do hormônio luteinizante (Mooradian e cols., 1987). 

Seu perfil na corrente sanguínea é mantido dessa forma em decorrência do músculo 

esquelético apresentar deficiência da enzima 5α-redutase, que converte testosterona 

em dihidrotestosterona, sendo sua ação restrita aos tecidos reprodutores (Bhasin e 

cols., 2003). 

As ações desempenhadas pela testosterona ocorrem a partir da sua 

ligação com o receptor de andrógeno e, assim, o complexo hormônio-receptor se liga a 

região promotora de genes-alvo que regulam a transcrição gênica. Os receptores de 

andrógenos, assim como outros receptores esteroidais, são compostos por domínios 

funcionais relativamente discretos, sendo (a) um domínio N-terminal, que regula a 

atividade transcricional, (b) um domínio central de ligação ao DNA, (c) uma pequena 

região “dobradiça” e (d) um grande domínio C-terminal para ligação com o andrógeno 

(Evans, 1988). O receptor de andrógeno modula a transcrição gênica a partir do 

reconhecimento e ligação aos elementos de resposta andrógena (Freedman, 1992), 

atuando somente após a ligação com seu ligante (andrógeno), que induz sua 

dimerização, translocação nuclear e ligação ao DNA. 
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Diversos modelos experimentais já evidenciaram que a administração de 

testosterona ativa e recruta células satélites mantidas em estado quiescente (Joubert e 

Tobin, 1995), aumentando o número de células satélites (Joubert e cols., 1994) e de 

mionúcleos (Joubert e Tobin, 1989), ao passo que a castração de animais reduz a 

proliferação das células satélites (Mulvaney e cols., 1988). Esses resultados também 

são observados em humanos, pois biópsias de atletas usuários de esteróides 

anabolizantes apresentam maior número de núcleos em miofibras e cinco vezes mais 

miofibras com núcleos centralizados em comparação a não-usuários. Devido ao fato de 

o núcleo no interior da miofibra ser pós-mitótica, novos mionúcleos são originários das 

células satélites (Sinha-Hikim e cols., 2003). 

 

2.7.4.3 Glicocorticóides 

Os GC pertencem a uma classe de hormônios sintetizados pelo córtex 

adrenal, sendo secretados na corrente sanguínea. Em humanos, a ocorrência natural 

dos GC é o cortisol, enquanto que nos ratos é denominado de corticosterona, sendo 

ambos produzidos a partir do seu precursor, a cortisona (Frey e cols., 2004).  

A ação dos GC é mediada por um receptor protéico, localizado no 

citoplasma celular, denominado de receptor de GC. Uma vez formado o complexo 

hormônio-receptor, há a translocação desse complexo para o núcleo, ativando a 

transcrição gênica. Por outro lado, quando não ligado ao hormônio, o receptor se 

encontra inativo e associado a um complexo multiprotéico que consiste de uma 

molécula do receptor, duas moléculas da proteína de choque térmico (HSP) 90, uma 

molécula de HSP70, uma de HSP56, HSP40, p23 e p60 (Pratt, 1993). Esse complexo 

possui como finalidade a estabilização da estrutura do receptor e facilitação da ligação 

do hormônio ao receptor de GC que, uma vez ligados, o receptor de GC é dissociado 

do complexo, seguido de alterações na sua conformação (dimerização) (Castro, 2005). 

A atuação do GC se dá a partir da transativação gênica em decorrência 

da interação direta de dímeros do receptor de GC com uma sequência palindrômica 
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específica no DNA, chamada elemento responsivo aos GC, presente geralmente na 

região promotora dos genes. A ligação do dímero de receptores de GC diretamente aos 

elementos responsivos aos GC estimula a transcrição dos genes responsivos aos GC, 

com envolvimento de componentes básicos da maquinaria de transcrição gênica (Glass 

e Rosenfeld, 2000). 

Dentre as ações dos GC endógenos ou sintéticos, os quais possuem 

mecanismos de ação muito semelhantes, cabe destacar sua propriedade proteolítica na 

musculatura esquelética, principalmente pela ativação do sistema ubiquitina 

proteassoma. O processo de degradação protéica, resultando em atrofia da 

musculatura, é associado principalmente a dois genes: MAFbx (também chamada 

atrogin-1) e MuRF1 (muscle RING finger protein 1) (Bodine e cols., 2001b), com ambos 

codificando as E3 ubiquitina ligases, que mediam a ubiquitinação (marcação) de 

substratos protéicos distintos, para então sofrerem degradação pelo proteassoma 

(Petroski e Deshaies, 2005). 

Além disso, os GC têm a capacidade de interagir com outros hormônios, 

favorecendo a diminuição da síntese protéica e, como consequência, a degradação 

protéica. Dentre eles, destaca-se a diminuição da expressão de ácido ribonucléico 

mensageiro (RNAm) para síntese de IGF-1 e sua via de sinalização (Cho e cols., 2010) 

e testosterona (Inder e cols., 2010), implicando em queda do sinal anabólico, e 

aumentando a expressão de miostatina (Ma e cols., 2003), que é um fator supressor da 

síntese protéica e será discutido adiante. Além disso, a partir da modulação desses 

fatores envolvidos na regeneração muscular, os GC também podem prejudicar a 

ativação, proliferação e diferenciação das células satélites que, em soma, tanto a 

capacidade inicial (células satélites), quanto tardia (sinal anabólico) podem ser 

negativamente afetadas pelos GC. 
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2.7.4.4 Miostatina 

Os fatores transformadores de crescimento-β (TGF- β) são importantes 

citocinas envolvidas na regulação do crescimento celular, desempenhando suas ações 

a partir da ligação com um par de receptores localizados na membrana celular e 

consequente ativação da fosforilação de proteínas Smad, as quais são translocadas 

para o núcleo para atuação sobre genes-alvo (Chen e cols., 2002). Os membros da 

família TGF-β são reconhecidos há tempos como moduladores da atividade dos 

mioblastos, inibindo tanto a proliferação quanto diferenciação celular (Lefaucheur e 

cols., 1996). As funções que os TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3 desempenham na 

regeneração muscular são complexas, modulando tanto a fusão do mioblasto, 

regulação da resposta imunológica e sobrevivência do neurônio motor (McLennan e 

Koishi, 2002). 

