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RESUMO 

Os objetivos deste trabalho foram caracterizar o eletrocardiograma (ECG) e 
estabelecer o ritmo endógeno da pressão arterial (PA) em livre-curso, 
correlacionando-o à ocorrência de comportamentos, em preguiças, Bradypus 
variegatus. Para a caracterização do ECG foram estudados 16 animais (12♂ e 
4♀), cedidos pelo IBAMA, os quais foram previamente aclimatizados ao 
cativeiro e ao ambiente de estudo durante 2 semanas. Para o estudo do ECG 
os animais foram colocados em uma cadeira experimental, que lhes permitia 
adotar as posturas habituais descritas na literatura e o ECG foi registrado por 
um período de 2 horas, a intervalos de 15 minutos, por 20 segundos. Os 
valores médios dos componentes do ECG mostraram-se compatíveis com os 
de outros vertebrados de mesmo porte e mesma faixa de freqüência cardíaca 
(FC). 24% do tempo total do ciclo elétrico cardíaco é ocupado pela 
despolarização atrial (PRi) e a despolarização e repolarização ventricular (QTi) 
corresponde a 76%, sendo o PRi menor e o QTi maior que o da maioria dos 
mamíferos de mesmo porte. O eixo elétrico instantâneo de ativação atrial (ÂP) 
apresentou-se deslocado para a esquerda e para baixo, com valor médio de 
+34º. Os eixos de despolarização (ÂQRS) e de repolarização ventricular (ÂT) 
ocuparam  o quadrante superior esquerdo, com valores médios respectivos de 
-35º e -23º. A avaliação do comportamento e da PA foi realizada em 4 animais 
machos. Os animais foram mantidos em uma sala experimental, com 
iluminação artificial e temperatura média de 24±1ºC, por 10 dias para 
observação comportamental, onde permaneceram do 1º ao 5º dia submetidos a 
ciclos claro-escuro (CE) de 12h-12h (luzes acesas às 6:00h) e do 6º ao 10º dia, 
submetidos a claro constante (CC). Os dados de comportamento foram 
registrados por observação direta e gravação em vídeo até o 10º dia e apenas 
por observação direta a partir do 11º dia, quando o animal teve canulada a 
artéria carótida, para acoplamento do transmissor de pressão. O registro da PA 
foi contínuo durante todo o período de observação e foi determinado pelas 
condições de captação do sinal, variando entre 72 e 120h. O período médio do 
ritmo endógeno expresso pela PA média (PAM) foi de 1570±33,9min (26:10h) e 
o da FC foi de 1439±7,5min (23:59h), apresentando ampla faixa de variação 
em suas acrofases. Dentre os comportamentos estudados, o comportamento 
motivacional ALIMENTAR exibiu ritmicidade circadiana, com período médio de 
1523±64min (25:23h) e acrofases variando, preferencialmente, após o horário 
de oferta da alimentação. O comportamento de atividade motora DESLOCAR 
exibiu ritmicidade circadiana, com período médio de 1553±26min (26:53h) e 
acrofases, tipicamente, ocorrendo após o horário de transição claro-escuro. 
Todos os comportamentos de repouso exibiram ritmicidade circadiana, com 
períodos médios em 1493±128min (24:53h) para a POSTURA HABITUAL, 
1508±73min (25:08h) para REPOUSO NO CHÃO e 1489±126min (24:49h) 
para REPOUSO NO GALHO. Os comportamentos de atividade ALIMENTAR e 
DESLOCAR promoveram elevações significativas da PAM (41% e 33%, 
respectivamente) e da FC (33% e 14%, respectivamente). Os resultados 
obtidos sugerem que o ECG da preguiça Bradypus variegatus é elétrica e 
morfologicamente comparável ao de outros mamíferos de mesmo porte e que, 
quando o animal está na posição ereta, seu coração ocupa uma posição semi-
horizontalizada. E, quando o livre-curso é induzido pela condição da CC, os 
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períodos médios dos ritmos expressos pela PA, FC e pelos comportamentos 
são circadianos, contudo diferentes dos ritmos sincronizados pelo CE, 
decorrente do ciclo geofísico da terra. 
 
