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O hábito de fumar na gestação gera malefícios ao feto pois a nicotina está relacionada ao retardo 
do crescimento intrauterino. O tabagismo é responsável por uma intensa reação inflamatória 
devido a produção do Tnfa que leva a diminuição na expressão gênica do transportador de glicose 
Slc2a4. Essa pesquisa é de grande importância pois o tabagismo possui relação direta com graves 
quadros de mortalidade e desenvolvimento de patologias crônico-degenerativas como diabetes e 
inflamação, no entanto, muitas perguntas ainda não possuem respostas capazes de conter o 
aumento assustador de quadros de diabetes e inflamação na população mundial.  Investigar o 
efeito do tabagismo durante a prenhes sobre o peso tecidual pulmonar e a expressão do gene 
Slc2a4 na musculatura esquelética gastrocnêmio das proles expostas ou não ao tabagismo 
passivo. Vinte Ratos Wistar distribuídos em 4 grupos: G1C: prole de mães não-fumantes; G1F: 
prole de mães não fumantes expostos à fumaça de cigarro após nascimento; G2C: prole de mães 
fumantes; G2F: prole de mães fumantes expostos à fumaça de cigarro após nascimento. As ratas 
prenhas do grupo G2 e as proles do G1F foram expostos á fumaça, 2x/dia, durante 30 min, 5 
dias/semana, por 60 e 30 dias, respectivamente. Para quantificação da expressão de RNAm de 
Slc2a4 utilizou-se a técnica de RT-PCR. O protocolo foi aprovado no Comitê de Ética local (proc. 
06/2011).Para a avaliação estatística dos resultados utilizou-se o teste ANOVA, paramétrico. 
Diferenças consideradas significantes quando P < 0,05.  Observou-se aumento na expressão local 
da citocina inflamatória Tnfa no músculo gastrocnemio de proles advindas de mães fumantes, 
sendo essa ainda mais acentuada nas proles advindas de mães fumantes que continuaram 
expostas à fumaça de cigarro após o nascimento, porém após a submissão desses grupos a sessões 
de natação houve uma reversão deste quadro. As proles advindas de mães fumantes que 
continuaram expostas ao fumo após o nascimento apresentaram menor peso tecidual pulmonar e 
cardíaco  Diversos estudos apontam que o hábito de fumar durante a gestação geram proles com 
medidas morfométricas inferiores em relação às proles de mães não expostas à fumaça, além de 
gerar um quadro inflamatório devido a liberação de citocinas pró-inflamatórias como o fator de 
necrose tumoral alfa TNFa. Os resultados mostraram que a exposição à fumaça de cigarro não 
prejudica apenas os pulmões,mas pode também influenciar e causar inflamação em tecidos 
periféricos, como músculo esquelético, porém o exercício pode diminuir a atividade inflamatória 
local consequentemente melhorando a sensibilidade à ação da insulina.  A exposição a fumaça de 
cigarro durante a gestação gerou uma queda na expressão de RNAm do gene Slc2a4 e uma 
diminuição no peso corporal e tecidual pulmonar e cardíaco nas proles, sendo essas respectivas 
quedas ainda mais acentuada quando essas proles continuaram sendo expostas a fumaça de 
cigarro após o nascimento.    FAPESP     
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Quando se fala em atenção, automaticamente, pensamos em focalizar a consciência, concentrar 
em um único foco, colocando em segundo plano aquilo que não é importante para o momento. 