Nesse sentido, a miostatina, ou fator de crescimento e diferenciação-8 

(GDF-8), foi elencada como membro dos TGF-β há pouco tempo, com atividade 

inibidora da síntese protéica (McPherron e cols., 1997), pois a deleção do gene da 

miostatina em camundongos é capaz de promover um aumento marcante da massa 

muscular, estimulando a hipertrofia e/ou hiperplasia da miofibra (Grobet e cols., 2003; 

McPherron e cols., 1997). Por outro lado, camundongos transgênicos que apresentam 

expressão elevada de miostatina em um músculo específico apresentam atrofia 

muscular (Reisz-Porszasz e cols., 2003). 

A ação da miostatina é desempenhada a partir da sua ligação com 

receptores de membrana activina tipo II, particularmente Act RIIB (Lee e McPherron, 

2001). Estudos in vitro envolvendo mioblastos C2C12 demonstraram que, em altos 

níveis, a miostatina é capaz de inibir a proliferação e afetar a diferenciação. Além disso, 

em experimentos realizados com roedores submetidos a suspensão de membros, é 

possível observar supressão da proliferação das células satélites e aumento dos níveis 

de miostatina (Carlson e cols., 1999). Assim, atribui-se à miostatina que seus efeitos 

negativos na massa muscular são ocasionados a partir da inibição da proliferação das 

células satélites (Chargé e Rudnicki, 2004). 
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A expressão de miostatina parece ser muito bem regulada durante as 

diferentes etapas da regeneração muscular, pois, de acordo com Kirk e cols. (2000), 

altos níveis são encontrados durante o período de necrose das miofibras e do tecido 

conjuntivo, momento em que a degeneração é alta e a ativação das células satélites é 

baixa. Além disso, a miostatina nesse período também pode atuar como quimioatrativa 

para macrófagos e células inflamatórias. Em contrapartida, no período em que as 

células satélites se tornam ativadas, os níveis de miostatina nas células mononucleadas 

localizadas na região do local em processo de regeneração e nos miotubos 

regenerados são baixos (Chargé e Rudnicki, 2004). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Os benefícios do sono para a saúde dos seres vivos estão se tornando 

cada vez mais evidentes na literatura científica. Entretanto, o envolvimento do sono no 

metabolismo muscular é algo ainda pouco explorado, mesmo sendo de conhecimento 

geral que o sono é fundamental para a recuperação física e muscular. 

Tanto em humanos quanto animais, o débito de sono está associado com 

alterações fisiológicas que permitem traçar uma associação promissora no estudo do 

metabolismo muscular. Dentre tais alterações, destaca-se o aumento da secreção de 

hormônios catabólicos e diminuição de hormônios com perfil anabólico, criando assim 

um ambiente favorecedor da degradação protéica. 

Portanto, levando em consideração que a utilização de modelos de 

privação de sono em ratos Wistar é de fundamental relevância, se torna pertinente 

avaliar o impacto que a privação de sono, especificamente da fase paradoxal, pode 

promover na estrutura de músculos sadios ou submetidos à lesão. 
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4 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Verificar os efeitos da PSP, e do rebote de sono, nas respostas hormonais e na 

histomorfometria do músculo tibialis anterior (TA), submetido ou não à criolesão, de 

ratos Wistar. 

 

Objetivos específicos 

- Avaliar a massa do músculo TA, submetido ou não à criolesão, após a PSP e rebote 

de sono. 

- Avaliar a área de secção transversa (AST) das fibras do músculo TA, submetido ou 

não à criolesão, após a PSP e rebote de sono. 

- Avaliar as concentrações séricas de testosterona após a PSP e rebote de sono. 

- Avaliar as concentrações plasmáticas de corticosterona após a PSP e rebote de sono. 
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5 MATERIAL E MÉTODO 

 

Previamente, essa pesquisa foi submetida, avaliada e aprovada pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo, sob 

protocolo #0764/10. 

 

5.1 Animais experimentais e condições ambientais 

Foram utilizados durante o estudo ratos albinos (Rattus norvegicus), 

machos, da linhagem Wistar, com aproximadamente 3 meses de idade. Os animais 

foram mantidos no biotério do Departamento de Psicobiologia e provenientes da colônia 

do CEDEME da UNIFESP/EPM. Os animais foram mantidos até o início do 

experimento, sob as seguintes condições: ciclo claro/escuro 12:12h, cuja iluminação 

inicia-se as 7h, em uma sala climatizada com a temperatura controlada (22 ± 2 °C), com 

água e ração fornecidas ad libitum. 

Durante a fase de desenvolvimento, os animais permaneceram em grupos 

de 4-6 animais, em caixas de polipropileno brancas (31x38x16,5cm) e tampas de aço 

inox com recuos para o fornecimento de água e ração. Para a formação das caixas 

moradias, foram utilizados maravalha de pinus, trocada 6 vezes por semana, no 

período da manhã, pelos técnicos do laboratório.  

Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos por pessoal 

treinado, estando de acordo com o Manual sobre Cuidados e Uso de Animais de 

Laboratório (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals - National Research 

Council, 1996).  
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5.2 Protocolos experimentais 

Para se atingir o objetivo proposto e compreender os efeitos da PSP na 

recuperação muscular, foram realizados dois protocolos experimentais, os quais serão 

descritos adiante. 

 

5.2.1 Experimento 1 

Este experimento foi elaborado inicialmente para avaliar os efeitos da PSP 

na massa e na AST das fibras do músculo TA. Todos os procedimentos utilizados serão 

descritos logo abaixo: 

 

5.2.1.1 Amostra e métodos  

Foram utilizados 9 a 10 animais por grupo, com 3 meses de idade e 300 a 

350 g de massa corporal, distribuídos em 2 grupos experimentais, um representado por 

animais controles (Grupo CTRL) e outro por animais submetidos à PSP por 96 horas 

contínuas (Grupo PSP).  

A massa corporal foi mensurada no início e término da privação, sendo a 

variação da massa corporal (delta da variação da massa corporal) calculada subtraindo-

se a massa corporal antes da privação da massa corporal após o término da mesma 

(delta = massa corporal final - massa corporal inicial). 