Palavras-chave: pressão arterial; preguiça; comportamento; eletrocardiograma 
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ABSTRACT 

The aims of this study were to characterize the electrocardiogram (ECG) and to 
determine the free-running rhythm of the arterial blood pressure (BP), 
correlating it to the behavior of the three-toed sloth, Bradypus variegatus. To 
characterize the ECG 16 animals (12♂ e 4♀) were studied. These animals were 
donated by IBAMA, and were acclimatized to captivity during a 2-week period. 
The ECG recordings were obtained with the animal seated in an experimental 
chair, which allows it to adopt the posture described in the literature as habitual. 
The recordings were carried out for a 2-h period at 15-min intervals during 20 
seconds. The mean values of the ECG components were comparable to that 
obtained in other vertebrates of the same size and with similar heart rates (HR). 
The atrial (PRi) depolarization and ventricular (QTi) depolarization and 
repolarization times correspond, respectively, to 24% and 76% of the electric 
cardiac cycle, with a smaller PRi and a bigger QTi duration when compared with 
other mammals of the same size. The atrial (ÂP) instantaneous electrical axis 
was deviated down and left, with a mean value of -34º. The ventricular (ÂQRS) 
depolarization and repolarization (ÂT) axis were deviated up and left, at -35º 
and -23º, respectively. The BP and behavior evaluation was carried out in 4 
males. These animals were kept in an experimental room, with artificial light and 
mean temperature of 24±1ºC, for a 10-day period and had their behavior 
observed. From the former to the 5th day the animals were submitted to light-
dark (LD) cycles of 12 hours each (lights on at 0600h), and from 6th to 10th day 
the animals were under constant light (LL). The behavior was recorded by direct 
observation and video recording from the 1st to the 10th day, and from the 11th 
day on, was registered only by direct observation, since the animals had the 
carotid artery cannulated and coupled to a previously calibrated pressure 
transmitter. The BP recording was continuous during all the observation period 
which was determined by the quality of the signal captured, and varied from 72 
to 120 hours. The mean BP (MBP) and the HR showed endogenous rhythms 
periods of 1570±33,9min (2610h) and 1439±7,5min (2359h), respectively, with 
a wide range of acrophase variation. Between the studied behaviors, the 
motivational behavior, EATING, exhibited circadian rhythmicity, with a mean 
period of 1523±64min (2523h) and acrophases varying, preferably after the 
feeding schedule. The activity behavior MOVING exhibited a circadian 
rhythmicity, with mean period of 1553±26min (2653h) and its acrophases occur 
typically after the transition from light to dark. All the resting behaviors exhibited 
a circadian rhythmicity, with mean periods of 1493±128min (2453h) for 
HABITUAL POSTURE, 1508±73min (2508h) for GROUND RESTING and 
1489±126min (2449h) for TRUNK RESTING. The activity behaviors EATING 
and MOVING rose significatively the MBP and the HR basal levels in 41% and 
14% and 33% and 8%, respectively. These results suggest the ECG of 
Bradypus variegatus is electrical and morphologically comparable to that of the 
other mammals of the same size and, when the animal is an upright position, its 
heart lies in a semi-horizontal position. And when the free-running is induced by 
LL, the periods of rhythms expressed by the MBP, HR and behavior are 
circadian, but different from that under sincronized LD cycle. 
 
Key-words: blood pressure; sloth; behavior; electrocardiogram 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das características mais notáveis dos animais é sua capacidade de 

manter condições estáveis para a manutenção do ambiente interno. Claude 

Bernard, o pioneiro francês da fisiologia moderna, no século XIX, reconheceu a 

importância para a função animal dessa estabilidade do milieu intérieur, ou 

meio interno, e percebeu a capacidade que os mamíferos possuem de regular 

essas condições dentro de limites estreitos chamando atenção, em 1872, a 

isso quando afirmou que “a constância do meio interno é a condição da vida 

livre” (RANDALL et al., 2000). 

Esta “estabilidade” requer mecanismos eficientes que respondam às 

exigências do meio externo e regulem os estímulos e as respostas 

homeostáticas do organismo vivo, capacidade esta denominada por Cannon, 

em 1929, de homeostasia (SILVA, s/d). 

Ao cunhar o termo homeostasia, Canon criou um dos mais importantes 

conceitos da história da Biologia, um conceito quase universal em sistemas 

vivos, permitindo que animais e plantas sobrevivam em ambientes estressantes 

e variados (RANDALL et al., 2000). 

A homeostasia se constitui em um processo dinâmico que favorece 

oscilações diárias em torno pontos ideais (REFINETTI e MENAKER, 1997). 