Podemos afirmar que esse fenômeno da atenção envolve diversas áreas do cérebro. Luria (1981) 
estabeleceu que seriam áreas específicas do cérebro como a formação reticular, a parte superior 
do tronco encefálico, o córtex límbico e a região frontal as responsáveis por um reconhecimento 
seletivo de um estímulo. Estudos através de imageamento por ressonância magnética funcional 
(fMRI) apontam envolvimento de redes frontoparietais dorsais e ventrais na orientação da 
atenção (Corbetta e Shulman, 2002). De grande importância para o tema são os neurônios do 
Locus Ceruleus (LC), localizado na parte superior da ponte e inferior do mesencéfalo. Uma vez 
acordados, ou quando eventos importantes acontecem, a noradrenalina é envida para várias 
regiões do encéfalo, indicando que os neurônios adrenérgicos podem ser importantes 
moduladores da função atencional. Fran et al, ainda defendem que a noradrenalina seria 
importante para os níveis de vigília e alerta, sistema que se encontra ativado em tarefas que 
envolvem alerta. Relacionando a atenção à privação do sono podemos obter dados sobre os 
prejuízos substanciais provocados no desempenho físico e cognitivo. Segundo Eleenbogen (1989), 
tarefas cognitivas mais complexas e aquelas que dependem de um componente substancial de 
vigilância sofrem redução de eficiência do processamento cognitivo devido à privação do sono. 
Diante desses dados, o presente trabalho se propõe a investigar os prejuízos causados pela 
privação de sono nos mecanismos de atenção, incluindo investigar se a privação de sono seria 
capaz de alterar a assimetria de atenção normalmente encontrada em pessoas saudáveis, com 
benefícios para a detecção de estímulos no hemicampo direito do espaço, em relação ao 
hemicampo visual esquerdo (RODRIGUES e XAVIER, 2011). Objetivamos investigar nesse trabalho 
o mecanismo de atenção em voluntários saudáveis, privados de sono, além de verificar se a 
privação do sono é capaz de alterar a assimetria da orientação visual normalmente encontrada em 
pessoas saudáveis Os voluntários serão convidados a participar em locais públicos, logo pela 
manhã e divididos em três grupos: (1) grupo controle, constituído de indivíduos não privados de 
sono, (2) grupo privação e (3) grupo álcool (indivíduos privados de sono e alcoolizados). Serão 
aplicados aos voluntários dois testes. O primeiro, um teste de bissecção de linhas (TBL) que 
consiste em uma folha em orientação horizontal com diversas linhas, também na horizontal, onde 
os participantes deverão seccionar as linhas o mais ao centro possível. O segundo teste será uma 
Tarefa de Busca Visual (TBV), onde os voluntários terão que buscar todas as ocorrências de um 
alvo pré-determinado entre outros cinco distratores. Os resultados serão apresentados como 
médias dos resultados do TBL e TBV para cada grupo.            
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A utilização do fármaco Metilfenidato (MFD) como um psicoestimulante tem aumentado nos 
últimos anos (Advokat e Scheithauer, 2013), além do seu uso clássico no tratamento do 
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), um transtorno psiquiátrico 
caracterizado por desatenção, hiperatividade e impulsividade, podendo causar prejuízos sociais e 
desordens psíquicas. Quando usados cronicamente, os psicoestimulantes podem causar 
alterações neuroquímicas e comportamentais, (FAGUNDES, et al, 2006), mas há quem argumente 
que o uso agudo, como um "doping mental" possa ser feito (ADVOKAT e SCHEITHAUER, 2013). O 
MFD tem estrutura química semelhante a das anfetaminas, que agem inibindo a recaptação dos 
neurotransmissores Dopamina e Noradrenalina da fenda sináptica, aumentando os efeitos destes 
neurotransmissores (SCHERER et al, 2010). Estudos realizados com animais de experimentação 
estão sendo importantes para elucidar algumas questões relacionadas à utilização crônica e aguda 
