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RESUMO 

 

 O envelhecimento é acompanhado de uma diminuição progressiva na 

capacidade fisiológica, o que torna o organismo mais sensível a eventos estressores. 

Alterações orgânicas e funcionais são observadas com o avanço da idade. O prejuízo 

da memória observado nessa fase da vida é agravado pelas doenças 

neurodegenerativas associadas ao envelhecimento. Distúrbios de sono também são 

freqüentes em idosos, que têm um sono mais fragmentado e menos reparador. A 

associação entre a perda de sono e prejuízos cognitivos tem sido observada em 

estudos com humanos e em modelos animais. Mecanismos intracelulares têm sido 

investigados buscando uma compreensão exata das causas das alterações 

observadas com o envelhecimento e de sua maior susceptibilidade a eventos 

estressores. O objetivo principal deste estudo foi avaliar os efeitos do avanço da idade 

e da restrição crônica de sono em parâmetros de sono e de sinalização celular e foi 

composto de duas partes: Parte I - Avaliar as alterações no padrão de sono de animais 

senescentes durante uma condição crônica de restrição de sono. Parte II – Avaliar os 

efeitos da restrição crônica de sono na sinalização de cálcio e morte celular na 

formação hipocampal de animais jovens e senescentes. A análise do registro 

eletrocorticográfico mostrou que animais senescentes têm uma capacidade reduzida na 

recuperação do sono durante um protocolo estendido de restrição de sono. O 

envelhecimento também promoveu alterações na sinalização celular na formação 

hipocampal, pois animais senescentes apresentaram uma resposta diminuída à 

estimulação glutamatérgica e ao protonóforo, FCCP, que libera cálcio mitocondrial. O 

aumento de Ca2+ citosólico foi menor nesses animais quando comparados aos animais 

jovens. Por outro lado, a medida indireta do Ca2+ de estoques sensíveis à tapsigargina 

(tal como o retículo endoplasmático), não sofreu variação em nenhum dos grupos 

pesquisados. A restrição crônica de sono promoveu aumento tanto no conteúdo de 

Ca2+ citosólico quanto no conteúdo de Ca2+ mitocondrial de animais senescentes, 

sem alteração na medida indireta de Ca2+ reticular. Houve um aumento de núcleos 

apoptóticos somente em animais senescentes, de ambos os grupos (restritos ou não 

de sono). No entanto a restrição de sono promoveu um aumento na variabilidade, com 

alguns animais apresentando mais núcleos apoptóticos do que os que não foram 

restritos de sono. Não foram observadas alterações na expressão da proteína Bcl-2 no 



 

hipocampo de nenhum dos grupos pesquisados. No entanto, houve uma diminuição na 

expressão da proteína no hipotálamo de animais senescentes. Nossos resultados 

indicam que o envelhecimento além de promover alterações na homeostase do cálcio 

torna o organismo mais susceptível a condições adversas (restrição de sono). As 

alterações observadas na sinalização de cálcio com o envelhecimento, especialmente 

durante a estimulação glutamatérgica e com o FCCP, foram modificadas pela restrição 

crônica de sono. Essas alterações na homeostase de cálcio observadas com o 

envelhecimento podem levar a um aumento da vulnerabilidade celular que por sua vez 

contribui para um maior estresse e morte celular. Em conjunto os resultados indicam 

que o envelhecimento e a restrição de sono podem ocasionar desequilíbrios na 

homeostase do cálcio intracelular contribuindo para alterações em sua sinalização e/ou 

na indução de morte celular. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Aging leads to a progressive decrease in physiological capacity and increased 

vulnerability to respond to environmental stresses. Organic and functional alterations 

are frequently observed in advanced age. Memory impairment observed in this period is 

increased due to age-associated neurodegenerative diseases. Sleep disorders are also 

frequently observed in the elderly that have fragmented and less restorative sleep. The 

association of sleep loss and cognition impairment has been observed in human and 

animal model studies. Intracellular mechanisms have been studied to help elucidate 

age-associated alterations and the reason for high vulnerability related to stress 

conditions. The aim of this study was to evaluate the effect of age and chronic sleep 

restriction in the sleep parameters and cellular signaling, being composed by two parts: 

Part I - To evaluate the sleep pattern alterations in aged animals during a chronic sleep 

restriction protocol. Part II - To evaluate the effect of chronic sleep restriction in calcium 

signaling and cell death in the hippocampal formation of young and aged animals. The 

electrocortigram analysis showed that the aged animals had impairment in sleep 

recovery during the extended sleep restriction protocol. Aging also induced calcium 

signaling alterations in the hippocampal formation, since the aged animals had 

decreased response after glutamate stimulation and protonophore FCCP addition, that 

to release Ca2+ from mitochondria. The citosolic calcium increase was smaller than 

young animals. In the other side, the calcium release from thapsigargin-sensitive stores 

(as endoplasmic reticulum) did not suffer alteration in any of the groups. Chronic sleep 

restriction induced increase in the citosolic and mitochondrial calcium in the aged 

animals, without alterations in the endoplasmic reticular calcium. The increase in 

apoptotic nuclei was observed only in aged rats of both groups. However, there was 

more variability in the quantity of apoptotic nuclei in the sleep restricted group. 

Expression of Bcl-2 protein did not suffer alteration with aging in any of the groups. 

However, the expression in this protein was reduced in hypothalamus of aged rats. Our 

study indicated that aging promotes alterations in calcium homeostasis. Besides that, 

the aged-impairment observed in calcium signaling may be changed by chronic sleep 

restriction. These aged-alterations in calcium homeostasis may increase the cellular 

vulnerability and contribute to more stress and cell death. Our data indicate that calcium 



 

homeostasis imbalance induced by aging and sleep restriction may contribute to 

calcium signaling dysfunctions and/or cell death induction. 
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1.0. INTRODUÇÃO 
______________________________________________________________________ 

 

 

1.1. SONO 

 

Por que nós dormimos? Quanto de sono é essencial para que nosso organismo 

seja restaurado após um período de vigília? Estas são algumas das questões 

frequentes entre os estudiosos de sono. O sono é considerado essencial para a 

manutenção da vida, desde que estudos em animais mostraram que a privação total de 

sono (entre 2 e 3 semanas) ou parcial (entre 4 e 6 semanas) induz a morte em 

roedores (Rechtschaffen e cols., 1983; Everson e cols., 1989; Rechtschaffen e 

Bergman, 1995). Por motivos óbvios, relatos de morte de seres humanos após privação 

de sono (PS) prolongada são descritas apenas em torturas ocorridas durante as 

guerras (Coren, 1996). No entanto, apesar do mecanismo exato de morte 

desencadeada pela PS não ser conhecido, conclui-se que seria uma somatória entre 

um colapso do sistema vascular, alterações hormonais e do metabolismo energético, 

diminuição da resposta imunológica e estresse oxidativo (Frank, 2006).  

Inicialmente, a manutenção da vigília por 2 a 3 semanas em animais leva a uma 

síndrome caracterizada por aumento da ingestão de comida, perda de peso, aumento 

do gasto energético e declínio progressivo da temperatura corporal até chegar na morte 

do animal (Rechtschaffen e cols., 1983; Everson e cols., 1989; Rechtschaffen e 

Bergman, 1995). Em seres humanos, muitos são os estudos que descrevem os efeitos 

negativos da PS no organismo. A perda de sono leva a alterações de humor 

(irritabilidade, depressão), desconfortos físicos (dores de cabeça, náuseas), alterações 

endócrinas, maior susceptibilidade às infecções, ganho de peso, déficits cognitivos e 

aumento de riscos de eventos cardiovasculares (Costa, 1996; Bonnet e Arand, 2003; 

Knutson e cols., 2007; Palma e cols., 2007; Zisapel, 2007; Balkin e cols., 2008). A 

maioria dos estudos na área de sono mostra alterações decorrentes de privações 

curtas (1-5 dias). Entretanto, os efeitos da restrição crônica de sono impostas pelo 

estilo de vida da sociedade atual merecem uma atenção especial. Evidências 

experimentais mostram que a diminuição de sono aumentaria o risco no 

desenvolvimento de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares (Van Cauter e 



 

cols., 2007; Patel, 2009; Gangwisch, 2009; Sasanabe e Shiomi, 2009; Ayas e cols., 

2003; Vgontzas e cols., 2009ab). A revisão de Gallichio e Kalesan (2009) ressalta que 

durações reduzidas (< 7 horas) ou aumentadas (> 9 horas) de sono estão associadas a 

um aumento da mortalidade. Apesar de se considerar que os indivíduos que 

apresentam durações aumentadas ou diminuídas de sono sejam mais depressivos ou 

tenham uma saúde mais frágil, os mecanismos envolvidos entre duração de sono e 

mortalidade não são bem conhecidos.  

O sono é um estado comportamental complexo que tem suscitado muitas 

pesquisas e discussões. É considerado um estado ordinário de consciência, 

complementar ao da vigília, em que há repouso normal e periódico, caracterizado, tanto 

no ser humano como em outros animais superiores, pela suspensão temporária da 

atividade perceptivo-sensorial e motora voluntária. No entanto, é um processo ativo que 

envolve inúmeros mecanismos fisiológicos e comportamentais em vários sistemas e 

regiões do sistema nervoso central (SNC). A identificação de dois estados distintos do 

sono baseia-se principalmente na dessincronização (alta freqüência e baixa voltagem) 

(sono REM - “Rapid Eyes Movement”) e na sincronização da atividade elétrica cerebral 

(não-REM/NREM). Em animais, o termo sono paradoxal é utilizado por alguns autores 

para identificar o sono REM e o termo sono de ondas lentas para identificar o sono 

NREM (Andersen e cols., 2008; 2009, Machado e cols., 2005; 2006).  

 

 Em humanos, é feita uma subdivisão do sono NREM em estágios de acordo 

com suas características eletrofisiológicas, que por sua vez também indicam a 

profundidade do sono (Rechtschaffen e Kales, 1968):  

 

 Estágio 1 (2-5% do sono total): considerado como um estado de transição entre 

o sono e a vigília, é possível observar o desaparecimento do ritmo alfa (), 

presente na vigília, uma atenuação da atividade elétrica cerebral e a 

manifestação de ondas de menor freqüência. 

 Estágio 2 (45-55%): o sono está se aprofundando e a atividade elétrica vai se 

tornando sincronizada, com aparecimento de ondas agudas do vértice, fusos do 

sono (ritmo ) e complexo K. 



 

 Estágio 3 (8%): o sono nesse momento é considerado como profundo e é 

chamado sono de ondas lentas ou sono delta (); observa-se de 20-50% de 

ondas  com amplitude superior a 75V. 

 Estágio 4 (10-15%): assim como o estágio 3 é considerado sono de ondas lentas 

ou sono delta; a freqüência de ondas  com amplitude superior a 75V é acima 

de 50%.  

 

O sono REM (20-25%) é caracterizado pela presença de movimentos oculares 

rápidos, dessincronização da atividade elétrica cortical com presença de ondas em 

dente-de-serra (ondas com freqüência de 2-6 Hz) e atonia muscular. 

 

A divisão mais aceita para o ciclo vigília-sono nos animais é a seguinte 

(Andersen e cols., 2001):  

 Vigília atenta ou ativa - alta freqüência (30-40 Hz) e baixa amplitude do 

eletrocorticograma (ECoG); presença de ondas ou ritmo teta (); acompanhado 

por um acentuado tônus muscular 

 Vigília relaxada ou quieta - desaparecimento por alguns segundos das ondas  e 

aparecimento de ondas  de alta voltagem e baixa freqüência. 

 Sono sincronizado ou sono de ondas lentas (SOL) ou (NREM) (fases SSI, SSII e 

SSIII) - o aumento da atividade  indica que o rato está adormecendo; 

predominância de fusos de sono (potenciais de alta freqüência - 12 a 25 Hz) 

indica a fase SSI do sono de sincronizado. Na fase SSII, ocorre presença de 

ondas  acopladas ou não aos fusos; e na fase SSIII, os fusos cessam e é 

possível observar somente ondas . Alguns autores fazem uma subdivisão do 

sono sincronizado/SOL em baixa e alta amplitude (Mendelson e Bergmann, 

1999; Machado e cols., 2005), mas a maioria apresenta como SOL (Clément e 

cols., 2003; Murillo-Rodriguez e cols., 2004; Papale e cols., 2005; Andersen e 

cols., 2008; Dash e cols., 2009). 

 Sono pré-paradoxal ou fase intermediária - fase muito curta, que antecede o 

sono paradoxal e é caracterizada pela presença de fusos no neocórtex e ondas 

 no hipocampo. 



 

 Sono paradoxal ou REM - assim como no homem, essa fase do sono aparece 

após o sono de ondas lentas e é caracterizado por uma dessincronização da 

atividade cortical de regiões mais frontais e pela presença de ondas  no 

hipocampo e no núcleo ventrolateral do tálamo. As vibrissas se movimentam, 

assim como a cabeça e os olhos. Como observado no homem ocorre atonia 

muscular. 

 

A FIGURA 1 mostra uma representação relativa (porcentual) da quantidade de 

vigília, de SOL (NREM) e paradoxal (REM) do rato durante 24 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da sensação de bem-estar promovida por uma boa noite de sono, 

diversas funções têm sido atribuídas a esse estado tão essencial às nossas vidas. 

Restauração do organismo, conservação de energia, termorregulação, remoção de 

radicais livres, regulação do sistema imunológico, consolidação da memória e 

“homeostase sináptica” são as mais citadas pela literatura (Horne e McGrath, 1984; 
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FIGURA 1. Representação relativa (porcentual) da quantidade de 
vigília, de SOL (NREM) e paradoxal (REM) do rato durante 24 horas. A 

vigília predomina no período escuro e o sono durante o período claro, 

porém o rato dorme ao longo de todo o período. Fonte: Andersen e 

Hoshino (2008). 