Este é talvez o mais importante conceito em Fisiologia e que vem sendo 

redefinido ao longo dos anos (MROSOVSKY, 1996). E, tanto o conceito de 

homeostasia quanto o conhecimento de que as variáveis fisiológicas não se 

mantêm constantes na ausência de alterações ambientais, apresentando uma 

variação regular e rítmica, são noções antigas (ASCHOFF, 1981a), as quais, 

segundo alguns autores citados por Refinetti e Menaker (1997), estão sob 

controle homeostático, no entanto são moduladas por um sistema circadiano e 

vice-versa. 

A distinção entre as duas possibilidades de controle das variáveis 

fisiológicas pode ser verificada através da resposta à questão: se o ciclo 

circadiano ao qual um animal está submetido é encurtado, haverá um 

encurtamento proporcional no ciclo da variação da variável em estudo ou esta 

se “adaptará” ao ciclo mais curto? 
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Segundo Aschoff (1964, citado por REFINETTI e MENAKER, 1997), a 

segunda alternativa é bastante plausível, uma vez que a alternância dia-noite, 

definida pela rotação da terra, impõe à maioria dos animais um ciclo contínuo 

de alimentação, acasalamento, movimentação, entre outras atividades. 

Neste contexto, define-se que os ritmos são endógenos, contudo, sofrem 

a influência das variáveis externas ao organismo, que promovem modificações 

em sua expresão periódica. Na sua maioria estão integrados como resultado 

dessa interação com o ambiente ou outros fatores que possam modificar sua 

expressão, sincronizando-a. Contudo, quando essas variáveis são retiradas ou 

é abolido seu contato com o organismo, a expressão dos ritmos persiste. 

Nos mamíferos existe um controle circadiano da ritmicidade fisiológica, 

que é exercido por centros de controle ajustados controlados por um relógio 

circadiano autônomo e, mesmo na ausência do sistema nervoso central ou na 

constância das condições ambientais, já se demonstrou que muitos dos ritmos 

circadianos persistem, demonstrando que o ritmo se mantém cursando 

livremente e assume um período ligeiramente diferente do ciclo ambiental 

(SCARPELLI et al., 2000). 

Desta forma, uma possibilidade de estudo do grau de aclimatização ao 

cativeiro ou a novos ambientes é a determinação de parâmetros fisiológicos, 

tais como nível de catecolaminas plasmáticas, endorfinas e outras substâncias 

neuroativas, bem como a variação de parâmetros fisiológicos, como freqüência 

cardíaca (FC), pressão arterial (PA) e temperatura corporal, os quais podem 

refletir a efetividade do processo adaptativo (MANTECA, 1998). 

Quatro razões justificam os estudos realizados para a elucidação e 

compreensão do comportamento de animais. A primeira é assegurar bem-estar 

ao animal, a segunda, é reduzir o nível de estresse durante a permanência do 

animal no cativeiro, a terceira é garantir que os resultados obtidos em 

pesquisas possam ser adequadamente avaliados (HOSEY, 2005) e, 

finalmente, que haja reprodutibilidade de condições para a coleta das 

informações. 

James e Brown (1997) afirmam que o animal, ao ser submetido ao 

cativeiro, apresenta uma resposta inicial, descrita por Cannon, em 1914, como 

de “fuga ou luta”, decorrente da ativação do sistema simpático-adrenal e 
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hipotálamo-hipofisário, seguida por respostas adaptativas, que mantêm a 

homeostasia frente ao “estresse ambiental”, até, por fim, atingirem um “estágio 

de exaustão”, no qual ocorre uma redução gradual da resposta estressora e, 

dependendo das condições ambientais, o animal pode apresentar alterações 

fisiológicas e comportamentais. 

As respostas ao cativeiro podem ser expressas através do 

comportamento e de respostas fisiológicas do animal, tais como agitação 

(PALESTRINI et al., 1998), variação nos níveis de PA (IRVINE et al., 1997), 

alterações na FC e quadros febris (CABANAC e GUILLEMETTE, 2001), 

aumento nas concentrações de cortisol e glicose, redução do hematócrito (ALI 

et al., 2006), variação da freqüência respiratória e aumento da temperatura 

retal (BONACIC et al., 2006). Estas respostas receberam a denominação de 

“síndrome geral de adaptação” e descrevem um dos grandes paradigmas da 

pesquisa científica em animais silvestres (JAMES e BROWN, 1997). 