do MFD (JONES e DAFNY, 2014). Os efeitos dos circuitos adrenérgicos são conhecidos já há algum 
tempo, tendo sido demonstrada relação entre Norepinefrina e o ciclo sono-vigília (ASTON-JONES, 
RAJKOWSKI e COHEN, 1999) e entre os níveis do neurotransmissor e os níveis de alerta (CORBETTA 
e SHULMAN, 2002). Se o MFD interfere com os níveis de Norepinefrina, consequentemente ele 
poderia interferir também com os níveis de alerta e, portanto, melhorá-los. Os efeitos esperados 
pelo MFD ainda não são plenamente claros, no entanto. Em indivíduos como crianças e adultos 
com TDAH e pessoas normais o MFD proporcionou uma melhora na memória espacial, na inibição 
da resposta e outras funções cognitivas (GOMES et al, 2009). A administração aguda de MFD em 
ratos jovens levou a prejuízo de performance e induziu erros perseverativos (ARNSTEN e DUDLEY, 
2005 apud LINHARES et al, 2012). Outros resultados recentes da literatura são contraditórios, ora 
demonstrando melhora de desempenho de memória (CARMACK et al., 2014), ora não 
demonstrando efeitos, mas apenas placebo (MOMMAERTS et al., 2013). Avaliar se o 
Metilfenidato, administrado em dose única, é capaz de melhorar o desempenho de ratos em um 
teste de memória espacial. Os animais serão aleatoriamente distribuídos entre dois grupos com 
n=10: (1) um grupo controle (sem MFD); (2) um grupo experimental, ao qual será administrado o 
MFD (20,0 mg/kg, ver MOMMAERTS et al., 2013) 2h antes do experimento no Labirinto em T. O 
Labirinto em T é um aparato constituído por passarelas em forma de uma letra T, fechado por 
paredes laterais (DUDCHENKO, 2004). Os ratos tem a tendência de explorar o ambiente e, em 
exposições consecutivas ao labirinto, tendem a alternar o braço explorado na segunda exposição 
ao labirinto. Com intervalos maiores de exposição ao labirinto (cerca de 10 minutos) o 
desempenho de escolha do braço na segunda exposição aproxima-se de chance (50%).            
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O metilfenidato (MFD) (Ritalina®, CONCERTA®) é o psicoestimulante mais vendido do mundo, 
sendo mais licenciado para o tratamento de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade) em crianças e adultos. Atualmente, tem sido também utilizada para o aumento do 
desempenho cognitivo na tentativa de se melhorar a capacidade de resolução de problemas 
(como antes de uma prova). Há evidências que a adminstração de MFD no momento de aquisição 
de uma informação, mas não durante a fase de teste (e vice-versa) é prejudicial para o 
desempenho na tarefa, provavelmente por colocar o funcionamento encefálico em condições 
muito distintas nestes dois casos. O presente trabalho se propõe a testar se o MFD, administrado 
diariamente na dose terapêutica de 3,0 mg/kg pode melhorar o desempenho da memória espacial 
de ratos, na Tarefa de Alternância com Atraso. Investigaremos também se a dose de 5,0 mg/kg 
melhora ainda mais ou piora o desempenho dos ratos. Avaliar se o Metilfenidato é capaz de 
melhorar o desempenho de ratos em um teste de memória espacial. Os animais serão 
aleatoriamente distribuídos entre três grupos com n=10: (1) um grupo controle (sem MFD); (2) um 
grupo dose baixa (3,0 mg/kg); (3) um grupo dose alta (5,0 mg/kg). Após uma semana de 
aclimatação ao Biotério do Laboratório de Psicologia Experimental da Unoeste, os ratos serão 
treinados a ingerir uma quantidade diária de suco de maçã, o qual será utilizado como veículo 
para as administrações de MFD (WHEELER et al., 2007) na dosagem proposta para cada grupo. O 
grupo controle receberá apenas suco de maçã, sem MFD. Após 30 dias do uso do MFD, os ratos 
serão testados no Labirinto em T na TAA, com um intervalo de 10 minutos entre a primeira e a 
segunda exposição ao labirinto. Os dados serão analisados através de uma ANOVA, com o braço 
de escolha na segunda exposição de teste como fator entressujeitos.            

 


