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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 

uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 

apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 

apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 

digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 

disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 

Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 

partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 

 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 

submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 

Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 

visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 

soluções para os desafios sociais contemporâneos. 

  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência. 

 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 

para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 

Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 

Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 

(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 

premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 

concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 

 

 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 

Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 

tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 

em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 

e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 

conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 

para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 

Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 

contribuição científica oriunda de sua pesquisa. 



 

 

 

SUMÁRIO 
 
PROGRAMAÇÃO                                                                                                6 
INSTITUTO DO CÉREBRO                                                                                7        



 

 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

SETEMBRO 

16 a 20/09 Fase Online do eCICT 2019 

OUTUBRO 

11/10 
Divulgação dos selecionados para apresentação na Fase 
Presencial 

21 a 25/10 Fase Presencial do eCICT 2019 

21/10 Credenciamento 

21/10 Palestra de Abertura 

22 a 24/10 Sessões de Apresentações Orais 

22 a 24/10 Palestras de Pesquisadores Destaques da UFRN 

25/10 Solenidade de Encerramento e Premiação 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 7 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DO 
CÉREBRO



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 8 

 

 
CÓDIGO: SB0552 

AUTOR: ALEXIA MICAELLA DA SILVA FERREIRA 

ORIENTADOR: MARCOS ROMUALDO COSTA 

 

 

TÍTULO: Análise da linhagem de progenitores neurais utilizando vídeo-microscopia de 

tempo-intervalado 

Resumo 

Compreender os mecanismos reguladores que controlam as decisões do destino das 
células-tronco neurais é crucial para compreender o desenvolvimento do sistema 
nervoso central em mamíferos saudáveis e ou com alguma patologia. Progresso 
importante tem sido feito na identificação de mecanismos celulares e moleculares que 
controlam a geração de diversidade neuronal. No entanto, ainda pouco se sabe sobre a 
origem das células astrogliais. Na literatura já foi demonstrado que o gene Zbtb20 
desempenha papel importante na especificação de astrócitos, fornecendo uma 
compreensão básica de como mecanismos intrínsecos e extrínsecos governam a 
produção de astrócitos a partir de células precursoras e a geração de diversidade de 
astrócitos. Para elucidar nossa hipótese, utilizamos da análise de vídeo-microscopia, 
podendo assim analisar características dos ciclos de divisão, identificando os fenótipos 
gerados e a taxa de proliferação. Permitindo que avaliemos como as células do sistema 
nervoso são formadas e os mecanismos que controlam esse processo denominado 
especificação neural. 
 
Palavras-chave: astrócitos; especificação; vídeo-microscopia; zbtb20; proliferação 

TITLE: Analysis of neural progenitor lineage using time-lapse video microscopy 

Abstract 

Understanding the regulatory mechanisms that control decisions about the fate of neural 
stem cells is crucial to understanding the development of the central nervous system in 
healthy and / or pathological mammals. Important progress has been made in identifying 
cellular and molecular mechanisms that control the generation of neuronal diversity. 
However, little is known about the origin of astroglial cells. It has been shown in the 
literature that the Zbtb20 gene execute an important role in astrocyte specification, 
providing a basic understanding of how intrinsic and extrinsic mechanisms govern the 
production of astrocytes from precursor cells and the generation of astrocyte diversity. 
To elucidate our hypothesis, we used video microscopy analysis, thus being able to 
analyze the characteristics of the division cycles, identifying the generated phenotypes 
and the proliferation rate. Allowing us to evaluate how cells in the nervous system are 
formed and the mechanisms that control this process called neural specification. 
 
Keywords: astrocytes; specification; time-lapse; zbtb20; proliferation 

Introdução 

O neocórtex dos mamíferos é uma estrutura complexa e altamente organizada que 
contém diversos tipos de células neuronais e gliais. Durante o desenvolvimento do 
córtex cerebral, neurônios e células macrogliais - astrócitos e oligodendrócitos - são 
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gerados em um controle temporoespacial preciso. Nas últimas décadas, importantes 
avanços foram alcançados na identificação de diferentes tipos de neurônios no sistema 
nervoso, bem como nos mecanismos celulares e moleculares que controlam a geração 
dessa diversidade (Costa e Müller, 2015; Brandão e Romcy-Pereira, 2015). No entanto, 
ainda pouco se sabe sobre a origem das células astrogliais (Schitine et al., 2015). Uma 
razão para isso é a falta de marcadores específicos para progenitores de astrócitos. 
Recentemente, a aplicação do perfil de expressão gênica para populações de astrócitos 
purificados (Cahoy et al. 2008; Doyle et al. 2008; Fu et al. 2009; Rowitch e Kriegstein 
2010) revelou vários novos marcadores potenciais.  
Durante o desenvolvimento do sistema nervoso em mamíferos, as células progenitoras 
geram os neurônios primeiro, seguidos pela glia (Miller e Gauthier, 2007; Costa et al., 
2009). Os mecanismos que regulam essa transição são complexos e não 
completamente compreendidos. Entretanto, vários estudos sugerem que essa mudança 
de destino é modulada tanto por sinais ambientais extrínsecos como fatores de 
crescimento e citocinas, como por programas intrínsecos de células, como a 
modificação epigenética da cromatina (Temple, 2001, Molne et al, 2000, Takizawa et al 
2001, Miller & Gauthier 2007, Hirabayashi, Y. & Gotoh, 2010, Freeman, 2010).  
Compreender esses eventos de desenvolvimento pode fornecer insights sobre os 
mecanismos pelos quais a glia regulamenta o desenvolvimento e a função do cérebro, 
bem como as alterações na função dos astrócitos causam doenças neurológicas 
(Molofsky et al 2012).  
O Zbtb20 (Zinc finger- and BTB domain-containing protein 20) é expresso durante 
período crítico da neurogênese de neurônios piramidais do hipocampo, além de ser 
expresso também em progenitores neurais e astrócitos. A diminuição da expressão do 
promotor do Zbtb20 suprime também a astrogênese (Nagao et al 2016). Com dados 
efeitos demonstrados de acordo com a expressão do Zbtb20 in vitro, relacionou-se sua 
atividade com a diferenciação de astrócitos durante a gliogênese.  
Identificado o gene, pode-se avaliar os efeitos dele na proliferação e diferenciação dos 
astrócitos in vitro utilizando da vídeo-microscopia, método que conta com um 
microscópio acoplado a câmera, objetivas e que oferece controle de temperatura e CO2 
para a cultura de células, permitindo assim fazer fotos constantes da cultura para assim 
ao fim do experimento obter um vídeo sobre o desenvolvimento das células. Com isso 
é possível observar o comportamento de algumas células em uma cultura de células. 
Por exemplo, podemos observar os tipos de divisões de cada célula, se serão: simétrica 
proliferativa (SP), ou seja, se a célula-mãe divide e da origem a duas células-filhas que 
também dividem; assimétrica (A), ou seja, a célula-mãe da origem a duas células 
diferentes, por exemplo, uma que divide e outra que não divide mais; ou simétrica 
terminal (ST), ou seja, a célula-mãe da origem a duas células-filhas que não dividem 
mais (Landeira et al 2016). Também é possível observar características dos seus ciclos 
de divisão, identificando os fenótipos gerados ou se a taxa de proliferação e/ou morte 
celular, em uma condição de superexpressão de um gene, é modificada, podendo obter 
um feedback mais fiel ao que uma modificação de expressão gênica causa à cultura. 
 
Metodologia 

 
Animais utilizados: Ai9 (Madisen et al., 2010);  
Construção de plasmídeos: Para gerar expressão gênica comente em neurônios 
imaturos, o promotor utilizado foi o Dcx (Wang et al., 2007) que foi clonado em um vetor 
contendo um local de entrada de ribossoma interno (IRES) e EGFP ou CRE. Sequência 
de codificação Zbtb20 foi inserida entre o promotor Dcx e IRES-EGFP ou IRES-CRE. O 
sistema de “piggyback” (PB) foi usado para rotular permanentemente as células 
eletroporadas, a fim de evitar a diluição das proteínas repórter após vários ciclos de 
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divisão celular. Para este propósito, as células foram co-eletroporadas com PB-CAG-
dsred e PB-GLASTase. A sequência de codificação Zbtb20 foi inserida em vez de 

dsred.  
Vídeo-microscopia: E16.5 embriões de duas fêmeas grávidas Ai9 foram eletroporados 
com CAG-Ires-Cre (n = 6 embriões), CAG-zbtb20-Ires-Cre (n = 7 embriões) ou CAG-
zbtb20dn1768-Ires-Cre (n = 4 embriões). A eletroporação consiste em um método de 
inserção de genes desejados no genoma de algumas células do cérebro de animais, no 
caso do projeto, em embriões. Inicialmente a fêmea é anestesiada e tem seu útero 
exposto, assim é possível ter acesso aos embriões. No ventrículos dos embriões são 
injetados plasmídeos que portam o gene desejado, após feita a injeção, são dados 
choques, com cargas elétricas estabelecidas, na cabeça dos embriões, para que se 
abram poros nas células e o plasmídeo possa entrar. Dois dias após a eletroporação, 
os embriões E18.5 o telencéfalo dorsal eletroporado foi dissecado sob um microscópio 
Zeiss Axio Zoom. O tecido foi coletado em tubos Eppendorf contendo HBSS com 
HEPES no gelo. As células foram digeridas com tripsina-EDTA (0,05%) a 37 ° C durante 
10-15 minutos. A atividade de tripsina foi interrompida com Meio F12 de Dulbecco 
Modified Eagle (DMEM F12) com 10% de Soro Fetal de Bovino (FBS) e as células foram 
dissociadas mecanicamente com uma pipeta de Pasteur de vidro polido ao fogo. A 
suspensão celular foi centrifugada (durante 5 min a 4, 300 x g) e ressuspensa em DMEM 
F12 + 10% de FBS duas vezes. O número de células viáveis foi contado usando uma 
câmara de Neubauer com uma diluição de 1: 1 da suspensão de células e 0,4% de azul 
de tripano. A suspensão de células foi diluída em DMEM F12 + 10% FBS para conter 
300.000 células em cada poço de uma placa de cultura de tecidos de 24 lados de fundo 
de vidro (placas de cultura de multi-poços de fundo de vidro MatTek) pré-tratadas com 
Poli-D-Lisina (50 µg / ml) durante 2 horas a 37 °C. A placa foi incubada a 37 e 5% de 
CO2 durante duas horas. A placa foi então transferida para um microscópio de 
fluorescência invertido (microscópio Zeiss Cell Observer) com uma câmara de 
incubação ajustada a 37 ° C e 5% de CO2. 55 posições foram visualizadas, imagens de 
luz transmitida foram tiradas a cada 10 minutos, e fotos de canal vermelho foram tiradas 
a cada 90 minutos. 
A análise dos vídeos foi feita no programa The Tracking Too (tTt). As configurações 
utilizadas foram a de aumento de 200% na imagem da cultura no canto superior direito. 
Na condição controle foram analisadas nove posições, enquanto na condição com a 
superexpressão do Zbtb20 foram analisadas dez. Sendo acompanhadas durante a 
análise, em ambas condições, apenas as células Tomato+, que se faziam fluorescentes 
no vídeo. 
 
Resultados e Discussões 

 
O Zbtb20 é conhecido por desempenhar um papel na especificação de astrócitos. Para 
elucidar essa hipótese foi utilizada, como já dito, a análise de vídeo-microscopia, que 
traz consigo resultados que podem demonstrar essa relação do fator de transcrição 
Zbtb20 e a astrogênese. Acompanhando as células, podemos observar se elas dividem, 
formando árvores, ou se apenas seguem iguais até o fim do vídeo. Quando dividem, 
chamamos essas células de clones, e assim podemos analisar algumas características 
dos clones formados.  
  
Número médio de células por clone, ou seja, de acordo com o número de células 
Tomato+ foi analisado o número de células de cada posição analisada, sendo 9 
posições no controle e 10 na condição com superexpressão de ZBTB20. Observa-se 
um número similar entre as condições, ou seja, a superexpressão do Zbtb20 não alterou 
o número médio de células.  
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Figura 1 
  
Número de divisões por clone: Mesmo aparentemente ocorrendo um maior número de 
divisões na condição com superexpressão de Zbtb20, esse número não é significativo, 
ou seja, mesmo nessa condição não ocorre aumento ou decréscimo no número médio 
de divisões por clone.  
Figura 2 

  
Round de divisão: Nesse gráfico nós podemos ver a proporção dos tipos de divisões 
encontradas em cada condição em seus rounds. Observamos que na condição controle 
existe uma diferença significativa (p = 0.0263) na quantidade de células que dividem 
apenas uma vez entre os tipos de divisão assimétrica e simétrica terminal, 
representadas no round 1, gerando assim células filhas terminais, que não irão mais 
dividir. Na condição com a superexpressão de Zbtb20, observa-se um maior número de 
divisões proliferativas, indicando que no período que ambas as condições ficaram em 
cultura, na condição de superexpressão as células dividiram mais. No round 1 temos 
uma diferença significativa (p = 0.0146) entre as divisões assimétricas e simétricas 
terminais, ou seja, nesse primeiro momento da divisão são geradas muito mais células 
simétricas terminais, que não irão mais dividir, que células assimétricas; tal como no 
round 2 (p = 0.0073). No round 4 temos essa diferença significativa nas divisões 
assimétrica e simétrica terminal (p = <0.0001), já que não ocorrem divisões assimétricas; 
e simétrico proliferativo e simétrico terminal (p = 0.0002), indicando que nesse round 
são geradas mais células que não irão mais dividir que células que ainda dividem.  
Figura 3 e figura 4 

  
Número de GFAP+, NeuN+ e GFAP-/NeuN- totais: Nestes gráficos podemos ver a 
análise fenotípica do total de células das posições analisadas, quantas são GFAP+, 
NeuN+ ou NeuN-/GFAP-. É possível observar que não há um diferença entre o número 
de células que expressam esses marcadores nas condições controle e com 
superexpressão de Zbtb20.  
Figura 5, figura 6 e figura 7 
  
Porcentagem de células positivas para GFAP, NeuN e GFAP-/NeuN- do total de células 
provenientes de divisão: Nesse gráfico podemos ver a análise fenotípica do total de 
células que dividem das posições analisadas, quantas são GFAP+, NeuN+ ou NeuN-
/GFAP-. Podemos ver que ambas as condições apresentam um alto número de células 
negativas para NeuN e GFAP, e que o número de células NeuN+ é similar, isso em 

células pós mitóticas e células provenientes de divisão.  
Figura 8 
  
Porcentagem de células positivas para GFAP, NeuN e GFAP-/NeuN- do total de células 
pós-mitóticas: Como no gráfico anterior, aqui podemos observar a análise fenotípica do 
total de células, mas nesse caso das que não dividem, das posições analisadas. 
Analisando assim quantas são GFAP+, NeuN+ ou NeuN-/GFAP-. Podemos ver que 
ambas as condições apresentam um número similar de células NeuN+, mas a diferença 
entre a quantidade de células GAFP-/NeuN- é significativa. 
Figura 9 
 
Conclusão 

 
Os dados obtidos nos levam a ter informações interessantes sobre nossas condições, 
e também a pensar em projeções para aprimorar nossos dados e avaliação dos 
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experimentos. Nossos resultados indicam que uma alteração na expressão do Zbtb20 
resulta em efeitos nos rounds de divisão das células, isso porque encontramos uma 
maior quantidade de células simétricas terminais que assimétricas; mas o mesmo ocorre 
também na condição controle, porém na superexpressão vemos divisões dos três tipos 
por nós avaliados, assimétrica, simétrica terminal e simétrica proliferativa, enquanto que 
na condição controle vemos apenas assimétrica e simétrica terminal, indicando que 
ainda ocorre um perfil proliferativo maior no terceirou round na condição com 
superexpressão. E também observamos os comportamentos de células geradas nas 
divisões, gerando células que não irão mais dividir, células simétricas terminais, que 
células assimétricas, por exemplo.  
Podemos ver também que, nas as células pós-mitóticas, a condição com 
superexpressão resulta em um número menor de células que não marcam para GFAP 
e NeuN, e investigar qual seria esse tipo celular está em nossos planos no futuro.  
Durante as análises das árvores no tTt, também observamos que existem algumas 
células que se perdem e/ou morrem durante a análise, e quando avaliamos o número 
médio de células e o número médio de divisões isso não é refletido. Pretendemos assim 
avaliar a morte celular de nossas condições em breve. 
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Anexos 

 

 

Número médio de células por clone - Figura 1 

 
 

Número de divisões por clone - Figura 2 

 
 

Round de divisão - Figura 3 

 
 

Round de divisão - Figura 4 

 
 

Número de GFAP+, NeuN+ e GFAP-/NeuN- totais - Figura 5 

 
 

Número de GFAP+, NeuN+ e GFAP-/NeuN- totais - Figura 6 

 
 

Número de GFAP+, NeuN+ e GFAP-/NeuN- totais - Figura 7 

 
 

Porcentagem de células positivas para GFAP, NeuN e GFAP-/NeuN- do total de células 
provenientes de divisão - Figura 8 

 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 15 

 

Porcentagem de células positivas para GFAP, NeuN e GFAP-/NeuN- do total de células 
pós-mitóticas - Figura 9 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 16 

 

CÓDIGO: SB0710 

AUTOR: IZABELA LIMA PAIVA 

COAUTOR: HINDIAEL AERAF BELCHIOR 

ORIENTADOR: ADRIANO BRETANHA LOPES TORT 

 

 

TÍTULO: Modulação diferencial das oscilações delta das sub regiões hipocampais CA1 

e DG em resposta a administração sistêmica de cetamina 

Resumo 

As oscilações neurais estão intrinsecamente envolvidas em funções neurológicas de 
ordem complexa. Sabe-se que em condições clínicas como esquizofrenia e doença de 
Alzheimer há uma mudança no perfil oscilatório de algumas regiões cerebrais. Em 
particular, estudos prévios mostraram uma relação entre o estado de atividade do 
hipocampo e o aparecimento dessas desordens (Harrison, P. J.2004). Portanto, para a 
compreensão das alterações oscilatórias envolvidas em doenças neuropsiquiátricas, 
faz-se importante a elaboração de aparatos de registro eletrofisiológico capazes de 
permitir estudo desses padrões de atividade neuronal. Nesse estudo, buscou-se a 
continuidade do suporte a registros eletrofisiológicos hipocampais previamente 
iniciados, bem como a análise dos mesmos. 
 