Após o término da privação e pesagem final, os animais foram 

eutanasiados para coleta de sangue, para subsequente análise das concentrações de 

testosterona e corticosterona, e do músculo TA, para avaliação da massa muscular e 

AST das fibras. 
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5.2.2 Experimento 2 

Este experimento foi elaborado para avaliar os efeitos da PSP na massa e 

na AST do músculo TA previamente submetido à criolesão, assim como nas 

concentrações de testosterona e corticosterona. Todos os procedimentos utilizados 

serão descritos logo abaixo: 

 

5.2.2.1 Amostra e métodos 

Foram utilizados 8 a 9 animais por grupo, com 3 meses de idade e 330 a 

380 g de massa corporal, distribuídos em 4 grupos experimentais. O primeiro foi 

representado por animais submetidos à criolesão e que tiveram período de sono ad 

libitum por 96 horas (Grupo D-CTRL); o segundo por animais submetidos ao 

procedimento de criolesão e posteriormente à PSP por 96 horas (Grupo D-PSP); o 

terceiro submetido ao procedimento de criolesão, seguido de PSP por 96 horas e, após 

o término da privação, foi permitido que os animais retornassem às suas casas-moradia 

para que dormissem livremente pelas 96 horas subsequentes (Grupo D-RB); e o quarto 

grupo, em que os animais foram submetidos ao procedimento de criolesão e tiveram 

período de sono ad libitum por 192 horas, para equivaler o período do grupo D-RB96 

(Grupo D-CTRL-RB). 

A massa corporal foi mensurada no início e término da privação, sendo a 

variação da massa corporal (delta da variação da massa corporal) calculada subtraindo-

se a massa corporal antes da privação da massa corporal após o término da mesma 

(delta = massa corporal final - massa corporal inicial). 

Após o término da privação e pesagem final, os animais foram 

eutanasiados para coleta de sangue, para subsequente análise das concentrações de 

testosterona e corticosterona, e do músculo TA, para avaliação da massa muscular e 

AST das fibras da região danificada. 
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5.3 Procedimentos experimentais 

5.3.1 Protocolo de criolesão 

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados após os animais serem 

anestesiados com injeção intraperitoneal de anestésico geral a base de Ketamina 

(Dopalen®) e Xilazina (Anasedan®). Para aplicação da anestesia, foram utilizadas 

seringas da marca BD 100 Unidades, com Agulha BD Ultra-Fine®, modelo insulina, de 

comprimento: 12,7 mm, calibre: 0,33 mm e bisel trifacetado. Cada animal foi 

anestesiado utilizando-se mistura de ketamina (0,1 ml/100 gramas do animal) e de 

xylazina (0,1 ml/100 gramas do animal). 

O modelo de criolesão utilizado foi adaptado do protocolo descrito por 

Miyabara e cols. (2006). A pele que recobre o músculo TA da pata esquerda foi 

tricotomizada, limpa e seguida de uma incisão transversal e afastamento da fáscia que 

recobre o músculo. A criolesão do músculo TA foi realizada por meio de duas 

aplicações, com intervalo de tempo de 30 segundos entre elas (duração de 10 

segundos cada), utilizando bastão metálico de extremidade plana (bastão de ferro com 

4mm de largura e 10mm de comprimento), previamente resfriado em nitrogênio líquido, 

diretamente no ventre da musculatura. Após o procedimento foi realizada a sutura das 

áreas incisadas, utilizando-se fio de poliamida (6,0) e os animais sendo mantidos em 

gaiolas com aquecimento para prevenir a hipotermia e, visando o bem estar dos 

mesmos, foram administrados medicamentos analgésicos diluídos em água para alívio 

de dor. O músculo TA da pata contralateral serviu como controle (pata direita), pois o 

procedimento cirúrgico não promove lesão à musculatura. Na fig. 1 está demonstrado 

um músculo TA danificado (TAD) e um sadio (TAS). 
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Fig. 1 – Demonstração do músculo tibialis anterior danificado 
(esquerda) e sadio (direita). 

 

5.3.2 Protocolo de privação de sono paradoxal 

Antes do procedimento de privação propriamente dito, os animais foram 

adaptados ao tanque de privação por 3 dias seguidos, por 60 minutos a cada dia, para 

minimização do estresse sofrido pelos mesmos (Martins e cols., 2010). Cabe destacar 

que essa etapa aconteceu antes do protocolo de criolesão, para manipular os animais o 

menos possível após a cirurgia. 

A PSP foi realizada pelo método da plataforma múltipla modificada 

(Suchecki e Tufik, 2000) e se iniciou 3 dias após o protocolo de criolesão, na intenção 

de permitir que os animais se recuperassem parcialmente e assim fosse diminuído o 

risco de infecções decorrentes do ambiente úmido destinado à PSP. O protocolo de 

privação consiste em alojar até dez animais sobre 14 plataformas circulares e estreitas 



32 
 

de 6,5cm de diâmetro espaçadas por cerca de 10 cm umas das outras, submersas em 

água em um tanque de aço inox (123 cm de comprimento x44 cm de largura x 44 cm de 

altura). O nível da água fica a um centímetro abaixo da superfície da plataforma, e os 

animais são obrigados a permanecer nas plataformas; ao iniciar o sono paradoxal, 

podem cair na água, devido à atonia muscular que acompanha essa fase do sono, 

sendo então acordados (Fig. 2). 

O período de 96 horas de sono disponibilizado aos grupos D-CTRL, D-

CTRL-RB e D-RB, foi realizado nas caixas de polipropileno que foram mantidas no 

mesmo local onde foi realizada a privação, com tempo equivalente ao período de 

privação utilizado. 

 

 

Fig. 2 – Aparato utilizado para realização da privação de sono paradoxal. 
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5.3.3 Procedimentos para eutanásia 

Após o período de PSP ou de sono, todos os animais foram levados para 

uma sala contígua, de forma seriada, onde sofreram eutanásia pelo método de 

decapitação (Andersen e cols., 2005). 