Os parâmetros cardiovasculares são excelentes indicadores do balanço 

autonômico sobre o coração e permitem uma avaliação do sistema 

cardiovascular (KLEIGER et al., 1992). As alterações destes parâmetros 

podem estar relacionadas às modificações dos períodos de duração das fases 

clara e escura do ciclo (RICHARDSON et al., 1964; BIGGER et al., 1984; 

HARPER et al., 1996), ao estresse induzido pelo ambiente ou pelo tratamento 

(VAN DEN BUUSE, 1994; HARPER et al., 1996; SINGH et al., 2003), à 

manipulação do animal (IRVINE et al., 1997), ou condições patológicas 

(THOMAS et al., 1995) e ao próprio protocolo experimental (VAN DEN BUUSE, 

1994; ABITOL et al., 1997; SINGH et al., 2003), e podem ser utilizadas em 

pesquisa como indicadores das respostas do animal às condições impostas. 

Portanto, o conhecimento da expressão rítmica, a definição de níveis 

basais e do perfil de variação de parâmetros fisiológicos em animais silvestres 

ameaçados de extinção assume grande importância para sua manutenção em 

cativeiro, além de ajudar a esclarecer aspectos da própria biologia do ser 

humano e de sua evolução, bem como de sua capacidade adaptativa a novos 

ambientes. 
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1.1 SISTEMA CARDIOVASCULAR EM MAMÍFEROS 

1.1.1 O eletrocardiograma 

A eletrocardiografia, segundo Bera et al. (2005), baseia-se no princípio 

de que tanto a despolarização, quanto a repolarização do miocárdio, geram 

potenciais elétricos (WILLIAMSON et al., 2006) que se propagam e podem ser 

medidos na superfície corporal sob forma de um sinal de voltagem variável, 

denominado eletrocardiograma (ECG). 

Os eletrodos colocados em posições específicas captam esta variação 

de voltagem e podem ser registrar seis derivações precordiais e seis 

periféricas, uni ou bipolares, as quais possibilitam diferentes visualizações do 

traçado eletrocardiográfico e permitem a identificação de diversas condições 

clínicas ou patológicas (WILLIAMSON et al., 2006), que, segundo Peberdy e 

Ornato (1993), somente serão bem reconhecidas, definidas e analisadas a 

partir do conhecimento do traçado e do adequado posicionamento dos 

eletrodos. 

O conjunto de deflexões (ondas), associado aos segmentos e intervalos 

do traçado eletrocardiográfico, representa a duração, o ritmo e o tempo de 

condução dos períodos de despolarização atrial e despolarização e 

repolarização ventricular (RAUNIG et al., 2001). 

A despolarização atrial é definida por três vetores que se originam no 

nodo sinoatrial, com projeção média no ser humano em +60º no sistema 

hexaxial de referência, relacionando-se à onda P do eletrocardiograma. A 

despolarização ventricular define o complexo QRS, que corresponde, 

seqüencialmente, às deflexões geradas pela despolarização do septo 

interventricular, ápice cardíaco esquerdo, região póstero-basal e bases do 

septo e do ventrículo direito, com vetor médio se projetando entre -30º e +90º 

no ser humano, e a repolarização ventricular, que tem início logo após a 

completa despolarização do ventrículo, mostra direção oposta à 

despolarização, fazendo com que a projeção do vetor resultante seja paralela à 

do vetor médio do QRS (FRIEDMAN, 1971). 
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Segundo Prosser e Brown (1973), o ECG de vertebrados representa um 

conjunto de ondas semelhante entre as espécies, desde que em seus corações 

exista um septo e que a condução ventricular seja realizada pelo sistema de 

Purkinje (mamíferos e pássaros) ou pelo próprio músculo (animais 

heterotérmicos). 

A maior aplicabilidade do ECG é a determinação da FC nas diferentes 

condições experimentais as quais o animal é submetido (anestesia, liberdade 

ou restrição). Constitui-se, portanto, em uma ferramenta de avaliação da 

atividade elétrica cardíaca, um método não-invasivo e de fácil realização em 

campo (FERNANDES et al., 2004), seguro e reprodutível, permitindo estudo e 

diagnóstico de arritmias, distúrbios de condução no coração e se constituindo 

em um marcador para doenças cardíacas (GUIMARÃES et al., 2003). 