Palavras-chave: Hippocampo, registros eletrofisiológicos, análises de dados 

TITLE: Differential modulation of CA1 and DG delta oscillations in response to systemic 

administration of the NMDAr antagonist ketamine 

Abstract 

Neuronal oscillations are intrinsically involved in complex neuronal functions. In clinical 
conditions as schizophrenia and Alzheimer's disorder occur variation of the oscillatory 
profile in some cerebral regions. Notably, previous studies have indicated a connection 
between hippocampal activity and appear of these disorders(Harrison, P. J.2004). 
Accordingly, for understanding the oscillatory variation involved in neuropsychiatric 
diseases the development of a electrophysiological tools useful register this activity is 
necessary. In this work, we sought to support hippocampal electrophysiological records 
as well as the analysis of this data. 
 
Keywords: Hippocampus, electrophysiological records, data analysis 

Introdução 

A investigação da atividade oscilatória gerada por populações de neurônios em modelos 
animais têm auxiliado na compreensão do funcionamento do cérebro em condições 
normais e patológicas. Esses ritmos oscilatórios podem ser classificados como de baixa 
ou alta frequência. Como oscilações de baixa frequência temos teta (8-12 Hz), delta (1-
4 Hz), beta (13-30 Hz); já para alta frequência há as oscilações gama, subdivididas em 
gama baixo (30-70 Hz) e gama alto (70-150 Hz) (Buzsáki, et al 2004).Por meio de 
aparatos de registro eletrofisiológico intracerebral, faz-se possível a observação dessas 
oscilações desde regiões superficiais até regiões mais profundas. Os achados obtidos 
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por meio dessas investigações apontam que em condições clínicas como a 
esquizofrenia, onde há presença de uma gama de efeitos psicóticos que resultam em 
déficits cognitivos, ocorre uma alteração significativa dos ritmos oscilatórios cerebrais 
do tálamo, córtex pré-frontal e hipocampo (HUNT, Mark J. et al. 2017). Estudos apontam 
o envolvimento da hipofunção de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA no 
mecanismo fisiopatológico da esquizofrenia. Consistentemente, doses sub-anestésicas 
de antagonistas dos receptores do tipo NMDA em humanos leva a sintomas clínicos 
típicos dessa patologia (OLNEY, John W et al. 1999), e experimentos realizados em 
modelos animais também reforçam essa ideia. Nesses modelos, após a administração 
de doses sub-anestésicas de cetamina foi possível observar alterações dos ritmos 
oscilatórios inerentes às apresentadas como características pela esquizofrenia . Em 
particular, foi mostrado que a cetamina altera a amplitude de oscilações do tipo delta (1-
4 Hz) no hipocampo (ZHANG, Yuchun et al. 2012). Uma vez que estudos prévios 
mostraram uma modulação diferencial no potencial de campo local (LFP) dependente 
da camada hipocampal (CAIXETA, Fábio V. et al. 2013). Neste trabalho buscamos 
investigar se a modulação de ondas delta por cetamina depende da camada celular de 
registro na sub-região CA1 e giro denteado do hipocampo. 

 

Metodologia 

 

Analisamos um conjunto de dados previamente coletados pelo nosso grupo (CEUA: 
06/2011). Foram utilizados nessas análises os dados de quatro ratos machos Wistar (2-
3 meses de idade) cronicamente implantados com uma matriz de oito eletrodos 
arranjados verticalmente ao longo de diferentes camadas celulares, posicionados no 
hipocampo dorsal esquerdo (AP: 23.6 mm, ML: 22.5 mm, DV: 23.5 mm). Com esse 
implante foi possível captar o perfil oscilatório de diferentes camadas celulares enquanto 
o animal realizava a exploração de um campo aberto em condições basais, após injeção 
de salina, e após doses sub-anestésicas de cetamina (25, 50 e 75 mg/Kg) via 
intraperitoneal. A partir desses dados, realizamos etapas de pré-processamento do sinal 
de LFP bruto, com ajuste da quantidade de pontos amostrados por cada segundo de 
registro e a sincronização do registro eletrofisiológico com o vídeo. Em seguida, 
realizamos a seleção do LFP para os primeiros 30 minutos após as injeções e o 
desenvolvimento de rotinas capazes de, baseadas nas coordenadas X,Y do animal, 
calcular a velocidade de locomoção instantânea associando o LFP a esses momentos. 
Após a fase de pré processamento, aplicamos a transformada de Hilbert para calcular 
o envelope de amplitude da oscilação delta (1-4 Hz) para os eletrodos localizados nas 
sub-regiões CA1 e giro denteado (DG). Empregamos uma janela de dez minutos em 
que o animal apresentava velocidade de locomoção inferior a 5 cm/s. Após a aplicação 
dessas rotinas a cada um dos animais que possuíam as três doses registradas, 
realizamos a análise de grupo. Usamos o teste t de Student para verificar as diferenças 
estatísticas com p <0,05. Para essas análises, dividimos os dados em momentos pós-
injeção de salina e após injeção do bloqueador NMDA. Também selecionamos um 
eletrodo da camada de CA1 e outro de DG para comparar diretamente o perfil de 
modulação nas camadas hipocampais após as injeções. 

 
Resultados e Discussões 
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Em concordância com resultados prévios que mostraram alterações nas oscilações 
delta hipocampais(ZHANG, Yuchun et al. 2012), nossos achados mostraram que 
cetamina na dose de 75 mg/kg leva a um aumento significativo na potência de delta na 
sub-região CA1 quando comparado com salina (p = 0,0286), enquanto não houve 
diferenças significativas na potência de delta em DG. Ainda, não encontramos 
diferenças significativas entre as doses de salina e cetamina de 25 e 50 mg/kg em 
ambas as sub-regiões. A comparação direta da potência de delta entre os eletrodos CA1 
e DG também não apresentou diferença estatística. 

 
Conclusão 

 

Nossos resultados sugerem que as oscilações delta em CA1 são moduladas pelo 
antagonista NMDAr cetamina de maneira dose-dependente. Todavia, a potência da 
oscilação delta no DG segue inalterada. Esses achados sugerem uma resposta 
diferencial das oscilações delta à cetamina através das sub-regiões hipocampais. 
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TÍTULO: DIFERENÇAS NA ATIVIDADE ELETRODÉRMICA EM PACIENTES COM 

DIFERENTES TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS 

Resumo 

A atividade eletrodérmica (AED) é um reflexo polissináptico gerado a partir de camadas 
profundas da pele mediada via sistema nervoso simpático e ativada pelas glândulas de 
suor. Devido ao seu aumento em estados de excitação e diminuição em estados de 
relaxamento, a AED pode funcionar como um marcador de ativação do sistema nervoso 
autônomo (SNA) em pacientes com diagnóstico conhecido de um transtorno mental. 
Nesta perspectiva, o objetivo deste estudo foi verificar se há diferenças nesta medida 
fisiológica em pacientes com diagnóstico clínico de dois diferentes transtornos 
psiquiátricos. Os participantes foram divididos em dois grupos: positivo para Transtorno 
de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e positivo para Transtorno de Ansiedade (TA). O 
monitoramento da AED foi realizado utilizando o registro de resistência galvânica da 
pele, cujos eletrodos foram posicionados no 2º e 3º dedos da mão não dominante, com 
o paciente deitado em decúbito dorsal durante 10 minutos. Os resultados demonstraram 
que os pacientes com TEPT apresentaram valores de condutância de pele 
significativamente mais elevados do que os sujeitos com TA. Esta evidência sugere uma 
possível associação entre o estado de hipervigilância, comum no paciente com TEPT a 
uma estimulação basal do SNA. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir 
que, embora a ativação do SNA esteja presente em ambos os transtornos, sujeitos com 
TEPT apresentam maior atividade simpática, quando comparados com sujeitos com TA. 
 

Palavras-chave: Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos. Resposta Galvânica da 

Pele. 

TITLE: DIFFERENCES IN ELECTRODERMAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH 

DIFFERENT PSYCHIATRIC DISORDERS 

Abstract 

Electrodermal activity (EDA) is a polysynaptic reflex generated from deep layers of the 
skin mediated via the sympathetic nervous system and activated by the sweat glands. 
Due to its increase in arousal states and decrease in relaxation states, EDA may function 
as a marker of autonomic nervous system (ANS) activation in patients with a known 
diagnosis of a mental disorder. In this perspective, the objective of this study was to verify 
if there are differences in this physiological measure in patients with clinical diagnosis of 
two different psychiatric disorders. Participants were divided into two groups: positive for 
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and positive for Anxiety Disorder (AD). EDA 
monitoring was performed using the galvanic skin resistance record, whose electrodes 
were placed on the 2nd and 3rd fingers of the non-dominant hand, with the patient lying 
supine for 10 minutes. The results showed that PTSD patients had significantly higher 
skin conductance values than subjects with AD. This evidence suggests a possible 
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association between the state of hypervigilance common in PTSD patients with basal 
ANS stimulation. According to the results, it can be concluded that, although ANS 
activation is present in both disorders, subjects with PTSD show higher sympathetic 
activity when compared to subjects with AD. 
 
Keywords: Post-Traumatic Stress Disorder. Galvanic Skin Response. 

Introdução 

Evidências experimentais nas últimas décadas mostram que a atividade respiratória, 
medidas de dilatação da pupila, atividade eletrodérmica (AED) e, especialmente, a 
variabilidade da frequência cardíaca (VFC), tanto no domínio de tempo como frequência, 
podem fornecer uma avaliação única e não invasiva do sistema nervoso autônomo 
(SNA) em dinâmicas cardiovasculares (GOLDSTEIN, 2010; VALENZA; SCILINGO, 
2013). 

A AED é um reflexo polissináptico que requer integridade de circuitos hipotalâmicos, do 
tronco cerebral, espinais e dos axônios sudomotores simpáticos pós-ganglionares. É 
gerado em camadas profundas da pele mediada simpaticamente e ativado pelas 
glândulas de suor. A morfologia desse potencial elétrico é determinada pela interação 

entre essas glândulas e o tecido epidérmico circundante (BARI et al., 2018). 

A pele possui condutividade elétrica que se manifesta em mudanças graduais, e podem 
ser de longa (tônicas) ou curta (fásicas) durações, moduladas por estímulos e/ou 
atividades realizadas pelo indivíduo momentaneamente. Mudanças tônicas e fásicas 
não são fenômenos essencialmente diferentes, pois são causados por mudanças 
semelhantes na atividade das glândulas sudoríparas. O nível tônico é chamado nível de 
condutividade da pele e acontece tanto em resposta a alguma alteração nas condições 
basais ou espontaneamente (NAGAI et al., 2019). 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o 
transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é um transtorno psiquiátrico prevalente e 
incapacitante que ocorre depois de se experimentar um evento traumático (APA, 2013) 
definido como exposição à morte real ou ameaça, ferimentos graves ou violação sexual. 
A exposição do indivíduo é considerada em um ou mais dos seguintes cenários: a) 
Experiência direta ao evento traumático; b) Testemunho do acontecimento traumático 
em terceiros ou coisas de alto valor sentimental; c) Descoberta de um evento traumático 
ocorrido a um membro próximo da família ou amigo próximo; d) Experiências anteriores 

repetidas ou extrema exposição aos detalhes aversivos do evento traumático. 

Ainda de acordo com o DSM-5, a categoria dos transtornos de ansiedade foi revisada, 
tendo sido proposto que este capítulo fosse dividido em três grupos distintos: 
“Transtornos de Ansiedade”, “Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Outros Transtornos 
Relacionados”, além do “Transtornos Relacionados ao Trauma e Estresse” (APA, 2013; 
LINDERN et al., 2014). 

Os transtornos psiquiátricos contemplam critérios diagnósticos, sendo que o TEPT 
contempla critérios diagnósticos onde um deles (Critério E) trata da excitabilidade 
aumentada e sintomas de reatividade. Este sintoma em especial é compartilhado por 

outros transtornos como o Transtorno de Ansiedade (TA). 

Para que o diagnóstico de TEPT seja feito, clínicos e pacientes têm que superar diversas 
barreiras de comunicação. Ambos podem ficar constrangidos em abordar temas que 
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estejam associados ao segredo e à vergonha (LUZ et al., 2016; MACHADO et al., 2011). 
Caso o clínico não ouse questionar de forma direta, o paciente dificilmente tomará a 
iniciativa de revelar alguns fatos espontaneamente. Portanto, medidas psicofisiológicas 
que possam ser realizadas no sentido de detectar o estado de excitação basal 
provocado eventualmente por um transtorno mental, que se revele mesmo em 
condições normais de repouso, podem trazer uma contribuição importante para reforçar 
o diagnóstico e abrir uma janela para se monitorizar a evolução da implementação de 
tratamentos. 

A AED pode fornecer indicações de modo a ser considerada um marcador de excitação 
(arousal) de pacientes com diagnóstico de um transtorno mental. Esta variável mostra 
um perfil de variação que se eleva em estados de excitação e diminui em estados de 
relaxamento (BARI et al., 2018; POSADA-QUINTERO; BOLKHOVSKY, 2019). Assim, o 
objetivo deste trabalho foi verificar se ocorrem diferenças na AED em pacientes com 
diagnóstico clínico de TEPT e TA. 

 
Metodologia 

 
A amostra foi composta por 153 pacientes do sexo masculino com idades entre 18 e 50 
anos divididos em dois grupos: Grupo 1 – positivo para TEPT (n = 76); Grupo 2 – positivo 
para TA (n = 77). A pesquisa é parte do projeto original que foi submetido ao Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e aprovada sob Parecer no. 2.356.704. 

Os dois transtornos psiquiátricos investigados (TA e TEPT) foram diagnosticados pelo 
médico responsável pelo atendimento clínico do setor de psiquiatria do HUOL seguindo 
os critérios do DSM-5, por meio do Structured Clinical Interview – SCID-I for DSM-IV, 
validada para o Brasil (APA, 2013). 

Os pacientes foram abordados no ambulatório, anteriormente às consultas e foram 
encaminhados para uma sala reservada no sentido de tomar conhecimento da pesquisa. 
Dado o conhecimento e preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), o pesquisador responsável deu início ao procedimento de coleta de dados. 

O monitoramento da atividade eletrodérmica foi realizado com o paciente na posição de 
decúbito dorsal sobre uma maca e em temperatura ambiente. Foram posicionados dois 
eletrodos bipolares nas falanges mediais do segundo e terceiro dedos da mão não 
dominante registrados com o auxílio do BioAmp, ADInstruments, Sydney, Austrália. Os 
pacientes permaneceram deitados por um período de 10 minutos, duração esta do total 
do tempo do registro. 

Os dados obtidos durante os 10 minutos foram exportados para o software R para 
tratamento do sinal. Primeiro foram aparados 2,5 minutos nas extremidades do registro, 
permanecendo somente com os cinco minutos centrais da janela (2,5 ao 7,5min). Em 
seguida os dados foram promediados para obtenção dos valores médios nos instantes 
de tempo. Para representação média, foram considerados seis instantes ao longo da 
janela de 5 minutos: início do período (instante zero), segundo (minuto um), terceiro 
(minuto dois), quarto (minuto três), quinto (minuto quatro) e fim do período (minuto 
cinco). 
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Para o tratamento estatístico das variáveis dependentes, inicialmente foram aplicados 
testes de normalidade de Kolgomorov Smirnov para determinar se os dados obedeciam 
à uma distribuição normal. Sendo obedecido este pré-requisito, foi aplicado o teste de t 
de Student para detectar a ocorrência de diferenças entre médias dos grupos. 

Em todas as análises foi mantido um nível de confiança de 95% para um erro do tipo I 
(p < 0,5) e todos os dados foram analisados com a utilização do pacote estatístico 

SPSS21.0 (Chicago, IL, USA). 

 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados de condutância de pele demonstram que os pacientes com diagnóstico 
clínico de TEPT, durante todo o período do registro considerado para análise, 
apresentaram valores mais elevados do que os pacientes com TA (Figura 1). 
Condutância mais elevada reflete uma maior ativação do sistema nervoso simpático, 
diminuindo a resistência da pele, já que a resistência é o inverso da condutância. Está 
bem demostrado na literatura que as respostas de condutividade têm um significado 
emocional muito forte. Portanto, presume-se que o possível estado de hipervigilância, 
comum no paciente com TEPT, seja o componente principal desse espectro fisiológico 
(ARMSTRONG et al., 2019; STARCKE et al., 2009). 

Fazendo uma análise de comparação entre os dois grupos ao longo dos momentos de 
verificação desta variável, pudemos verificar que em todos os períodos analisados, 
houve diferença significativa entre os grupos para cada instante de comparação (início, 
1º, 2º, 3º, 4º e fim do período) (Figura 2). Os momentos de maior proximidade média 
entre os grupos ocorreram nos instantes 60 segundos (1º minuto) e 300 segundos (Final 
do Período). Mesmo assim, os testes de comparação de média, revelaram diferenças 
significativas elevadas (p < 0,0001) em todas as comparações, indicando que mesmo 
em situação de repouso, o estado de excitação (arousal) dos pacientes com TEPT é 
mais elevado que o de pacientes com diagnóstico clínico de Transtorno de Ansiedade. 

Levando em conta que os critérios diagnósticos para TEPT são limitados ao relato do 
paciente e o julgamento do clínico, um novo paradigma se revela nesse contexto, onde 
a capacidade de mensuração de parâmetros fisiológicos em tempo real ao relato, ou 
mesmo em situações de repouso, surge como uma possibilidade real de reforço para o 
diagnóstico diferencial entre estas duas entidades clínicas. Isso pode proporcionar em 
ambiente clínico, um novo patamar de critério diagnóstico e com a adição de 
informações de natureza fisiológica (HINRICHS et al., 2019). Estudos anteriores relatam 
repetidamente que pacientes com TEPT apresentam aumentada excitação 
psicofisiológica resultante de ativação do SNA quando comparados com sujeitos 
saudáveis ou negativos para TEPT (HINRICHS et al., 2017). 

Sujeitos com transtorno de ansiedade revelam níveis de condutância de pele mais 
elevados que sujeitos sem diagnóstico psiquiátricos, contudo, com as evidências 
apresentadas no presente estudo, fica evidenciado que os níveis de excitação na TA 
ficaram aquém daqueles dos sujeitos com TEPT. É provável que um dos critérios do 
TEPT, que é a revivescência do trauma, possa ser o fator que mais contribua para isso, 
uma vez que a evocação destes pensamentos acabe por colocar estes indivíduos em 

constante estado de alerta (NOVAK, 2019). 
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Como as medidas eletrodérmicas deste estudo foram coletadas subjacentes às 
respostas estressoras dos pacientes, é possível presumir também que em algum 
momento mais próximo ao evento, elas possam ter sido ainda mais elevadas. Os 
presentes resultados apoiam a ideia de que transtornos com relação às memórias 
angustiantes, como é o caso do TEPT, possam gerar hiperatividade maior do sistema 
nervoso simpático. 