 

5.3.4 Dosagens sanguíneas 

Após a eutanásia, o sangue foi coletado em tubos de vidro e centrifugados 

a 3500 rpm por 10 minutos para obtenção do plasma ou soro, sendo então 

armazenados a -80oC até que as análises fossem realizadas. Os níveis séricos de 

testosterona (coeficiente de variação = 7,7%) foram mensurados a partir de ensaio 

imuno-enzimático por quimioluminescência (Advia Centaur, Bayer Corporation, 

Tarrytown, NY, USA), enquanto que os níveis plasmáticos de corticosterona (coeficiente 

de variação = 7,1%) foram obtidos a partir do kit comercial para dosagem do hormônio 

pela técnica de radioimunoensaio específico para ratos (MP Biomedicals, USA). 

 

5.3.5 Processamento dos tecidos e análise histomorfométrica 

Após a eutanásia dos animais, os músculos TA de ambas as patas foram 

cuidadosamente dissecados, limpos e pesados, sendo então divididos em dois 

fragmentos para obtenção da porção distal. Esses fragmentos foram posicionados 

envoltos por massa composta de leite em pó e Tissue Tek, resfriados imediatamente 

em isopentano por 20 segundos e congelados em nitrogênio líquido, permanecendo em 

freezer -80oC até que as análises fossem realizadas. 

 Cortes seriados de 10 μm foram obtidos em criostato, à temperatura de 

−20°C, coletados em lâminas de vidro silanizadas, submergidos em acetona e secos à 

temperatura ambiente por 10 minutos em cada etapa. Para análise morfológica foi 

utilizada coloração com Hematoxilina e Eosina (HE). 
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Fotografias digitais foram tiradas de 3 a 4 músculos (Miyabara e cols., 

2006) de cada grupo com auxílio de um microscópio de campo claro Olympus BX50 

uma câmera DP71 (Melville, NY) com objetiva de 40x. 

A análise das AST foi realizada de forma cega a partir da contagem de 

200 fibras por músculo TAS (Gilson e cols., 2007) e 2000 fibras por músculo TAD 

(Miyabara e cols., 2006) que, para este caso, a contagem foi realizada somente na área 

previamente danificada (Software Axio Vision 4.6, Carl Zeiss MicroImaging GmbH). 

 

5.3.6 Análise estatística 

Os dados foram analisados com auxílio do Software Statistica 7.0 

(StatSoft Inc., Tulsa, USA). No experimento 1, a comparação entre os grupos PSP e 

CTRL foi realizada a partir do teste T de Student para amostras independentes, 

enquanto que para o Experimento 2, aplicou-se o teste one way ANOVA para 

comparação das variáveis entre os grupos, seguido do teste post-hoc de Duncan. 

Todos os dados são apresentados na forma de média ± desvio padrão e a significância 

estatística adotada foi de p < 0,05. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Experimento 1 

No início do experimento 1, não houve diferenças significantes entre os 

grupos quando analisada a massa corporal dos animais (t = - 0,75, gl = 17, p = 0,46). 

Entretanto, a PSP resultou em reduções da massa corporal no grupo PSP, 

representada pelo delta da variação (t = 12,62, gl = 17, p < 0,01), na massa do músculo 

TA (t = - 5,79, gl = 17, p < 0,01) e na AST das fibras musculares (t = - 4,1, gl = 4, p = 

0,01), assim como demonstradas na tab. 1. 

 

Tab. 1 – Massa corporal, massa muscular e área de secção transversa das fibras do 

músculo tibialis anterior. 

Variáveis CTRL PSP- P* 

Massa corporal inicial (g) 344,6 + 19,2 350,6 + 14,8 0,46 

Delta de variação da massa corporal (g) 6,3 + 5,4 -27,0 ± 6,1 < 0,01 

Tibialis anterior (mg) 0,67 ± 0,05 0,56 ± 0,03 < 0,01 

Área de secção transversa (µm2) 2784,9 + 225,6 1924,3 + 284,3 0,01 

* Comparação realizada a partir do teste T de Student para amostras independentes. 

 

Na fig. 3 e fig. 4 estão dispostas as concentrações de testosterona e 

corticosterona, respectivamente, observando-se redução de testosterona (t = 5,25, gl = 

17, p < 0,01) e aumento de corticosterona (t = - 4,65, gl = 17, p < 0,01) no grupo PSP. 
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Fig. 3 – Concentrações de testosterona. Análise realizada a partir do teste T de Student 

para amostras independentes. * p < 0,01. 

 

 

Fig. 4 – Concentrações de corticosterona. Análise realizada a partir do teste T de 

Student para amostras independentes. * p < 0,01.  
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Na fig. 5 são apresentados os dados de correlação entre testosterona e 

delta da variação da massa corporal (A), massa do TA (B) e AST das fibras do TA (C), 

sendo possível observar correlações positivas para os três parâmetros (R = 0,79, R = 

0,80 e R = 0,82, respectivamente, p < 0,05). 

 

Fig. 5 – Correlações entre (A) Delta da variação da massa corporal (g) e testosterona (ng/dL); (B) Massa 

do tibialis anterior (mg) e testosterona (ng/dL); e (C) Área de secção transversa das fibras do tibialis 

anterior (µm2) e testosterona (ng/dL). 
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Na fig. 6 são apresentados os dados de correlação entre corticosterona e 

delta da variação da massa corporal (A), massa do TA (B) e AST das fibras do TA (C), 

sendo possível observar correlações negativas para os três parâmetros (R = -0,70, R = 

-0,53 e R = -0,64, respectivamente, p < 0,05). 

 

Fig. 6 – Correlações entre (A) Delta da variação da massa corporal (g) e corticosterona (ng/mL); (B) 

Massa do tibialis anterior (mg) e corticosterona (ng/mL); e (C) Área de secção transversa das fibras do 

tibialis anterior (µm2) e corticosterona (ng/mL). 
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6.2 Experimento 2 

Uma vez constatada a atrofia do músculo TA no experimento 1, o 

experimento 2 foi conduzido de forma a se manter os mesmos procedimentos, mas com 

a realização prévia da criolesão para os 4 grupos experimentais. Sendo assim, na tab. 2 

estão descritas as variáveis de massa corporal inicial, delta da variação da massa 

corporal e a massa dos músculos TAS e TAD. Assim como no Experimento 1, não 

houve diferenças significantes na massa corporal no início do protocolo experimental 

entre os grupos [F (3,30) = 0,46, p = 0,71]. Entretanto, os dois grupos submetidos à 

PSP (D-PSP e D-RB) apresentaram delta da variação da massa corporal 

significantemente menor que os grupos D-CTRL e D-CTRL-RB [F(3,30) = 98,1, p < 

0,01]. 