 

Vertes, 1986; Gudewill e cols., 1992; Reimund, 1994; Toth, 1995; Lancel e cols., 1996; 

Rechtschaffen, 1998; Tononi e Cirelli, 2003; Steriadi e Timofeev, 2003; Brankačk e 

cols., 2009). Entretanto, apesar da diversidade de funções atribuídas ao sono, os 

mecanismos envolvidos nessas prováveis funções são pouco conhecidos.  

 

1.2. SONO E MEMÓRIA 
 

A sociedade atual dorme pouco para ter mais tempo disponível para o 

trabalho e/ou lazer. Este aparente descaso com o sono tem justificado as inúmeras 

investigações sobre a função do sono na consolidação da memória e 

conseqüentemente na aprendizagem. A hipótese inicial proposta por Jenkins e 

Dallenbach (1924)1 era a de que o sono protegia a memória por impedir 

temporariamente o cérebro de receber estímulos sensoriais externos. Desta forma a 

informação poderia ser processada enquanto dormimos. Nesta hipótese, o sono teria 

apenas uma função passiva. Entretanto, anos se passaram e diversos estudos têm 

sido desenvolvidos, inclusive no tocante aos mecanismos celulares, confirmando que o 

sono não é apenas um estado de “inibição cortical difusa” que se supunha inicialmente 

e que possui um papel muito mais ativo para o organismo e para o processamento das 

informações (Steriadi e Timofeev, 2003; McDermot e cols., 2006; Ellenbogen e cols., 

2009). Apesar dos resultados controversos, a PS em humanos leva a déficits 

cognitivos, com relatos de prejuízos na aprendizagem motora, na velocidade da 

resposta psicomotora, na atenção executiva e vigilante, na memória declarativa e 

operacional (Walker e Stickgold, 2004; Ellenbogen e cols., 2006; Bank e Dinges, 2007; 

Lim e Dinges, 2008; Gohar e cols., 2009; Goel e cols., 2009). Estudos em animais 

sugerem que a PS pode prejudicar todas as fases de aprendizagem e formação de 

memória (aquisição, consolidação e evocação) (Bueno e cols., 1994; Perry e cols., 

2008), sendo a memória espacial a mais afetada (Beaulieu e Godbout, 2000; Alvarenga 

e cols., 2008; Li e cols., 2009; Hagewoud e cols., 2009; Ward e cols., 2009ab; Brankačk 

e cols., 2009). 

                                                
1 apud in: Ficca G, Salzarulo P. What in sleep is for memory.  Sleep Med. 2004;5(3):225-30. 



 

McDermott e colaboradores (2003) observaram que a PS diminuiu a 

excitabilidade da membrana de neurônios piramidais da região CA1 do hipocampo. 

Houve uma inibição da potenciação de longo prazo (LTP) dos neurônios granulares e 

piramidais e um prejuízo em uma tarefa hipocampo-dependente. A LTP parece ser um 

mecanismo importante para o armazenamento da informação de longa duração e 

consiste de um aumento de longa duração na eficácia (força) sináptica induzida por 

uma breve estimulação tetânica de aferentes pré-sinápticos (Bliss e Collingridge, 1993; 

Bliss e cols., 2007). Mais recentemente, McDermott e colaboradores (2006) estudaram 

os mecanismos envolvidos com essas alterações e propuseram que a menor 

expressão de receptores glutamatérgicos (NMDA) na superfície de membrana da 

sinapse colateral de Schaffer seriam os responsáveis. A redução da função do receptor 

AMPA também foi observada em hipocampo de camundongos PS por 12h (Hagewoud 

e cols., 2009). Foi observada alteração na fosforilação da subunidade GluR1 do 

receptor AMPA, sendo que a fosforilação diminuída do sítio da Serina 845 nessa 

subunidade diminui a sua incorporação no receptor AMPA na membrana plasmática e 

prejudica memória hipocampo-dependente (Hagewoud e cols., 2009). O glutamato é o 

principal neurotransmissor responsável pela LTP e tanto o receptor NMDA quanto o 

receptor AMPA participam desse mecanismo celular. A estimulação dos receptores 

AMPA promove um desbloqueio do canal iônico associado ao receptor NMDA, 

permitindo uma entrada maciça de cálcio na célula pós-sináptica (Kullman e cols., 

2007). A LTP está presente nas principais vias do circuito hipocampal: via perforante, a 

via das fibras musgosas e a via das colaterais de Schaffer. Esta última via por sua vez, 

são projeções de neurônios piramidais da região CA3 para a camada da região CA1 

(Bliss e cols., 2007; Osten e cols., 2007). 

Alguns núcleos envolvidos na regulação do ciclo vigília-sono mantêm uma 

relação anatômica com o hipocampo. O núcleo Reuniens que inerva a região CA1 

recebe informações provenientes da formação reticular do tronco encefálico (Krout e 

cols., 2002). Neurônios dessa região formam o sistema ativador reticular ascendente 

(SARA), que é muito importante para a manutenção da ativação cortical e do alerta 

comportamental. O locus coeruleus e o núcleo da rafe inervam diretamente a região 

CA1 e fazem parte desse sistema. As projeções noradrenérgicas do locus coeruleus 

mantém a ativação cortical, por meio de projeções que saem desse núcleo em direção 

ao prosencéfalo e córtex cerebral (Hipólide, 2008). Entretanto, apesar da atividade 



 

noradrenérgica ser bastante diminuída durante o sono (REM e NREM) não é 

necessária para a indução da vigília (Miller e Callaghan, 2006; Hipólide, 2008). A 

atividade serotoninérgica do núcleo dorsal da rafe também sofre diminuição durante o 

sono (REM e NREM), exibindo maior taxa de disparo durante a vigília. O núcleo dorsal 

da rafe também envia projeções para o prosencéfalo e o córtex.  

O hipocampo ou Corno de Ammon é uma estrutura importante para o 

processamento da memória espacial e episódica (Eichenbaum, 1997). Juntamente com 

o neocórtex parece cooperar na consolidação de memórias recentes (de curto prazo) 

para a memória de longo prazo (Squire, 1992; Horel, 1994; Henke e cols., 1997; 

Knowlton e Fanselow, 1998). O termo consolidação refere-se ao processo pelo qual 

memórias novas são gradualmente transformadas de um estado inicialmente lábil, para 

um estado mais permanente, onde ela pode ser estabilizada ou fortalecida. Esta 

memória de longo prazo divide-se em memória declarativa e não-declarativa, sendo a 

memória episódica e a memória semântica uma subdivisão da memória declarativa 

(Bailey e cols., 1996; Tulving e Markowitsch, 1998). A classificação da memória de 

longo prazo encontra-se didaticamente descrita no Quadro 1. A memória episódica 

refere-se ao armazenamento de informações pessoais, ocorridas em um lugar e num 

tempo particulares, que permite ao indivíduo lembrar-se de eventos dos quais 

participou no passado. A memória semântica capacita o indivíduo a adquirir 

conhecimento factual do mundo, relacionado com o significado das palavras e 

conceitos, possuindo um conhecimento impessoal de fatos relevantes (Oliveira e 

Bueno, 1993; Tulving e Markowitsch, 1998).  

 



 

Quadro 1 - Classificação didática e definição da memória de longo prazo 
 
Memória de longo prazo 
 

 
Definições 

 
 

Memória explícita ou         
declarativa 

Recordação consciente de experiências prévias; habilidade de  

armazenar, recordar ou reconhecer conscientemente fatos e 

acontecimentos, trazendo à mente verbalmente ou em forma  

de imagem (Oliveira e Bueno, 1993; Xavier, 1993; Squire e Zola,  

1996; Stark, 2007) 

 
 
Memória implícita,  
de procedimento ou 
não-declarativa 

Mudanças no desempenho ou comportamento, produzidos  

por experiências prévias, em testes onde não se requer  

alguma recordação consciente ou intencional daquelas experiências.  

Isto quer dizer que a capacidade de adquirir gradualmente uma  

habilidade percépto-motora ou cognitiva ocorre através da  

exposição repetida a uma atividade específica que segue regras  

constantes (Oliveira e Bueno, 1993; Xavier, 1993; Squire e Zola,  

1996; Stark, 2007). 

 

 

1.3. FORMAÇÃO HIPOCAMPAL 

 

O termo hipocampo deriva do grego hippos (= cavalo) e kampi (= curva), 

sendo que esse formato curvado em secções coronais do cérebro humano assemelha-

se a um cavalo-marinho. No rato localiza-se abaixo do corpo caloso e acima (porção 

septal) e ao lado (porção temporal) do tálamo. O formato em C alcança desde a região 

septal (porção rostro-dorsal ou septal) até a parte medial do lobo temporal (porção 

caudo-ventral). O hipocampo compõe com o giro denteado (GD), o córtex entorrinal 

(CE) e o complexo subicular (CS) a formação hipocampal (Amaral e Witter, 1989; 

Amaral e Lavenex, 2007). De acordo com Lorente de Nó (1934)2, o hipocampo 

propriamente dito divide-se em três áreas: CA1, CA2, CA3 e CA4. A região CA2 possui 

células piramidais grandes semelhantes à região CA3, mas diferente dessa região e 

semelhantemente a área CA1, não é inervada pelas fibras musgosas do giro denteado. 

Essas regiões são compostas pelas camadas: Estrato oriens, células piramidais, 

estrato radiado e estrato lacunoso-molecular. A região CA3 tem outra camada, 
                                                
2 apud in:   Amaral D, Lavenex R. In: Per Andersen, Morris R, Amaral D, Bliss T, O’Keefe J. The 

Hippocampus  Book. Oxford University Press, 2007. p.37-114. 



 

denominada de estrato lúcido, que contem as fibras musgosas e fica acima da camada 

celular principal (células piramidais). O estrato radiado é a área de conexão CA3-CA3 e 

CA3-CA1 (Colateral de Schaffer). O giro denteado é dividido em três camadas: 

molecular, granular e polimórfica, sendo que atualmente a área CA4 tem sido 

considerada como constituinte da camada profunda ou polimórfica do giro denteado 

(hilo do giro denteado) (Paxinos e Watson, 1998; Amaral e Lavenex, 2007).  

Tradicionalmente, a organização da formação hipocampal é reconhecida 

como sendo composta por uma seqüência de projeções unidirecionais (circuito tri-

sináptico) que vão do CE para as células granulares do GD por meio da via perforante. 

As células granulares do GD projetam-se para região CA3, via fibras musgosas. As 

células piramidais da região CA3 projetam-se para as células piramidais do CA1, via 

colateral de Schaffer CE  GD (sinapse 1); GD  CA3  (sinapse 2); CA3  CA1 

(sinapse 3)] (Amaral, 1978; Bayer, 1985; Amaral e  Witter, 1989; Amaral e Lavenex, 

2007). Entretanto, com a descoberta de projeções da região CA1 para o subículo e CE 

e de projeções do CE para o neocórtex, esse circuito tri-sináptico é considerado 

apenas uma parte da circuitaria funcional da formação hipocampal (Amaral e Lavenex, 

2007). Estudos anatômicos indicam que os axônios das células piramidais do CA3 

ramificam-se para o hilo e para camada molecular do GD (Ishizuka e cols., 1990; Li e 

cols., 1994). Na FIGURA 1 é possível observar um esquema da organização da 

formação hipocampal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As projeções do CE para o GD são predominantemente glutamatérgicas, 

mas além dessa inervação, o GD recebe projeções colinérgicas, provenientes do 

núcleo septal medial e que termina de forma difusa (Guedes e cols., 2006).  Por sua 

FIGURA 2. Representação esquemática da conexão entre córtex e formação 
hipocampal, ilustrando o circuito tri-sináptico (linha vermelha). Esse circuito é 

composto: pelas projeções do córtex entorrinal (EC) pela via perforante (PP) para a 

camada molecular do giro denteado (OML); pelas projeções das fibras musgosas 

(MF) das células granulares do giro denteado para o estrato lúcido (SL) da região 

CA3; e pelo sistema colateral de Schaffer (SC) que inerva os neurônios piramidais 

da região CA1. As demais siglas correspondem a: aferentes de associação (C/A) 

da fímbria/fórnix (F/F); projeções do subículo (SUB) para o EC e camada granular 

do giro denteado (GCL); hilo (H); fissura hipocampal (HF) e camada molecular do 

giro denteado (IML). Traduzido do artigo de Morrison e Hof (1997). 



 

vez, as projeções eferentes do GD para a região CA3, via fibras musgosas, liberam 

além do glutamato, zinco e ácido gama-amino-butírico (GABA) (Coulter, 2000; Nadler, 

2003; Gutiérrez e Heinemann, 2006). A região CA3, além de receber projeções 

excitatórias do GD, via fibras musgosas, recebe informações do córtex entorrinal (via 

perforante) e dos seus próprios neurônios. Esta rede extensiva de colaterais 

(associação comissural) leva ao postulado de que a região CA3 funcionaria como uma 

rede autoassociativa envolvida no armazenamento de memória e de evocação desta. 

Por outro lado, essa interconectividade parece tornar essa região mais excitável e 

susceptível a crises epileptiformes quando a inibição é suprimida (Kneisler e 

Dingledine, 1995; Batista e cols., 1998; Amaral e Lavenex, 2007). A região CA1 recebe 

informações excitatórias diretas de neurônios do CE (via perforante) além da região 

CA3. Outras aferências adicionais também são descritas provenientes do núcleo 

reuniens do tálamo (projeções aspartato/glutamatérgicas), do núcleo basolateral da 

amígdala, do septo (projeções colinérgicas), do locus ceruleus (projeções 

noradrenérgicas), do núcleo da rafe (projeções serotonérgicas) e da área tegmental 

ventral (projeções dopaminérgicas) (Bokor e cols., 2002; Vertes e cols., 2007; Osten e 

cols., 2007; Amaral e Lavenex, 2007).  