Segundo Ruffini et al. (2006), existem várias fontes de ruído associadas 

às medidas eletrofisiológicas. De modo geral, essas fontes podem ser 

classificadas como “de contato” ou “ambientais”. Os ruídos de contato são 

tipicamente originados a partir de interfaces instáveis, como as interfaces gel-

eletrodo e gel-pele, sendo esta última a mais instável. Já os ruídos ambientais 

estão relacionados à interferência da presença de campos eletromagnéticos 

externos e ao processo de amplificação do sinal eletrofisiológico. 

Outros fatores que podem introduzir ruídos no registro 

eletrocardiográfico são o tamanho do eletrodo, o tempo de uso, as condições 

da pele, a freqüência e a amplitude do sinal medido (LATEEF et al., 2000). 

Os ruídos introduzidos pela interface pele-eletrodo no registro 

eletrocardiográfico estão relacionados, principalmente, à amplitude do sinal 

registrado (BERSON e PIPBERGER, 1968). 

No entanto, para a avaliação e interpretação do ECG é necessário 

conhecer suas caractetrísticas e limites de variação dos valores de seus 

componentes de modo a se ter um “padrão de normalidade”. Em diferentes 

animais, como cães (BOBER, 1926; HAMLIN et al., 1974; ECKENFELS e 

TRIEB, 1979), coelhos (PETELENZ e KOSMIDER, 1961), hamster 

(GLASSMAN et al., 1965), primatas (TOBACK et al., 1978), cobaias 

(PETELENZ, 1971; CIESLAR et al., 1986) e gatos (NARA et al., 1986) estudos 

foram realizados e estes padrões já foram estabelecidos. 
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1.1.2 Regulação da pressão arterial 

A regulação intrínseca do débito cardíaco (DC) e da resistência vascular 

periférica (RVP) é realizada por mecanismos de controle que mantêm uma 

adequada perfusão durante o repouso ou durante a expressão de diferentes 

comportamentos (COWLEY JR., 1992). 

O maior componente desta regulação é reflexo e envolve o sistema 

nervoso central (SNC), complementada por alterações do DC, da RVP e da 

capacitância venosa, mediadas pelos sistemas nervoso simpático (SNS) e 

parassimpático (SNP). 

Em mamíferos, a PA é regulada por um conjunto de sistemas de 

controle, que medem periodicamente os níveis pressóricos, processando-os e 

comparando-os com valores de referência, reajustando-os sempre que o valor 

medido diferir desta referência (ROCHA e SILVA, 1991). Estes mecanismos de 

controle da PA podem ser divididos em três grupos: mecanismos de controle a 

curto prazo (neurais), cuja ação é rápida e se expressa em segundos ou 

minutos; mecanismos de controle a médio prazo (hormonais), cuja ação se dá 

em minutos; e os mecanismos de longo prazo (aldosterona e rim-volume), cuja 

ação se expressa em horas ou dias. 

Entre os mecanismos neurais de controle da PA estão os 

barorreceptores arteriais, os quimiorreceptores, os receptores 

cardiopulmonares e a resposta isquêmica do SNC. 

O controle prioritário da PA é realizado pelos barorreceptores arteriais, 

mecanorreceptores formados por terminações nervosas sensíveis ao 

estiramento, que se localizam nas camadas média e adventícia do seio 

carotídeo e no arco da artéria aorta. Suas fibras atingem o núcleo do trato 

solitário (NTS), que é considerado o centro primário da integração 

cardiorrespiratória reflexa, e o núcleo ambíguo, via aferências dos IX e X pares 

de nervos cranianos, mediando as ações inibitórias dos barorreceptores sobre 

as eferências simpáticas (COLOMBARI et al., 2001). 

Duas regiões do NTS influenciam no controle da PA. O bulbo 

ventrolateral caudal (BVLc), cujo papel é vasodepressor e foi inicialmente 

descrito por Feldberg e Guertzenstein (1976), após a descrição do centro 
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vasomotor, denominado de bulbo ventrolateral rostral (BVLr). Estudos 

anatômicos e funcionais realizados posteriormente, em ratos e coelhos, 

sugerem que os neurônios do BVLc exercem sobre os neurônios pré-motores 

simpáticos do BVLr uma ação tônica. Pesquisas sugerem que o 

neurotransmissor que media as respostas sobre o BVLr é, pelo menos em 

parte, o aminoácido glutamato, uma vez que o bloqueio de seus receptores 

abole estas respostas sobre os neurônios localizados no BVLr (DAMPNEY et 

al., 2000; SCHREIHOFER e GUYENET, 2002; LACERDA et al., 2003). 

