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Resumo 

Introdução: A luminosidade do ambiente exerce influência no sistema biológico, 

receptores fotorreceptivos da retina provocam resposta da glândula pineal, 

ocorrendo algumas alterações hormonais. O ciclo de luz/escuridão é mediada pela 

melatonina, estes receptores são encontrados em células hipotalâmicas e 

gonadotróficas. A atividade reprodutiva pode sofrer alterações em condições 

diferentes do ambiente. Objetivo: Avaliar a resposta do desenvolvimento tóraco-

pulmonar da prole de camundongos submetidos à influência da luminosidade do 

ambiente. Métodos: Serão utilizados 30 camundongos fêmeas prenhas albinas, com 

90 dias de idade, divididas em três grupos: GI (ciclo claro/escuro de 12/12 horas, 

período de luz 6:00 às 18:00 h), GII (ausência de luz), GIII (luz pelo período de 24 

horas). A execução dos animais seguem as Diretrizes da prática de Eutanásia do 

Guia Brasileiro de Boas Práticas para a Eutanásia de Animais. Para a análise 

estatística será aplicado o teste “t“student, considerando p < 0,05. Resultados 

Preliminares: Avaliados 105 filhotes de 10 camundongos (5 GI e 5 GII), o grupo GII a 

ninhada apresentou com peso menor de 0,249g (p=0,03), o peso menor do tórax de 

0,088g (p=0,03) e medida menor latero-lateral do tórax, 0,647mm (p=0,05). O 

comprimento e a medida superior-inferior do tórax não obteve diferença estatística 

entre os grupos.  

Introdução 

O sono, o estado de alerta e a cognição são regulados por dois processos, 

trata-se de um marca-passo circadiano endógeno e do homeostato do sono.  O 

primeiro está localizado no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, o qual gera um 

ciclo rítmico, próximo de 24 horas, capaz de regular a propensão ao sono, ao estado 

de alerta e a secreção de melatonina. Já o segundo, trata-se de um mediador de 

queda de desempenho, ocorrida pelo aumento da sonolência ao decorrer do tempo 

pós despertar (1). 

O núcleo supraquiasmático é o responsável pela cronobiologia dos 

mamíferos, esta área do hipotálamo está localizada próximo ao nervo óptico e 

recebe conexões da retina que informam a presença de luz. Contudo, a melatonina 

é secretada pela glândula pineal, através de um estímulo recebido pelo núcleo 
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supraquiasmático, que na ausência de luz traduz a informação fótica em estímulo 

químico. Esta exposição, ou não, a luz é capaz de interagir com o núcleo 

supraquiasmático, assim alterando os ciclos do relógio biológico (2).  

 Os níveis de cortisol, por exemplo, tendem a serem mais elevados durante o 

dia, ou seja, no período de luz, e são diminutos no período noturno, assim seguindo 

o ciclo circadiano (3).  Já se tem conhecimento que a secreção de glicocorticoides é 

necessária para maturação de muitos órgãos fetais essenciais (4). 

Objetivo 

Avaliar a resposta do desenvolvimento tóraco-pulmonar da prole de 

camundongos submetidos à influência da luminosidade do ambiente. 

Métodos 

Serão selecionados 30 camundongos fêmeas albinas da linhagem Mus 

musculus Swiss webster com 90 dias de idade, mantidos em condições ambientais e 

fornecimento de água e ração ad libitum. 

As fêmeas selecionadas para o estudo são acasaladas e alocadas de forma 

randomizada em três grupos (dez camundongos fêmeas prenhas em cada grupo): 

Grupo I – ciclo claro/escuro de 12/12horas, considerando o período de luz das 6:00 

às 18:00 horas, Grupo II – ausência de luz, Grupo III – presença de luz pelo período 

de 24 horas,  

O acasalamento é confirmado pela inspeção do plug vaginal, sendo 

considerado o dia zero da prenhez. As camundongos selecionadas tem a primeira 

gestação durante o experimento e é realizada ainda uma monitorização, através da 

pesagem, onde o aumento desta variável confirma a gestação. 

A luminosidade escuro para o grupo I, e o grupo II, a gaiola é colocada em 

suportes metálicos vedados com papel pardo em três camadas, para não permitir a 

entrada de luz. O grupo III é mantido através de luz fria na sala. As fêmeas são 

eutanasiadas no 18º dia de prenhez, seguindo as recomendações baseadas no Guia 

Brasileiro de Boas Práticas para a Eutanásia de animais (5).  

Desenvolvimento 
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Até o momento foi realizado um estudo piloto, com grupos I e II, cada um com 

cinco fêmeas. GI gerou 59 filhotes, enquanto GII gerou 46. 

Resultados Preliminares 

Ao analisar as variáveis da ninhada, foi encontrado do GII menores valores de 

peso com diferença de 0,249g (p=0,03), peso menor do tórax de 0,088g (p=0,03) e 

uma redução da medida latero-lateral do tórax, 0,647mm (p=0,05). O comprimento e 

a medida superior-inferior do tórax não obteve diferença entre os grupos.  

Tabela 1 – Medidas de comprimento e peso dos fetos dos camundongos avaliados. 

Variáveis da ninhada GI (N59) GII (N46) p 

Peso (g) 1455±0,062 1206±0,157 0,030 
Comprimento (mm) 24,571±0,668 22,019±2,448 0,063 
Peso torácico (g) 0,478±0,030 0,390±0,058 0,039 
Tórax Sup/Inf (mm) 10,118±0,320 9,866±0,320 0,303 
Tórax Lat/Lat (mm) 8,164±0,237 7,517±0,537 0,05 
Valor considerado estatisticamente significante com p<0,05. 
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