 

1.4. HIPOCAMPO, ESTRESSE E GLUTAMATO 
 

Diversos trabalhos têm demonstrado que o hipocampo é uma área vulnerável 

a eventos estressores. O estresse físico ou psicológico promove alterações na 

plasticidade sináptica, na morfologia dendrítica e constitui um fator importante na 

neurotoxicidade e na neurogênese (Watanabe e cols., 1992; McEwen e Sapolsky, 

1995; Magariños e McEwen, 1995; Gould e cols., 1998; Sapolsky, 2000). Prejuízos na 

indução de mecanismos sinápticos essenciais para a formação da memória e 

aprendizagem, dentre elas, a memória espacial, também já foram descritos (Kim e 

Diamond, 2002; Kim e Haller, 2007). O hipocampo possui alta densidade de receptores 

de glicocorticóides e parte dos efeitos estruturais e funcionais promovidos pelos 

hormônios esteróides no hipocampo deve-se aos aminoácidos excitatórios e à 

estimulação de receptores glutamatérgicos (McEwen e cols., 2002; Joëls e cols., 2004).  

O glutamato, o principal neurotransmissor excitatório, tem a sua liberação 

aumentada no hipocampo após a exposição a eventos estressores (Moghaddam, 



 

1993). A ação sinérgica dos glicocorticóides (corticosterona em ratos e cortisol em 

humanos) com o glutamato aumenta a toxicidade celular, promovendo efeitos 

deletérios no citoesqueleto e morte celular (Smith, 1996). Estudos indicam que o 

glutamato está envolvido na atrofia de espinhas dendríticas de neurônios piramidais da 

região CA3 e essa ação seria mediada por receptores NMDA (Magariños e McEwen, 

1995; Magariños e cols., 1996). Por sua vez, níveis elevados de glicocorticóides foram 

correlacionados positivamente com um aumento da morte celular na mesma área 

(Zhao e cols., 2007).  O glutamato participa ativamente das sinapses do circuito tri-

sináptico da formação hipocampal e do sistema ativador reticular ascendente. O seu 

papel na plasticidade neuronal tem sido bastante estudado, devido a sua participação 

tanto na LTP quanto na depressão de longo prazo (LTD) (Collingridge e cols., 2004). A 

plasticidade neuronal pode ser definida como mudanças adaptativas na estrutura e 

funcionamento de neurônios em resposta a mudanças do ambiente (Mattson, 2007). A 

LTP e a LTD são transformações na eficácia sináptica que refletem modificações 

celulares de longa duração que podem ocorrer nas sinapses glutamatérgicas. A LTD 

ocorre após estímulos de baixa freqüência promovidos pelos terminais pré-sinápticos e 

promove uma diminuição da eficácia sináptica; mecanismo que parece ser necessário 

para eliminação de sinapses incorretas e para o devido processamento da informação.  

O glutamato atua tanto em receptores ionotrópicos [“N-methyl-D-aspartate 

(NMDA), -amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid (AMPA), kainato”] 

quanto em metabotrópicos, acoplados à proteína G. Apesar do receptor NMDA ser o 

mais envolvido com a plasticidade neuronal, os outros receptores também participam 

da LTP (Sanderson e cols., 2008; Anwyl, 2009). Todos os receptores possuem 

subunidades, sendo as subunidades NR1, NR2A-D do NMDA, que é altamente 

permeável ao cálcio, GluR1-4 do receptor AMPA, GluR5-7, KA1-2 do receptor cainato, 

estes dois últimos são mais permeáveis ao sódio. Ambas as famílias dos receptores 

participam de todos os aspectos de uma sinapse excitatória, incluindo terminais pré e 

pós-sinápticos e os astrócitos, que participam juntamente com os neurônios na 

recaptação de glutamato por meio de um sistema sódio-dependente (Sheldon e 

Robinson, 2007; Fuller e cols., 2009). Os oligodendrócitos também possuem receptores 

de glutamato (Butt e cols., 2006). Resumidamente, a síntese do glutamato ocorre por 

meio da ação da glutaminase sobre a glutamina em mitocôndrias localizadas próximas 

dos terminais glutamatérgicos. Uma vez liberado pelos terminais nervosos além da 



 

recaptação neuronal, uma grande quantidade de glutamato liberado é captado pelas 

células da glia, onde é convertido em glutamina e reciclado novamente para os 

neurônios (Segovia e cols., 2001). Na FIGURA 3 tem-se uma representação 

esquemática da neurotransmissão glutamatérgica e processos relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Representação esquemática da neurotransmissão 
glutamatérgica e processos relacionados: 1) Síntese do glutamato (GLU) pela 

ação da glutaminase (Gln-ase) sobre a glutamina (GLN) proveniente dos 

astrócitos; 2) Armazenamento do glutamato em vesículas sinápticas; 3) Exocitose 

do glutamato; 4) Ativação dos receptores glutamatérgicos; 5) Recaptação do 

glutamato pelos transportadores de alta afinidade localizados nos astrócitos e 

terminais pré-sinápticos; 6) Síntese de glutamina por meio da ação da glutamina 

sintetase (Gln-s) sobre o glutamato. Traduzido do artigo de Segovia e cols. 

(2001). 
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O avanço da idade é um dos fatores que parece aumentar a susceptibilidade 

do hipocampo a eventos estressores e a mecanismos citotóxicos. O prejuízo na função 

hipocampal decorrente do processo de envelhecimento tem sido bastante estudado 

devido à doença de Alzheimer ser uma patologia associada ao envelhecimento e ter 

claras alterações macro e microscópicas no hipocampo (Faulstich, 1991; 

Vandermeeren e cols., 1993). Contudo, a maioria dos indivíduos idosos não tem 

demência e apresentam somente déficits cognitivos leves (Rosenzweig e Barnes, 2003; 

Morrison e Hof, 2007; Deary e cols., 2009). Mas diferenciar os efeitos do 

envelhecimento por si só daqueles associados às doenças observadas nesse período 

de vida, não é uma tarefa simples. Sabe-se que o envelhecimento torna o organismo 

mais sensível às situações adversas e com menor recurso homeostático. Mesmo no 

envelhecimento chamado de bem sucedido (Teixeira e Neri, 2008), o indivíduo tem que 

lidar com as limitações impostas pelo decorrer dos anos.  

 

1.5. ENVELHECIMENTO 

 

O processo de envelhecimento, que se inicia desde o nascimento, pressupõe 

que ocorra no organismo modificações biológicas, psicológicas e sociais. Estudos 

indicam a existência de mecanismos internos que determinam a senescência, a qual 

pode ser acelerada por fatores externos, que seriam cumulativos, tornando-a mal 

sucedida. Alguns fatores, tais como, tabagismo, alcoolismo, maus hábitos alimentares 

e horas inadequadas de sono estão relacionados a uma qualidade de vida pior e 

conseqüentemente a maior incidência de doenças e a redução na expectativa de vida. 

Inúmeras são as enfermidades associadas ao envelhecimento e uma das queixas mais 

freqüentes dos idosos é a dificuldade de manter uma boa noite de sono. Enquanto as 

mulheres queixam-se mais de insônia (Pires e cols., 2007), os homens apresentam 

uma maior prevalência de apnéia do sono (Block e cols., 1979; Martins e cols., 2007).  

No entanto, apesar de observarem alterações na qualidade e no padrão de 

sono de indivíduos idosos, existem diferenças entre aqueles que efetivamente se 

queixam de sono inadequado dos que apresentam uma qualidade de sono adequada. 

A análise do padrão de sono de indivíduos idosos, que não se queixam de alterações 

de sono, e de idosos insones mostra algumas diferenças durante o sono basal e após 



 

PS (Bonnet, 1986; Bonnet e Rosa, 1987). O critério de seleção utilizado para 

diferenciar os idosos não-insones foi baseado no tempo de sono (entre 6-9h) e na 

duração da latência (latência menor do que 30 minutos), e os que se consideravam 

insones crônicos, com tempo de sono entre 6-9h, mas latência maior do que 60 

minutos. O registro de sono basal dos indivíduos idosos insones mostrou que esse 

grupo apresenta menor eficiência de sono e uma redução no sono REM em 

comparação com o grupo de idoso não-insone (Bonnet, 1986). Interessantemente, o 

grupo de idosos sem queixas de sono apresentou maior porcentagem do estágio 2 do 

sono NREM (Bonnet e Rosa, 1987). Além de comparar o sono dos idosos (insones ou 

não), Bonnet e Rosa (1987) compararam com o sono de adultos jovens. O grupo jovem 

apresentou maior eficiência de sono em relação aos demais grupos (insones ou não) 

devido a maior porcentagem de SOL e menor latência de sono. Além disso, a 

porcentagem de sono REM desse grupo foi maior do que o do grupo de idosos 

insones.  

A recuperação do sono, após 64 de PS mostrou um padrão complexo, com 

indivíduos insones apresentando mais SOL dos que os não-insones no 1 dia de 

recuperação (Bonnet, 1986; Bonnet e Rosa, 1987). O grupo jovem apresentou menor 

porcentagem do estágio 2 do sono NREM em relação aos demais grupos (insones ou 

não). A latência para início do sono foi bastante semelhante, entre todos os grupos, em 

praticamente todos os dias de recuperação pós-64h de PS. A principal alteração 

observada no padrão de sono de indivíduos insones, durante os 4 dias de recuperação, 

foi a manutenção de níveis inferiores na porcentagem de sono REM (Bonnet, 1986). 

Em relação a latência de sono REM observou-se que em idosos não-insones ocorre 

uma redução no 1 dia de recuperação e no grupo de adultos jovens, no 2 dia. 

Interpreta-se que existiria uma maior pressão na geração do sono REM em indivíduos 

idosos, pois eles apresentam uma redução basal do SOL.   

De forma geral, os estudos demonstram que com o envelhecimento há uma 

superficialização do sono com uma maior fragmentação, além de um adiantamento de 

fase e um número maior de cochilos diurnos devido o sono noturno estar prejudicado 

(Bonnet e  Rosa, 1987; Bliwise, 2000; Avidan, 2005; Harrington e Lee-Chiong, 2007, 

Wolkove e cols., 2007). O sono superficial e fragmentado deve-se a um aumento da 

porcentagem dos estágios 1 e 2 do sono NREM, uma redução do sono de ondas lentas  

e um aumento da duração dos despertares após o início do sono (Bonnet e  Rosa, 



 

1987; Bliwise, 1993, 2000; Prinz, 2004; Espiritu, 2008). Há uma discreta redução do 

sono REM (períodos mais curtos e menor densidade), com uma mudança em sua 

proporção (aumento da duração no primeiro período de sono REM) (Ohayon e cols., 

2004).  

Modificações no padrão de sono basal de ratos senescentes também já 

foram descritas por alguns autores. No entanto, os resultados são um pouco 

conflitantes, pois dependem dos parâmetros de sono avaliados e da linhagem do rato 

investigada. Rosenberg e colaboradores (1979) observaram uma diminuição na 

porcentagem do tempo total de sono, do sono REM, da duração dos episódios de sono, 

um aumento do número de episódios (indicando sono fragmentado) em ratos F344. Por 

outro lado, Mendelson e Bergman (1999) observaram na mesma linhagem uma 

diminuição da latência de sono REM e da duração média dos episódios de sono.  

Apesar de não haver diferença na quantidade de sono NREM total, a subdivisão desse 

sono em baixa e alta voltagem indicou um prejuízo no último (Mendelson e 

Bergman,1999). A redução no sono REM foi observada em ratos Wistar (Van Gool e 

Mirmiran, 1983), assim como redução no sono NREM e REM em ratos F344 

(Shiromani e cols., 2000). Estudos pós-PS também indicam que animais senescentes 

tem uma menor porcentagem de sono durante a fase de recuperação (Shiromani e 

cols., 2000; Mendelson e Bergmann, 2000; Clément e cols., 2003).  



 

 

 

 

 
ALTERAÇÕES NO PADRÃO DE SONO 

DE ANIMAIS SENESCENTES 

 
AUTORES 

 

   Duração dos episódios de sono 

  Nº de episódios de sono 

  SREM 

 

 

Rosenberg e cols. (1979) 

  SREM Van Gool e Mirmiran (1983) 

  SNREM (período escuro) Naylor e cols. (1998) 

 = SNREM  

  SNREM (LS e HS1);  SNREM 

(HS2)  

  Duração dos episódios de sono 

 = SREM 

 

 

Mendelson e Bergman (1999) 

  SNREM 

  SREM 

 

Shiromani e cols. (2000) 

 = SNREM 

  Nº de episódios de sono 

 = SREM (24h);  SREM (período 

claro) 

   Nº de episódios de SREM 

   Duração dos episódios SREM 

 

 

 

Clément e cols. (2003) 

 = SNREM  

  Duração dos episódios de SNREM 

  Duração dos episódios de SREM 

 

Murillo-Rodriguez e cols. (2004) 

QUADRO 2.   Principais alterações observadas nos parâmetros de sono de 

animais senescentes descritas na literatura 



 

 

Em humanos é possível observar algumas prováveis causas dos prejuízos 

observados na qualidade do sono em idosos, como o uso maior de medicamentos e a 

presença de doenças como a depressão, apnéia do sono, Alzheimer e Parkinson 

(Wolkove e cols., 2007). Com o envelhecimento há uma diminuição na produção de 

determinados hormônios e mudanças no ritmo circadiano (Pandi-Perumal e cols., 

2002). A melatonina, um importante regulador do ciclo claro-escuro, tem seu pico de 

produção diminuído com o avanço da idade (Pandi-Perumal e cols., 2005). Uma 

modificação importante no ritmo circadiano de indivíduos idosos é o avanço de fase, 

onde eles tendem a dormir mais cedo e a despertar mais precocemente (Neubauer, 

1999). Modificações também são observadas em animais que apresentam uma 

diminuição da amplitude da distribuição circadiana da vigília e sono NREM e REM 

(Clément e cols, 2003). Mudanças no ritmo circadiano estão associadas a uma redução 

na qualidade do sono, a uma diminuição no estado de alerta e a um prejuízo no 

desempenho cognitivo (Van Someren e cols., 2002). No entanto, as razões para a 

ocorrência dessas alterações não é bem esclarecida, embora achados tais como, 

calcificação da glândula pineal, menor exposição à luz e degeneração da via retina-

núcleo supraquiasmático-pineal devem estar associados a tais prejuízos (Schmid e 

cols, 1994; Van Someren e cols., 2002; Wu e Swaab, 2005).  