Alguns autores sugerem que o estado aumentado da porção simpática do SNA possa 
interromper o processamento normal de memória e criar um ambiente de sustentação 
que se traduz no reexperimentar da aflição no caso do TEPT. Essa ruptura levaria a 
uma cascata de eventos que escalam toda a sintomatologia do TEPT tal como intrusão 
e medo constante (HINRICHS et al., 2019; LEUCHS; SCHNEIDER; SPOORMAKER, 
2019). Portanto, os resultados obtidos neste estudo podem também se constituir em um 
importante registro para estudo da evolução do TEPT a partir da implementação de 
tratamentos farmacológicos, psicoterapêuticos ou ambos. 

A redução destes sintomas irá refletir também na diminuição dos níveis de ansiedade 
em ambos os espectros e podem ser muito importantes para autorregulação, bem-estar 
e saúde geral do indivíduo (DENNIS et al., 2014; THAYER et al., 2009). 

 

Conclusão 

 
Conclui-se que os pacientes portadores de TEPT apresentam maior atividade 
eletrodérmica basal e, portanto, maior atividade simpática, quando comparados com 
sujeitos com TA. Embora ambos os transtornos compartilhem aspectos fisiológicos 
semelhantes em termos de ativação do SNA, o estado emocional criado pelo evento 
traumático parece ativar de maneira mais forte este componente, implicando esta 
variável como um possível marcador do TEPT. Deste modo, no futuro se fazem 
necessários estudos que venham a estabelecer limites críticos que diferenciem as faixas 
de variações para estes dois transtornos, bem como para diferenciação entre estes e, 
eventualmente, outros transtornos psiquiátricos. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Registros individuais de condutância de pele (uS) obtidos no intervalo de 5 
minutos de registro em pacientes com diagnóstico clínico de TEPT e TA. 
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Figura 2: Médias e desvio padrão de medidas de condutância de pele (uS) obtidas em 
6 momentos de verificação em pacientes com diagnóstico clínico de TEPT e TA. 
Comparação com o teste T de Student, P < 0,0001. 
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TÍTULO: Comportamento social em ratos neonatos modelo de autismo 

Resumo 

 

Estudos recentes demonstraram que animais pré-expostos a ácido valpróico (VPA) 
durante o desenvolvimento embrionário apresentam diminuição da interação social, 
aumento de comportamentos repetitivos, ansiedade e hiperatividade locomotora quando 
adultos. No entanto, pouco se sabe sobre a dinâmica de estabelecimento do repertório 
comportamental nesses animais durante o período pós-natal. O presente estudo, 
portanto, objetivou avaliar padrões de comportamento social e não social em ratos, com 
idades de P7 a P21, pré-expostos a VPA. Além disso, avaliamos um marcador fenotípico 
simples da severidade dos déficits comportamentais, a curvatura da cauda. Para isso, 
utilizamos o modelo VPA de autismo criado pela Rodier (1996) que consiste em injeção 
intraperitoneal, em dose única, de VPA no dia gestacional E12.5. Ao longo das idades, 
pares de ratos foram colocados em um aparato linear para interagirem socialmente. Os 
vídeos dos comportamentos foram analisados posteriormente, bem como as medições 
da cauda. Nossos resultados mostram que o surgimento e a expressão de vários 
comportamentos sociais são graduais e seguem um curso progressivo de tempo tanto 
nos controles quanto no VPA. Entretanto, observamos que muitos comportamentos são 
alterados em animais VPA em relação aos controles pareados por idade. Animais VPA 
apresentam maior hiperatividade e motricidade; ratos VPA realizam mais 
comportamentos repetitivos; animais VPA interagem menos socialmente. Sem relação 
cauda e comportamento. 

 
 

Palavras-chave: Autismo, VPA, ratos, neonatos, comportamento, cauda, fenótipo 

TITLE: Social behavior in a neonatal rat model of autism 

Abstract 

 

Recent studies demonstrated that adult animals pretreated with valproic acid (VPA) 
during embryonic development show reduced of social interaction, increased repetitive 
behaviors, anxiety and locomotor hyperactivity when adults. However, little is known 
about the dynamics of establishment of the behavioral repertoire in these animals during 
the postnatal ages. The present study aimed to evaluate patterns of social and non-
social behavior in rats, aged PN7 to PN21, pre-exposed to VPA. In addition, we sought 
to evaluate whether a phenotypic maker, the tail curvature is correlated to the severity of 
behavioral deficits. For this, we used the VPA model of autism created by Rodier (1996) 
which consists of intraperitoneal single-dose injection of VPA on gestational day E12.5. 
Over the ages, pairs of rats were placed in a linear apparatus to interact socially. 
Behavioral videos were analyzed later, as well as tail measurements. Our results show 
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that the emergence and expression of several social behaviors is gradual and follows 
the progressive time course in both controls and VPA. We observed that many of them 
were altered in VPA animals relative to age-matches controls. VPA animals show higher 
hyperactivity and motor activity; VPA rats perform more repetitive behaviors; VPA 
animals interact less socially. No correlation between the tail's curvature and the 
behaviors. 

 
 
Keywords: Autism, VPA, rats, neonates, behavior, tail, phenotype 

Introdução 

O autismo é um transtorno que se manifesta nos primeiros anos de vida. Esse transtorno 
é caracterizado por severas desordens do neurodesenvolvimento que afetam a 
maturação cerebral, produzem déficits sensoriais e motores, além de atraso no 
desenvolvimento da linguagem verbal e não-verbal, dificuldade no processamento de 
informações emocionais e falhas comportamentais, tais como deficiência na interação 
social, hiperatividade, comportamentos repetitivos e interesse restrito. Sabe-se que o 
autismo é multifatorial, envolvendo tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais, 
como o uso de fármacos. O ácido valpróico (VPA) é anticonvulsivante amplamente 
usado para o tratamento da epilepsia que, ao ser utilizado por mulheres durante o 
período gestacional, aumenta o risco do nascimento de crianças autistas (Christianson 
et al., 1994). Mais recentemente um estudo na Dinamarca realizado com mais de 60 mil 
crianças nascidas entre 1996 e 2006 mostrou uma alta correlação entre o nascimento 
de crianças autistas e o consumo de VPA durante a gravidez pelas mães (Christensen 
et al., 2013). Dessa forma, Rodier e colaboradores propuseram um modelo animal para 
o estudo do autismo, no qual é injetado intraperitonealmente, em dose única, VPA em 
ratas grávidas durante o fechamento do tubo neural (2.5), portanto, alterações neurais 
durante esse período podem ocasionar o endofenótipo autista. Desde a criação do 
modelo animal de autismo, diversos estudos foram feitos em ratos adultos gerados a 
partir do tratamento pré-natal com o VPA, esses estudos demonstraram diminuição da 
interação social, aumento de comportamentos repetitivos, ansiedade e hiperatividade 
locomotora. No entanto, pouco se sabe sobre a dinâmica de estabelecimento do 
repertório comportamental nesses animais durante o período pós-natal. O presente 
estudo, portanto, objetivou avaliar padrões de comportamento social e não social em 
ratos pré-tratados com VPA ao longo das idades pós-natais P7 - P21. Além disso, 
procuramos identificar um indicador fenotípico simples da gravidade dos déficits 
comportamentais, correlacionando esses índices com um marcador morfológico, a 
curvatura da cauda. 

 
Metodologia 

 

1. Geração do modelo VPA de autismo Ratos Wistar machos e fêmeas adultos 
foram utilizados para compor os casais parentais de ratos VPA e controle. Após 
o acompanhamento do ciclo estral das fêmeas, foi colocado pares de ratos para 
acasalamento (Controle, n=6; VPA, n= 6), após encontrado espermatozoide no 
lavado vaginal da fêmea, foi considerado dia gestacional E1. No dia gestacional 
E12.5 foi injetado no peritônio da fêmea grávida, em dose única, ácido valpróico 
(500mg/kg, i.p.) para a geração de ratos experimentais (ratos VPA), para a 
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geração de ratos controle, foi injetado intraperitonealmente solução salina 
(NaCL). As fêmeas grávidas foram mantidas isoladas em uma caixa de acrílico 
sob condições ambientais contraladas (temperatura 22± 2ºC, 55-65% umidade 
relativa do ar, 12h ciclo claro/12h ciclo escuro com luzes acesas às 7h) em um 
ambiente enriquecido com água e alimento disponíveis em ad libitum. Após o 
nascimento dos filhotes, cada rata foi mantida com sua prole sob as mesmas 
condições ambientais, de alimentação e água. A separação dos filhotes só 
ocorreu após o desmame, no dia pós-natal 21 (21). A partir do dia pós-natal 7 
(P7) até o dia pós-natal 21 (P21) foram realizados os testes comportamentais. 

2. Teste comportamental de interação social e não social A partir do dia pós-natal7 
(P7) até o dia pós-natal 21 (P21), pares de ratos (controle, n=44, controle x 
controle; VPA, n=46, VPA x VPA) foram colocados, cada um em uma 
extremidade, em um aparato transparente feito de acrílico (60cmx10cm) por, em 
média, 3 minutos para interagirem socialmente, foi realizado somente uma 
sessão por par, cada sessão foi filmada por uma câmera de alta resolução. Um 
observador não treinado observou a ocorrência ou não de vários 
comportamentos: arrastamento, caminhada; exploração do aparato, interação 
social, autolimpeza, limpeza do colega, proatividade na interação social, 
passagem por baixo do colega e montaria. Foram avaliadas a ocorrência, o 
número de eventos, a latência de início e a duração do comportamento. Entre 
os comportamentos individualizados, foi visto a proporção de realização de cada 
comportamento por idade, além da contagem de vezes que o animal realizou. 
Já com relação aos comportamentos compartilhados, a medições utilizadas são 
referentes à dupla de animais presentes em cada vídeo. 

3. Medição do ângulo de curvatura da cauda e posição da dobra da cauda Para a 
medição da curvatura da cauda (indicador fenotípico) e a sua localização, 
utilizou-se o programa Kinovea. VPA, n=22; controle, n=16, no dia pós-natal 19 
(P19). 

4. Análise estatística A realização da análise dos dados foi executada por meio de 
dois programas: o GraphPad Prism 6 e o Orange canvas 3.3.15. Para a análise 
estatística, um ANOVA de duas vias foi feito para comparar as diferenças de 
cada comportamento entre os dois grupos (controle e VPA) ao longo das idades 
(P). 

 

Resultados e Discussões 

 

A partir dos experimentos realizados, foi observado que tanto em animais controles 
quanto nos VPA, o surgimento e a expressão de vários comportamentos sociais são 
graduais e seguem um curso progressivo de tempo. Animais VPA apresentam 
comportamentos alterados em relação ao controle de mesma idade quanto à atividade 
locomotora: ratos VPA possuem uma maior atividade locomotora durante as idades 
observadas; na idade P19, animais VPA interagem menos socialmente, uma vez que 
possuem menos proativade do que os ratos controle ao longo das idades (P7 a P21); 
ratos experimentais realizam menos limpeza no colega do que os controles em todas 
as idades (P7 a P21); animais VPA e controle apresentam taxas similares de 
autolimpeza ao longo das idades analisadas, também foram observadas diferenças 
sutis quanto ao número de montarias de um animal sobre o outro, além de diferenças 
no número de vezes que um animal passou por baixo do outro. Em relação à correlação 
entre o ângulo da dobra da cauda e os comportamentos observados, em P19, não foi 
visto nenhuma correlação significativa em ratos VPA, bem como nenhuma relação 
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significativa entre a localização da dobra da cauda e os comportamentos realizados 
pelos ratos experimentais. Portanto, esse estudo analisou comportamento pós-natal do 
nascimento à amamentação e sugere déficits comportamentais que podem ser 
identificados precocemente, associados ao tratamento com ácido valpróico durante a 
gestação. Os dados obtidos nesse estudo comportamental de neonatos modelo de 
autismo concordam com dados gerados por diversos estudos com ratos adultos gerados 
pelo menos modelo, uma vez que tanto ratos em idades iniciais quantos ratos maduros 
apresentam uma menor taxa de interação social, hiperativade locomotora e apresentam 
movimentos estereotipados. 

 

 
Conclusão 

 

O modelo VPA de autismo desenvolvido pela Rodier é uma ferramenta de estudo das 
alterações comportamentais presentes nesse transtorno do neurodesenvolvimento 
tanto em ratos maduros quanto em ratos em idades iniciais. Com relação aos ratos 
neonatos, a partir dos dados coletados, foi observado gradualidade e progressividade 
temporal do surgimento e da expressão de comportamentos sociais em ratos controle e 
VPA, além disso, ratos VPA possuem características semelhantes às observadas em 
pessoas autistas, como déficits na interação social, presença de movimentos 
estereotipados e hiperatividade. Também foi visto que não há correlação entre o ângulo 
da dobra cauda e os comportamentos analisados, bem como a localização da curvatura. 
Portanto, esse estudo analisou comportamento pós-natal do nascimento à 
amamentação e sugere déficits comportamentais que podem ser identificados 

precocemente, associados ao tratamento com ácido valpróico durante a gestação. 
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TÍTULO: ANÁLISE ESTEREOLÓGICA DO CÓRTEX VISUAL PRIMÁRIO DE 

DASYPROCTA LEPORINA: Estimação de volume e densidade celular. 

Resumo 

Estudos teóricos levantaram a hipótese de que o surgimento de uma organização 
funcional colunar no córtex visual primário (Área 17 ou V1) poderia estar relacionado ao 
volume cortical, neurônios corticais totais ou densidade celular nessa região. É muito 
provável que a espécie Dasyprocta não apresente grandes colunas em seu córtex 
visual. Vários estudos utilizaram o método de Cavalieri para estimar o volume cortical e 
o Optical Fractionator para estimar a densidade celular, mas não há estudos publicados 
que tenham calculado o volume e a densidade celular do córtex visual primário para 
Dasyprocta com esses métodos. Para Dasyprocta leporina não há dados sobre volume, 
densidade neuronal ou densidade celular de V1. Neste estudo pretendemos estimar o 
volume e a densidade celular total da sua área 17. Nossos métodos incluíram a 
estimativa do volume e da densidade celular da área 17 usando seções coronais 
sequenciais coradas com Nissl e marcadas com DAPI, microscópio Stereo Zeiss Imager 
M.2 e software Stereo Investigator 10.0 usando o método estereológico Cavalieri e o 
Optical Fractionator. Nossos resultados mostram que o córtex visual primário de 
Dasyprocta leporina tem um volume de 545 mm3 ± 42 mm3, 25% ± 10% superior ao 
descrito em estudo anterior e densidade celular total de 82.516 células/mm2. Resultados 
indicam que Dasyprocta leporina pode ter um volume de V1 considerável, mas menor 
densidade celular em comparação com gatos e macacos, que apresentam organização 

colunar. 
 
Palavras-chave: Dasyprocta; córtex visual primário; estereologia; Cavalieri; volume; 

TITLE: STEREOLOGICAL ANALYSIS OF THE PRIMARY VISUAL CORTEX FROM 

DASYPROCTA LEPORINA: Estimation of cell volume and density. 

Abstract 

Theoretical studies hypothesized that the emergence of a columnar functional 
organization in the primary visual cortex (Area 17 or V1) could be related to the cortical 
volume, total cortical neurons or cell density in this region. It is very likely that the 
Dasyprocta species does not present large columns in their visual cortex. Several studies 
have used the Cavalieri method to estimate cortical volume and the Optical Fractionator 
to estimate cell density, but there are no published studies which have calculated primary 
visual cortex’s volume and cell density for Dasyprocta with these methods. Especially, 
for Dasyprocta leporina there are no data on volume, neuronal density or cellular density 
of V1 at all. In this study we aimed to estimate the volume and the cell density for Area 
17 for the Dasyprocta leporina, an animal whose neuronal properties are also studied 
with electrophysiological methods in the lab of the Brain Institute. Our methods included 
area 17 volume and cell density estimation using Nissl stained and DAPI marked 50 μm 
thick sequential coronal sections, Stereo Zeiss Imager M.2 microscope and Stereo 
Investigator 10.0 software using Cavalieri stereological method and the Optical 
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Fractionator. Our results are that Dasyprocta leporina’s primary visual cortex has a 
volume of 545 mm3 ± 42 mm3, 25% ± 10% higher than described in a previous study for 
the Dasyprocta azarae and total cell density of 82,516 cells/mm2, a smaller number than 
compared to previous data.  
 
Keywords: Dasyprocta; primary visual cortex; stereology; Cavalieri; volume 

Introdução 

Tem sido demonstrado que em várias espécies o córtex visual primário (V1 ou área 17) 
contêm colunas; arranjos verticais funcionais de neurônios seletivos para determinadas 
propriedades do campo receptivo que incluem dominância ocular, posição, orientação 
e seletividade de direção; formando diversos mapas de preferência funcional (MARTIN; 
ROTH; RUSCH, 2014; ROTH, GERHARD; DICKE, 2005). Um dos mapas mais 
estudados é o de preferência de orientação. Animais com organização cortical colunar 
com mapas de seletividade de orientação como o gato, o macaco e o humano 
apresentam volume de V1 maior (Felis catus 576 mm3, Macaca mulata 1.878 mm3 e 
Homo sapiens 7.391 mm3) mas, principalmente, total de neurônios em V1 (Felis catus 
34 x 106, Macaca mulata 339 x 106 e Homo sapiens 1 x 109) e densidade neuronal em 
V1 (Felis catus 99 x 103 nº/mm2, Macaca mulata 267 x 103 nº/mm2 e Homo sapiens 
258 x 103 nº/mm2) muito superiores a espécies nas quais este tipo de organização está 
ausente, como em roedores Mus musculus (área V1 2,5 mm2, nº neurônios em V1 250 
x 103 e densidade neuronal em V1 100 x 103 nº/mm2) e Rattus norvegicus e em coelhos 
de várias espécies (WEIGAND; SARTORI; CUNTZ, 2017). Questiona-se se o 
aparecimento de organização colunar no córtex visual primário poderia estar associado 
ao volume do córtex em relação ao total de neurônios corticais e à densidade neuronal 
nesta região (ROTH, G., 2015; ROTH, GERHARD; DICKE, 2005; WEIGAND; SARTORI; 
CUNTZ, 2017).  
  