No entanto, neurônios GABAérgicos localizados no BVLc parecem 

desempenhar dois diferentes papéis na regulação do tônus simpático 

vasomotor e sobre a PA. Segundo Schreihofer e Guyenet (2002), estas ações 

se dão pelo tamponamento imediato das alterações da PA, via barorreflexo, e 

pela inibição tônica da atividade dos neurônicos pré-ganglionares simpáticos do 

BVLr, por mecanismos que independem dos barorreceptores, os quais podem 

estar relacionados com a determinação da manutenção do tônus vasomotor e 

da PA a longo prazo. 

Como a atividade barorreceptora está relacionada ao nível da PA e a 

resposta a sua ativação desencadeia modificações no padrão de descarga 

simpática, não se discute sua importância como mecanismo de controle da PA 

com papel crucial na regulação de curto prazo, estabilizando os níveis 

pressóricos durante as atividades diárias através de mecanismos neurais e 

humorais, no entanto, quando as modificações da PA persistem por mais de 

12h ou 24h, outros mecanismos entram em ação (THRASHER, 2004), porque, 

como todos os mecanorreceptores um estímulo constante, adapta-os 

(COWLEY JR., 1992). 

A ação reflexa dos barorreceptores sobre o SNA, o coração e os vasos 

dirige-se primariamente ao sistema cardiovascular, no entanto, também 

controlam a liberação de vários hormônios que são coadjuvantes na 

manutenção dos níveis basais da PA. Assim, quando ocorrem quedas da PA 

cujos períodos se prolongam, outros sistemas, como o catecolaminérgico 

(liberação de adrenalina e noradrenalina, pela medula adrenal), o aumento da 

liberação de vasopressina (AVP, pela neuro-hiófise) e o aumento dos níveis 

plasmáticos de renina (pela ativação do sistema renina-angiotensina), somam-
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se para o restabelecimento dos níveis basais da PA, intensificando e 

prolongando por minutos, horas ou dias as respostas desencadeadas, 

inicialmente, pelos barorreceptores (MICHELINI, 1999). 

As ações do SNS e do SNP são sinérgicas para o controle da PA.  

Aumentos da atividade simpática e redução da atividade vagal resultam de 

uma queda na PA, levando a elevação da FC, da força de contração 

miocárdica (por efeito β-adrenérgico sobre o marcapasso cardíaco e o 

miocárdio) e do retorno venoso (por redução da capacitância venosa), além de 

promover uma vasoconstrição generalizada por ação α-adrenérgica da 

noradrenalina nas arteríolas periféricas. 

As fibras motoras vagais que têm origem no núcleo motor dorsal do vago 

(NMDV), inervam o nodo sinoatrial e os átrios, reduzindo a FC e a força de 

contração do miocárdio, enquanto as fibras do SNS inervam arteríolas na 

maioria dos órgãos, favorecendo a vasoconstrição. 

A retração da inibição tônica do BVLc sobre o BVLr, devido a quedas na 

PA, promove um aumento da descarga simpática para o coração (aumentando 

a FC e a contratilidade), para as arteríolas (aumentando a RVP) e para as 

veias (aumentando o retorno venoso), com conseqüente aumento do DC, da 

RVP e, por conseguinte, da PA. 

O aumento da descarga simpática também se reflete sobre a atividade 

simpática renal, que reduz a excreção urinária de sódio e água, através da 

constrição da vasculatura renal e aumento da atividade do sistema renina-

angiotensina, que é estimulado pela liberação de renina a partir das células 

justaglomerulares renais (DIBONA, 2000). 

Em estados de hipovolemia a liberação reflexa de AVP e renina, podem 

agir como mecanismos reguladores do nível pressórico promovendo uma 

vasoconstrição arterial (COWLEY JR., 1992). O aumento da renina eleva, por 

conseguinte, os níveis sangüíneos de angiotensina II, um poderoso 

vasoconstritor, o qual, por sua vez, promove a secreção de aldosterona por 

parte do córtex supra-renal, resultando na retenção renal de sódio e água. 