Modificações no ritmo circadiano do sono também são observadas em 

indivíduos com doenças neurodegenerativas, sendo que em pacientes com a doença 

de Alzheimer a redução na secreção de melatonina é mais acentuada (Sken e cols., 

1990; Ferrari e cols., 2000). Além dessa observação, Ferrari e colaboradores (2000) 

verificaram aumento nos níveis séricos de cortisol em indivíduos idosos e 

principalmente em pacientes demenciados. De acordo com os autores, as alterações 

na secreção de melatonina e de cortisol refletem, respectivamente, um prejuízo na 

inervação adrenérgica da glândula pineal e uma perda do mecanismo de 

retroalimentação do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal (HPA). Entretanto, as 

mudanças observadas no funcionamento do eixo HPA têm um padrão heterogêneo, 

com alguns idosos mantendo o padrão observado em adultos jovens e outros 

apresentando mudanças substanciais com o envelhecimento (Ferrari e cols., 2000).  

Diversas são as hipóteses que buscam explicar os mecanismos do 

envelhecimento. Enquanto algumas teorias baseiam-se em uma senescência 



 

programada (Hayflick, 1965; 1968; Ahmed e Tollefsbol, 2001), outras afirmam que 

haveriam fatores aleatórios que promoveriam danos às células (Harman, 1956; Szilard, 

1959; Orgel, 1963; Hart e  Setlow, 1974). No entanto, as causas do envelhecimento 

parecem ser multifatoriais (Semsei, 2000). O estresse oxidativo tem sido sugerido 

como um fator estocástico no processo de envelhecimento, pois danos oxidativos de 

macromoléculas aumentam com a idade e levam a um declínio progressivo na função 

das células e tecidos (Harman, 2001; Frazzini e cols., 2006). A taxa de geração de 

espécies reativas de oxigênio (ERO), em diferentes espécies, está fortemente 

correlacionada com a idade, assim como a capacidade antioxidante está reduzida com 

o envelhecimento (Siqueira e cols., 2005; Singh e cols., 2008). Foi observado com o 

envelhecimento um aumento da peroxidação lipídica, da oxidação das proteínas e 

mutações cumulativas do DNA, principalmente do mitocondrial (Cortopassi e Arnhein, 

1990; Dröge e Schipper, 2007).  

O cérebro é um órgão particularmente vulnerável a essas espécies reativas. 

Ele obtém quase toda a sua energia da fosforilação oxidativa mitocondrial, que gera 

ATP ao mesmo tempo em que reduz o oxigênio molecular em água. Cerca de 20% do 

oxigênio consumido é utilizado pelo cérebro e calcula-se que 1% desse oxigênio gera 

radicais livres; que são definidos como átomos ou moléculas altamente reativos devido 

o não-emparelhamento de elétrons na última camada (orbital externo). A baixa 

quantidade de antioxidantes e a presença elevada de lipídios e ferro tornam o sistema 

nervoso mais susceptível aos danos promovidos pelas espécies reativas (Fernandez e 

cols., 2007). As ERO são produzidas em muitos compartimentos celulares durante a 

atividade de várias vias enzimáticas, no entanto, a principal organela responsável por 

sua formação é a mitocôndria. De acordo com a teoria proposta por Harman (1956; 

1972) as mutações geradas no DNA mitocondrial devido a exposição contínua de ERO 

seriam as responsáveis pelo declínio energético observado na senescência. A 

observação de que mitocôndrias de células idosas são cronicamente despolarizadas 

corroboram a hipótese de que a disfunção mitocondrial é um fator primordial para as 

mudanças observadas no envelhecimento (Hagen e cols., 1997; Xiong e cols., 2004).  

 



 

1.6. SINALIZAÇÃO DE CÁLCIO  
 

Alguns pesquisadores têm sugerido que a sinalização alterada de cálcio 

estaria envolvida na patogênese das doenças neurodegenerativas e no declínio 

cognitivo observado em indivíduos idosos (La Ferla, 2002; Mattson, 2007; Toescu e 

Verkhratsky, 2007). A hipótese, formulada por Khachaturian (1989ab), propõe que 

mudanças sutis na regulação homeostática do cálcio estariam envolvidas com os 

prejuízos observados no envelhecimento e até no desenvolvimento de doenças 

neurodegenerativas. A importância funcional do íon cálcio não é questionada desde a 

descoberta acidental feita por Sidney Ringer3 que ao realizar um experimento com 

corações isolados de rã, utilizou água potável na solução ao invés de água destilada e 

verificou que a contração cardíaca foi mantida (Miller, 2004). Participante essencial de 

mecanismos como calcificação do tecido ósseo, coagulação sanguínea, contração 

muscular, exocitose de neurotransmissores e hormônios, sinapse, o cálcio tem sido 

amplamente estudado.  

Os íons cálcio são essenciais para as diferentes etapas da sinapse e o 

envelhecimento parece promover alterações em sua sinalização. Inicialmente as 

alterações funcionais observadas com o avanço da idade eram atribuídas 

principamente à redução do número de células. No entanto, atualmente tem sido 

proposto que alterações mais sutis nos mecanismos celulares e moleculares seriam os 

responsáveis pelas disfunções sinápticas observadas com o envelhecimento. Estudos 

eletrofisiológicos têm mostrado um prejuízo na indução de LTP, alterações da 

hiperpolarização pós-potencial e aumento na densidade de canais tipo-L-(Ca2+) 

(Landfield e Pittler, 1984; Thibault e Landfield, 1996; Barnes, 2003; Foster, 2007). O 

envolvimento da sinalização de cálcio com a apoptose neuronal também tem sido muito 

investigado nos últimos anos.  

Em geral, em diversos tipos celulares e durante condições de repouso e 

equilíbrio, a concentração citoplasmática de cálcio livre fica em torno de 50-100 nM, 

sendo que para que esses níveis sejam mantidos, vários mecanismos de liberação e 

retirada são ativados. As bombas de cálcio, ATPase-Ca2+-dependentes e trocadores de 

Na+-Ca2+ são fundamentais para o  mecanismo de extrusão do cálcio para o meio 

                                                
3 apud in:  Miller DJ. Sydney Ringer, physiological saline, calcium and the contraction of the heart. J 

Physiol. 2004; 555.3:585-587. 



 

extracelular (Meldolesi, 2001; Hajnóczky e cols., 2003). A FIGURA 4 ilustra as 

diferentes concentrações do meio extracelular e intracelular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A elevação de cálcio citoplasmático pode ocorrer devido ao influxo de cálcio do meio 

extra para o intracelular, ou ainda, devido ao efluxo de cálcio de estoques intracelulares para 

o citosol. A entrada do cálcio do meio extracelular para o intracelular, durante a sinalização 

celular, ocorre por meio de canais de cálcio regulados por voltagem (canais tipo L, N, T, P/Q e 

R), ou canais de cálcio ativados por ligantes, tais como os receptores de glutamato 

localizados na membrana plasmática (ex. NMDA e AMPA), entre outros. Durante os 

mecanismos de sinalização celular, a ativação de receptores metabotrópicos pode levar à 

liberação de cálcio estocado em organelas, principalmente o retículo endoplasmático e por 

meio da ativação dos receptores de inositol trifosfato (IP3R) e de rianodina (RyR), que 

FIGURA 4. Ilustração das diferentes concentrações de cálcio no meio 
extra e intracelular: meio extracelular (EC), citosólico (C), reticular (RE/RS), 

mitocondrial (m) e nuclear (n). Adaptado de Hajnóczky e cols., (2003). 
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permitem a liberação de cálcio destes estoques (Berridge, 1998; Meldolesi, 2001; Hara e  

Snyder, 2007). Os receptores-canais de cálcio do retículo endoplasmático tais como IP3R e 

RyR, também são sensíveis à segundos mensageiros específicos, IP3, ADPRc ou o próprio 

Ca2+, respectivamente (ver FIGURA 5).  

Nos neurônios, o retículo endoplasmático é elaborado e se estende ao longo da célula, 

como se fosse um sistema de membrana contínuo. Ele participa ativamente da sinalização de 

cálcio neuronal, amplificando sua resposta devido a presença dos receptores (IP3 e RyR), que 

também são sensíveis à entrada de cálcio do meio extracelular (Berridge, 1998). A sua 

participação no tamponamento do Ca2+ citosólico é essencial para manter a homeostase da 

célula (FIGURA 4 e 5). Este tamponamento ocorre via a ativação de uma Ca2+-ATPase 

(SERCA - “sarcoendoplasmic reticulum Ca2+-ATPase”) que ao se ligar a duas moléculas de 

Ca2+ em seu domínio citoplasmático, promove a hidrólise do ATP, causando mudança 

conformacional da enzima e permitindo a captação de Ca2+ do citosol para o interior do 

retículo endoplasmático. De acordo com os estudiosos da sinalização de cálcio e apoptose, o 

aumento sustentado dos íons cálcio no citosol e da captação mitocondrial estariam 

estreitamente relacionados com a indução da sinalização de morte celular (Orrenius e cols., 

2003; Smaili e cols., 2003; Lopes e cols., 2006; Hara e Snyder, 2006, Foster, 2007).  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

A mitocôndria também possui um papel importante na sinalização de Ca2+. 

Em situações de aumento do íon nas imediações da organela a compartimentalização 

do Ca2+, ocorre via captação eletroforética, do citosol para a mitocôndria, por meio de 

um transportador “uniporter” (proteína carreadora que transporta solutos de um lado 

para outro da membrana). A liberação de Ca2+ da mitocôndria pode ocorrer via trocador 

Na+/Ca2+ e pelo poro de transição de permeabilidade (PTP), descrito abaixo. Segundo 

alguns autores a entrada de Ca2+ por meio do “uniporter” e a conseqüente elevação de 

seus níveis dentro da matriz, estimulariam desidrogenases mitocondriais envolvidas na 

oxidação do piruvato e no ciclo de ácido tricarboxílico e promoveriam um aumento da 

síntese do ATP (Rutter, 2006; Robb-Gaspers e cols., 1998; Griffiths e Rutter, 2009). No 

Mitocôndria 

Na+ 

RE 

GLUTAMATO 

FIGURA 5. Entrada de cálcio por meio da ativação de receptores 
glutamatérgicos e canais de cálcio voltagem-dependente (VDCC). 

Receptores-canais de cálcio e sinalização intracelular de cálcio. Adaptado de 

Carafoli (2004). 



 

entanto, a afinidade do “uniporter” pelo Ca2+ é baixa e, sob condições fisiológicas, a 

quantidade de Ca2+ mitocondrial é baixa. A mitocôndria pode acumular um excesso de 

100 mM (podendo chegar a 0,5 M ou seja 500 mM) de Ca2+ total em um volume de 

matriz de 1ml/mg de proteína sem mudar o potencial de membrana mitocondrial 

(mito) ou afetar a sua capacidade de gerar ATP (Toescu, 2000). Em condições 

patológicas, concentrações maiores de Ca2+ podem acumular-se na mitocôndria, 

podendo promover uma disfunção mitocondrial (Orrenius e cols., 2003).   

O acúmulo de Ca2+ na matriz mitocondrial leva a um aumento na formação 

de espécies reativas de oxigênio e ácidos graxos livres, induzindo a um fenômeno 

denominado de transição de permeabilidade (Scorrano e cols., 2001; Starkov e cols., 

2004; Basso e cols., 2005). Este fenômeno decorre da abertura de um megaporo 

conhecido como PTP em um estado de alta condutância. O PTP é formado por um 

conglomerado de proteínas localizadas na membrana mitocondrial externa e interna e 

sua abertura causa uma excessiva liberação de Ca2+ e de solutos (com até 1,5 kDa) 

para o citosol, além de induzir a um colapso no gradiente de prótons (Smaili e cols., 

2000) e no mito. Como resultado desse desequilíbrio, ocorre um prejuízo na síntese 

de ATP e conseqüentemente uma disfunção mitocondrial (Zoratti e Szabo, 1995; Hoek 

e cols., 1995, Bernardi e Petronilli, 1996). Há também diversas evidências de que a 

liberação do fator pró-apoptótico, citocromo C, que é estocado na mitocôndria, ocorra 

via PTP, embora este não seja o único mecanismo pelo qual o citocromo C é liberado. 

A liberação do citocromo C provoca a ativação de pró-caspases e caspases, 

desencadeando a efetivação da morte celular por apoptose (Smaili e cols., 2003). 

Em neurônios e em células gliais a ativação de receptores glutamatérgicos 

pode desencadear morte neuronal e glial, principalmente se as células estiverem 

submetidas a condições adversas tais como, níveis reduzidos de glicose e de oxigênio, 

aumento do estresse oxidativo, exposição às toxinas ou outros agentes patogênicos 

(Mattson, 2003). A elevação sustentada na concentração de cálcio intracelular devido a 

estimulação excessiva de receptores glutamatérgicos (AMPA e NMDA) tem sido 

implicada nos mecanismo de excitotoxicidade mediado por elevações dos níveis de 

cálcio citosólico e morte celular (Mattson, 2007). Uma maior neurotoxicidade induzida 

por glutamato em hipocampo de ratos adultos em relação aos neonatais já foi descrita 

(Liu e cols., 1996). Contudo os mecanismos envolvidos com esse processo não são 

completamente elucidados (Segovia e cols., 2001). 