Dasyprocta leporina é um roedor de grande porte e de hábitos diurnos nativo do norte 
do Brasil, da Venezuela e das Guianas. A maior parte do córtex visual do gênero 
Dasyprocta é composta pela área 17, situada lateralmente ao córtex cingulado, 
medialmente à área 18, posterior ao córtex parietal e anterior ao córtex retroesplenial 
agranular (PICANÇO-DINIZ, 1987). Um estudo conduzido com três agoutis adultos 
(Dasyprocta primnolopha) utilizando o marcador específico para neurônio anti-NeuN e 
o Isotropic Fractionator, um método não estereológico, mostrou massa encefálica de 
aproximadamente 18 g, massa cortical de 8,913 g,  total de 118 x 106 neurônios corticais 

e de 445 x 106 células da glia no córtex, estimando razão glia/neurônios para todo o 
córtex de 3,763 (HERCULANOHOUZEL, S.; MOTA; LENT, 2010; HERCULANO-
HOUZEL, SUZANA DOS SANTOS, 2018; HERCULANO-HOUZEL, SUZANA; MOTA; 
LENT, 2006). Estudo com 1 Dasyprocta azarae mostrou peso de 14,87 g e total de 58,79 
x 106 de neurônios corticais no hemisfério esquerdo (CHARVET; CAHALANE; FINLAY, 
2015). Uma meta-análise realizada em estudo recente utilizando imagens de cortes 
coronais de Dasyprocta aguti (PICANÇO-DINIZ, C. W.; SILVEIRA, L. C. L.; CARVALHO, 
1992) e informações de Dasyprocta azarae (CHARVET; CAHALANE; FINLAY, 2015) 
calculou dados para o córtex visual primário e mostrou espessura cortical de 1,55 mm, 
área de 280 mm2, total de 12,12 x 106 neurônios e densidade de neurônios na região 
mais caudal de V1 de 43,29 x 103 células/área mm2  (WEIGAND; SARTORI; CUNTZ, 

2017).   
  
Desconhece-se que as espécies de Dasyprocta possuam organização em colunas de 
seletividade de orientação. Por isso os dados de volumetria, total de neurônios e 
densidade celular total são importantes para entender a organização funcional cortical 
desta espécie. O método de Cavalieri é um método estereológico que permite calcular 
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o volume tridimensional de uma determinada região ou estrutura a partir de imagens 
bidimensionais obtidas de cortes histológicos ou de outros métodos de obtenção de 
imagens (TATAR; OZMEN; YORUK, 2018). Vários estudos utilizam a estereologia e o 
método de Cavalieri em específico para estimar volume, no entanto, não identificamos 
algum estudo que tivesse calculado o volume do córtex visual primário de qualquer 
espécie do gênero Dasyprocta utilizando este método. Para a nossa espécie de estudo 
Dasyprocta leporina não há dados publicados sobre o córtex visual primário em relação 
a volume total, densidade de neurônios e densidade celular total. 
 
Metodologia 

 
Os procedimentos experimentais realizados foram aprovados pela COMISSÃO DE 
ÉTICA NO USO DE ANIMAIS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
CEUA/UFRN sob o protocolo Nº. 006/2013 e pelo Sistema de Autorização e Informação 
em Biodiversidade (SISBio) com protocolo Nº 53756. O trabalho foi desenvolvido com 3 
agoutis Dasyprocta leporina fêmeas adultas pesando 2-3 Kg obtidas na Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido em Mossoró (UFERSA) com o apoio do Professor Moacir 
Franco de Oliveira. Utilizamos 3 hemisférios cerebrais (2 direitos e 1 esquerdo), 
previamente fixados com PFA 4% (4% de paraformaldeído em buffer de fosfato 0.1 M, 
pH 7.4). Posteriormente, separamos a área correspondente ao córtex visual, montamos 
em blocos com agarose 5% e seccionamos os espécimes coronalmente com espessura 
de 50 μm utilizando Vibrátomo Leica 1000 S. Montamos secções alternadas em lâminas 
gelatinadas e coradas com Nissl (cresil violeta) para análise do volume (DIAS; BAHIA; 
FRANCA; HOUZEL; LENT; MAYER; SANTIAGO; SILVEIRA; PICANÇO-DINIZ; et al., 
2014). Para estimar a densidade celular de V1 utilizamos secções alternadas com 50 
µm de espessura de 1 hemisfério esquerdo com o marcador fluorescente DAPI 
(4′,6diamino-2-fenilindol). Para a marcação com DAPI, proteína fluorescente com 
afinidade para ácidos nucleicos, cortes alternados de 50 μm em free-floating de PBS 
0,1M foram colocados em solução de citrato 10 milimolar pH 6 aquecidos a 80ºC por 30 
minutos. Posteriormente, lavados 3 vezes por 10 minutos com PBS 10 milimolar pH 7,2 
e, após, adicionado o DAPI por 10 minutos. Analisamos as lâminas usando o 
microscópio Stereo Zeiss Imager M.2 e o software Stereo Investigator versão 10.0 no 
campo claro utilizando a ferramenta Cavalieri Estimator para estimação do volume da 
área 17 nas lâminas coradas com Nissl e na microscopia de fluorescência com o método 
Optical Fractionator para o marcador DAPI. 

No método de Cavalieri o volume de cada secção é calculado para estimar o volume 
total da região de estudo (TATAR; OZMEN; YORUK, 2018). Primeiramente, delimitamos 
nossa região de interesse dentro de cada secção, correspondente ao córtex visual 
primário da Dasyprocta leporina, utilizando as descrições realizadas por PICANÇO-
DINIZ (1987). A borda medial da área 17 tem limites mais precisos do que a borda 
lateral. A borda medial inicia lateralmente ao sulco lateral e passa ter mudanças bruscas 
na composição das camadas à medida que avança no sentido lateral: as camadas II, III 
e IV passam a ser mais fundidas e difíceis de discriminar mais próximo da transição 
entre as áreas 17 e 18. Enquanto a camada V aumenta e a camada VI é comprimida. 
Entre as principais modificações na transição entre a borda lateral da área 17 e a área 
18, as mais evidentes são diminuição da espessura da camada IV e redução da sua 
densidade celular. Também se observa expansão das camadas II-III e aumento da 
camada V como descrito por PICANÇO-DINIZ (1987). Após delimitar a região foi 
colocada automaticamente uma grade de pontos equidistantes com ângulo 0 e com 
espaçamento entre pontos “Grid spacing” de 200 µm e área associada à grade A(p) de 
200 µm x 200 µm = 4 x 104 µm2, usando software estereológico Stereo Investigator 
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10.0. Espaçamento “Grid spacing” de 200 µm foi escolhido após teste que visualizou 
que esse tamanho correspondia a mais de 200 pontos na área de interesse em cada 

secção. Volume estimado:𝐴𝑝.𝑚′𝑡.∑𝑃 

Neste estudo, a secção de início foi a partir de 250 µm e selecionada de forma aleatória. 
Cada 6ª secção foi analisada e m′ representa a distância o intervalo entre secções 
consecutivas e t representa a espessura do corte 50 µm ∑P é somatória de todos os 
pontos da grade incluídos em cada uma das secções da área 17. Nos resultados 
apresentamos o volume estimado corrigido para sobreprojeção: [𝑣] = 𝑡 .(𝑘 ∑𝑎′ 𝑗 − 

max(𝑎′)𝑔𝑗=1)   

t é a espessura do corte 50 µm, k é o fator de correção, g é o tamanho da grade 200 µm 
e a′ é a área projetada. A vantagem do cálculo de volume utilizando Cavalieri é que 
apresenta taxa de erro matemático computável e correção matemática (GUNDERSEN, 
H.J.G., 1987). O CE de Gundersen m = 1 representa uma taxa de erro mais adequada 
ao nosso tecido devido a que o córtex visual primário é uma região contínua e regular, 
na qual não há mudanças dramáticas entre secções.  

𝐶𝐸 =√𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑉𝑎𝑟 ∑ 𝑃 𝑖 𝑛 𝑖=1 

TotalVar é a variância do volume estimado. n corresponde ao número de secções. Pi é 

o total de pontos contados na grade. 

No método estereológico do Optical Fractionator foram analisadas 25 secções 
sequenciais com um intervalo de 19 secções. A primeira secção contada foi a 14ª, a 650 
µm de distância do pólo posterior, escolhida aleatoriamente. Para estimar o número total 
de células foi delimitada a região correspondente à área 17 com objetiva de 5x e 
realizada a contagem com caixas com objetiva a óleo de 40 x. A seguinte equação foi 
utilizada para estimar a população de células em cada secção: 𝑁 = ∑𝑄− .𝑡 ℎ.1 𝑎𝑠𝑓.1 𝑠𝑠𝑓 

Q é o total de células contadas em cada secção. 𝑡 ℎ representa a razão entre 
a espessura da secção montada e a altura da caixa de contagem. A fração de 
amostragem de área 𝑎𝑠𝑓 foi obtida da razão entre a área do quadro de contagem 2500 

µm2 e a área da grade 969.760 µm2. 𝑠𝑠𝑓 representa o intervalo entre secções-1. 

 

Resultados e Discussões 

 

Ao medir os hemisférios antes de cortar observamos uma média de comprimento no 
maior eixo ântero-posterior de aproximadamente 2,4 cm e de 1,3 cm no maior eixo 
látero-lateral como evidenciado na Fig. 2.A para a cutia C51. Em todos os animais a 
primeira secção de 50 µm incluída para contagem foi a 6ª (localizada a 250 µm do pólo 
posterior do córtex visual primário) escolhida de forma aleatória. As demais secções 
foram incluídas sequencialmente com periodicidade de 6 secções (300 µm), também 
determinada de forma aleatória. 

FIGURA 2. A: Vista superior do hemisfério esquerdo de Dasyprocta leporina. As linhas 
desenhadas sobre a área correspondente ao córtex visual (lateralmente ao sulco lateral) 
mostram, no sentido póstero-anterior, o nível de cada uma das secções mostradas nas 
Fig. 2B (linha cinza claro), Fig. 2C (linha cinza escuro) e Fig. 2D (linha preta). B,C,D: 
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Secções coronais do córtex visual de 50 µm de espessura coradas com Nissl. À 
esquerda, aumento de 5 x, as setas indicam a transição entre áreas 17 e 18. À direita, 
aumento de 10 x, áreas 17 e 18. Secção B localizada a 12.250 µm do pólo posterior do 
hemisfério. Secção C a 17.650 µm do pólo posterior. Secção D a 22.450 µm do pólo 
posterior. 

Como mostrado nas Figs. 2.B,C,D observou-se o esperado para o córtex visual da cutia 
com diminuição da espessura e da definição da camada IV à medida que se avança no 
sentido de medial a lateral e com aumento das camadas V e VI determinando a zona de 
transição entre as áreas 17 e 18 (PICANÇO-DINIZ, 1987). Na microscopia dos cortes 
corados com Nissl foi medida uma espessura cortical média de 2 mm para a área 17. 

A cutia C44 teve 78 secções de 50 µm de espessura analisadas pelo método de 
Cavalieri, com intervalo de 6 secções. Resultando em total de 47.858 pontos de 
Cavalieri em C44 e distância de 200 µm entre eles. C47 e C51 tiveram 79 secções 
analisadas cada uma com total de 47.107 e 41.333 pontos de Cavalieri, 
respectivamente. O Coeficiente de Erro de Gundersen para regiões constantes m=1 foi 
de 0,003 para os 3 hemisférios, gerando confiança no volume estimado. 

Na Fig. 3 o volume determinado para cada ponto foi obtido considerando volume 
calculado por pontos de Cavalieri para cada secção incluída na contagem multiplicados 
pela espessura de 300 µm (espessura de corte 50 µm e intervalo de 6 entre secções). 
A secção de início de contagem foi a 6ª, a 250 µm de distância do pólo posterior. Volume 
total dos três hemisférios processados na Fig. 4. 

Observou-se em C44, C47 e C51 que a região de V1 com maior volume ficou localizada 
entre 12250 e 18250 µm de distância do pólo posterior. A partir desses pontos houve 
progressiva redução do volume de V1 à medida que o corte se aproximava do pólo 
anterior, exceto em C47 que houve aumento do volume nos cortes finais mais próximos 
do pólo anterior Fig. 3 (DIAS; BAHIA; FRANCA; HOUZEL; LENT; MAYER; SANTIAGO; 
SILVEIRA; PICANÇO-DINIZ; et al., 2014). A média dos volumes calculados para os 3 
hemisférios foi de 545 mm3 e desvio padrão de 42 mm3. 

FIGURA 3. Volume estimado em mm3 para espessura de 300 µm de córtex visual 
primário em secções coronais sequenciais no sentido póstero-anterior, em 3 hemisférios 

de Dasyprocta leporina. 

FIGURA 4. Volume estimado em mm3 do córtex visual primário para um dos hemisférios 
de cada uma das 3 cutias analisadas. 

Com o marcador DAPI e o Optical Fractionator, estimou-se um total de 33.193.668 
células com densidade de 82.516 ± 22.490 células/mm2 na área 17. CE Gundersen m=0 
de 0,12 e m=1 de 0,04. Utilizando a razão glia/neurônios corticais apresentada por 
(HERCULANO-HOUZEL, SUZANA; DOS SANTOS, 2018) para a espécie Dasyprocta 
primnolopha e nossos resultados para celularidade total, estimamos um total de 
6.969.067 neurônios com densidade 17.732 neurônios/mm2 e total de 26.224.599 
células da glia com densidade 66.729 células/mm2 na área 17. 4 DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos para volume de córtex visual primário nos três hemisférios 
analisados de Dasyprocta leporina foram 25% ± 10% superiores aos esperados de 
acordo com as estimativas feitas em estudo anterior para Dasyprocta azarae 
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(WEIGAND; SARTORI; CUNTZ, 2017). Há algumas variáveis que poderiam explicar o 
porquê da diferença encontrada. 

Primeiramente, estamos comparando espécies diferentes, embora do mesmo gênero, 
o que pode levar a pequenas divergências no tamanho da área dedicada às funções 
visuais em cada uma. Por outro lado, os animais previamente descritos tinham medidas 
do córtex visual primário inferiores, com comprimentos nos maiores eixos ântero-
posterior (20 mm) e látero-lateral (10 mm), às identificadas em nossos animais, 24 x 13 
mm. Também, a espessura cortical média identificada em nossos animais (2 mm) foi 
maior que a apresentada pelos animais dos estudos anteriores (1,55 mm) (PICANÇO-
DINIZ, C. W.; SILVEIRA, L. C. L.; CARVALHO, 1992; PICANÇO-DINIZ, 1987; 
WEIGAND; SARTORI; CUNTZ, 2017). Ademais, devido a que a transição da área 17 
para a 18 ocorre de forma sutil com modificações tênues na sua estratificação podem 
haver ocorrido discretas superestimações do volume de algumas secções. 

As estimativas feitas para densidade neuronal e glial a partir da celularidade total 
calculada neste trabalho foram menores do que dados mostrados em estudo anterior 
(WEIGAND; SARTORI; CUNTZ, 2017). A variação observada na Fig. 6 entre a 
densidade celular das secções sequenciais também não foi o padrão uniforme esperado 
dentro da área 17. Entre os elementos que podem ter interferido na estimação da 
densidade celular está a dificuldade de delimitar de forma precisa a área 17 com o 
marcador DAPI, o qual pode ter levado à inclusão equivocada na contagem de áreas 
limítrofes com densidade celular inferior à área 17. Uma outra questão a ponderar é o 
número de células que podem não ter sido marcadas pelo DAPI. Da mesma forma, 
alterações durante o seccionamento podem ter contribuído para algum grau de erro na 
estimação da população total da área 17. Devido a limitação física do Vibrátomo com 
altura menor do que a peça seccionada tivemos que dividir o bloco de secção em dois 
(um anterior e outro posterior) cortados em momentos diferentes, o que pode ter levado 
a que as primeiras secções de cada bloco tivessem um tamanho menor levando a esse 
padrão observado para a densidade celular de aumento progressivo no primeiro 
momento até 8.250 µm aproximadamente, havendo após uma queda brusca na 
densidade celular com novo crescimento subsequente da densidade; momento que 

coincide com o seccionamento do novo bloco. 

No entanto, nossos resultados são condizentes com o esperado para redores de grande 
porte com organização funcional cortical não colunar. 

  

 
Conclusão 

 

Nossos resultados indicam que a Dasyprocta leporina pode ter um volume de V1 
considerável, mas com menor densidade celular em comparação com outras espécies 
como gatos e macacos, que apresentam organização colunar. Isso reforça a hipótese 
de que tais parâmetros poderiam estar relacionados ao surgimento da organização 
colunar na área 17. 

Este estudo consegue preencher um vazio existente na literatura sobre as proporções 
do córtex visual primário e sua densidade celular para esta espécie, abrindo o caminho 

para futuras pesquisas que aprofundem na sua composição celular. 
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Anexos 

 

 

FIGURA 1. Esquema de encéfalo de agouti (Dasyprocta sp.). Elaborado a partir da 
Figura 1A de (DIAS; BAHIA; FRANCA; HOUZEL; LENT; MAYER; SANTIAGO; 
SILVEIRA; PICANÇO, 2014). 

 
 

FIGURA 2. A: Vista superior do hemisfério esquerdo de Dasyprocta leporina. 

 
 

FIGURA 2.B,C,D: Secções coronais do córtex visual de 50 µm de espessura coradas 
com Nissl. 

 
 

FIGURA 3. Volume estimado em mm3 para espessura de 300 µm de córtex visual 
primário em secções coronais sequenciais no sentido póstero-anterior, em 3 hemisférios 
de Dasyprocta leporina. 

 
 

FIGURA 4. Volume estimado em mm3 do córtex visual primário para um dos hemisférios 
de cada uma das 3 cutias analisadas. 
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FIGURA 5. A: Identificação da região de transição entre as áreas 17 e 18 em secção 
corada com DAPI. 

 
 

FIGURA 5. B: Corte sob objetiva 10x. C: Corte sob objetiva 40x com caixa de contagem 
do Optical Fractionator e células em processo de contagem. 