 

Tab. 2 – Massa corporal e massa dos músculos tibialis anterior sadio e danificado. 

Variáveis D-CTRL D-PSP D-CTRL-RB D-RB 

Massa corporal inicial (g) 344,1 + 28,9 335,9 + 19,5 347, 0 + 33,0 350,9 + 24,9 

Delta de variação da MC (g) 10,8 + 4,5 - 34,9 + 9,7 *† ‡ 16,2 + 8,3 - 25,11 + 6,4 *† 

Tibialis anterior sadio (mg) 0,65 ± 0,07 0,53 + 0,05 *† 0,66 + 0,08 0,59 + 0,06 *† 

Tibialis anterior danificado (mg) 0,62 + 0,07 0,51 + 0,05 *† 0,62 + 0,06 0,57 + 0,05 

Os dados apresentados foram comparados a partir do teste One Way ANOVA, seguido do post-hoc 
de Duncan. Abreviatura: MC, massa corporal. 
* Diferença significante em relação ao grupo D-CTRL, p < 0,01. 

† Diferença significante em relação ao grupo D-CTRL-RB, p < 0,01. 

‡ Diferença significante em relação ao grupo D-RB, p < 0,01. 

 

 

 

 

Na fig. 7 e fig. 8 estão dispostas as concentrações de testosterona e 

corticosterona, respectivamente, observando-se redução de testosterona [F(3,30) = 

10,4, p < 0,01) e aumento de corticosterona [F(3,30) = 12,0, p < 0,01)  no grupo PSP. 
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Fig. 7 – Concentrações de testosterona. Os dados apresentados foram comparados a 

partir do teste One Way ANOVA, seguido do post-hoc de Duncan. * Diferença 

significante em relação aos grupos D-CTRL, D-CTRL-RB e D-RB, p < 0,01. 

 

 

Fig. 8 – Concentrações de corticosterona. Os dados apresentados foram comparados 

a partir do teste One Way ANOVA, seguido do post-hoc de Duncan. * Diferença 

significante em relação aos grupos D-CTRL, D-CTRL-RB e D-RB, p < 0,01. 

 

Quando analisado o músculo TAS, o mesmo apresentou massa (Tab. 2) e 

AST de suas fibras (Fig. 9) significantemente menores nos grupos D-PSP e D-RB em 

relação aos grupos D-CTRL e D-CTRL-RB [F(3,28) = 6,7, p < 0,01 para massa 

muscular e F(3,8) = 30,98, p < 0,01 para AST]. 
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Fig. 9 – Área de secção transversa do músculo tibialis anterior sadio. 

* Diferença significante em relação ao grupo D-CTRL, p < 0,01. 

† Diferença significante em relação ao grupo D-CTRL-RB, p < 0,01. 

 

Com relação ao músculo TAD, somente o grupo D-PSP apresentou menor 

massa em relação aos grupos D-CTRL e D-CTRL-RB [F(3,29) = 5,49, p < 0,01] (Tab. 

2). A AST das fibras do músculo TAD do grupo D-PSP não apresentou diferença 

significante em relação ao grupo D-CTRL (p = 0,42), mas foi menor que os grupos D-

CTRL-RB e D-RB (p < 0,01). Além disso, o grupo D-RB apresentou AST 

significantemente menor em relação ao grupo D-CTRL-RB [F(3,8) = 14,5, p < 0,01] (Fig. 

10). A figura 11 demonstra os cortes transversais dos músculos TAS e TAD de todos os 

grupos do experimento 2, sendo possível observar a ASTs das fibras nos diferentes 

períodos. 

* 
† * 

† 
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Fig. 10 – Área de secção transversa do músculo tibialis anterior danificado. 

* Diferença significante em relação ao grupo D-CTRL, p < 0,05. 

† Diferença significante em relação ao grupo D-CTRL-RB, p < 0,05. 

‡ Diferença significante em relação ao grupo D-RB, p < 0,05. 
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Fig. 11 – Cortes transversais dos músculos tibialis anterior sadio e danificado. HE, 40x. 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 Privação de sono paradoxal e atrofia muscular: Caracterização das hipóteses 

Os principais achados do presente estudo foram que a redução da massa 

corporal em decorrência da PSP, que é um fenômeno muito bem estabelecido na 

literatura, não está somente associada com diminuição da massa de tecido adiposo 

(Hipólide e cols., 2006), mas também de massa muscular. Sendo assim, é possível 

postular que as alterações hormonais impostas pela PSP possam, em partes, criar um 

ambiente potencialmente catabólico à musculatura esquelética. 

Para compreensão das funções do sono, assim como dos prejuízos à 

saúde em decorrência de sua falta, os modelos animais são estratégia de merecido 

destaque. No trabalho realizado por Hipólide e cols. (2006), envolvendo a PSP por 96 

horas, verificou-se que mesmo em curto prazo o balanço energético negativo se tornou 

evidente, resultando em perda de massa corporal. De acordo com os autores, esse 

balanço negativo é refletido pela redução de massa corporal devido a um aumento de 

aproximadamente 50% do gasto energético, independente de alteração no volume de 

ração consumida. Cabe mencionar também que, embora a PSP induza a atividade de 

roer nos animais, (32,9% para animais privados e 17,8% para animais controle), ratos 

privados consomem mais alimentos do que ratos não-privados. 