 

O envelhecimento parece afetar tanto a morfologia quanto a capacidade da 

mitocôndria de captar Ca2+ (Lopes e cols., 2004; 2006). Lopes e colaboradores (2004) 

observaram que as mitocôndrias de células do músculo liso intestinal de ratas 

senescentes apresentavam cristas mitocondriais degeneradas e com ruptura de 

membrana. Posteriormente, os mesmos autores observaram que a estimulação com o 

FCCP [“p-trifluoromethoxy carbonyl cyanide phenyl hydrazone”] promovia um aumento 

maior na concentração de cálcio intracelular de animais senescentes (Lopes e cols., 

2006). O FCCP é um protonóforo que colapsa o potencial de membrana mitocondrial e 

libera cálcio para o citosol, dessa forma sugere-se que o aumento do cálcio intracelular 

observado refere-se ao conteúdo de cálcio estocado na mitocôndria. Alterações na 

sinalização e tamponamento de cálcio também foram observadas no estriado de ratas 

senescentes (Ureshino e cols., 2010). Esses autores, por meio da análise em tempo 

real de fatias de estriado “ex vivo”, verificaram que o envelhecimento prejudicou o 

tamponamento de cálcio citosólico. Foram observados aumentos tanto do cálcio de 

estoques sensíveis à tapsigargina quanto do cálcio mitocondrial, analisado por meio da 

estimulação com FCCP (Ureshino e cols., 2010). 

 Raza e colaboradores (2007) observaram aumento na concentração basal 

de cálcio citosólico Ca2+c em neurônios hipocampais de ratos de meia-idade em 

relação a ratos jovens e o aumento da Ca2+c em resposta à estimulação pelo 

glutamato mostrou que a capacidade de remoção do cálcio citoplasmático era mais 

lenta nesses animais. Esse retardo na remoção do cálcio pode ser devido a uma 

alteração no sistema de transporte transmembrana, promovida pela bomba de cálcio 

(Zaidi e cols., 1998) ou um prejuízo no tamponamento promovido pela mitocôndria 

(Toescu e Verkhratsky, 2004).  

 

1.7. APOPTOSE 

 

A apoptose é um tipo de morte celular com características próprias e tem 

sido bastante estudada atualmente. De maneira geral a célula possui um mecanismo 

interno que desencadeia a sua própria desmontagem de forma organizada e 

orquestrada e é caracterizada por condensação da cromatina, fragmentação do DNA e 

formação de corpos apoptóticos. Esse mecanismo de morte celular é bastante útil 



 

durante a fase de desenvolvimento embrionário e se há uma diminuição ou um 

aumento da apoptose, desequilíbrios teciduais ou orgânicos são instalados. A perda do 

mecanismo apoptótico, que pode ser observado em células mutagênicas, está 

relacionado ao desenvolvimento de tumores, assim como o aumento da morte celular 

tem sido relacionado às doenças neurodegenerativas (Roset e cols., 2007). A 

proliferação e a morte celular são eventos intimamente acoplados e compartilham de 

vários reguladores. A proteína Bcl-2 (B-cell lymphoma-2), codificada pelo gene bcl-2, 

pertence a uma família de proteínas responsáveis pela manutenção do equilíbrio entre 

proliferação e apoptose (Roset e cols., 2007).  Sendo que níveis elevados de proteínas 

dessa família de genes bloqueiam a apoptose (anti-apoptóticas: Bcl-2 e Bcl-XL) e 

outras a promovem (pró-apoptóticas: Bax, Bad e Bid). As proteínas Bax e Bcl-2 formam 

homo e heterodímeros (Bcl-2- Bcl-2, Bcl-2-Bax, Bax-Bax), desta forma, a prevalência 

de homodímeros Bcl-2 está associada sobrevivência celular, enquanto homodímeros 

da Bax podem determinar a morte da célula (Dorszewska e cols., 2004). A Bcl-2 

suprime a morte celular quando heterodimerizada com Bax se a razão (Bcl-2-Bax) for 

alta, por outro lado, se essa razão for baixa, indica que pode ocorrer morte celular 

(Reed e cols., 1998). As proteínas da família Bcl-2 podem estar localizadas na 

membrana mitocondrial externa de diferentes tipos celulares e dentre suas atuações 

está o bloqueio da liberação de citocromo C pela mitocôndria após estímulo 

apoptogênico, impedindo, portanto, a ativação de caspases (Yamamoto e cols., 1999).  

As caspases são proteases cisteíno-específicas que participam do processo 

de apoptose e estão presentes principalmente no citoplasma na forma de zimogênios 

(Cohen, 1997). A maioria das alterações morfológicas observadas na apoptose são 

promovidas pelas caspases, sendo que as caspase-8, caspase-9 e caspase-3 são 

essenciais para que o processo de fragmentação ocorra (Fan e cols., 2005). Na 

ausência de estímulos apoptóticos, a Bax encontra-se predominantemente solúvel no 

citosol e na presença de estímulos apoptóticos, ocorre a translocação dessa proteína 

do citosol para as mitocôndrias e sua inserção nas membranas (Zhang e cols., 1998).  

Há evidências de que na mitocôndria essa translocação da Bax promova, direta ou 

indiretamente, a abertura do poro de transição de permeabilidade mitocondrial (PTP) e 

libere o cálcio mitocondrial para o citosol (Smaili e cols., 2003). O aumento na 

expressão de Bcl-2 parece inibir a abertura do PTP e está associado a uma menor 

recaptação de cálcio pelo RE, por induzir uma diminuição na expressão de chaperonas 



 

cálcio-ligantes, calreticulina e bombas de cálcio como a SERCA (Hajnócsky e cols., 

2003).  

Os poucos estudos desenvolvidos envolvendo a PS como um fator 

desencadeante da morte celular por apoptose têm sido conflitantes. Cirelli e 

colaboradores (1999) e Hipólide e colaboradores (2002), com metodologias de PS 

diferentes, não obtiveram diferenças entre animais privados e não privados em 

diversas estruturas encefálicas analisadas. No entanto, em um estudo mais recente, 

Majumdar e Mallick (2005) observaram que ratos privados de sono apresentavam 

alterações morfológicas em núcleos de neurônios do locus coeruelus (LC), núcleos 

tegmental látero-dorsal e pedúnculo pontino (LDT e PPT, respectivamente) e área pré-

óptica medial (MPO), que são envolvidos na regulação de sono. Em estudo posterior, 

foi verificado um aumento da apoptose nesses mesmos núcleos (Biswas e cols., 2006). 

Entretanto, no grupo de animais que foi permitido dormir após os seis dias de PS, 

houve uma redução no número de células apoptóticas, indicando que as alterações 

intracelulares promovidas pela PS poderiam ser reversíveis se houvesse a permissão 

de sono (Biswas e cols., 2006). O mesmo autor observou alterações na concentração 

de cálcio nos sinaptossomos de diferentes áreas encefálicas, no entanto, os resultados 

diferiam quanto aos dias de PS e área estudada (Mallick e Gulyani, 1996). Mais 

recentemente, Naidoo e colaboradores (2008) demonstraram que o envelhecimento 

prejudica a “resposta a proteínas não-dobradas” (UPR) à PS, pois foram observadas 

reduções na expressão da chaperona BiP, na degradação proteosssômica e na 

tradução das proteínas em camundongos senescentes privados agudamente pela 

técnica de “gentle handling”. A elevação de fatores pró-apoptóticos (GADD34, CHOP e 

Caspase-12) também foi observada, sugerindo assim que o envelhecimento poderia 

tornar o organismo mais susceptível à PS.  



 

1.8. JUSTIFICATIVA 
 

O crescimento da população idosa tem sido um fenômeno observado tanto nos 

países de primeiro mundo, quanto os denominados de terceiro mundo. No entanto, 

com o envelhecimento o número de doenças aumenta, e a produtividade tende a 

diminuir. Segundo dados relativos do PNAD (IBGE) 53,3% dos indivíduos com mais de 

60 anos sofrem de alguma patologia, como doenças cardiovasculares ou distúrbios 

neuropsiquiátricos ou neurodegenerativos. Inúmeros são os estudos que têm buscado 

esclarecer os mecanismos envolvidos com a senescência e com a maior 

vulnerabilidade às doenças e várias pesquisas têm indicado que uma qualidade de vida 

inadequada torna o envelhecimento mal sucedido.  

A privação crônica de sono tem sido observada principalmente nos grandes 

centros urbanos, e sabe-se que os distúrbios de sono são mais prevalentes em 

pacientes com doenças respiratórias crônicas, psiquiátricas e neurodegenerativas, 

além de aumentar com o avanço da idade.  Uma redução na qualidade do sono está 

associada a um tônus simpático aumentado, indicando um efeito estressor sobre o 

organismo e consequentemente a um risco aumentando de desenvolvimento de 

doenças. A perda de sono também está associada a déficits cognitivos, que por sua 

vez também está mais presente em indivíduos idosos. O hipocampo é uma estrutura 

que participa do processamento da informação e da consolidação da memória de curto 

para longo prazo e parece sofrer alterações mórfo-funcionais com o envelhecimento.  

A sinalização de cálcio, mediada pelo glutamato, participa do processamento da 

memória e de mecanismos envolvidos na plasticidade sináptica na formação 

hipocampal. Vários autores têm mostrado que a alteração da homeostase do cálcio 

está associada a processos de indução e amplicação da morte celular em diferentes 

doenças neurodegenerativas. Portanto, esse estudo teve como objetivo avaliar os 

efeitos da restrição crônica de sono na sinalização de cálcio e em parâmetros 

indicativos de morte celular por apoptose na formação hipocampal de animais adultos e 

senescentes. Além disso, avaliamos o padrão de sono de animais senescentes 

submetidos a esse protocolo de restrição de sono e comparamos com estudo prévio 

realizado em nosso departamento. 

 

 



 

 

2.0. OBJETIVOS 
______________________________________________________________________ 

 

 

 O objetivo principal deste estudo foi investigar os efeitos da idade e da 

restrição crônica de sono em parâmetros de sono e de sinalização celular, incluindo 

alterações na homeostase de cálcio e morte celular. Para tanto, o trabalho foi composto 

de duas partes: 

 

PARTE I - Desenvolvida para avaliar as alterações no padrão de sono de 

animais senescentes durante uma condição crônica de restrição de sono.  

 

PARTE II - Desenvolvida para avaliar os efeitos da restrição crônica de sono 

na sinalização de cálcio e morte celular na formação hipocampal de animais jovens e 

senescentes. 
 

Objetivos específicos  

 

1 - Verificar os efeitos da restrição crônica de sono por meio de registro 

eletrocorticográfico sobre a capacidade homeostática de ratos senescentes; 

 

2 - Avaliar os efeitos da restrição crônica de sono na sinalização de cálcio 

citosólico de fatias hipocampais de ratos jovens e senescentes; 

 

3 - Avaliar os efeitos da restrição crônica de sono no desencadeamento de 

morte celular por apoptose em células da formação hipocampal de ratos jovens e 

senescentes; 

 

4 - Avaliar os efeitos da restrição crônica de sono na ultraestrutura da 

glândula pineal de ratos jovens e senescentes. 

 



 

3.0. MATERIAL E MÉTODO 
______________________________________________________________________ 

 

 

PARTE I 
 

3.1. Animais 

 

Para o desenvolvimento do experimento de registro eletrocorticográfico foram 

utilizados 7 ratos machos Wistar com 22 meses de idade obtidos do Biotério Central da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (CEDEME-UNIFESP). Para garantir a 

reprodutibilidade do estudo feito por Machado e colaboradores (2005) (ver item 3.3) 

utilizamos 5 ratos machos Wistar de 3 meses de idade obtidos também do mesmo 

biotério. O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética da UNIFESP (CEP nº 0365/08). Os 

ratos foram mantidos e tratados de acordo com as regras estabelecidas pelos 

princípios de ética e prática do uso de animais de laboratório (Andersen e cols., 2004a). 

Ao longo do estudo, a sala experimental foi mantida com temperatura controlada 

(22±1ºC) e o ciclo claro-escuro mantido 12h/12h (luz acesa às 7h). A água e a comida 

eram fornecidas livremente durante as 24h, sendo a água das latas trocadas todos os 

dias. Um suplemento líquido (Sustagen®) foi administrado oralmente (2,0 ml) para 

minimizar o sofrimento do animal e repor parte da energia perdida.  

 

3.2. Procedimento cirúrgico  
 

Para a implantação dos eletrodos que registrariam a atividade 

eletrocorticográfica, os ratos foram sedados e anestesiados com hidrocloreto de 

ketamina e diazepam (140 mg/kg e 5,5 mg/kg de peso corporal, respectivamente). Para 

registrar a atividade cortical dentro de um mínimo de atividade teta, um par de 

eletrodos foi colocado ipsilateralmente no crânio na posição lateral: 1 mm posterior ao 

bregma, 3 mm lateral a sutura central; e 1 mm anterior ao lambda, 4 mm lateral a 

sutura central. Para assegurar o melhor registro da atividade teta, 2 eletrodos foram 

colocados ipsilateralmente em uma posição posterior medial: 3 mm anterior ao bregma, 



 

1 mm lateral a sutura central; e 4 mm anterior ao lambda, 1 mm lateral a sutura central.  

Dois fios flexíveis de níquel-cromo foram inseridos no músculo do pescoço para 

registrar o Eletromiograma (EMG). As terminações dos eletrodos foram soldados a um 

soquete que foi ligado ao crânio com cimento acrílico dental. Após a cirurgia foram 

administrados diclofenaco de sódio e penicilina para diminuir a inflamação e evitar a 

infecção. Os animais tiveram uma semana para se recuperarem da cirurgia. 

