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Sumário
Nós humanos, assim como diversos organismos vivos, apresentamos ritmos biológicos 

de aproximadamente 24 h, por exemplo, o ciclo sono-vigília, ritmo de atividade locomotora, 
temperatura e de secreção de hormônios. A manutenção desses ritmos nos permite realizar 
diversas atividades no melhor horário do dia, aproveitando a variação de luz e temperatura, 
entre outros ciclos ambientais. O ciclo claro-escuro de 24 h é causado pela da rotação da 
Terra e influencia outros ciclos ambientais, como temperatura, humidade, disponibilidade 
de alimento, entre outros. Portanto, é concebível que os organismos tenham evoluído um 
sistema temporal que os permite  realizar certas atividades no melhor horário do dia, de 
acordo com a variação dos ciclos ambientais.

Diversos estudos mostraram que nos mamíferos, esse sistema temporal, também 
chamado de sistema circadiano (cerca de um dia), tem um centro primário no cérebro que 
gera um ritmo interno de aproximadamente 24 h, localizado no núcleo supraquiasmático 
(NSQ). Além disso, outros tecidos do corpo também são capazes de realizar suas funções, 
por exemplo, metabolismo, com o mesmo período do ritmo produzido pelo NSQ. Isso porque 
todas as células parecem ter um “relógio molecular”,  provido pela produção de algumas 
proteínas num ciclo póximo a 24 h, as chamadas “proteínas relógio”. Deste modo, alguns 
tecidos periféricos, isto é, outros que não o NSQ, são capazes de manter o ritmo em culturas 
fora do corpo. No entanto, o NSQ produz um ritmo mais robusto e duradouro, alinha seu 
ritmo ao ciclo claro-escuro ambiental e manda sinais para sincronizar os ritmos gerados em 
outros tecidos. Por essa razão, ele é também conhecido como relógio, ou oscilador, central. 

É importante que nosso sistema circadiano esteja sincronizado ao horário do 
ambiente externo para que possamos nos alimentar, dormir e acordar, trabalhar, entre 
outras atividades em horários mais favoráveis. E quando isso não ocorre, podemos ver os 
efeitos negativos na atenção, sono, digestão. Isso ocorre, por exemplo, quando viajamos 
para lugares com fuso horário muito diferente do nosso ou com trabalhadores de turno. 

Uma vez que é importante manter nosso organismo ajustado aos horários externos, e 
a pista ambiental mais importante para que isto ocorra em mamíferos é o  ciclo claro-escuro, 
é de se desejar que o oscilador central não seja influenciado por outras pistas diferentes da 
luminosidade ou pistas que não sejam previsíveis. Com isto em mente, nos perguntamos se 
o NSQ seria protegido de situaçoes de estresse, que geralmente são imprevisíveis e muitas 
vezes inevitáveis na sociedade atual. Para nós humanos, o estresse social, principalmente 
quando crônico, é um dos mais graves e está relacionado ao desenvolvimento de doenças 
metabólicas e alguns distúrbios psiquiátricos, como a depressão. No entanto, no nosso dia-
a-dia é difícil estabelecer uma relação de causa e consequencia entre estresse, distúrbio do 
ritmo circadiano e consequencias na saude. Para isso, utilizamos um modelo de estresse 
social em camundongos para avaliar seus efeitos no ritmo circadiano de atividade, que é 
controlado pelo NSQ e simples de ser avaliado. Nós propomo-nos a responder as seguintes 
questões: 1. O estresse social crônico é capaz de afetar o ritmo circadiano de locomoção e 
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manutenção do ritmo do oscilador central ? 2. O estresse social crônico é capaz de afetar a 
organização temporal  do oscilador central e oscilação de um tecido periférico?

No capítulo 2, nós revisamos alguns estudos que investigaram os efeitos do estresse 
nos ritmos circadianos. Estudos prévios do nosso grupo já haviam demonstrado que o 
estresse social agudo reduz drasticamente os níveis de atividade locomotora em ratos. 
Porém, o horário em que há um aumento acentuado na atividade locomotora e a duração 
(período) do ciclo de atividade-descanso não são alterados. Essas evidências sugerem que o 
NSQ continua a manter seu ritmo e não foi afetado pelo estresse social. No entanto, os dados 
disponíveis na literatura sobre os efeitos do estresse crônico ainda eram contraditórios. 
Isso porque o formato dos ritmos observados pode ser alterado por diversos fatores. Por 
exemplo, o ritmo de temperatura corporal exibido pode ser não apenas resultado do ritmo 
expressado pelo relógio biológico, como também alterado por alguma atividade física 
momentânea ou exposição ao frio ou calor externo. Portanto, como discutido no segundo 
capítulo, diversos cuidados metodológicos devem ser tomados para que o ritmo observado 
não seja mascarado por fatores externos ou resultado de outros fatores internos.

No capítulo 3, nós investigamos se o ritmo de atividade locomotora  é afetado 
pelo estresse crônico social. Para este experimento, mantivemos nossos animais em luz 
vermelha constante (que é quase imperceptível para roedores, o que se assemelharia ao 
escuro constante). Para medir a atividade locomotora, utilizamos rodas de atividade. Parte 
dos animais foi expostas a um camundongo agressivo (para o estresse social) durante alguns 
minutos, por dez dias, durante a fase de atividade ou fase de  inatividade, e seus ritmos 
foram comparados a animais que não foram expostos ao estresse. Interessantemente, 
os  camundongos estressados apresentaram níveis de atividade reduzida, mas o horário 
de início da atividade e o período do ritmo de atividade não se modificaram, de modo 
semelhante ao observado com estresse social agudo em ratos. Esses resultados sugerem 
que o NSQ também não é afetado pelo estresse social  crônico.