Assim, a regulação da PA a longo prazo decorre de uma relação entre o 

volume sangüíneo, a pressão arterial e a excreção renal de sal e água, 
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controlados pela intensidade do fluxo renal, o qual media a secreção de 

aldosterona, atuando sobre os mecanismos de retenção de sódio e água. 

As respostas cardiovasculares podem ser aprendidas ou 

“condicionadas”, associadas à emoção ou ao estresse (SMITH et al., 2000). 

Em mamíferos diferentes aspectos do comportamento estão associados com 

diversas modificações fisiológicas, que incluem alterações na PA, FC e fluxo 

sangüíneo (DUARTE et al., 2004). 

A observação contínua da PA e da FC, em animais sob condições de 

sincronização com o ciclo geofísico claro-escuro, apresenta um ritmo com um 

período de 24 horas e embora estes parâmetros sejam influenciados por 

múltiplos fatores, como o sono, atividade, postura e alimentação, entre outros, 

pode-se considerar que a ritmicidade exibida é o resultado final de interações 

complexas entre mecanismos rítmicos endógenos e outros mecanismos de 

controle (STOYNEV et al., 1999). 

1.2 RITMOS BIOLÓGICOS 

As funções biológicas e comportamentais são organizadas no domínio 

do tempo para que os organismos possam interagir de modo eficiente 

(DAVIDSON et al., 2005) e previsível com o ambiente (KARATSOREOS e 

SILVER, 2004), reagindo às mudanças recorrentes impostas diária, mensal 

e/ou anualmente, pela variação de temperatura, ciclos claro-escuro, ritmos 

tidais e estações do ano. 

Os ritmos põem ser classificados em três diferentes grupos dependendo 

do período ou freqüência de recorrência, que se organizam ao redor do período 

de 24 hora, ou seja, do período circadiano, o qual varia entre 20 e 28 horas, 

sendo os ritmos expressos em períodos menores que 20 horas denominados 

de ultradianos e, os expressos com períodos maiores que 28 horas, infradianos 

(FABICHAK, 1999). 

Segundo Lee et al. (2003), o foco de estudo dos ritmos, no século XX, 

modificou-se dos ritmos com períodos de 24 horas ou circadianos, na década 

de 50, para uma estrutura temporal constituída por ritmos com várias 

freqüências e fenômenos caóticos. Assim, a organização temporal dos seres 
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vivos consiste de um espectro de ritmos de diferentes freqüências sobrepostas, 

geneticamente determinadas, as quais podem ser sincronizadas com o 

ambiente, reajustando os ritmos endógenos através de pistas ambientais ou 

faotres externos ao organismo, favorecendo um processo adaptativo ou 

responsivo (HAUS e TOUITOU, 1997). 

Para assegurar o bem estar dos animais silvestres em condições de 

cativeiro, bem como reduzir o estresse induzido pelo contato com tratadores 

e/ou observadores, conhecer e determinar seu comportamento assume 

importante papel na pesquisa científica, uma vez que estes estudos permitem 

que os resultados obtidos em pesquisas com protocolos específicos possam 

ser avaliados (HOSEY, 2005). 

Wemelsfelder (1997) considera que os resultados de estudos 

adaptativos devem se basear não no estímulo, mas no comportamento, pois 

nunca se terá consciência de qual é a importância de diferentes aspectos do 

ambiente para o animal, sendo necessário o desenvolvimento de ambientes 

que lhes permitam gerar comportamentos e não os repetir. Sugere, ainda, que 

a interação do animal com o ambiente é multifacetada e complexa, o que 

garante uma definição de bem estar em termos de “necessidades distintas”, as 

quais poderiam ser classificadas como estereotipadas – decorrentes de 

estímulos exógenos, ambientais ou não – ou voluntárias – flexíveis e variadas, 

ressaltando que as necessidades do animal em cativeiro se restringem ao 

“fazer” ao invés do “alcançar”. No entanto, afirma que o comportamento é um 

princípio de organização, pois não é um resultado, mas uma fonte de 

percepção ambiental, não-automática, e dependente da sincronização ativa do 

animal com o ambiente, que, por sua vez, somente aconteceria a partir da 

exploração voluntária, já que a introdução forçada em um ambiente faz com 

que o animal ou fuja ou lute. 