Considerando que a estimulação da atividade simpática e da função 

adrenal também favorece à maior secreção de corticosterona, este hormônio se torna 

elevado em apenas 24 horas de PSP (Andersen e cols., 2005), permanecendo assim 

por até 96 horas de realização do protocolo (Martins e cols., 2010; Andersen e cols., 

2005; Suchecki e cols., 2002). A resposta aumentada e imediata de corticosterona em 

situações de estresse (dentre as quais se enquadra a PSP) tem como objetivo a rápida 

mobilização de substratos energéticos. A integração das ações da corticosterona com 

as ações das catecolaminas e glucagon favorece a indução da glicogenólise, 

gliconeogênese, lipólise e, em casos mais severos, proteólise (Sapolsky e cols., 2000). 
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A ação lipolítica da corticosterona no tecido adiposo subcutâneo é muito 

marcante, sustentando ainda mais os efeitos observados na massa corporal por nós e 

por outros autores (Hipólide e cols., 2006; Martins e cols., 2010). Além disso, cabe 

destacar que a composição corporal também se torna fortemente influenciada, podendo 

ocorrer redução de cerca de 37% do conteúdo de gordura corporal (Hipólide e cols., 

2006). 

Levando em consideração todos esses dados, seria pertinente supor que, 

além da redução de gordura corporal, ocorreria diminuição da quantidade de proteínas 

na carcaça. Entretanto, esse dado não foi observado no trabalho realizado por Hipólide 

e cols. (2006), os quais verificaram aumento do conteúdo absoluto de proteínas, 

postulando que a proteólise pode não se tornar evidente durante o período de 96 horas 

de PSP. Embora de forma especulativa, a possibilidade apontada foi que, como os 

animais são impedidos de entrar no sono paradoxal a partir da técnica de privação, os 

mesmos também eram impossibilitados de apresentar a atonia muscular característica 

dessa fase do sono. Por fim, a manutenção do tônus muscular aumentado por período 

prolongado poderia ter contribuído para aumento da quantidade de proteínas na 

carcaça. 

Cabe ressaltar que tal achado é difícil de ser compreendido frente a uma 

condição em que a sinalização catabólica é predominante. Além disso, a condição de 

PSP também está representada por diminuição de hormônios anabólicos, como 

testosterona (Andersen e cols., 2005), GH e IGF-1 (Everson e Crowley, 2004), o que 

poderia favorecer ainda mais a degradação protéica. O racional postulado por nós é 

que a PSP, além de instituir reduções da massa corporal e de gordura corporal, 

também repercutiria em diminuição da quantidade de proteínas, mas especificamente 

na musculatura esquelética. 

Dentre os hormônios com atividade proteolítica que se tornam 

aumentados durante a PSP, cabe destacar o glucagon e corticosterona (Martins e cols., 

2010). O primeiro apresenta capacidade de degradar proteínas no fígado para 

fornecimento de aminoácidos para a gliconeogênese (Martins e cols., 2010), enquanto 
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que a corticosterona é capaz de induzir proteólise na musculatura esquelética, 

principalmente de proteínas contráteis (Menconi e cols., 2008). Partindo do princípio de 

que a massa muscular é mantida pelo balanço entre a estimulação da síntese e 

degradação protéica, a condição hormonal induzida pela corticosterona se tornaria forte 

indutora da degradação protéica muscular. Até o momento, nenhum trabalho 

evidenciando estes efeitos está disponível na literatura, mas nosso grupo postulou 

recentemente que a PS poderia prejudicar a fisiologia muscular (Dattilo e cols., 2011). 

Pelo fato de não existir trabalhos prévios a respeito desses efeitos, podemos, a 

princípio, considerar que a redução da massa do músculo TA e da AST das fibras do 

mesmo ocorreu, ao menos em parte, pelo aumento da corticosterona e da redução de 

testosterona. Além disso, embora não avaliado nesse estudo, cabe destacar que o IGF-

1, que é um importante hormônio controlador da massa muscular, também se torna 

reduzido na PS (Everson e Crowley, 2004). 

A secreção aumentada de corticosterona pode contribuir de forma múltipla 

para a indução da atrofia muscular. O aumento de GC é suficientemente capaz de 

estimular a degradação protéica muscular e mediar sua atrofia, possivelmente pela 

perda protéica específica de miosina de cadeia pesada (Chromiak e Vandenburgh, 

1992; Clarke e cols., 2007), especialmente em fibras de contração rápida (Falduto e 

cols., 1990). Assim, o aumento na secreção de corticosterona observado em nosso 

estudo pode, de fato, estar associado com aumento da expressão das E3 ubiquitina 

ligases MAFbx e MuRF1 (Bodine e cols., 2001b). Como consequência, ocorreria 

aumento da ativação do sistema ubiquitina proteassoma, intermediando a perda de 

massa muscular e diminuição da AST na condição de PSP. 

Embora o período de PS realizado por nós tenha sido relativamente curto, 

os efeitos dos GC na expressão de RNAm das E3 ligases também são agudos, assim 

como demonstrado em modelos experimentais utilizando administração de 

dexametasona. No trabalho realizado por Zhao e cols. (2008), o RNAm para MAFbx se 

tornou elevado em 1 dia, permanecendo assim por 7 dias, enquanto que Cho e cols. 

(2010) encontraram aumento da expressão de RNAm para MAFbx em 3 e 7 dias e 

MuRF1 em 7 dias. Tais alterações podem, então, ser um dos mecanismos 
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responsáveis pela redução da massa muscular encontrada em apenas um dia no 

músculo gastrocnêmio (Zhao e cols., 2008), 4 dias nos músculos TA, gastrocnêmio e 

sóleus (Gilson e cols., 2007), 7 dias nos músculo gastrocnêmio (Zhao e cols., 2008), 

plantaris e extensor digitorum longus (Nicastro e cols., 2011) e 10 dias nos músculos 

TA, gastrocnêmio e sóleus (Gilson e cols., 2007). Esses dados sugerem que a ação dos 

GC é muito rápida (1 dia ou menos) e permanece durante o período de administração 

do fármaco (10 dias ou mais). 

Os GC também têm a capacidade de interagir com a testosterona, pois 

Gao e cols. (2002) relataram que esses hormônios induzem apoptose das células de 

Leydig, diminuindo assim a produção de testosterona. Corroborando esses dados, a 

administração de dexametasona também reduz significantemente os níveis de 

testosterona sanguíneos e dos receptores de andrógenos na musculatura esquelética 

(Inder e cols., 2010), diminuindo sua ação nos tecidos. Dessa forma, a soma destes 

dados justificaria a correlação negativa entre testosterona e corticosterona encontrada 

no presente estudo. Assim, além dos níveis elevados de corticosterona poderem induzir 

atrofia muscular, a redução paralela dos níveis de testosterona diminuiria a sinalização 

da síntese protéica, favorecendo ainda mais a redução de massa muscular. 