No capítulo 4, replicamos as observações do capítulo anterior em relação ao efeito do 
estresse o ritmo de atividade locomotora. Durante os 10 dias de estresse social, os animais 
derrotados apresentaram redução nos níveis de atividade, mas o horário em que há aumento 
acentuado de atividade e o período não foram diferentes dos animais não estressados. 
Além disso, também analizamos o ritmo de expressão de uma proteína relógio em culturas 
de tecido do NSQ e fígado. Essa análise é importante porque nos permite observar os 
efeitos do estresse nessas areas isoladas. Para isso, utilizamos camundongos transgênicos 
que produziam essa proteína relógio ligada a uma proteína que produz bioluminescência, 
o que nos permitiu detectar o ritmo de produção da proteína através da luminescencia. 
Como esperado, o ritmo de produção dessa proteína relógio no NSQ não foi diferente entre 
os dois grupos. Já no fígado, o horário de pico de produção da proteína relógio aconteceu 
mais tarde nos tecidos provenientes de animais que passaram pelo estresse social. Esses 
resultados fortalecem a ideia de que o relógio central é protegido contra o estresse, mas o 
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relógio periférico presente no fígado não.
No capítulo 5, investigamos um possível mecanismo pelo qual o estresse possa afetar 

o relógio presente no fígado, como observado no experimento do capítulo anterior. Nossa 
suposição foi de que a costicosterona, um hormônio que é liberado em maior quantidade 
em resposta ao estresse, poderia ser  responsável por alterar o ritmo de produção dessa 
proteína relógio no fígado. Para investigar essa hipótese, fizemos culturas de tecidos 
do fígado e do NSQ de camundongos transgênicos do mesmo tipo utilizado no capítulo 
anterior e adicionamos corticosterona em parte dessas culturas. Como esperado, o ritmo de 
produção da proteína relógio não foi diferente nas culturas de NSQ tratadas e não tratadas. 
No entanto, o horário do pico de produção dessa proteína foi atrasado nas culturas de fígado 
em que o hormônio foi adicionado em concentrações medianas. Novamente o resultado 
fortalece a ideia de que o NSQ não é afetado pelo estresse, mas o relógio periférico do 
fígado sim e um mecanismo possível é o aumento de corticosterona em resposta ao estresse 
social. 

Considerando a ideia de que esse desalinhamento entre o horário do relógio no 
NSQ e de relógios periféricos, como o do fígado,  possa trazer consequencias para a saúde 
mental, nós também realizamos testes comportamentais após o protocolo de estresse 
social em camundongos (Capítulo 6). Os testes utilizados foram escolhidos com o objetivo 
de observar se os animais apresentam comportamentos tipo-depressivos, isto é, que se 
assemelham a um comportamento observado em pacientes deprimidos. Apesar de alguns 
grupos observarem esses efeitos após os estresse social, nós não vimos diferenças entre 
os animais estressados e não estressados. Talvez a idade dos animais utilizados (adultos, 
enquanto que outros grupos utilizam animais adolescentes) possa explicar não termos 
observados tais efeitos, uma vez que jovens possam estar mais vulneráveis aos efeitos do 
estresse. Além disso, outras diferenças metodológicas no protocolo de estresse e avaliação 
de comportamento podem explicar os redultados diferentes que obtivemos em relação a 
outros trabalhos. 

No  capítulo 7, discutimos os resultados obtidos, comparando-os com outros 
trabalhos na área e suas implicações, além de sugerir experimentos futuros. Em relação 
aos efeitos do estresse no ritmo de atividade locomotora, embora um trabalho tenha 
observado mudança no horário de pico de atividade, nossos resultados vão ao encontro 
de outros trabalhos que não observaram mudanças no ritmo. Essa discordância pode estar 
relacionada a diferenças metodológicas empregadas, como manutenção dos animais em 
luz vermelha constante, enquanto outro estudo manteve os animais sob ciclo claro-escuro. 
Outros estudos também observaram que injeção de corticosterona ou de um hormônio 
sintético semelhante também muda o pico de produção da proteína relógio observada no 
fígado e em alguns outros órgãos periféricos. Além disso, outros hormônios que também 
são secretados em resposta ao estresse, como a adrenalina e noradrenalina também 
parecem ter o mesmo efeito. Por isso, propusemos um estudo futuro para bloquear esses 
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hormônios e observar se os efeitos do estresse social serão os mesmos. Adicionalmente, 
como outras áreas do cérebro também parecem apresentar produção ritmica de proteínas 
relógio, seria interessante estudar os efeitos do estresse social em áreas associadas à 
regulação emocional, tendo em vista que a dessincronização de ritmos biológicos parace 
estar associada a distúrbios como a depressão. Em conclusão, o relógio biológico central 
parece estar protegido contra os efeitos do estresse crônico social, mas o relógio periférico 
do fígado não. Essa dessincronização entre esses relógios e talvez outros relógios periféricos 
pode estar associados a problemas de saúde, como os observados em trabalhadores de 
turno.
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