 
 

FIGURA 6. Variação da densidade celular na área 17 da secção mais posterior (650 
µm) à mais anterior (23.450 µm). 
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TÍTULO: Ativação de genes de expressão imediata após a indução do estado epiléptico 

Resumo 

 

O presente relatório está vinculado ao projeto "Caracterização comportamental, 
eletrofisiológica e anatômica de um novo modelo animal de epilepsia focal", que teve 
por objetivo avaliar a atividade de genes de expressão imediata (IEG) 3 horas após o 
início da crise comportamental induzida pela administração intra-hipocampal de agentes 
convulsivantes. Por meio da imunomarcação para a proteína c-fos, buscamos avaliar a 
ativação e propagação da atividade paroxística no sistema nervoso central 
desencadeada pela hiperexcitabilidade hipocampal. Para isso, aprimorei o protocolo do 
ensaio de imuno-histoquímica de fluorescência para a proteína c-fos. Nossos resultados 
mostram uma marcação nuclear, como esperado, mais intensa em subregiões da 
formação hipocampal (como o giro denteado, CA1 e CA3) e áreas extra-hipocampais, 
como o córtex entorrinal e piriforme. Em consonância com os resultados 
eletrofisiológicos, observamos uma intensa imunomarcação no hipocampo contralateral, 
corroborando a hipótese de rápida propagação da atividade paroxística induzida por 
meio das vias comissurais. Comparativamente, a administração de ácido caínico e 
pilocarpina produzem o mesmo grau de indução de IEGs. Em conjunto, nossos 
resultados sugerem que a administração intrahipocampal de agentes convulsivantes é 
capaz de recrutar os hipocampos de ambos os hemisférios cerebrais, bem como 
estruturas do sistema límbico. A análise quantitativa da distribuição de células c-fos+ 
está em andamento. 

 
 

Palavras-chave: Pilocarpina. Imunohistoquímica. c-fos. IEGs. 

TITLE: Activation of immediate expression genes after epileptic state induction. 

Abstract 

This report is linked to the project "Behavioral, electrophysiological and anatomical 
characterization of a new animal model of focal epilepsy", which aimed to evaluate the 
activity of immediate expression genes (IEG) 3 hours after the onset of administration-
induced behavioral seizure intra-hippocampal of convulsive agents. By immunostaining 
for c-fos protein, we sought to evaluate the activation and spread of paroxysmal activity 
in the central nervous system triggered by hippocampal hyperexcitability. To this end, I 
improved the fluorescence immunohistochemistry assay protocol for c-fos protein. Our 
results show a more intense nuclear marking as expected in hippocampal formation 
subregions (such as the dentate gyrus, CA1 and CA3) and extra-hippocampal areas 
such as the entorhinal and piriform cortex. In line with the electrophysiological results, 
we observed an intense immunostaining in the contralateral hippocampus, corroborating 
the hypothesis of rapid spread of paroxysmal activity induced by commissural pathways. 
Comparatively, administration of kainic acid and pilocarpine produce the same degree 
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of induction of IEGs. Taken together, our results suggest that intrahippocampal 
administration of seizure agents is capable of recruiting the hippocampi of both cerebral 
hemispheres as well as limbic system structures. Quantitative analysis of c-fos + cell 
distribution is ongoing. 
 
Keywords: Epilepsy. Pilocarpine. Immunohistochemistry. c-fos. IEGs. 

Introdução 

A epilepsia é uma das condições cerebrais mais comuns, afetando mais de 70 milhões 
de pessoas em todo o mundo. Sua incidência tem uma distribuição bimodal com o maior 
risco em crianças e grupos etários mais velhos (Thijs, Surges, O’Brien, & Sander, 2019). 
A crise epiléptica é comumente definida como um evento paroxístico do sistema nervoso 
central (SNC) caracterizada por uma descarga elétrica neuronal anormal, com ou sem 
perda da consciência, e com sintomas clínicos variados (Fisher et al., 2005). 

Uma mudança na excitabilidade da rede neuronal dentro do hipocampo é uma das 
características da epilepsia do lobo temporal (ELT) .É importante entender as mudanças 
na excitabilidade das redes neuronais em relação à ocorrência de crises para obter 
informações sobre o mecanismo que desencadeia o seu aparecimento (Queiroz et al., 
2009). O atual conhecimento da fisiopatologia das ELT se deve em grande parte à 
utilização de modelos animais nos quais estes são submetidos a um insulto 
epileptogênico, ou seja, capaz de gerar morte neuronal e crises espontâneas (Queiroz 
et al., 2009; Scharfman, 2003). Porém, recentemente, diversos grupos questionam as 
validades de face, construto e preditiva dos principais modelos animais de epilepsia do 
lobo temporal (Curia et al., 2008; Levesque, Avoli, & Bernard, 2016). 

Os IEG (genes de expressão imediata) são expressos devido uma atividade sináptica 
de intensidade suficiente que pode induzir plasticidade sináptica a longo prazo. A 
despolarização induz a produção c-Fos através de canais de cálcio voltagem-
dependentes. O reconhecimento de que a despolarização e a entrada do cálcio nas 
células modula a expressão de genes imediatos são subsídios importantes que nos 
levam a estudar o padrão e os níveis de expressão de c-Fos após uma crise epiléptica 
(Da Silveira et al., 2007;Herrera & Robertson, 1996; Morgan & Curran, 1991). A 
expressão de c-fos pode ser induzida por: fatores neurotróficos, neurotransmissores, 
despolarização e aumento do influxo e da concentração intracelular de cálcio. Com isso, 
durante uma crise epiléptica há intensa expressão de c-fos, tanto gene quando proteína 
(Kovács, 1998). Vale ressaltar a importância de conseguir, a partir do modelo animal, 
fazer o mapeamento da rede neural envolvida no processo de ictogênese como interface 
para o entendimento do processo de geração de crises e proporcionar uma nova 
abordagem para ensaios futuros que tenham como objetivo encontrar uma forma de 

tratamento eficiente. 

Trabalhos anteriores do laboratório demonstraram que a administração intra-
hipocampal de pilocarpina é capaz de deflagrar o estado epiléptico (SE) auto-sustentado 
com crises espontâneas e recorrentes, condição necessária para ser considerado um 
modelo de epilepsia do lobo temporal (ELT). Dessa maneira, o presente estudo buscou 
avaliar a atividade de genes de expressão imediata (IEG), no nosso caso o c-fos, 4 
horas após o início da crise comportamental e demonstrar por meio de técnica de 
imunohistoquímica as diferentes regiões envolvidas no processo de ictogênese, 
utilizando modelos animais de epilepsia induzidos por pilocarpina. Para garantia da 
efetividade da marcação para o c-fos foi necessária a padronização da concentração do 
anticorpo primário utilizado e posteriormente do tempo de incubação do mesmo. 
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Metodologia 

 

1.1 Animais 

Foram utilizados camundongos C57bl/6 machos, com idades entre 2 e 3 meses, 
pesando entre 25 e 30 gramas. Os animais foram mantidos sob condições padrão de 
temperatura e umidade estabelecidas pelo Biotério Setorial do Instituto do Cérebro 
(BISIC) da UFRN e tiveram livre acesso a água e ração durante todo o experimento. 
Todos os experimentos estiveram de acordo com os princípios éticos da 
experimentação animal adotados pela UFRN e padrões internacionais. 

1.2 Indução e acompanhamento do estado epiléptico 

Para indução do estado epiléptico, os animais receberam administração de uma única 
dose intra-hipocampal de pilocarpina(700µg/µL) por meio de cânula posicionada no 
hipocampo dorsal direito. A pilocarpina (um agonista colinérgico) liga-se aos receptores 
metabotrópicos muscarínicos dos subtipos M1 e M3, que acoplados a proteínas G, 
ativam a enzima fosfolipase C levando a um aumento intracelular do diacilglicerol (DAG) 
e do inositol trifosfato (IP3). Essa sinalização intracelular resulta em uma despolarização 
sustentada, seguida de excitotoxicidade e morte celular. Os camundongos foram 
divididos em dois grupos: o grupo experimental, que recebeu a dose de pilocarpina, e o 
controle que recebeu apenas salina. No momento, experimentos utilizando ácido caínico 
(50 nL, 20 mM) estão sendo analisados e portanto, não serão mencionados neste 
relatório. 

Após a administração de pilocarpina os animais foram colocados em caixas de acrílico 
e tiveram seu comportamento analisado. Eles apresentaram comportamentos 
estereotipados como tremores, salivação e automatismos orofaciais, caracterizando 
comportamentalmente o estado epiléptico 

1.3 Obtenção de tecidos para imunohistoquímica 

Cerca de 3h após a indução do estado epiléptico os animais foram sacrificados por meio 
de perfusão transcardíaca com solução PBS 0,1 M (100 mL), seguida por PFA (4%, 150 
mL). Em seguida, os animais foram decapitados e suas cabeças (com o encéfalo na 
caixa craniana) foram mantidas em solução 4% de PFA por 2-3 dias. Posteriormente, o 
encéfalo foi retirado do interior do crânio e colocado em solução de sacarose 30% 
(crioproteção) até sua precipitação (1-2 dias) para posterior congelamento e fatiamento 
(40 µm de espessura). 

1.4 Imunohistoquímica para marcação de cfos 

Após seccionado, a fatia do encéfalo foi submetida a um protocolo de imunohistoquímica 
conhecido por “free floating”. Nessa técnica, os corte são armazenados soltos em 
solução em placa de 24 poços. Um dos aspectos importantes dessa metodologia 
envolve a determinação da concentração de anticorpos primários que devem ser 
utilizadas. Titulações altas (ie, alta concentração) podem produzir marcações 
inespecíficas (além de consumir grandes quantidades de anticorpo) e por isso, 
inicialmente, foram realizados três ensaios para padronização da concentração do 
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anticorpo primário. Também parametrizamos o tempo de incubação do anticorpo 
primário (que pode variar de 4 à 72 h). Finalmente, parametrizamos a seletividade do 
anticorpo secundário, por meio da omissão do anticorpo primário. Após esse período de 
padronização, avaliamos a eficácia da marcação do c-fos nos diferentes grupos de 
animais. 

No primeiro ensaio, após a retirada do bloqueio, foram testadas 4 concentrações do 
anticorpo primário c-fos rabbit: 1:1000, 1:2000, 1:4000, 1:8000. Todos esses grupos 
ficaram por 72 horas em incubação sob agitação na geladeira. Em um outro ensaio, 
avaliamos a concentração de 1:4000 em três tempos de incubação: 24, 48 e 72 horas. 
Nosso último objetivo foi confirmar a marcação do c-fos e para isso utilizamos a 
concentração de anticorpo primário de 1:4000 com incubação de 72 horas sob agitação 
na geladeira. Após o tempo de incubação do anticorpo primário o protocolo seguiu-se 
sem alterações entre os diferentes ensaios. 

Posteriormente à retirada da solução de anticorpo primário, os tecidos foram submetidos 
a 3 lavagens com PBS, de 10 minutos cada sob agitação. Em seguida foi adicionado o 
anticorpo secundário anti-rabbit diluído 1:1000 em leite 2,5%+ triton 0,5% por 2 horas 
sob abrigo da luz e em equipamento agitador. Passado esse tempo foram realizadas 3 
lavagens com PBS. Adicionamos o DAPI ( 4,2-diamino- 2- fenilindol) diluído em PBS 
1:1000 por 5 minutos sob agitação e ao abrigo de luz para marcação nuclear. Decorrido 
o tempo, foi realizada mais uma lavagem com PBS e as lâminas foram montadas e 
analisadas por microscopia de fluorescência. 

 

Resultados e Discussões 

 

Resultados 

2.1 Presença de c-fos em animais que receberam pilocarpina 

Foi possível observar claramente uma marcação nuclear, como esperado, mais intensa 
em subregiões da formação hipocampal (como o giro denteado, CA1 e CA3) e áreas 
extra-hipocampais, como o córtex entorrinal e piriforme (Figura 1.). Em consonância 
com os resultados eletrofisiológicos, observamos uma intensa imunomarcação no 
hipocampo contralateral, ainda que comparativamente seja mais discreta do que no 
hipocampo ipselateral, o mesmo acontece para o córtex entorinal (Figura 2), 
corroborando a hipótese de rápida propagação da atividade paroxística induzida por 
meio das vias comissurais e caracterizando assim uma crise generalizada (Scheffer et 
al., 2017). Além disso, observamos a presença da marcação para c-fos com diluição 
1:4000 nos três tempos testados: 24, 48 e 72h (Figura 3). 

2.2 Comparação entre os agentes anticonvulsivantes 

Devido à necessidade de padronização do protocolo de imunohistoquímica não foi 
possível fazer as comparações entre os diferentes anticonvulsivantes, por isso esses 
resultados não serão mostrados aqui. No momento, experimentos utilizando ácido 

caínico (50 nL, 20 mM) ainda estão sendo analisados. 

Discussão: 
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Para as epilepsias, o uso de modelos experimentais, in vitro ou in vivo, visa expor, além 
dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos, os fatores envolvidos com a gênese, 
manutenção e com a propagação das crises epilépticas, bem como colaboram com o 
desenvolvimento e teste de potenciais novos tratamentos para a epilepsia (Raol and 
Brooks-Kayal, 2012). Acredita-se que a condição epiléptica resulte de uma 
reorganização na circuitaria neuronal e de alterações funcionais, especialmente no 
hipocampo (Racine, 1972; Lothman & Collins, 1981; Turski et al., 1983). O 
desenvolvimento dos modelos experimentais de ELT contribuiu de forma significativa 
para o entendimento dos mecanismos básicos envolvidos na epileptogênese, nos 
processos dinâmicos relacionados à propagação das crises, à hiperexcitabilidade e à 
refratariedade ao tratamento medicamentoso na ELT (Pitkänen, Immonen, Gröhn, & 
Kharatishvili, 2009). Por esses motivos o presente estudo buscou avaliar a expressão 
de c-fos no encéfalo de camundongos estimulados com pilocarpina, numa tentativa de 
mapear as áreas envolvidas no processo ictogênico. 

Nossos achados corroboram com outros estudos que afirmam que quase todos os tipos 
de crises causam alterações dinâmicas da expressão dos IEGs em neurônios do 
sistema límbico, mas também em áreas não límbicas, como o córtex, o estriado e o 
tálamo (Kiessling & Gass, 1993). A expressão da proteína c-fos é um marcador confiável 
de ativação celular que se expressa rápida e transitoriamente após estímulos 
desconhecidos para o animal. A generalização das crises atmbém foi observada nesse 
trabalho, com a expressão de c-fos em ambos os hemisférios (Scheffer et al., 2017). 

Estudos já mostraram a ativação do giro denteado, CA1 e CA3 em modelos animais 
induzidos por pilocarpina, tanto avaliando a expressão da proteína c-fos quanto pela 
técnica de MEMRI (manganese-enhanced - imagem por ressonância magnética) que se 
baseia na combinação dos efeitos provocados pelo manganês no aumento do contraste 
de populações celulares ativadas, ao competir com o cálcio na transmissão sináptica 
(Malheiros, Longo, Tannús, & Covolan, 2012), o que está de acordo com os resultados 
que foram apresentados neste trabalho. 

 
Conclusão 

 
Por meio do protocolo de imunohistoquímica foi possível observarmos a presença de c-
fos nas subregiões da formação hipocampal (como o giro denteado, CA1 e CA3) e áreas 
extra-hipocampais, como o córtex entorrinal e piriforme. Além disso, como também foi 
demonstrado nesse trabalho, obtivemos muitos indícios de que a administração 
intrahipocampal de agentes convulsivantes é capaz de recrutar os hipocampos de 
ambos os hemisférios cerebrais, bem como estruturas do sistema límbico, 
demonstrando que há propagação da crise tanto no eixo anteroposterior quando na 
direção do hemisfério contralateral. Comparativamente, a marcação no hipocampo 
ipselateral se mostra mais intensa que no hipocampo contralateral. Esses resultados 
abrem portas para investigações futuras, como a realização de estudos adicionais para 
que possamos demonstrar as possíveis variações entre os diferentes 
quimioconvulsivantes quanto à expressão de IEGs e serve de base para trabalhos 
futuros que tenham como objetivo caracterizar ou melhorar intervenções farmacológicas 
para a epilepsia. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 | Imunomarcação para c-fos com anticorpo primário com diferentes titulações 
(1:1000, 1:4000 e 1:8000) 

 
 

Figura 2 | Fotomicrografia de fluorescência do hipocampo (a) e córtex entorrinal (b) 3 
horas após a indução do estado epiléptico (SE). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS DA VIDA 48 

 

 
 

Figura 3 | Fotomicrografia de fluorescência do hipocampo ipsilateral com 24 (a), 48 (b) 
e 72 h (c) de incubação com o anticorpo primário. 
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TÍTULO: Correlato comportamental dos efeitos dos hormônios sexuais femininos sobre 

teste de reconhecimento da lateralidade manual 

Resumo 

 

Evidências têm mostrado que os Hormônios Sexuais Femininos (HSFs) exercem efeitos 
sobre o sistema nervoso central estando implicados em aspectos relacionados a 
susceptibilidade a doenças neurológicas, algumas delas que envolvem níveis de 
comprometimento motor, perda de habilidades motoras. Sabe-se também que a 
flutuação hormonal ao longo do ciclo menstrual em mulheres está associada a qualidade 
do desempenho em tarefas motoras e espaciais observadas a partir de testes 
comportamentais.A imagética motora corresponde uma janela para o estudo e análise 
dos processos cognitivos motores, o presente estudo busca identificar os efeitos dos 
HSF sobre a Imagética Motora, utilizando como ferramenta o Teste de Reconhecimento 

da Lateralidade Manual. 

 
 
Palavras-chave: Controle motor. Imagética Motora. Ciclo Menstrual. 

TITLE: Behavioral correlation of the effects of female sex hormones on Manual Laterality 

Recognition Test 

Abstract 

Evidence has shown that Female Sex Hormones (HSFs) directly effects on the central 
nervous system and are implicated in aspects related to susceptibility for neurological 
diseases that involves levels of motor impairment and loss of motor skills. Hormonal 
fluctuation throughout the menstrual cycle in women are also known to be associated 
with the quality of motor and spatial task performance observed in behavioral testings. 
Motor imagery is important tool that have been used in studies and analysis of some of 
the motor cognitive processes. This study aims to identify the effects of HSF on Motor 

Imaging, using the Manual Laterality Recognition Test as a tool. 

 
Keywords: Motor control. Motor Imaging. Menstrual cycle. 

Introdução 

Evidências comprovam que os Hormônios Sexuais Femininos (HSFs) exercem efeitos 
sobre aspectos relacionados a susceptibilidade a doenças neurológicas, que envolvem 
comprometimento motor e de habilidades motoras. Apesar disso, ainda são poucos os 
estudos que relacionam a influência dos HSFs sobre os processos cognitivos envolvidos 
no controle motor e simulação do movimento. Sendo a imagética motora uma 
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ferramenta amplamente utilizada para o tratamento e reabilitação de pacientes com 
comprometimento de habilidades motoras devido a doenças neurológicas como o AVC, 
percebe-se a relevância em estudar a relação entre os hormônios sexuais femininos e 
os processos cognitivos envolvidos no componente da imagética (LAMEIRA et al., 
2008). 
 