Esse fenômeno se torna factível a partir da análise de modelos 

experimentais envolvendo animais idosos e modelos de atrofia muscular induzida pela 

dexametasona, sendo este último muito importante, já que a dexametasona possui 

ações similares aos da corticosterona (Menconi e cols., 2008). Primeiramente, ratos 

idosos, assim como humanos idosos, apresentam níveis de testosterona 

significantemente menores em relação a ratos ou indivíduos jovens, paralelamente à 

perda de massa muscular (sarcopenia). Em contrapartida, Kovacheva e cols. (2010) 

verificaram que, quando administrado testosterona em ratos idosos, há reversão 

completa da sarcopenia, representada pelo aumento de massa muscular e da AST do 

músculo gastrocnêmio. Como segunda explicação, o efeito supressor que os GC 

possuem sobre a testosterona, favorecendo assim a atrofia muscular, parece ser 

minimizado após a administração concomitante de testosterona, revertendo-se 

completamente a perda de massa muscular já em 1 dia ou ao longo de 7 dias. Tal 
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fenótipo pode ser resultado da normalização da expressão de RNAm para a E3 ligase 

MAFbx, que se apresenta aumentada após administração isolada de dexametasona 

(Zhao e cols., 2008). 

Cabe ressaltar que a interação entre corticosterona e testosterona 

também pode se estender a outros fatores, como a miostatina, a qual é uma potente 

inibidora da síntese protéica (McPherron e cols., 1997) e capaz de ser inibida pela 

testosterona (Kovacheva e cols., 2010). Dessa forma, a diminuição de testosterona 

decorrente da PSP poderia favorecer o aumento da miostatina e sua ação ser 

desempenhada a partir da inibição da via PI3K-Akt (McFarlane e cols., 2006). Em 

primeiro plano, a administração de dexametasona em animais com deleção do gene de 

miostatina não promove atrofia muscular (Gilson e cols., 2007), sugerindo exatamente 

que esse fator pode ser requerido para promoção da atrofia muscular, destacando 

ainda mais a integração de diversos hormônios. 

Embora não tenha sido dosado por nós nesse estudo, Everson e Crowley 

(2004) evidenciaram que a PS total por longo período resultou em diminuição das 

concentrações de IGF-1. Esse fator de crescimento é apontado como um dos principais 

reguladores do crescimento celular, ativando a via mTOR, a qual modula importantes 

genes envolvidos no controle do tamanho celular, biogênese ribossomal (p70S6k) e 

fatores envolvidos na iniciação da tradução protéica (eIF4E) (Shah e cols., 2000). 

Assim, a diminuição do IGF-1, que pode ser decorrente do aumento da secreção de 

corticosterona, ou miostatina, diminuiria o sinal de síntese protéica e favoreceria a 

ativação da proteólise muscular. 

 

7.2 Privação de sono paradoxal e regeneração muscular: Caracterização das 

hipóteses 

  Uma vez estabelecido os efeitos da PS no músculo TAS de ratos, 

evidenciando de fato o sinal atrófico induzido à essa musculatura, fornecemos o 
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primeiro dado indicando que, de fato, a fisiologia muscular em ratos é prejudicada em 

decorrência do débito de sono (Dattilo e cols., 2011). 

A importância do sono para a recuperação muscular é de conhecimento 

geral da população, mas esse fenômeno nunca foi demonstrado na literatura. Sendo 

assim, Dattilo e cols. (2011) associaram pela primeira vez esses dois fatores, 

postulando que a recuperação muscular poderia ser fortemente prejudicada na 

ausência ou diminuição do tempo de sono diário. Assim como demonstrado em nossos 

resultados, embora os mesmos necessitem de exploração mais profunda, a hipertrofia 

da miofibra do TAD se tornou prejudicada no grupo D-RB96, indicando prejuízo na sua 

recuperação.  

O protocolo PSP realizado neste estudo foi por curto período de tempo 

quando comparado com o protocolo de Everson e Crowley (2004), o que nos permitiu 

verificar somente parte do processo de recuperação da fibra muscular. Para avaliar de 

maneira mais adequada esse processo, a partir da técnica de lesão utilizada por nós, o 

protocolo deveria ser estendido até 21 dias para melhor identificação de todos os 

processos de regeneração (Myabara e cols., 2006, 2005). 

De acordo com as etapas de regeneração da musculatura após a indução 

da lesão, nosso estudo foi capaz de realizar a PSP somente no período teórico final da 

indução de necrose das miofibras e inicial de todas as etapas de ativação, proliferação 

e diferenciação das células satélites e maturação dos mioblastos. Com os parâmetros 

analisados por nós, era esperada a ausência de diferenças significantes na AST das 

miofibras entre os animais dos grupos D-PSP e D-CTRL . O sétimo dia após a indução 

da lesão (72 horas de recuperação + 96 horas de período de sono ou PSP), de acordo 

com as etapas do processo de regeneração muscular, seria a fase final da proliferação 

das células satélites, onde o crescimento da miofibra se tornaria menos evidente. 

Entretanto, embora não tenham sido realizadas análises adicionais, nossa discussão se 

torna muito especulativa, mas de forma estruturada para nos permitir o delineamento de 

novos experimentos e ampliação da linha de pesquisa. 
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Levando em consideração que a PSP induz aumento muito rápido de 

corticosterona, o mesmo pode ser um importante gatilho para o desenvolvimento de 

desordens hormonais que permitam, primeiramente, que as etapas iniciais da 

regeneração muscular se tornem prejudicadas. Levando em consideração que logo em 

24 horas há rápida queda de testosterona, com padrão inverso ao da corticosterona 

(Andersen e cols., 2005), a etapa de sinalização da ativação das células satélites 

mediada por esse hormônio pode estar diminuída, já que o mesmo desempenha tal 

papel (Joubert e Tobin, 1995). Além do mais, como alguns estudos demonstram que os 

efeitos dos GC na musculatura se tornam suprimidos a partir da co-administração de 

testosterona (ex.: redução da massa muscular e expressão de RNAm para síntese de 

MAFbx), essa associação se torna ainda mais pertinente (Zhao e cols., 2008). 