 

3.3. Procedimento de restrição de sono  
 

Método da plataforma única  
 

O método utilizado para privar de sono dos animais foi o da plataforma 

simples (Machado e cols., 2004), onde cada animal era colocado sobre uma plataforma 

cilíndrica (10 cm de diâmetro) dentro de uma caixa de acrílico transparente contendo 

água (“lata” de PS). Nesse método o animal é mantido sobre a plataforma durante o 

período de PS e baseia-se no fato de que quando o animal entra em sono REM, ele 

perde o tônus muscular e cai na água, dessa forma é despertado e privado 

principalmente desse estágio de sono. O nível da água do tanque foi mantido em torno 

de 2,0 cm abaixo da superfície da plataforma, sendo trocada todo dia e mantida na 

mesma temperatura do ambiente da sala (22±1ºC). O método da plataforma simples foi 

selecionado somente para esse experimento, pois é possível manter os ratos isolados 

uns dos outros e dessa forma evitar que roam os cabos dos registros 

eletrocorticográficos.  

A PS induzida pelo método de plataforma envolve inúmeros despertares, que 

afetam predominantemente o sono REM. Portanto, nós acreditamos que esse 

procedimento mimetizaria a fragmentação do sono devido a despertares repetidos e 

assim auxiliaria na investigação dos efeitos da perda de sono. A plataforma de 

tamanho intermediário (10 cm) foi utilizada para os animais senescentes, pois estes 

pesam em torno de 100g a mais do que animais jovens. De acordo com Machado e 

colaboradores (2004), a técnica da plataforma reduziu o sono REM em 

aproximadamente 80%, quando animais jovens foram registrado por 4 dias.  



 

O protocolo de restrição crônica de sono utilizado nesse estudo foi baseado 

em um estudo prévio realizado em nosso laboratório por Machado e colaboradores 

(2005). Nesse protocolo, animais adultos (3 meses) eram colocados sobre a plataforma 

às 16h e retirados às 10h do dia seguinte. A partir das 10h os animais eram colocados 

individualmente em uma gaiola com serragem, onde podiam dormir livremente. Os 

animais foram mantidos nesse protocolo por 21 dias. Portanto, os animais eram 

privados de sono durante 18h/dia (das 16h às 10h) e podiam dormir durante 6h/dia 

(das 10h às 16h).  

Em nosso estudo, não foi possível manter os animais restritos de sono por 

tanto tempo, pois um estudo piloto realizado previamente mostrou que a maioria dos 

animais senescentes não suportava um período de restrição tão longo. Eles 

apresentavam sinais de fraqueza e fadiga, com dificuldade de se manter sobre a 

plataforma após 15 dias de restrição de sono. Portanto, na I parte do estudo, os 

animais senescentes foram restritos por 13 dias e foram registrados, em gaiolas 

individuais, durante 6h/dia durante todo o protocolo de restrição de sono. Esse período 

de 6h (das 10h às 16h) foi denominado de período de oportunidade de sono (POS) e 

foi selecionado porque o sono REM alcança o seu pico de expressão e o sono NREM 

já está com a pressão homeostática elevada (Machado e cols., 2005). Previamente ao 

início do protocolo de restrição crônica de sono, o sono basal dos animais foi registrado 

durante dois dias consecutivos. Após o registro basal todos os animais foram expostos 

a um período de habituação nas plataformas por 1h durante 3 dias consecutivos (ver 

esquema abaixo). Os animais eram secados antes de serem colocados em sua gaiola 

com serragem para o período de 6h de sono. O suplemento líquido (Sustagen®) era 

administrado todos os dias às 16h. A FIGURA 6 ilustra animais durante o protocolo de 

restrição crônica de sono. 
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Devido às diferenças existentes em nosso protocolo em relação ao estudo 

anterior (Machado e cols., 2005) resolvemos realizar um estudo com ratos jovens para 

verificar a reprodutibilidade dos dados anteriores quando mantidas as mesmas 

condições experimentais de nosso estudo. A análise estatística não foi feita devido o 

número insuficiente de animais (n=3 no fim do experimento) e de nosso grupo de 

pesquisa já ter publicado anteriormente.  

FIGURA 6. Fotografias de animais sobre a plataforma (A) ou sendo 
registrado (ECoG) (B) durante o período de oportunidade de sono 
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3.4. Registro do Eletrocorticograma 
 

 Os registros foram realizados em um Nihon Koden Co. (Tóquio, Japão) 

modelo QP-223A usando 3 canais para cada animal: 2 para o registro do ECoG e 1 

para a atividade do músculo do pescoço (EMG). A freqüência de amostragem do sinal 

foi de 200 Hz. Os sinais do ECoG foram amplificados e filtrados com um filtro “passa 

baixo” de 0.5 Hz e filtro “passa alto” de 35 Hz com a banda de freqüência do EEG entre 

0.5 e 30 Hz (Sinha, 2008). A constante de tempo, ou o filtro “passa baixo” da atividade 

do EMG foi de 5.3 Hz como é permitido o registro na faixa de freqüências rápidas. 

Todos os registros foram analisados por apenas um pesquisador, garantindo assim a 

reprodutibilidade dos dados.   

Os traçados do eletrocorticograma foram analisados visualmente, 

manualmente e cego para períodos de 30 segundos. Os animais foram habituados 

para ambos os cabos e ao ambiente por 3 dias antes do registro basal. O padrão de 

sono basal foi registrado por dois dias consecutivos e os parâmetros são representados 

pela média desses dias. Os estágios de sono foram identificados e analisados de 

acordo com o procedimento de Timo Iaria e colaboradores (1970). Os seguintes 

parâmetros foram avaliados: tempo total de sono (TTS) (porcentagem de tempo total 

de sono durante o registro); latência de sono (LS) (intervalo de tempo entre o início do 

registro e o primeiro episódio de sono); duração média dos episódios de sono 

(calculado como a duração média de todos os despertares); latência para o sono REM 

(LSREM) (intervalo de tempo entre o primeiro período de sono e o primeiro episódio de  

sono REM); sono NREM (porcentagem de todos os períodos de sono profundo ao 

longo do registro); sono REM (porcentagem de todos os períodos de sono REM ao 

longo de todo o registro). A porcentagem de sono REM de todos os dias do protocolo 

de restrição de sono sobre o valor basal foi calculado (rebote de sono). Quando 

artefatos ou ruídos não permitiram a caracterização de uma época, a avaliação era 

feita baseada nas épocas prévias e posteriores. 

Devido os diferentes termos utilizados na literatura, optamos por padronizar e 

utilizar, nesse estudo, os termos sono NREM ao invés de sono de ondas lentas (SOL) e 

sono REM ao invés de sono paradoxal. 

 



 

3.5. Análise estatística  

 

A análise estatística utilizada para avaliar a alteração do peso corporal antes 

e após o protocolo de restrição de sono foi o teste t. O nível de significância foi de 

p<0,05.   

Os parâmetros de sono foram obtidos em minutos e convertidos em 

porcentagens do tempo de registro. O valor de cada parâmetro de sono foi comparado 

para o período de 6h de oportunidade de sono com ANOVA de uma via de medidas 

repetidas. Quando necessário, análises a posteriori foram realizadas com o teste de 

Duncan. O nível de significância foi de p<0,05.  

 
 

 



 

PARTE II 
 

3.6. Animais 
 

Foram utilizados ratos machos Wistar com idades entre 3-4 meses (adulto 

jovem) e 22-24 meses (senescentes) obtidos do Biotério Central da UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO (CEDEME-UNIFESP). O número de animais utilizados está 

especificado em cada um dos experimentos descritos a seguir. A forma de 

manipulação dos animais e as condições da sala foram as mesmas descritas no item 

3.1. 

 

3.7. Procedimento de restrição de sono pelo método de plataforma múltipla 
 

O método de PS utilizado foi o da plataforma múltipla onde os animais foram 

colocados em um tanque contendo água. Nesse tanque são distribuídas plataformas 

cilíndricas (10 cm) cuja distância entre elas é de aproximadamente 5,0 cm, sendo que 

os animais devem permanecer sobre essas plataformas durante todo o período de 

restrição de sono. Assim como o método da plataforma simples, a idéia central da 

técnica é que durante o sono, principalmente sono REM, a atonia muscular do animal 

faça com que ele caia na água e assim o desperte. Desta forma a continuidade do sono 

não será mantida. Nessa técnica o número de plataformas é sempre maior do que o 

número de animais (i.é, se forem 10 animais, serão colocadas 14 plataformas), para 

que eles possam se locomover entre elas, impedindo ou diminuindo o efeito da 

restrição locomotora, que também é um método estressor para os animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas modificações foram incluídas para os estudos de sinalização de 

cálcio, pois para esses experimentos optamos por isolar os animais dentro do tanque 

com placas de acrílico. Esse método é uma adaptação do método da plataforma 

simples, que mantém o animal isolado, mas acrescenta mais plataformas no tanque (5 

no total) (van Hulzen e  Coenen, 1981). Essa medida fez-se necessária, devido a 

dificuldade de obtenção de animais senescentes e a observação de que dentro de um 

grupo de animais existem sempre os mais “fortes” que acabavam empurrando os mais 

“fracos” para a água e conseqüentemente aumentava a taxa de mortalidade. A mesma 

modificação foi adotada para os animais adultos jovens para que houvesse uma 

padronização do método para ambas as idades. 

 

3.8. Delineamento experimental  
 

O mesmo protocolo de restrição crônica de sono descrito no estudo anterior 

(18h de PS; 6h de POS) foi mantido na II parte do nosso estudo. A diferença é que nos 

experimentos da Parte II os animais foram mantidos na PS por mais tempo, isto é, 

durante 15 dias (ver esquema abaixo). Como os animais não passaram por cirurgia 

(registro de ECoG), estavam mais aptos para um procedimento um pouco mais longo. 

Portanto, na II parte do estudo, animais jovens e senescentes foram restritos de sono 

FIGURA 7. Fotografia de animais dentro do tanque de 
privação de sono (Método da plataforma múltipla) 



 

durante 15 dias. Antes do início do protocolo de restrição crônica os animais foram 

adaptados ao tanque por 30 minutos ao dia, por 3 dias consecutivos.  

 

 

 

 

  

Após o término dos 15 dias de restrição de sono os animais foram 

decapitados por um técnico experiente. Logo após, os cérebros foram dissecados e 

processados de acordo com experimento em questão (ver descrição completa na 

seção correspondente). No entanto, para o experimento do TUNEL (ver no item 3.10), 

houve a realização da perfusão do cérebro para posterior emblocamento. O grupo 

controle de todos os experimentos foi mantido em gaiola com serragem na mesma sala 

onde os animais eram privados de sono. A suplementação líquida também foi 

administrada para esse grupo, que também passou pelas mesmas análises do grupo 

restrito de sono.   

 

3.9. Medidas do cálcio citosólico em fatias hipocampais 

  

Os animais foram retirados do tanque entre 10h-10h30 e colocados em 

gaiolas com serragem até o momento do início do experimento. A eutanásia dos 

animais, controle (CTL) ou restrito de sono (RS), ocorria sempre por volta de 14h30, 

portanto, era permitido ao animal RS, um período de oportunidade de sono de 3h. Esse 

cálculo de 3h deve-se ao fato de considerarmos o tempo de exploração e de auto-

limpeza que o animal apresenta após a retirada do tanque de PS e o transporte para o 

laboratório de microscopia de fluorescência. Para os experimentos de sinalização de 

cálcio não foi possível analisar vários animais no mesmo dia. De fato, só foi possível 

analisar um animal por vez, devido a longa duração da análise das imagens de cada 

fatia (em torno de 1h, sendo coletado em torno de 4 fatias por animal). No entanto, 

procuramos manter sempre o mesmo padrão e horário para todos os animais. 

Após a decapitação, os cérebros dos animais foram rapidamente dissecados 

e imediatamente colocados em uma solução gelada de aCSF (“artificial cerebral-spinal 
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fluid”) (KCl 4,7 mM, CaCl2 2,5 mM, NaHCO3 25 mM, KH2PO4 1,2 mM, MgSO4 1,2 

mM, glicose 11 mM suplementada com 225 mM de sacarose, para diminuir danos 

neuronais (Moyer e  Brown, 1998) para uma pequena lavagem e remoção de 

resquícios de sangue. Na seqüência, após remoção do cerebelo e do lobo frontal, o 

cérebro era rapidamente colado com cola plástica (tipo “SuperBonder”) em um bloco de 

metal ajustado a uma espessa fatia de gel de agarose (5%), que dava suporte 

horizontal ao cérebro e colocados no vibrátomo, contendo o mesmo líquido aCSF 

gelado e oxigenado, para a realização de cortes de 200m (Ver FIGURA 8). Em 

seguida, as fatias (Paxinos: Interaural: entre 5,20 mm e 5,86 mm; Bregma: entre  -3,80 

mm e -3,14 mm) foram colocadas em uma placa de Petri contendo a mesma solução 

aCSF e mantidas sob refrigeração em gelo com oxigenação constante. A formação 

hipocampal foi cuidadosamente dissecada e encubada dentro de um recipiente, à 

temperatura ambiente, protegido da luz e oxigenado, por 30 minutos com o indicador 

de fluorescência Fura-2-AM juntamente com ácido plurônico F-127 0,01%, para facilitar 

a entrada do fura-2 na célula.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Fura-2AM (AcetoxiMetilester) é um fluoróforo de cálcio que pode ser 

excitado em comprimento de onda de 340nm (ligado ao Ca2+) e de 380nm (desligado 

do Ca2+), com emissão máxima registrada entre 505 e 525 nm. Após a sua entrada na 

célula, ele sofre a ação de esterases, que catalisam a liberação dos grupos 

carboxílicos. Dessa forma, o Fura-2 torna-se ionizado e pode interagir com o Ca2+. O 

complexo formado Fura-2-Ca2+ tem sua emissão máxima quando é excitado em 

comprimento de onda de 340 nm. Já o Fura-2 livre, isto é, não ligado ao Ca2+, tem sua 

emissão máxima quando excitado em 380 nm.  O Fura-2 é considerado um indicador 

raciométrico por permitir estas medidas em 340 e 380 nm, (Grynkiewicz e cols., 1985), 

FIGURA 8. Preparo das fatias cerebrais: A) Vibrátomo – utilizado para fazer 

os cortes do cérebro para posterior análise no microscópio de fluorescência 

invertido. B) O cérebro é colocado no suporte do vibrátomo sustentando por 

um gel de agarose. C) Após a realização dos cortes, as fatias são colocadas 

em uma solução gelada de aCSF constantemente oxigenada. 