Sabe-se que a flutuação hormonal ao longo do ciclo menstrual está associada a 
variações nas habilidades motoras e espaciais observadas a partir de testes 
comportamentais em mulheres. Melhores desempenhos em atividades motoras que 
envolvam coordenação e velocidade de movimento foram observados na fase folicular 
(alto nível de estrógeno) e luteal (alto nível de progesterona) do ciclo menstrual quando 
comparadas à fase menstrual (baixos níveis de estrógeno e progesterona) (HAMPSON, 
1990; HAMPSON; KIMURA, 1988). Já o desempenho em atividades que envolvem 
habilidade espacial se mostrou mais assertivo na fase menstrual (HAMPSON, 1990; 
HAMPSON; KIMURA, 1988). 
 
A Imagética do Movimento é um termo utilizado para se referir a nossa capacidade de 
imaginar o movimento de um objeto, de uma pessoa, ou do próprio membro. Nesse 
caso, quando o próprio corpo está envolvido, utiliza-se o termo imagética motora, 
sinalizando a existência de um processo ativo, em que o indivíduo realiza uma 
representação mental de alguma ação motora, sem que a ação seja realizada 
fisicamente (LAMEIRA ET AL., 2008). Sendo assim, a imagética motora é considerada 
uma janela de acesso ao processamento cognitivo motor (MUNZERT; LOREY; 
ZENTGRAF, 2009), uma vez que possibilita a modulação de circuitos neurais ligados 
ao planejamento para execução de movimento. 
 
Para analisar a relação de influência entre os HSFs e aspectos relacionados ao controle 
motor, é realizada a localização no componente da imagética motora, a partir do Teste 
de Reconhecimento da Lateralidade Manual (TLRM). Durante o TRLM, o indivíduo deve 
identificar se as mãos que aparecem em diferentes orientações numa tela de 
computador é a direita ou a esquerda. Para resolução da tarefa, implicitamente, o 
indivíduo realiza a rotação mental de sua própria mão, na tentativa de encontrar 
congruência com a mão apresentada na tela, facilitando a resposta (COOPER; 
SHEPARD, 1975). Caso exista a congruência, a lateralidade (direita ou esquerda) da 
mão rotacionada mentalmente equivale a do estímulo. O tempo de reação ao TRLM é 
maior para identificação de mãos em posições biomecanicamente difíceis de serem 
adotadas, ou seja, aquelas que não são realizadas diariamente (PARSONS, 1987a, 
1987b, 1994). O padrão de ativação cortical observado no TRLM difere do observado 
no TRM por engajar a região sensóriomotora no processamento, uma vez que o 
indivíduo precisa imaginar sua própria mão realizando a rotação, para responder 
corretamente (KOSSLYN et al., 1998a; SEURINCK et al., 2004). 
 
Evidências científicas sugerem que o córtex pré-motor ventral é funcionalmente 
homólogo a área dos neurônios espelhos (área F5) de macacos, estando relacionado a 
imitação de ações motoras e a decisões perceptuais. O estudo sugere que as mulheres 
se engajam mais em processos de imitação e comparações perceptuais para resolver 
a tarefa, e os homens, recorrem a processamentos visual e semântico relacionados ao 
giro lingual. Ainda não se sabe se os hormônios sexuais femininos possuem efeito sobre 
esses processos (SEURINCK et al., 2004). Nesse sentido, o objetivo deste estudo é 
verificar se o desempenho no TRLM se altera ao longo das três diferentes fases do ciclo 
ovariano (menstrual, folicular e luteal).  
 
Metodologia 
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O presente estudo faz parte de um projeto de doutorado mais amplo, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa Central da UFRN sob número do parecer: 2.519.458. 
Foram selecionadas 30 participantes a partir de uma plataforma online de inscrição 
sendo estas mulheres saudáveis, destras, com idade entre 18 e 30 anos, ciclo menstrual 
com duração entre 25 e 35 dias e que não faziam uso de agente contraceptivo hormonal. 
Até o presente momento foram analisados os dados de 10 participantes. 
 
As coletas de dados foram realizadas pela manhã, no Laboratório de 
Eletroencefalografia do Instituto do Cérebro/UFRN, localizado na Avenida Nascimento 
de Castro, nº 2155, CEP: 59056-450, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 
 
O protocolo experimental foi aplicado e repetido em três dias distintos, de modo a 
contemplar as fases menstrual, folicular e lútea do ciclo ovariano. Em todos os dias as 
voluntárias foram submetidas a coleta de sangue e, em seguida, ao registro de 
eletroencefalografia enquanto executavam o TRLM. 
 
A sessão correspondente a fase menstrual será realizada no primeiro ou segundo dia 
da menstruação (início do ciclo menstrual), onde os níveis de estrógeno e progesterona 
estão baixos. Entre o 9º e o 12º dia do ciclo menstrual, será realizada a sessão referente 
a fase folicular tardia (alto nível de estrógeno e baixo nível de progesterona). A sessão 
da fase lútea (altos níveis de estrógeno e progesterona) será realizada de 7 a 9 dias 
depois do surgimento do hormônio luteinizante (monitorado pelo teste farmacêutico de 
ovulação a partir do 10º dia do ciclo). Para ciclos de 28 dias, a sessão da fase lútea 
poderá ser realizada entre o 20º e 23º dia do ciclo. A ordem das sessões de coleta será 
contrabalanceada entre as voluntárias para anular o possível efeito de aprendizagem 
das tarefas. 
 
Teste de Reconhecimento da Lateralidade Manual 
 
Teste de Reconhecimento da Lateralidade Manual (TLRM) foi utilizado para investigar 
o efeito dos HSFs sobre a imagética motora implícita. Durante o TRLM, a voluntária 
deve reconhecer a lateralidade de mãos que aparecem na tela. Para tanto, a princípio, 
aparece uma cruz de fixação no centro da tela durante 1,5 segundos, em que é sugerido 
que a voluntária mantenha o olhar sempre fixo nela. A cruz é substituída pelo estímulo. 
A voluntária deve identificar se a mão que aparece na tela é direita ou esquerda e 
responder verbalmente o mais rápido que puder. Na sequência, o estímulo é substituído 
por um feedback indicando seu desempenho (correto ou errado) durante 1 segundo e 
após um novo ensaio se repete. O experimento dura em torno de 30 minutos, estando 
dividido em três blocos, com intervalo de 2 minutos entre um e outro. 
 
O tempo de reação (TR) ao TRLM, período entre a aparição da mão e o início da 
resposta verbal, foi considerado como medida de investigação. Essa medida foi obtida 
a partir da análise do sinal de áudio registrado durante o teste de marcadores que 
indicam os momentos que os estímulos (mãos) apareciam na tela. 
 
O início da resposta verbal foi identificado de maneira semi-automática. A princípio 
utilizou-se a função de MATLAB detectemg.m para identificar variações abruptas no 
sinal de áudio. Essa função foi desenvolvida por Gerhard Staude (STAUDE e WOLF, 
2000; STAUDE e WOLF, 1999; STAUDE et al., 2001), na sua versão 3.2, para identificar 
pontos no sinal de eletromiografia de superfície que representem variações na atividade 
musculares. A opção por utilizá-lo neste trabalho se deu após verificação de sua 
efetividade e precisão da identificação de início de fala em sinal áudios. 
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Respostas mais rápidas que 500 ms e mais lentas que 3500 ms foram descartadas 
assim como em Ionta e colaboradores (2007) (3% do dado). As respostas erradas 
também foram excluídas (0.8% do dado). Para investigar se existe diferença no 
desempenho do TRLM nas diferentes fases do ciclo menstrual, foi feita uma 
comparação dos TR entre as fases usando o teste de Friedman. 
 
Para investigar se as participantes realizaram imagética motora implícita durante a 
execução do teste foram comparados os TRs referentes a identificação das mãos 
apresentadas sem rotação (orientadas a 0º, dedos voltados para cima) com os TRs 
referentes a identificação das mãos com 180º de rotação. Foram comparados ainda os 
TRs referentes a identificação das mãos com orientação medial (30º, 60º, 90º, 120º e 
150º) com as mãos com orientação lateral (210º, 240º, 270º, 300º e 330º). 
 
Análise estatística 
 
Foram feitas as médias dos TRs em resposta as mãos similares (mesmo ângulo, visão 
e lateralidade) e os TR médios referentes as mãos com orientações mediais e laterais 
foram pareados conforme a simetria entre ângulos em relação ao eixo vertical (Exs: 30º 
e 330º, 60º e 300º, 90º e 270º). Para essas comparações foram consideradas os dados 
de todas as participantes sem distinção entre as fases do ciclo menstrual e aplicado o 
teste para medidas pareadas de Wilcoxon. 
 
Para investigar o efeito dos hormônios sobre a imagética motora implícita foram 
adotadas duas estratégias: comparar o desempenho nas fases do ciclo menstrual nas 
condições sem rotação (0º) e com rotação (180º); assim como, comparar o desempenho 
nas fases do ciclo menstrual nas condições rotação e rotação lateral. Foi utilizado o 
teste de Friedman para essas investigações e para considerar diferenças estatísticas 
significativas entres as medidas, o valor de p < 0,05. 

 

Resultados e Discussões 

 

Os resultados apontaram diferenças significaticas para o tempo de reação entre as 
condições rotação e não rotação da mão assim como entre as condições rotação medial 
e rotação lateral das mãos (1295,7 ± 443,9; Z = -4,22; p < 0,001), corroborando com a 
ideia de que a imagética motora implícita é a estratégia utilizada para resolução do 
TRLM. Foi possível observar diferença de desempenho no TRLM entre as fases do ciclo 
menstrual (χ2(2) =19,63; p<0,001), foi possível observar que as voluntárias são mais 
lentas durante a fase folicular quando comparadas as fases menstrual ( p = 0,01) e lútea 
( p < 0,001). Estes resultados sugerem que o estrógeno atua diminuindo o desempenho 
no TRLM, uma vez que seus níveis estão elevados na fase folicular do ciclo 
(POROMAA; GINGNELL, 2014; SCHUSTER et al., 2010). 

Ao investigar se as diferenças entre as fases do ciclo menstrual estão relacionadas a 
imagética motora intrínseca, foi possível observar que não existe diferença de 
desempenho entre as fases menstrual e folicular durante o reconhecimento das mãos 
não rodadas (0º) e que a diferença aparece durante o reconhecimento das mãos 
rodadas a 180º (p = 0,02). Esse efeito da rotação também pode ser observado quando 
comparado o desempenho nas diferentes fases para as orientações medial e lateral. 
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Para orientações mediais não existe diferença entre folicular e menstrual, já para 
orientações laterais a diferença entre essas fases podem ser observadas (p = 0,03). 

Esses resultados mais uma vez sugerem o efeito do estrógeno, neste caso sobre a 
imagética motora implícita. As diferenças de desempenho entre as fases folicular (alto 
nível de estrógeno) e lútea (altos níveis de estrógeno e de progesterona) (p<0,05) 
estiveram presentes em todas as comparações, não sendo evidenciado o efeito da 
progesterona sobre a imagética motora implícita, mas seu efeito anulatória ou inibitória 
sobre a ação estrogênica (SMITH et al., 1999; SMITH et al., 2003; FRASCA; 
LORENZANO; BERARDELLI, 2004), permitindo a melhora de desempenho no teste 

 

Conclusão 

 

A partir dos resultados obtidos, é possível concluir que há sim efeitos dos 
hormôniossexuais, estrógeno e progesterona no desempenho do controle motor 
feminino durante o ciclo menstrual. Os presentes resultados apontam inclusive para o 
efeito específico do estrógeno sobre a imagética motora implícita, avaliada a partir do 
teste de Lateralidade Manual. 
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TÍTULO: Efeito dos Hormônios Sexuais Femininos sobre a Coordenação Motora 

Resumo 

 

Os hormônios sexuais femininos (HSFs) apresentam flutuações cíclicas, com 
periodicidade de cerca de 28 dias, caracterizando o ciclo menstrual, a partir da 
integração de mecanismos do sistema nervoso central, da hipófise e do ovário. Estas 
flutuações naturais têm a capacidade de interferir na coordenação motora e no 
processamento neural inter-hemisférico, através de mecanismos hormonais de 
neuromodulação. O objetivo deste estudo foi demonstrar os efeitos dos HSFs em dois 
testes de resposta motora fina. Vinte e três mulheres saudáveis, com idade entre 18 e 
30 anos, destras, ciclo menstrual regular e que não faziam uso de agente contraceptivo 
hormonal realizaram o Finger-Tapping Test (FTT) nas configurações simples e 
sequencial, durante 3 fases do ciclo ovariano: menstrual, folicular tardia e lútea. Não 
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no desempenho no teste 
de batida de dedos e nem na assimetria manual em função das fases do ciclo menstrual. 
Todavia, considerando que o estudo apresenta dados parciais, pois as medidas 
referentes à atividade elétrica do córtex sensório-motor de ambos os hemisférios 
cerebrais ainda não foram analisadas e nem o grupo amostral foi finalizado (n=30), abre-
se a perspectiva de que com a finalização das análises possam surgir estas diferenças. 

 
 

Palavras-chave: Finger tapping. Interação inter-hemisférica. Ciclo menstrual. 

TITLE: The Effects of Female Sex Hormones on Motor Coordination 

Abstract 

 

Female sex hormones (FSHs) present cyclic fluctuations, with a periodicity of about 28 
days, characterizing the menstrual cycle, as a result from the integration of central 
nervous system, pituitary and ovary mechanisms. These natural fluctuations have the 
ability to interfere with motor coordination and interhemispheric neural processing 
through hormonal mechanisms of neuromodulation. The aim of this study was to 
demonstrate the effects of FSHs on two fine motor response tests. Twenty-three healthy 
right-handed women, aged 18 to 30 years, presenting regular menstrual cycle and not 
using hormonal contraceptive agents performed the Finger-Tapping Test (FTT) in simple 
and sequential configurations during 3 phases of the ovarian cycle: menstrual, late 
follicular and luteal. No statistically significant differences were found in finger tap test 
performance or manual asymmetry as a function of menstrual cycle phases. However, 
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considering that the study presents partial data, since the measurements related to the 
electrical activity of the sensorimotor cortex of both cerebral hemispheres have not been 
analyzed yet and neither the sample group was finalized (n = 30), it opens the 
perspective of that with the finalization of the analysis these differences may arise. 

 
 

Keywords: Finger tapping. Interhemispheric interaction. Menstrual cycle. 

Introdução 

Os hormônios sexuais são produzidos principalmente pelas gônadas cuja função 
principal é relacionada ao amadurecimento dos gametas e promoção da diferenciação 
das características sexuais secundárias. A produção dos hormônios sexuais nas fêmeas 
a partir da puberdade é um padrão cíclico (1). Essa produção cíclica caracteriza o ciclo 
menstrual, onde os neurônios hipotalâmicos produzem o hormônio liberador de 
gonadotrofina (GnRH) que estimula a adenohipófise a produzir o hormônio folículo 
estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH). Estes hormônios, ativam a função 
gonadal ovariana, criando uma alça funcional de regulação por retroalimentação entre 
o ovário em relação tanto ao hipotálamo como a hipófise, com variações rítmicas na 

secreção de GnRH e hormônios ovarianos (2). 

Esses mecanismos de regulação hormonal geram um ciclo menstrual com duração 
média de cerca de 28 dias (3). O primeiro dia da menstruação marca o início do ciclo. A 
fase folicular, com duração variável entre 6 e 14 dias é caracterizada pelo 
desenvolvimento folicular ovariano em resposta ao FSH, com produção de estrógenos, 
na fase final desta fase ocorre uma rápida liberação de estrógeno que atinge o pico de 
concentração sérica. Depois do pico de estrógeno surge o pico LH e a ovulação 
acontece horas depois. Após a ovulação o folículo dominante passa ao estado de corpo 
lúteo (cujas células sintetizam estrógenos e progesterona marcando a fase lútea do 
ciclo. A progesterona atinge seu pico 8 dias após o surgimento do LH, e é responsável 
por preparar o endométrio para implantação do embrião, em caso de concepção (4-5). 

Os estrógenos, a progesterona e os derivados da progesterona alcançam o sistema 
nervoso central (SNC) por meio da barreira hematoencefálica já que possuem natureza 
lipídica. Eles atuam sobre o cérebro e o tronco encefálico regulando funções como 
desenvolvimento neural, plasticidade, excitabilidade neural, e liberação de 
neurotransmissores (6). 

Existem evidências de que os HSFs modulam circuitos neurais envolvidos no controle 
do ato motor, assim como, o desempenho em tarefas de destreza manual fina e 
coordenação motora (7-9). As mulheres têm um desempenho melhor que os homens 
em tarefas que praticam durante a fase lútea do que na fase menstrual, na qual os níveis 
de estrógenos e progesterona estão baixos (8). Há ainda um sistema de inibição inter-
hemisférica que também modula as áreas corticais motoras (10). Estudos 
comportamentais sugerem o efeito dos HSFs sobre a assimetria cerebral utilizando a 
diferença da habilidade manual entre as mãos dominante e não dominante como medida 
(7). Na fase lútea a assimetria manual é menor que durante a fase menstrual, sugerindo 

a ação da progesterona sobre a interação inter-hemisférica. 

O Finger-Tapping Test (FTT) é amplamente utilizado para avaliar a função motora fina 
nos membros superiores, e a relação entre a preferência e habilidade manual em 
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indivíduos saudáveis (11). O movimento envolvido na batida dos dedos é complexo e 
afetado por fatores que influenciam os sistemas nervoso e esquelético. A caracterização 
de digitação por um intervalo médio de batida ou por uma taxa de batida pode fornecer 
uma variável comportamental. 

Diante disso, o presente estudo teve como finalidade analisar os efeitos dos HSFs na 
modulação da atividade cortical das áreas sensório-motoras, na assimetria cerebral e 

na coordenação motora durante a execução do movimento, através do FTT. 

 
Metodologia 

 

Participantes 

Foram coletados os dados em 23 das 30 mulheres previstas na amostra total do estudo. 
Estas participantes eram todas saudáveis, com idade entre 18 e 30 anos, destras, sem 
histórico de doença neurológica ou psiquiátrica, ciclo menstrual regular com duração 
entre 25 e 35 dias, e que não faziam uso de agente contraceptivo hormonal. Essa 
pesquisa faz parte de um projeto de doutorado ainda em andamento, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa Central da UFRN sob número do parecer: 2.519.458. 