Assim como proposto por Everson e Crowley (2004), a redução dos níveis 

de IGF-1 em decorrência da PS pode, por sua vez, prejudicar as etapas iniciais da 

regeneração muscular, diminuindo a capacidade de proliferação e diferenciação das 

células satélites e fusão dos mioblastos (Vandenburgh e cols., 1991). Ressalta-se 

também que o período de PSP por 96 horas pode ter acometido exatamente as etapas 

de proliferação das células satélites e diferenciação celular. Além do mais, o IGF-1 

também permite ativação da via PI3K-Akt, sendo a Akt também envolvida na 

diferenciação miogênica, o que sugere o IGF-1 como regulador da sobrevivência da 

célula (Lawlor e cols., 2000). 

Por outro lado, analisando a capacidade que os GC possuem sobre a 

sinalização da miostatina, é possível que a mesma se torne positivamente regulada ao 

longo do período de PSP (Gilson e cols., 2007). Uma vez esse fato estando presente, a 

maior expressão de miostatina é fator inibidor da proliferação das células satélites, 

prejudicando assim o início da etapa de regeneração muscular (McPherron e cols., 

1997). A relação entre GC e miostatina foi reforçada na literatura a partir dos achados 

de Gilson e cols. (2007), sugerindo que a deleção do gene de miostatina reverte por 

completo os efeitos atróficos mediados pela dexametasona. É fundamental ressaltar 

que a testosterona é um importante inibidor da expressão da miostatina que, por estar 
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diminuída na condição de PSP, poderia favorecer a maior expressão de miostatina 

(Kovacheva e cols., 2010). 

Com base nesses princípios e limitação do tempo de PSP utilizando nesta 

pesquisa, o delineamento do grupo experimental D-RB96 foi estrategicamente 

realizado. Tal conduta foi tomada não somente para avaliar os efeitos fisiológicos que o 

sono poderia desempenhar após o período de privação, mas também como seria o 

comportamento da musculatura após mais 4 dias de recuperação, totalizando assim 11 

dias após a indução da lesão. Assim, o grupo D-RB96 apresentou menor AST das 

fibras do TAD, sugerindo que a PSP prévia prejudicou a hipertrofia das fibras do TAD 

no 11o dia. Então, é possível que a PSP realizada a partir do terceiro dia de indução da 

lesão tenha prejudicado principalmente todas as etapas da regeneração que envolvem 

as células satélites, pois mesmo quando normalizado os parâmetros hormonais e, 

possivelmente, a sinalização anabólica, a miofibra não se desenvolveu de maneira 

similar ao grupo D-CTRL. 

É prudente ressaltar que, para compreensão dos mecanismos envolvidos 

na atrofia muscular e prejuízo da sua recuperação após a PS, investigações futuras se 

tornam necessárias. Além da necessidade de maior exploração dos eventos 

intracelulares presentes nessa musculatura, o isolamento do fator estresse associado 

ao método de PSP, para então avaliar o real efeito do sono, é fundamental. Também 

podemos destacar a possibilidade de elaboração de estratégias farmacológicas e não-

farmacológicas para minimização desses efeitos e, dentro do possível, extrapolar tais 

dados para seres humanos que apresentam débito de sono crônico. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A partir dos dados apresentados, foi possível concluir que PSP por 96 

horas induz atrofia do músculo TA, sendo esse fato associado com a diminuição de 

testosterona e aumento de corticosterona, não existindo recuperação da musculatura 

após o período de rebote. Além disso, a PSP prejudica a hipertrofia das fibras do 

músculo TAD, sugerindo que essa condição experimental pode interferir nas etapas de 

sinalização das células satélites, síntese e degradação protéica. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1 

Carta de aprovação do Comitê de Ética 
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ABSTRACT 

Introduction: Paradoxical sleep deprivation (PSD) in rats is able to induce reductions in 

body mass and body fat, due to increased secretion of pituitary-adrenal axis hormones. 

Considering that PSD is also associated with a decrease in anabolic hormones, skeletal 

muscle can also be strongly influenced, causing atrophy damaging its recovery after a 

lesion. Objectives: To evaluate body mass, hormone profile and tibialis anterior (TA) 

muscle histomorphometry after cryolesion or no damage. Method: To achieve the 

proposed objectives, two experiments were conducted. In the first, 3-month-old male 

Wistar rats (9 to 10 per group) were subjected to 96 hours of PSD (PSD group) or 96 

hours of sleep (CTRL group). In the second experiment, 3-month-old male Wistar rats (8 

to 9 per group) were first subjected to cryolesion and then divided in the following 

groups: PSD for 96 hours (Group D-PSD) or sleep for 96 hours (D-CTRL group); or 2) 

PSD for 96 hours followed by 96 hours of sleep ad libitum (sleep rebound – D-RB group) 

or sleep for 192 hours (D-CTRL-RB group). Blood corticosterone and testosterone levels 

and TA muscle histomorphometry were determined, both in damaged and healthy 

muscles. Results: In experiment 1, we observed reductions in body mass, muscle mass 

and cross-sectional area of TA in the PSD group, and increased levels of corticosterone 

and decreased levels of testosterone. In the second experiment, the histomorphometry 

of the TA not damaged and the hormonal parameters of D-PSD group were similar to 

experiment 1, while the TA damaged showed decreases in its mass in comparison to D-

CTRL and D-CTRL-RB groups. Although the cross-sectional area of the damaged area 

was lower compared to healthy TA on the D-PSD group, it was not different from the 

damaged TA of CTRL-D group. However, the D-RB group presented the TA mass and 

AST significantly higher than the PSD-group, but lower than the D-CTRL-RB and D-RB 

groups. Conclusion: PSD is associated with TA atrophy and impaired ability to recover 

from damage induced by cryolesion, possibly because of hormonal responses 

associated with PSD. 
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