A. VIBRÁTOMO

B. Posicionamento do cérebro
no suporte do vibrátomo

C. Fatia do cérebro imersa em 
solução gelada de aCSF

A. VIBRÁTOMO

B. Posicionamento do cérebro
no suporte do vibrátomo

C. Fatia do cérebro imersa em 
solução gelada de aCSF



 

possibilitando assim o cálculo da razão entre esses comprimentos de ondas (340/380), 

que indica a variação das concentrações citoplasmáticas do Ca2+. 

Após a incubação (30 min), as fatias hipocampais eram fixadas com o auxílio 

de agulhas e cola tipo “superbonder” (éster de cianocrilato) em lamínulas redondas de 

25 mm. Após a fixação, foram colocadas em câmara Leiden, contendo 1 ml de solução 

nutritiva e visualizadas (objetiva de 10X) em microscópio de fluorescência invertido 

(Nikon TE 300 - Nikon Osaka, Japan) acoplado a câmera digital de CCD de alta 

resolução e resfriamento (Quantix 512 ou CoolSnap - ambas da Roper Sci, Princeton 

Instruments, EUA). Para a realização das medidas com o fura-2 eram necessários 

filtros de excitação que se alternavam em 340 e 380 nm por intermédio de um carrossel 

controlado manualmente ou por computador e um filtro de emissão de 505 nm 

localizado em cuba do microscópio invertido de fluorescência.  

Para aquisição e análise das imagens foi utilizado o programa BioIP  (Paul 

Anderson Eng., DA, USA), que nos permite delimitar as regiões de interesses (ROI) por 

uma ferramenta digital específica. Por meio desta ferramenta é possível extrair a 

fluorescência bruta em unidades arbitrárias. Após a extração das fluorescências 

utilizando as ROIs, os valores foram então normalizados a partir da fórmula (F-

F0)/F0X100), sendo o F0 o valor da média da razão de fluorescência basal. Para as 

comparações de porcentagem e a apresentação dos gráficos, foi considerado o pico 

máximo induzido pelas drogas (Glutamato, FCCP e Tapsigargina) em relação ao valor 

basal (0%).  As áreas do hipocampo selecionadas (ROI) foram as regiões CA3 (2 áreas 

de aproximadamente 8000 pixels cada) e giro denteado (3 áreas de aproximadamente 

8000 pixels cada) com objetiva de 10X. 

Uma vez incubadas e coladas, as fatias foram estimuladas individualmente 

com glutamato (1mM), tapsigargina (2,0 µM)  e o protonóforo FCCP [“p-trifluoromethoxy 

carbonyl cyanide phenyl hydrazone”] (2,5 M).  No entanto, antes do início de todos os 

experimentos as fatias eram estimuladas com a luz do microscópio por 

aproximadamente 12 minutos, para que a linha de base estivesse estável. Após esse 

período, o experimento era iniciado e 19 imagens eram captadas antes da adição de 

cada uma das drogas utilizadas nesse estudo.  

 



 

3.9.1. Efeito do Glutamato   

 

A concentração de cálcio citosólico foi avaliada por meio da estimulação de 

receptores glutamatérgicos e para a realização desse experimento foram utilizados 11 

animais jovens e 12 animais senescentes. Sendo utilizada 1 fatia por animal para a 

análise dos dados. O glutamato, um neurotransmissor excitatório clássico, promove 

ativação de receptores ionotrópicos ”N-metil-D-aspartato (NMDA), 2a-amino-3-hidroxi-

5-metil-4-isoxazolepropiônico ácido (AMPA) e kainato”] e/ou de receptores 

metabotrópicos. Esses receptores, uma vez estimulados, podem elevar a concentração 

de cálcio citosólico por vias diferentes. 

Em cada experimento foram realizadas em média 260 imagens, com 

intervalos de 10 s entre elas, sendo que o glutamato (1 mM) foi adicionado na 20a 

imagem, após a linha de base (em torno de 3 minutos) e o seu efeito registrado durante 

130 imagens (aproximadamente 22 minutos), seguido da adição da digitonina (mais 

110 imagens - 19 minutos). 

 

3.9.2. Efeito do FCCP  

 

O FCCP é um protonóforo que carrega prótons para dentro da mitocôndria e 

dissipa o gradiente eletroquímico. Na presença de FCCP a mitocôndria interrompe a 

captação de Ca2+ e o libera pelo PTP, permitindo assim avaliar o estoque de cálcio 

mitocondrial. O FCCP foi utilizado em associação com a oligomicina (1mg/ml) e 

incubado durante 5 minutos. A oligomicina é utilizada porque inibe o complexo 

enzimático ATP sintase que participa da síntese de ATP, impedindo um esgotamento 

da mitocôndria por consumo do ATP, visto que ao dissipar o gradiente eletroquímico o 

complexo enzimático pode sofrer uma reversão e o ATP passa a ser consumido.  

O FCCP (2,5 µM) foi adicionado na 20a imagem após a estabilização da linha de 

base. Para confirmar que o cálcio quantificado era realmente de origem mitocondrial, 

desde que a literatura descreve que o FCCP também pode despolarizar a membrana 

plasmática, experimentos realizados em líquido zero cálcio (câmara de Leiden) foram 

realizados. Como não foram observadas alterações nas respostas do FCCP na 



 

ausência ou na presença de cálcio, estes experimentos não foram apresentados sendo 

utilizados como um controle interno do efeito do FCCP.  

Para a realização desse experimento foram utilizados 10 animais jovens e 14 

animais senescentes, sendo utilizada 1 fatia por animal para a análise dos dados. 

 

3.9.3. Efeito da Tapsigargina  

 

A tapsigargina, um inibidor específico e irreversível da SERCA (Takemura e 

cols., 1989), nos permite avaliar os estoques sensíveis à tapsigargina. Como o retículo 

endoplasmático contém grandes quantidades de SERCA sensível à tapsigargina, a sua 

utilização permite fazer uma estimativa do conteúdo de cálcio armazenado neste 

compartimento. Assim, para avaliar o Ca2+ estocado nestes compartimentos, foi 

adicionada a tapsigargina (2,0 µM) nas fatias hipocampais e seu efeito registrado 

durante 260 imagens. Para a realização desse experimento foram utilizados 10 animais 

jovens e 8 animais senescentes, sendo utilizada 1 fatia por animal para a análise dos 

dados. 

 

3.9.4. Análise estatística  

 

Após a aplicação do teste de homocedasticidade pelo critério de Bartlett e 

ser verificado que a as amostras apresentavam homocedasticidade, a ANOVA de duas 

vias para medidas independentes foi utilizada. Foi comparado o efeito do avanço da 

idade e/ou da restrição crônica de sono na sinalização de cálcio de fatias hipocampais 

de animais jovens e senescentes. Quando necessário, análises a posteriori foram 

realizadas com o teste de Duncan e ou de Tukey. O nível de significância foi de p<0,05. 

 



 

3.10. Método imunohistoquímico de marcação de núcleos apoptóticos 
 

Foram utilizados 9 ratos jovens Wistar machos e 11 ratos senescentes Wistar 

machos. Os animais foram anestesiados previamente com halotano, entubados e 

conectados a um respirador mecânico. Após abertura da caixa torácica e o 

posicionamento na aorta de uma agulha conectada a uma bomba de perfusão, houve a 

passagem inicial de uma solução de salina por 30 segundos e depois de uma solução 

de formaldeído 4% com fluxo contínuo de 15 ml/min e volume suficiente para fixação 

do encéfalo. Após a perfusão, os animais foram decapitados e as cabeças mantidas 

em solução de formaldeído 4% por até 24h, sendo no dia seguinte os cérebros 

dissecados e incluídos em parafina para a realização de cortes para adesão em 

lâminas previamente silanizadas. As fatias de 5 µm feitas em micrótomo e aderidas em 

lâminas previamente silanizadas (Dako). Para a realização da marcação de células 

apoptóticas, o método escolhido foi o de TUNEL (“terminal dUTP nick end labeling”) 

baseado na ligação do nucleotídeo ao terminal 3’-OH do DNA fragmentado. O kit 

utilizado foi o Apopt Tag Plus Peroxidase In Situ Apoptosis Detection Kit da Chemicon 

International, USA. Foram feitos controles positivos utilizando células de tecido 

mamário fornecidas pelo próprio kit. O protocolo utilizado é o anexo 1.  

A análise das imagens foi realizada em microscópio de luz com imagens 

registradas em objetiva de 60X e analisadas em programa Image-Pro Express (Media 

Cybernetics, MD, USA) (Paxinos: Interaural: entre 5,20 mm e 5,86 mm; Bregma: entre  

-3,80 mm e -3,14 mm). Após a análise de todo campo, foram fotografados 15 campos 

em toda a formação hipocampal e o número total de células e as células TUNEL 

positiva [(TUNEL (+)] foram contadas. A porcentagem foi calculada como (Células 

apoptóticas/Total de Células) x 100. Foram utilizadas duas lâminas por animal para a 

contagem de células TUNEL (+). Para evitar que utilizássemos a contagem do mesmo 

núcleo apoptótico nas duas lâminas, desprezávamos algumas fatias entre elas. Os 

núcleos de células TUNEL (+) apresentam coloração amarelo-castanha e os núcleos 

de células normais assumem coloração azulada da Hematoxilina de Carazzi (Gavrielli e 

cols., 1992).   

 

 



 

3.10.1. Análise estatística  

 

O teste não-paramétrico ANOVA de Kruskal-Wallis foi utilizado para avaliar o 

efeito do envelhecimento e/ou da restrição crônica de sono na indução de apoptose da 

formação hipocampal de animais jovens e senescentes. O nível de significância 

considerado foi de p<0,05. 

 

3.11. Verificação da expressão da proteína Bcl-2 por Western blotting em 
hipocampo e hipotálamo 

 

Após a decapitação, os cérebros foram retirados e o hipocampo e hipotálamo 

foram dissecados. Aproximadamente 50-100 mg de material foi processado 

prontamente em Ultra-Turrax (9500 rpm por 30 segundos, 4 oC) em 1 mL de tampão 

de lise (contendo Tris 50 mM, NaCl 150 mM, deoxicolato 0,05%, NP-40 1%, EDTA 1 

mM, SDS 0,1% e inibidores de proteases: leupeptina 1 µg/mL, pepstatina 1 µg/mL, 

aprotinina 1 µg/mL e PMFS 174,2 µg/mL, pH 8,0) e, a seguir, centrifugado (1500 g, 30 

min, 4C) para a retirada das impurezas. O sobrenadante foi coletado e a concentração 

de proteína determinada pelo método de Bradford (1976). 

A proteína Bcl-2, a uma concentração de 50 µg, foi submetida a 100 ºC por 5 

minutos, com tampão de amostra (contendo SDS 12%, glicerol 40%, EDTA 120 mM, 

azul de bromofenol 1 mg/mL, Tris/HCl 375 mM, pH 6,8). Em seguida foi feita a 

eletroforese (100V, 400mA, por aproximadamente 2 h) em gel de poliacrilamida (15%, 

devido ao baixo peso molecular das proteínas). Após a separação pelo gel (100-130 V, 

por 1 hora), a proteína foi transferida para uma membrana de nitrocelulose (100V, 

400mA, por 1 hora) e a seguir corada (com Ponceau) e lavada em tampão TBS (Tris 20 

mM, NaCl 500 mM, NP-40 1%, pH 7,5). O bloqueio de proteínas inespecíficas foi 

realizado com leite desnatado 5%, por 1 hora, à temperatura ambiente em tampão 

TBS. Nas etapas seguintes, foi feita a ligação com um anticorpo primário para a 

proteína específica e um secundário a este, marcado com peroxidase (HRP - 

“Horsearedish Peroxidase”). Um composto quimioluminescente reage com esta dando 

origem a um fóton que possibilitará a marcação.  



 

A membrana foi incubada, por 12 horas a 4C, com anticorpo primário anti-

Bcl-2 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA), na diluição 1:100 em tampão 

TBS (contendo albumina 1%). Após esse período, a membrana foi lavada (2X) com 

tampão TBS e incubada durante 1 hora à temperatura ambiente, com anticorpo 

secundário anti-coelho conjugado a HRP (Pierce Biotechnology/Thermo Fisher 

Scientific, IL, USA), na diluição de 1:20000 em tampão TBS (contendo albumina 1%). O 

produto final da reação foi revelado pela incubação das membranas com Luminol e 

exposição por 10 minutos em filme de autoradiografia. As membranas foram então 

lavadas em tampão de “stripping” (Tris, SDS, b-mercaptoetanol) por 30 minutos a 50 

ºC, a fim de retirar os anticorpos anti-Bcl-2. A seguir foram lavadas em tampão TBS 

(6X) e incubadas com leite desnatado 5% por 1 hora. Foi utilizado o anticorpo anti--

actina (Sigma Chemical Co. St Louis, MO, USA) na diluição 1:100 em tampão TBS 

(contendo albumina 1%) por 12 horas à 4C. A incubação com anticorpo secundário e 

revelação com Luminol foi a mesma descrita para Bcl-2.  