As participantes foram recrutadas através do website do projeto 
(https://projetoendomotor.wixsite.com/meusite), onde deveriam preencher um 
formulário de inscrição para avaliar se estavam dentro dos critérios de inclusão, após o 

que foram selecionadas. 

  

Procedimentos 

Os procedimentos de coletas de dados foram realizados no Laboratório de 
Eletroencefalografia do Instituto do Cérebro/UFRN, que fica na Avenida Nascimento de 
Castro, nº 2155, CEP: 59056-450, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

As participantes foram submetidas a procedimentos experimentais em quatro dias 
distintos. No primeiro dia elas eram informadas quanto ao projeto e submetidas a um 
treinamento dos protocolos experimentais. Nesta sessão de treino as voluntárias 
receberam esclarecimentos sobre os procedimentos a serem realizados verbalmente e 
por meio da leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual elas foram 
convidadas a assiná-lo e ao termo de autorização para uso de imagens. Ainda na 
primeira sessão, foram aplicados uma ficha de identificação sociodemográfica e 
controle, o Mini-Exame de Estado Mental para controle da capacidade cognitivo do 
voluntário e o Inventário de Dominância Lateral de Edimburgo para confirmação da 
lateralidade. 

As fases do ciclo menstrual foram estimadas a partir do histórico da mestruação nos 
últimos 5 meses. Com base nas informações referentes ao ciclo, foi estabelecida a 
duração aproximada do ciclo menstrual de cada participante e, adicionalmente, para 
aumentar a acurácia para identificação de suas fases, foi entregue um kit de teste de 
ovulação (Famivita Tamanho 20 tiras). A partir desta caracterização, o presente 
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protocolo foi repetido em três dias distintos, durante as fases menstrual, folicular e lútea 
do ciclo ovariano. 

Nos três encontros seguintes que contemplaram os dias dentro das diferentes fases do 
ciclo menstrual (menstrual, folicular tardia e lútea), as participantes foram submetidas 
aos mesmos protocolos experimentais. A sessão correspondente a fase menstrual foi 
realizada no primeiro ou segundo dia da menstruação (níveis de estrógeno e 
progesterona estão baixos). Entre o 9º e o 12º dia do ciclo menstrual, será foi realizada 
a sessão referente a fase folicular tardia (alto nível de estrógeno e baixo nível de 
progesterona). Na fase lútea a sessão (altos níveis de estrógeno e progesterona) será 
foi realizada de 7 a 9 dias depois do surgimento do hormônio luteinizante. As voluntárias 
foram questionadas durante três meses seguidos quanto ao dia da primeira 
menstruação para confirmação da regularidade do ciclo menstrual. 

 

Finger-Tapping Test 

O Finger-Tapping Test (FTT) (7) foi realizado em duas configurações distintas. Na 
configuração simples, as participantes tiveram que pressionar o botão do mouse 
repetidamente com o dedo indicador o mais rápido possível durante um intervalo de 
tempo de 10 segundos. Na configuração sequencial, as participantes foram instruídas a 
pressionar determinadas teclas do teclado repetidamente seguindo uma sequência 
(dedo indicador, dedo médio, dedo anelar e dedo mínimo), o mais rápido possível, 
durante 10 segundos. Durante o teste, foram realizados três ensaios para cada mão. O 
desempenho para a condição simples foi definido pela média no número de cliques dos 
ensaios registrados para cada mão (direita ou esquerda) e na condição sequencial foi 
definido pelo número de sequências corretas. 

Calculou-se a medida de assimetria manual pela diferença entre mão direita e mão 
esquerda para desempenho nas duas condições, utilizando a fórmula: {(mão direita – 
mão esquerda)/(mão direita + mão esquerda)] × 100. As medidas de assimetria manual 
foram utilizadas para fazer inferências sobre assimetria cortical. 

 

Análise estatística 

Para investigar se o número de batidas ou sequências corretas das mãos direita e 
esquerda variaram em função do ciclo menstrual foi aplicado o teste da ANOVA de 
medidas repetidas com dois fatores: lateralidade manual (direita e esquerda) e fases do 
ciclo ovariano (menstrual, folicular e lútea). Para verificar se a assimetria manual variava 
em função das fases do ciclo menstrual foi aplicado o teste de Friedman. Um nível de 
significância 5% (α= 0,05) foi adotado para todas as variáveis e os resultados foram 
apresentados por meio de gráficos de barra com barras de erro e boxplot. Toda a análise 
foi realizada em MATLAB versão R2015a. 

 
Resultados e Discussões 
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Ao analisar a média de batidas de dedo durante o protocolo de configuração simples 
não foi possível observar efeito dos fatores fases do ciclo menstrual (F(2)= 0,93; p= 
0.35) e lateralidade manual (F(1)= 0.20; p= 0.66) e nem da interação entre os fatores 
(F(2)= 0,13; p= 0.71)(Figura 1). 

Ao analisar a média de sequências corretas no protocolo de configuração sequencial 
também não foi possível observar efeito dos fatores ciclo menstrual (F(2)= 0,68; p= 0.43) 
e lateralidade manual (F(1)= 0.07; p= 0.79) e nem da interação entre os fatores (F(2)= 
1,11; p= 0.32) (Figura 2). 

Também não foi possível observar o efeito das fases do ciclo menstrual sobre a 
assimetria cerebral funcional nas configurações simples (χ2(2) =0; p=1) (Figura 3) e 

sequencial (χ2(2) =0,63; p=0.72) do teste de batida de dedo (Figura 4). 

A ausência de resultados positivos tanto em relação ao desempenho motor nos 
protocolos simples como no sequencial podem ser explicadas pelo tamanho do n 
amostral, uma vez que os resultados apresentados são de 23 das 30 participantes ao 

final da coleta de dados, por ser muito discreta. 

Adicionalmente, é importante informar que durante a coleta de dados de ambos os 
protocolos, desempenhados nas 3 fases do ciclo, a atividade elétrica do córtex cerebral 
das participantes estava sendo registrada por meio do eletroencefalograma (EEG) 
captada por meio de eletrodos posicionados em áreas sensoriais do cérebro. Deste 
modo, mesmo considerando que as respostas foram discretas e não detectáveis com o 
tipo de registro mecânico utlizado, permanecem as possibilidades de serem 
encontradas diferenças nos regsitros a partir da sensibilidade dos registros do EEG.  

Deste modo, espera-se que as medidas referentes a atividade elétrica do córtex 
sensório-motor de ambos os hemisférios cerebrais, ainda não analisadas, nos permitam 
investigar a respeito da possível influência dos hormônios sexuais sobre a assimetria 

cerebral durante tarefas de coordenação motora fina. 

 
Conclusão 

 

Não foi possível observar evidências de que o desempenho no teste de batida de dedos 
varia em função das fases do ciclo menstrual. Até o momento, também não foram 
encontradas evidências do efeito dos hormônios sexuais femininos sobre a assimetria 
manual. 

É importante salientar que pesquisa se encontra ainda em processo de coleta de dados 
e que os resultados ainda podem ser inconclusivos tendo em vista o número amostral 
ainda reduzido, especialmente para a configuração sequencial do FTT e dos resultados 
provenientes da análise do EEG. 
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TÍTULO: Análise de distância semântica entre relatos de sonho e vigília 

Resumo 

 

A proposta desse projeto foi uma análise de distância semântica realizada em relatos 
colhidos em três momentos durante um experimento envolvendo um jogo em 
computador entre dois voluntários que tiveram funções específicas, divididos em presa 
e predador. Utilizou-se do conceito de similaridade de cossenos, realizada a partir de 
um programa de análise em FastText na linguagem Python, para avaliar a distância 
entre esses relatos e poder inferir mudanças comportamentais com uma possível 
influência do sonho nestas. Foram coletados dados do jogo como pontuação de abates 
de cada jogador, quantidade de mortes e captura de medkits e juntamente com esses 
dados foram obtidas as distâncias dos relatos de sonho com palavras chave para 
estudo. Notou-se então uma melhoria em questão no número de mortes de presas aos 
quais os relatos de sonho se aproximavam mais à palavra “jogo”. Em adição a isso, os 
predadores tinham uma versão semelhante, mas quanto à captura de medkits, 
significando que a proximidade com a palavra “jogo” em ambas as funções indica uma 
maior capacidade de sobrevivência da presa e um maior foco do predador no 
desempenho de sua função 

 
 

Palavras-chave: Distância semântica. Sonho. Análise de Discurso. Videogames. 

TITLE: Semantic distance analysis between dream and wake reports 

Abstract 

 

The proposal for this project was a semantic distance analysis made in reports collected 
in three moments during na experimentation envolving a computer game between two 
volunteers that has been assigned specific functions, split into prey and predator. It was 
used the concept of cosin similarity, fullfilled by an analysis program in FastText in 
Python language, to evaluate the distance between these reports and be able to imply 
comportamental changes with a possible influence of the dream in the reports. Game 
data has been collected as such as kill scores of each player, number of deaths and 
medkit capture and in addition with these data it has been obtained the distances from 
the reports and some keywords to research. It was noticed then an improvement in the 
number of deaths in regard of preys in which the dream reports more got closer from the 
word “game”. In addition, the predators had a similar version, but in regard of the medkit 
capture, showing that the proximity with the word “game” in both functions indicates a 
bigger capacity of survival of the prey and a lack of interest of the predator in harming 

the prey. 
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Keywords: Semantic distance. Dream. Speech analysis. Videogames. 

Introdução 

O estudo da linguagem e do discurso é uma ferramenta prática em pesquisas diversas 
que envolvem relatos, de forma a tentar compreender o sentido e a ideologia por trás 
de um relato simples. 

Segundo Michel Pêcheux, um filósofo francês famoso pelos seus estudos na área da 
semântica, a ideologia de um indivíduo está oculta em sua linguagem e a forma na qual 
escolhemos quais palavras usar e como usá-las pode transparecer ao contarmos uma 
história ou conversamos com o indivíduo ao lado, por exemplo (PÊCHEUX, 1988). 

A partir disso, elementos diversos surgiram para facilitar o uso da análise do discurso 
como ferramenta de pesquisa comportamental, como o uso do conceito de distância 
semântica. Trata-se de uma técnica que transforma cada palavra dentro de um texto em 
um vetor e analisa as distâncias entre cada vetor para informar a probabilidade de 
encontrar, em um mesmo texto, aquelas palavras em questão. 

Por exemplo, as palavras leite e vaca tem uma distância semântica baixa, o que significa 
que é alta a probabilidade de encontrar um texto onde esteja escrita a palavra vaca e a 
palavra leite. Por outro lado, as palavras leite e urânio têm uma distância bem maior, 
indicando uma probabilidade baixa de se usarem ambas no mesmo texto. 

Da mesma forma em que é usado com duplas de palavras, um texto inteiro pode ser 
comparado com uma palavra só, analisando palavra por palavra do texto e comparando 
com a outra em questão, ou até mesmo dois textos podem ser comparados entre si. 

Esta ferramenta apresenta-se muito apropriada para entender diferentes aspectos de 
relatos verbais, que às vezes passam despercebidos por uma análise subjetiva. Ao 
comparar a distância do relato a uma palavra que representa um determinado conceito, 
é possível avaliar o quão próximo este relato está em relação a diferentes assuntos. 

Nesse sentido, um tipo de relato especialmente interessante para a análise da distância 
semântica são os relatos que contam experiências que tivemos durante os sonhos. De 
fato, esse fenômeno ainda é pouco compreendido, e a distância semântica pode ser um 
meio de dar significado a sonhos que muitas vezes parecem incompreensíveis. 

De modo a estudar a influência do sonho em tarefas realizadas na vigília e também a 
influência dessas tarefas no sonho, foram realizados experimentos envolvendo duplas 
de voluntários humanos, que disputaram duas partidas de videogame, com um intervalo 
de duas horas entre as partidas em que eles deveriam dormir e relatar qualquer sonho 
que tenham tido durante esse intervalo. Durante a disputa, eles possuíam papéis 
diferentes de modo a simular um combate entre presa e predador. 

Nesse estudo, os relatos de sonho foram comparados com a palavra-chave “jogo”, de 
modo a mensurar o quanto os voluntários sonharam com o jogo. Dessa forma é possível 
avaliar correlações entre a capacidade de sonhar com o jogo e o desempenho do 
jogador, bem como a influência do papel que ele estava assumindo na simulação de 
presa ou predador. 
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Metodologia 

 

O estudo foi realizado a partir de um experimento com duplas realizado no laboratório 
de eletroencefalografia do Instituto do Cérebro da UFRN. Foi reunido um total de 32 
voluntários, totalizando 16 duplas de indivíduos saudáveis na faixa etária de 18 a 35 
anos. 

O experimento foi dividido em três partes, executadas na seguinte ordem: Jogo 1 (J1), 
Soneca (S) e Jogo 2 (J2). Durante todas as fases foi feito o registro de EEG 
(eletroencefalografia), EOG (eletro-oculografia) e EMG (eletromiografia) do queixo dos 
indivíduos. 

Os experimentos são realizados no turno da manhã, começando às 07:00 com a 
preparação das toucas de EEG nos voluntários enquanto estes respondem 
questionários sobre informações pessoais e de hábitos de sono. Foram aplicados um 
questionário sociodemográfico, um questionário para avaliar comportamentos 
relacionados ao sono, o questionário de Fletcher e Luckett _(TOGEIRO; SMITH, 2005)_, 
um questionário que irá avaliar o sono do dia anterior (Pré Sono – Dia e Noite anterior 
ao experimento) e a escala de sonolência de Epworth _(BERTOLAZI et al., 2009)_. 

Uma vez terminada a etapa preparatória, os voluntários foram dirigidos para salas 
separadas onde para dar início ao jogo. O jogo em questão se chama F.E.A.R. Combat, 
um jogo gratuito de tiro em primeira pessoa para múltiplos jogadores. Este jogo permite 
a configuração de alguns aspectos da disputa, os quais foram alterados para simular a 
situação de presa e predador. A principal alteração foi impedir que a presa pudesse 
atirar. Com isso, o predador poderia atacar através de tiros e socos, mas a presa só 

poderia atacar através de socos, o que dá uma vantagem para o predador. 

Por meio de um sorteio realizado no momento, os dois foram divididos em suas funções 
que exerceram ao longo de toda a duração do experimento. 

O voluntário que recebeu a função de predador tinha o objetivo de abater o jogador com 
a função de presa (seja atirando ou batendo com a arma na presa). Já a presa precisa 
coletar itens espalhados no cenário, caixas vermelhas de medkits, que simbolizam a 
comida da presa. Ambos os jogadores precisavam evitar serem abatidos. 
Especificamente, a pontuação do predador foi a quantidade de vezes que abateu a 
presa menos a quantidade de vezes que foi abatido, enquanto a pontuação da presa foi 
a quantidade de itens coletados menos a quantidade de vezes que foi abatida. 

O jogo tem duração de 45 minutos e não tem limite no número de abates de cada 
jogador, terminando assim apenas com o fim do tempo em questão. Toda partida foi 

gravada de vídeo para posterior análise. 

Ao término do jogo, cada voluntário teve um tempo máximo de 5 minutos para, 
verbalmente, relatar sobre o jogo, relato este que foi gravado por um microfone. 

Após os relatos, os voluntários foram postos para dormir por um período máximo de 2 
horas, ou pelo menos até atingirem o estado de sono REM, quando foram acordados e 
tiveram que relatar, também em um tempo máximo de 5 minutos, o que sonharam ou, 
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caso não tenham sonhado, o que estavam pensando no momento ou o que pensaram 
antes de dormir. Esse relato também foi gravado em um arquivo de áudio. 

Depois de terminarem os relatos do sonho, os voluntários participam de mais uma 
sessão do jogo, permanecendo as funções iniciais de cada de voluntário e ocorre da 
mesma forma que foi realizado o primeiro jogo, também com duração de 45 minutos. 

Por fim, ao terminar J2, foi feito mais um relato por parte de cada voluntário acerca do 

segundo jogo. 

Os relatos de jogo foram coletados apenas para 8, dos 32 voluntários. Por outro lado, 
todos os voluntários foram convidados a relatar seus sonhos e 20 destes descreveram 
seus sonhos. Como a quantidade de relatos de jogo ainda está insuficiente, até o 
momento foram analisados somente os relatos de sonho. Posteriormente serão 
realizados mais experimentos, o que permitirá avaliar também os relatos de jogo. 

Uma vez coletados os dados, os arquivos de áudio dos relatos passaram por um 
processo de transcrição para arquivos de texto. 

Os voluntários foram, então, divididos em dois grupos: os voluntários que sonharam e 
os voluntários que não sonharam. Essa divisão foi realizada a partir da leitura dos relatos 
feitos após a etapa de soneca na qual os voluntários afirmaram nesta que sonharam. 
Dessa forma, das 16 duplas, 13 presas e 7 predadores sonharam. 

Através da biblioteca de análise de texto FastText, foi desenvolvido um software na 
linguagem Python, que analisa a distância semântica das palavras do relato com base 
em um corpus de palavras em português obtidas nos artigos da Wikipédia. Foi, então, 
calculada a distância semântica dos relatos para a palavras chave: “jogo”. 

Dos dados obtidos das gravações do jogo foram considerados: o número de mortes no 
jogo 1 e no jogo 2 juntamente com o saldo de mortes, o número de abates no jogo 1 e 
jogo 2 assim como o saldo de abates. 

 

Resultados e Discussões 

 

Com relação às presas, foi encontrada uma correlação negativa com a distância dos 
discursos da palavra “jogo” e o número de mortes (Figura 1). Viu-se que conforme o 
relato do voluntário mais se assemelhava à palavra em questão, o saldo de mortes da 
presa, isto é, o número de mortes do J2 menos o do J1, acabava por se mostrar 
diminuído. Quando comparados com o saldo de abates, não foi encontrada uma relação 
relevante em números. 

Quanto aos jogadores na função de predadores, as distâncias da palavra “jogo” e o 
saldo de mortes (Figura 1) não se mostraram significativamente correlacionadas. 

Também não foi encontrada correlação entre essa distância e o saldo de abates. 

Comparando as distâncias da palavra “jogo” com o saldo de medkits quando em razão 
dos jogadores em função de presa (Figura 2), não há uma relação evidente entre o saldo 
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de medkits. Quando a análise, no entanto, é realizada de acordo com os predadores, 
nota-se uma correlação negativa. 

 
Conclusão 

 

O relato do sonho mostra ter uma influência em J2 tanto na presa quanto no predador, 
entretanto expresso de formas diferentes nas jogabilidades de cada um. Ser próximo da 
palavra jogo remete a um pensamento direcionado para a ação da qual teriam acabado 
de fazer parte, que era jogar uma rodada e executar suas funções específicas. 

Quando a presa passa a ter um saldo de mortes menor, é sinal de que esta tem 
melhorado seu desempenho, pois, evitar ser abatido era uma função esperada dela. 
Juntamente, as presas que menos morreram foram aquelas que sonharam com 
elementos que remetiam à palavra “jogo” e, dessa forma, comprovando a hipótese de 
que o sonho com elementos do jogo influencia positivamente no comportamento da 
presa, intensificando seu desempenho da sua função como presa. 

No caso do predador, a influência se dá, como informado anteriormente, na captura de 
medkits. Mesmo não sendo um objetivo do predador, a diminuição da captura de 
medkits é maior quanto mais ele sonha com o jogo. Dessa forma, sonhar com o jogo 
conclui-se que o sonho torna o predador mais fiel aos seus objetivos, realizando menos 
uma tarefa que não foi colocada como objetivo para ele. 

Desse modo, a influência de elementos do jogo no sonho da presa melhora seu 
desempenho afetando diretamente na capacidade de sobrevivência do voluntário. Por 
outro lado, essa mesma influência no predador o mantém mais fiel ao que era sua 
função inicial, mantendo seu foco no jogo e como deve se comportar em tal. 

Isso mostra uma forma em que o sonho pode influenciar no comportamento em 
indivíduos, mesmo que divididos nessas funções que não representam fielmente o 
cotidiano do ser humano moderno. Contudo, as pessoas são constantemente divididas 
em funções diversas que possuem algum aspecto de defesa ou ataque, assim como 

presas e predadores. 

Como perspectivas futuras, está a realização de mais experimentos. Dado que as 
presas sonharam com mais frequência do que os predadores, pode ser necessário um 
número maior de experimentos para conseguir avaliar melhor alguns aspectos dos 

sonhos dos predadores. 

Além disso, podem ser analisadas outras palavras ao invés da palavra “jogo”, talvez 
buscando elementos mais específicos ou uma análise de sentimentos nos relatos 
apresentados, ainda mantendo as funções de presa e predador ou até mesmo outro 
experimento em que as funções de cada um mudem, seja entre si ou no 
estabelecimento de novas funções. 

Dito isso, muito ainda se tem a investigar na ação do ato de sonhar e como elementos 
tirados desse podem, por mais que de forma discreta, afetar no ato de realizar uma 

função. 
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Análise da palavra jogo e o saldo de mortes comparando os resultados de presa e 
predador 
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Análise da palavra jogo e o saldo de medkits comparando os resultados de presa e 

predador 
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TÍTULO: Jogo para a investigação dos efeitos do sono e dos sonhos em uma tarefa 

competitiva 

Resumo 

 

A proposta desse projeto é o desenvolvimento de um jogo e um cenário respectivo ao 
jogo para serem utilizados em experimentos com humanos a fim de investigar a 
interação entre sono e o comportamento humano. O jogo será utilizado em um 
experimento neurocientífico, antes e depois de uma soneca matutina. Serão coletados 
dados durante o jogo, a partir de eletroencefalografia, com o intuito de avaliar 

características de teor social e emocional. 

 
 
Palavras-chave: Jogo, sono, comportamento, REM. 

TITLE: Game for investigating the effects of sleep and dreams on a competitive task 

Abstract 

 

The purpose of this project is to develop a game and a scenario for use in human 
experiments to investigate the interaction between sleep and human behavior. The game 
will be used in a neuroscientific experiment, before and after a morning nap. Data will be 
collected during the game, from electroencephalography, in order to evaluate social and 
emotional characteristics. 

 
 
Keywords: Keywords: Game, sleep, behavior, REM. 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

O sono e os sonhos são fenômenos fisiológicos que ocorrem em uma grande 
quantidade de seres vivos e levanta muitos questionamentos. Mas alguns padrões 
eletrofisiológicos adquiridos por meio da análise de dados de eletroencefalogramas 
(EEG), permitem que se adquira informações sobre o sono e os sonhos podendo 
realizar uma avaliação clara e um estudo sobre as funções e o papel do sono 
(FERNANDES, 2006). 
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Dentre os padrões eletrofisiológicos observados durante o sono, pode-se ressaltar 
quatro diferentes estágios: N1, N2, N3 ou SWS (do inglês, slow wave sleep – sono de 
ondas lentas) e REM (do inglês, rapid eye movement – movimento rápido dos olhos) 
(SILBER et al., 2007). A identificação dos padrões do sono tem ajudado muito no estudo 
do papel que exercem em muitos seres vivos e da importância de cada estágio. Sabe-
se que o sono é responsável pela restauração da energia corporal, de modo físico e 
cognitivo e que sua privação afeta o comportamento e o processo de aprendizagem 
(CARVALHO et al., 2013). Tais utilidades confirmam que o sono é extremamente 
importante para a saúde e que a privação dele traz malefícios não só cognitivos, mas 
também comportamentais e físicos (OLIVEIRA et al., 2011). 

Investigar as funções do sono e dos sonhos tem sido um desafio, mas as descobertas 
a cerca disso tem aberto novos horizontes no entendimento de fenômenos tão 
fundamentais. Por isso se faz necessário a pesquisa e a realização de experimentos 
para explorar a atuação do sono na fisiologia e no comportamento dos seres vivos, 

principalmente, nos seres humanos. 

1.1. Importância dos jogos na ciência 

Nos últimos anos, os jogos eletrônicos têm representado uma indústria em pleno 
crescimento, o que tem proporcionado que eles sejam aplicados em diversas outras 
áreas, como por exemplo educação, saúde e ciência, trazendo muitas possibilidades e 
inovações (FUNK, 2018; WANG, 2010). 

Os jogos são ferramenta de pesquisa únicas, que oferecem a possibilidade de usar 
tarefas complexas em um ambiente controlado (KEROUS et al., 2017). É possível 
simular situações perigosas de maneiras que seriam impossíveis de serem realizadas 
na prática, sem violar princípios éticos. Também é possível, com custos reduzidos, 
simular situações que demandariam muito investimento financeiro para serem aplicadas 
no mundo real. Estes aspectos fazem com que os jogos estejam sendo cada vez mais 

requisitados e utilizados na pesquisa científica. 

De acordo com Kerous et al. (2017) e Washburn (2003), algumas das formas em que 
os jogos podem ajudar no ambiente de pesquisa são: 

Jogos como estímulo para estudar o comportamento humano;Usando jogos para 
manipular variáveis experimentais;Jogos como meio de instrução;Empregando jogos 
como métrica de desempenho. 

Independente de como seja a forma de atuação dentro do ambiente de pesquisa, o 
principal desafio é tornar o jogo atrativo ao mesmo tempo em que se deseja alcançar o 
objetivo do experimento (KEROUS et al., 2017). Além disso cada pesquisa tem as suas 
demandas, tendo em vista os objetivos específicos e diferentes a serem alcançados 
com cada uma. Logo, se não houver o desenvolvimento de um jogo para cada pesquisa 
ou experimento, haverá dificuldades para adaptação e improvisação de um jogo pronto, 
sem uma confiabilidade apurada, sem uma eficiência de coleta de dados e 
consequentemente sem uma acurácia na análise desses dados. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um jogo em que 
ocorrerá um confronto contra outros personagens em um cenário adaptados para a 
pesquisa. Este jogo será utilizado em experimentos com o intuito de avaliar o como o 

sono e os sonhos influenciam no desempenho dos jogadores. 
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Metodologia 

 

2. METODOLOGIA 

Este projeto de pesquisa é composto por vários alunos, cujos trabalhos estão voltados 
para 1 ou mais das etapas da investigação. No total são 3 etapas, cada uma um jogo 
diferente. Algumas etapas envolvem a realização de registros de eletroencefalografia 

(EEG) que serão executados no laboratório de EEG do Instituto do Cérebro – UFRN. 

A etapa 1 envolve a realização de um experimento com duplas de participantes 
humanos, que foram ao laboratório de EEG. As duplas disputaram uma partida de um 
jogo eletrônico, em seguida dormiram no laboratório por duas horas e ao acordarem 
tiveram outra partida. O jogo utilizado foi o F.E.A.R Combat, que é um jogo multijogador 
gratuito de tiro em primeira pessoa. Estes experimentos foram realizados como parte do 
doutorado dos alunos Rafael Neia Barbosa Scott e Daniel Soares Brandão. Esta etapa 
já foi concluída, mas está sendo avaliada a necessidade de realizar mais experimentos. 

Já a etapa 2 envolve a realização de experimentos, onde os voluntários irão jogar em 
qualquer lugar que estiverem, por quantas partidas quiserem de um jogo 2D de tiro em 
primeira pessoa que será disponibilizado gratuitamente para dispositivos móveis. Este 
jogo está sendo desenvolvido pelo aluno Daniel Soares Brandão, como parte do seu 
projeto de doutorado. Durante o jogo, os dados da partida estarão sendo armazenados 

para posterior análise. 

A etapa 3 consiste na realização de experimentos no laboratório de EEG, onde os 
voluntários jogarão uma outra partida do jogo que está sendo desenvolvido nesta 
pesquisa. Trata-se de um jogo de tiro 3D em primeira pessoa. Neste jogo, os eventos 
que ocorrerem serão sincronizados com a aquisição do sinal de EEG, de modo a avaliar 
alterações neurais decorrentes do jogo. 

Durante os experimentos de EEG, os participantes terão sua atividade cerebral 
registrada através de 64 eletrodos de eletroencefalografia. Estes registros ocorrerão 
enquanto os participantes estiverem jogando, mas também enquanto estiverem 
dormindo. Para que os participantes encontrem menos dificuldade em dormir eles serão 
orientados a dormir duas horas a menos do que estão habituados a dormir. Eles 
precisam estar presentes no laboratório às 7:00. 

2.1. Procedimento experimental 

Os experimentos envolvendo medidas de EEG serão divididos em três fases: Jogo 1 
(J1), Soneca e Jogo 2 (J2). Antes de J1 serão aplicados um questionário 
sociodemográfico, um questionário para avaliar comportamentos relacionados ao sono, 
o questionário de Fletcher e Luckett (TOGEIRO; SMITH, 2005), um questionário que irá 
avaliar o sono do dia anterior (Pré Sono – Dia e Noite anterior ao experimento) e a escala 
de sonolência de Epworth (BERTOLAZI et al., 2009). 

Após a soneca será requisitado o relato verbal da atividade mental, onde o participante 
dirá o que sonhou ou o que pensou durante o sono e será gravado em um arquivo de 
áudio. 
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Após o J2 será aplicado um questionário para avaliar a experiência de jogo (Pós-jogo) 
e o Inventário de Empatia (IE) (FALCONE et al., 2008). Neste último o participante 

realizará uma auto-avaliação da sua habilidade empática. 

2.2. Participantes 

O recrutamento de voluntários está ocorrendo através do preenchimento de um cadastro 
no site www.neuro.ufrn.br/voluntarios. Neste cadastro eles já preenchem um 
questionário para avaliar os hábitos de utilização de jogos eletrônicos e o índice de 
qualidade de sono de Pittsburgh (BERTOLAZI et al., 2011). 

Até o momento foram realizados experimentos para a Etapa 1, envolvendo 32 
voluntários, agrupados em 16 duplas. Os participantes são de ambos os sexos, tem 
entre 18 e 40 anos, saudáveis, sem distúrbios do sono, doenças neurológicas, 
psiquiátricas ou psicológicas. 

2.3. A aplicação de jogos nas primeiras etapas da pesquisa 

Para a etapa 1 foi utilizado um jogo chamado F.E.A.R Combat, que é um jogo 
multijogador gratuito de tiro em primeira pessoa. Ela envolve a realização de um 
experimento com duplas de participantes humanos. Para cumprir os propósitos dessa 
etapa, foram modificadas algumas configurações do jogo F.E.A.R. Combat. O jogo foi 
configurado de forma que um dos jogadores tenha mais vantagens do que o outro, com 
o objetivo de simular uma situação de presa e predador, semelhante a algumas 
situações encontradas na natureza. 

A maior diferença entre os papeis é que o predador atira com uma espingarda e dá 
socos, enquanto a presa apenas dá socos. Além disso, o predador é instruído a atirar 
na presa e evitar morrer, enquanto a presa é instruída a coletar alguns itens espalhados 
pelo cenário e evitar morrer, atacando o predador somente como estratégia para 
sobreviver. 

O jogo da etapa 2 trará a simulação de presa e predador presente na etapa 1, mas com 
algumas melhorias em relação à coleta de dados. Informações sobre o jogo serão 
coletadas ao longo de toda a partida, como a posição do jogador no mapa, além do 
registro de eventos como atirar, matar ou morrer. O jogo estará disponível gratuitamente 
para uma grande quantidade de jogadores através de dispositivos móveis. 

2.4. Desenvolvimento do jogo 

Os dados coletados nas etapas anteriores servirão de base para tomar decisões 
relacionadas ao planejamento do jogo da etapa 3, que é o objetivo deste projeto. A 
análise da etapa 1 permitirá entender alguns aspectos fisiológicos relacionados ao jogo, 
enquanto a análise da etapa 2 permitirá avaliar com uma grande quantidade de 
participantes as influências entre o sono e o desempenho no jogo. Na etapa 3, será 
possível avaliar fisiologia e desempenho no jogo de maneira otimizada. 

O jogo da etapa 3 está sendo criado utilizando a plataforma para desenvolvimento de 
jogos chamada Unreal Engine 4. Primeiramente será produzido um cenário em formato 
de labirinto onde existirão bifurcações de 1 até 6 caminhos em vários locais. Após o 
cenário estar pronto, utilizando um método de programação próprio da Unreal Engine 
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chamado blueprint, será desenvolvida a mobilidade realizada pelos personagens, as 
interações e o combate. 

 
Resultados e Discussões 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após finalizada a etapa 1, foram encontradas algumas dificuldades com relação a 
aquisição e análise de dados do jogo utilizado nos experimentos (F.E.A.R combat), já 
que ele não permite modificação por ser um jogo fechado. Tomando isso como o ponto 
inicial para a produção do jogo foram desenvolvidos algoritmos para o registro em 
arquivo de informações de interesse sobre os acontecimentos no jogo, em parceria com 

o mestrando Jaime Bruno Cirne de Oliveira. 

Os momentos em que a presa foi derrotada, as trajetórias dos deslocamentos feitos 
pelos personagens, os pressionamentos de teclas, a direção para a qual o personagem 
estava olhando, os momentos em que o adversário apareceu na tela do jogador, entre 
outros. Além disso, alguns eventos de interesse foram sincronizados com o registro dos 
sinais eletroencefalográficos por meio de algoritmos que serão desenvolvidos para 
enviar marcadores de eventos para o equipamento de eletroencefalografia. 

Esses algoritmos foram testados no jogo Unreal Tournament 2004, em um experimento 
piloto. Nesse experimento foi possível registrar o posicionamento do personagem do 
longo do jogo de maneira sincronizada com a aquisição dos sinais de EEG. Isto permitiu 
uma análise baseada no trabalho de Murphy e colaboradores (MURPHY, 2018), que 
consegue captar a ocorrência de um padrão eletroencefalográfico diretamente 
associado com o raciocínio espacial, através de uma técnica conhecida como micro-

estados. 

Nesse teste o voluntário enfrentou um inimigo controlado pelo computador, em um 
ambiente completamente novo para ele durante 60 minutos. A Figura 1 mostra a 
predominância deste padrão de ativação ao longo do ambiente virtual. Percebe-se uma 
região avermelhada próxima do centro do mapa. Esta região indica uma maior 
probabilidade de ocorrência deste padrão nesta posição do mapa. Como o padrão está 
associado com o raciocínio espacial, isto indica que neste local é maior a probabilidade 
de realizar processamentos espaciais mais intensos. 

Este resultado é coerente, já que esta posição do mapa é justamente o ponto de entrada 
de um grande salão. Ao entrar no salão, o participante irá se deparar com 7 portas, 
levando a potenciais 7 caminhos diferentes, o que exige que o jogador acesse a 
representação mental do ambiente que está explorando, revisitando sua memória 

espacial. 

Deparando-se com este resultado, seguiu a criação de um mapa em formato de labirinto 
com bifurcações de 1 até 6 caminhos a partir da hipótese de que o voluntário pensa 
mais no mapa quando se tem mais bifurcações. Além disso, o mapa deve apresentar 
um único piso, evitando a sobreposição para facilitar a aquisição e a análise do 
posicionamento do jogador ao longo do jogo. A partir dessas requisições foi criado um 
esboço 2D do labirinto, o qual pode ser visto na Figura 2. 
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Para as etapas 2 e 3, a simulação de presa e predador se diferenciará da etapa 1. Os 
objetivos serão 3: morrer o mínimo possível, matar o máximo de inimigos possível e 
obter a maior quantidade de munição possível. Isto permitirá realizar análises buscando 
diferenciar os jogadores que focam em inimigos dos que focam em granadas e dos que 
focam no equilíbrio dos dois. Esta comparação é semelhante a comparar 
comportamentos de predador (que foca em derrotar inimigos), presa (que foca em 
coletar recursos) ou mistos. Dessa forma a ideia de caça e caçador, por mais que 
minimizadas, continuam na etapa 2, podendo ser feitas as análises de forma semelhante 
a etapa 1. 

 

Conclusão 

 

4.CONCLUSÕES 

A criação do mapa e da dinâmica do jogo estão em andamento, mas já se tem um 
vislumbre das hipóteses nas quais as análises serão baseadas. As bifurcações vão nos 
dar um melhor esclarecimento da aprendizagem espacial e da relação com um micro-
estado específico, já que pode ser visualizado nos testes realizados e na imagem em 
anexo. Além disso, para a Etapa 2, após o desenvolvimento do jogo, serão feitos 
experimentos com 30 voluntários, tendo a possibilidade de que mais hipóteses possam 
ser investigadas. 

Após o desenvolvimento do jogo, serão feitos experimentos com 30 voluntários, para 
continuar investigando a relação e interação entre presa e predador e a relação entre o 
sono e a aprendizagem espacial, tendo a possibilidade de que mais hipóteses poderão 
ser investigadas. 
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Figura 1 – Mapa da predominancia do microestado 5 por todo o caminho em que o 

jogador percorreu 

 
 

Figura 2 – Labirinto do mapa do jogo que está sendo desenvolvido com pontos de 

bifurcações 

 