Os filmes foram digitalizados (Helena Laboratories, TX, USA) e a 

densitometria feita com auxílio do programa “Quick Scan Win 2000”. O padrão de peso 

molecular utilizado foi “SDS-Page Molecular Weight Standarts, Low Range”, para 

proteínas de baixo peso. A Bcl-2 tem 29 kDa. 

 

 

3.11.1. Análise estatística  

 

A ANOVA de duas vias para medidas independentes foi utilizada para 

comparar o efeito do avanço da idade e/ou da restrição crônica de sono na expressão 

de proteína Bcl-2 do hipocampo e hipotálamo de animais jovens e senescentes. 

Quando necessário, análise a posteriori foi realizada utilizando o teste de Duncan. O 

nível de significância foi de p<0,05. 

 



 

3.12. Microscopia eletrônica de transmissão em pineal 
 

Foram utilizadas 2 pineais de ratos jovens Wistar machos e 2 pineais de 

ratos senescentes machos Wistar. Após a decapitação dos animais, a pineal foi 

cuidadosamente retirada e colocada em solução de glutaraldeído (2%) e formaldeído 

(2%) em tampão fosfato (pH 7,2) permanecendo por aproximadamente 18h. Depois 

seguiu para lavagem em solução salina-sacarose 3 vezes; refinadas com tetróxido de 

ósmio em tampão fosfato durante 1hora a 4ºC; novamente lavadas em solução salina-

sacarose; imersão dos fragmentos em acetato de uranila (0,5%) em água destilada e 

sacarose, durante 12 horas a 4ºC, lavadas em água destilada; desidratadas em etanol 

em concentrações crescentes (30-100%). A inclusão foi feita em mistura óxido de 

propileno em meio de inclusão (1:1), em constante agitação por 1 hora; por mais uma 

hora, no meio de inclusão. Cortes de 0,5m em ultramicrótomo Sorvall (modelo Porter-

Blum MT-1) foram selecionados através do exame em microscopia de luz e os 

melhores foram submetidos a cortes ultrafinos (60nm), coletados em malha de cobre e 

contrastados com acetato de uranila (a 2%, 5min), lavados em água destilada e 

tratados com citrato de chumbo (5min). As eletromicrografias deste material foram 

realizadas em microscópio eletrônico de transmissão Carl Zeiss EM-900, 80kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.0. RESULTADOS 
______________________________________________________________________ 

 

PARTE I 
 

Estudos de PS em animais são usualmente realizados por meio de privações 

totais ou parciais e com durações que variam entre 6h e 10 dias. O primeiro estudo 

com restrição crônica de sono em ratos foi desenvolvido em nosso laboratório por 

Machado e colaboradores (2005). Nesse protocolo, os animais dormiam na gaiola entre 

10h e 16h e permaneciam na plataforma de PS entre 16h e 10h. Portanto, os animais 

podiam dormir livremente durante 6h por dia e eram privados de sono, principalmente 

do REM, por 18h. Os ratos foram mantidos nesse protocolo durante 21 dias, sendo 

observada uma adaptação progressiva à restrição crônica de sono, com um aumento 

da porcentagem de sono e diminuição dos despertares durante o período de 

oportunidade de sono (6h). Portanto, o objetivo da primeira parte do estudo foi avaliar o 

padrão de sono de ratos senescentes, submetidos ao mesmo protocolo e comparar 

com os resultados do estudo prévio (Machado e cols., 2005). Alguns ajustes foram 

realizados no protocolo estabelecido previamente e estão descritos na seção de 

métodos, no item 3.1.4.1. 
 

4.1. Peso  

 

Inicialmente foi verificado o peso corporal dos animais senescentes antes e 

após a restrição crônica de sono. Foi observada uma redução significativa (14%) no 

peso corporal desses animais, onde antes do protocolo a média basal era de 

405,7g47,2 e após o fim do protocolo de 348,939,5 (p<0,05).  

 

4.2. Parâmetros de sono  
 

Os parâmetros de sono obtidos para animais senescentes estão ilustrados 

nas FIGURAS 9 e 10, sendo que os registros dos dias 3 e 13 não foram incluídos 



 

devido a dificuldades técnicas com artefatos. Um rato foi excluído das análises 

estatísticas porque foi obtido apenas 3 dias de registro desse animal. O teste estatístico 

selecionado para a análise de todos os parâmetros foi a ANOVA de uma via e quando 

houve interação, foi aplicado o teste de Duncan. Foi considerado o nível de 

significância de p<0,05. 

 

4.2.1 Tempo Total de Sono (TTS; %) 
 

Os dados mostrados na FIGURA 9A evidenciam que foi observada uma 

redução progressiva no TTS (%) observada durante o período de oportunidade de sono 

(6h), ao longo dos dias de restrição de sono F(11,55)=10,84; p<0,001. Houve uma 

diminuição estatisticamente significativa nos dias 5 e 7-12 quando comparados com o 

basal (p<0,05).   

 

4.2.2. Sono NREM (%) 

 

Quando o sono NREM foi avaliado, observou-se uma diminuição gradativa 

ao longo de todos os dias de restrição de sono F(11,55) = 16,22; p<0,001 (FIGURA 9B). 

A análise a posteriori mostrou que houve uma redução significativa em relação ao 

basal a partir do segundo dia de experimento (D2) até o último dia de restrição de sono 

(D12) (p<0,05). 

 

4.2.3. Sono REM (%) 

 

Estudos com PS utilizando o método da plataforma mostram que o sono 

REM é o mais afetado. No entanto, em nosso estudo foi observada uma diferença 

significativa na porcentagem do tempo do sono REM, somente no dia 6 (D6) F(11,55)= 

1,96; p<0,05. Por outro lado, nos demais dias houve somente um aumento pequeno, 

ou foram observados valores abaixo do basal (rebote negativo) (FIGURA 9C). A 

TABELA 1 mostra a comparação entre o rebote (% de aumento em relação ao basal) 

de animais jovens (n=3) e dos animais senescentes (n=6). Ocorreu rebote negativo do 



 

sono REM nos dias 1, 9 e 11-12 em animais senescentes. Apesar de nesse 

experimento não termos feito análise estatística entre ambos os grupos (jovem e 

senescente) é possível observar a diferença grande na recuperação entre ambos os 

grupos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Parâmetros de sono obtidos em 6 horas de registro 

eletrocorticográfico diário de sono de animais senescentes restritos de sono: 

A) Tempo Total de Sono (TTS, %); B) Sono NREM (%); C) Sono REM (%). São 

representados 12 dias de registro de sono, sendo o primeiro (B) o sono basal e os 

demais referentes ao período de oportunidade de sono diária. O símbolo (*) representa 

diferença do basal (ANOVA seguido pelo teste de Duncan, p< 0,05). Os valores são 

expressos em média ep (n=6 animais). 
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Tabela 1. Comparação do rebote de sono REM (% de aumento em relação ao 
basal) durante as 6h de oportunidades de sono diárias de ratos jovens e 

senescentes durante 11 dias de registro de sono. 

Dias de 

registro 

D1 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

Jovens 
(n=3) 

57,3 66,8 86,8 95,2 97,3 107,4 91,6 75,0 80,7 99,1 96,3 

Senescentes 

(n=6) 
-16,2 1,5 25,4 10,1 46,8  9,2 15,2 -2,7 0,7 -13,8 -7,8 

 

 

4.2.4. Latência de sono e latência de sono REM 

 

Apesar de compararmos a latência de sono durante os dias de restrição crônica 

de sono com o dia basal, acreditamos que a comparação com o dia 1 seja mais 

adequada, desde que no período basal o animal estava dormindo na gaiola com 

serragem durante 24h sem nenhum tipo de interrupção. Portanto, consideramos essa 

latência, extraída do período de oportunidade de sono, “artificial”, isto é, ela não reflete 

a latência real do animal. Por outro lado, a latência do dia 1, refere-se ao momento 

exato de início de sono, após a entrada do animal na gaiola com serragem, depois de 

sua retirada da plataforma de PS. Consideramos que o animal teria sido submetido a 

uma restrição leve e que, portanto, poderíamos comparar os demais dias, em que já 

haveria um débito progressivo de sono. Dessa forma, essa comparação demonstraria o 

efeito da pressão do sono devido a PS, per se, no início do protocolo. 

Existiu um aumento significativo na latência do sono nos dias 5 e 7-12 

comparados com o basal F(11,55) = 8,26; p<0,001 (FIGURA 10A). Nos dias 4 e 6 houve 

uma tendência, mas não foi estatisticamente diferente do basal (p=0,08). Entretanto, 

quando a comparação dos dias experimentais foi feita em relação ao dia 1 (D1), foi 

observada um aumento estatisticamente significativo na latência de sono desde o dia 4 

até o fim do protocolo. Não houve alteração na latência do sono REM em relação ao 

basal ou ao dia 1 F(11,55) = 0,48.  



 

4.2.6. Duração média dos episódios de vigília  
 

Como pode ser observado na FIGURA 10B, a duração média dos episódios de 

vigília estava significativamente aumentada nos dias 7-12 do protocolo em relação ao 

basal F(11,55) = 6,93; p<0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Parâmetros de sono obtidos de 6 horas de registro 

eletrocorticográfico diário de sono de animais senescentes restritos de sono:  
A) Latência de Sono (LS, min); B) Duração média dos episódios de vigília (min). São 

representados 12 dias de registro de sono, sendo o primeiro (B) o sono basal e os 

demais referentes ao período de oportunidade de sono diária que o animal podia ter. O 

símbolo (*) representa diferença do basal e (#) diferença do primeiro dia de restrição de 

sono (D1) (ANOVA seguido pelo teste de Duncan, p<0,05). Os valores são expressos 

em média ep (n=6 animais). 
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PARTE II 
 

 Na parte I deste trabalho realizamos o estudo dos parâmetros de sono de 

animais senescentes durante o protocolo de restrição crônica de sono. Este estudo 

mostrou alterações importantes no padrão de sono dos animais durante o período de 

recuperação, indicando assim um prejuízo que parece estar relacionado ao avanço da 

idade.  

Devido à estreita associação entre a idade, a privação de sono e os prejuízos de 

memória observados com o envelhecimento, na parte II desse trabalho investigamos os 

efeitos da restrição crônica de sono na sinalização intracelular de cálcio e morte celular.  

As análises foram realizadas na formação hipocampal de animais jovens e 

senescentes. Realizamos também algumas análises em duas estruturas importantes 

para a regulação do ciclo vigília-sono, o hipotálamo e a pineal. A expressão da proteína 

anti-apoptótica Bcl-2 foi analisada também no hipotálamo e as possíveis alterações 

ultra-estruturais promovidas pelo envelhecimento e/ou restrição de sono foram 

analisadas na glândula pineal. 

 

 

4.3. Efeito do glutamato no aumento da [Ca2+]c  em fatias hipocampais de animais 

jovens e senescentes restritos ou não de sono 
 

As áreas da formação hipocampal selecionadas para a análise da sinalização 

de cálcio foram as regiões CA3 e giro denteado. Foram realizadas médias de 3 áreas 

do GD e de 2 áreas da região CA3 para a análise da razão da fluorescência FIGURA 

11 (A1 e A2). Nessas regiões selecionamos a camada piramidal por conter neurônios 

ricos em receptores glutamatérgicos. A concentração de 1mM foi considerada 

adequada após análise de concentrações crescentes e verificado que essa 

concentração produzia elevação máxima ou submáxima da razão de fluorescência em 

comparação com a digitonina (FIGURA 11C). Além disso, esta concentração havia se 

mostrado adequada também em estudo prévio de sinalização de cálcio no estriado de 

animal senescente (Ureshino e cols., 2010). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. Imagens representativas de fatias hipocampais: A) Imagem 

representativa de fatia hipocampal com espessura de 200 µm de animal jovem. As 

áreas (A1) e (A2) representam as regiões do giro denteado (GD) e CA3 

respectivamente. As fatias foram incubadas com o indicador de cálcio fura-2AM (10 

µM) para as medidas de fluorescência. B) A imagem representa aquisição da 

fluorescência basal antes da adição do glutamato (2,5 min) e (C) a imagem 

representativa da fluorescência máxima obtida após adição do glutamato (1mM). A 

aquisição das imagens foi obtida com utilização de um microscópio de fluorescência de 

alta resolução (Nikon TE 300) acoplada a câmara digital CCD com objetiva de 10X e 

comprimento de excitação de 340nm.  A barra representa a escala de intensidade de 

fluorescência (0-255) 
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4.4. Efeito do glutamato na sinalização de cálcio em regiões do giro denteado e 
CA3 das fatias hipocampais  
 

Investigamos o efeito do glutamato na região do giro denteado de animais 

jovens e senescentes submetidos ao protocolo de restrição crônica de sono. Após 

adição de glutamato, a maioria dos animais senescentes respondeu de forma mais 

lenta do que os demais grupos (FIGURA 12). Os dados também mostram que o 

glutamato (1mM) causou um aumento menor na concentração de cálcio citosólico 

[Ca2+]c nesses animais (FIGURA 13). A restrição crônica de sono não promoveu 

alterações na [Ca2+]c  em animais jovens, porém em animais senescentes, restritos de 

sono (RS), houve um aumento significativo quando comparado ao grupo senescente. A 

ANOVA de duas vias mostrou efeito para fator idade [F(1,20)=34,3; p<0,01] e foi 

observada significância na interação [F(1,20) = 5,65, p<0,05]. O teste de Duncan revelou 

diferenças significativas na região do GD entre o jovem controle e o senescente e entre 

os grupos senescentes restritos ou não de sono.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. Curva representativa do efeito do glutamato (1mM) sobre a razão da 
fluorescência em fatias hipocampais de ratos jovem e senescentes restritos ou 

não de sono.  Jovem controle (Jov CTL); Jovem restrito de sono (Jov RS); Senescente 

(Senesc); Senescente restrito de sono (Senesc RS). 
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