Markowitz et al. (1978a,b; 1986) relatam o aumento de comportamentos 

anormais em animais cativos, em um processo denominado de “engenharia do 

comportamento”, o qual vem sendo criticado por vários pesquisadores 

(HUTCHINS et al., 1987a,b; 1984; HANCOCKS, 1980; FORTHMAN QUICK, 

1984; MAPLE e FINLAY, 1989), por sugerirem que esta abordagem não 

predispõe ao aparecimento de comportamentos naturais e advogarem em favor 
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da manutenção dos animais em gaiolas ou ambientes estruturados que 

simulam seus habitats e estimulam seu comportamento “natural”. 

Sabe-se que condições adversas ao habitat têm conseqüências críticas 

para o desenvolvimento neurocomportamental (DETTLING et al., 2002), 

portanto, a manutenção de um ambiente “natural” é uma meta importante 

(McGREW, 1981; TILSON, 1986), especialmente para animais nascidos em 

cativeiro, que serão liberados na mata (VAN HOOF, 1986, REDSHAW e 

MALLISON, 1991a,b), ou que conviverão com animais dela oriundos (VEASEY 

et al., 1996). No entanto, o fato de o animal apresentar comportamentos 

semelhantes ao habitat no cativeiro não é indicativo de adaptação, mas um 

incentivo à busca de indicadores mais confiáveis de sua ocorrência, como a 

PA, a FC ou a temperatura corporal, pois a capacidade do organismo de oscilar 

de modo auto-sustentável, em condições constantes, está relacionada à 

qualidade circadiana do controlador temporal, que permite a sincronização 

entre a seqüência temporal das funções biológicas e o ambiente 

(ROENNEBERG et al., 2003), favorecendo uma existência baseada em uma 

série de ciclos recorrentes, que refletem as modificações do ambiente físico e 

da interação social. 

A adaptação do organismo a estes ciclos é o que permite que o 

metabolismo, a fisiologia e o comportamento suportem as alterações rítmicas 

regulares geradas por um “relógio corporal” interno sincronizado com o 

ambiente (RICHARDSON et al., 1964; ASCHOFF et al., 1971; WEVER, 1979; 

ASCHOFF, 1981; MOORE-EDE et al., 1983; FOLKARD et al., 1985). Essas 

oscilações, que são incorporadas no conceito de homeostase como um 

processo dinâmico, suporta a variação de pontos de equilíbrio reguladores, os 

quais podem oscilar ao longo do ciclo (REFINETTI e MENAKER, 1997). 

O valor adaptativo destas variáveis se deve à capacidade de oscilar 

continuamente, favorecendo a manutenção da homeostase, face às 

perturbações ambientais transitórias, provavelmente, originadas de condições 

caracterizadas por intervalos de relativa inatividade pontuados por curtos 

períodos de excitação (CANNON, 1914 apud JAMES e BROWN, 1997). Logo, 

muitas funções biológicas que foram estudadas como imutáveis, são 

verdadeiramente variáveis fisiológicas flutuantes que ajustam os sistemas 
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corporais às modificações rápidas dos ambientes interno e externo (JAMES et 

al., 1991). Evidências vêm sugerindo que os parâmetros fisiológicos flutuam 

periodicamente (BUTTNER e WOLLNIK, 1982) e sua organização temporal é 

descrita como “ciclo”, “ritmo” ou “período” (KRAEMER et al., 1984). 

Possuir um mecanismo intrínseco de controle e marca-passo torna o 

organismo apto a antecipar as mudanças temporais do ambiente no qual está 

inserido, otimizando os processos biológicos (YOUNG, 2006), favorecendo o 

reajuste do período de expressão rítmico, adaptando o ritmo geneticamente 

determinado, opondo o controle homeostático ao controle temporal 

(REFINETTI e MENAKER, 1997). 

Esta capacidade de responder diretamente ao ambiente, confere ao 

controlador temporal biológico propriedades como arrastamento, 

mascaramento e sincronização, cuja aplicação é claramente ajustar o ritmo ao 

ciclo ou à disponibilidade ambiental (PITTENDRIGH, 1981) e, possivelmente, 

tornar seus períodos aparentemente iguais (JOHNSON et al., 2003). 

O ajuste temporal de um ritmo por um outro ritmo, por exemplo, a ciclos 

ambientais (o ritmo da temperatura central pelo CE ambientais), corresponde 

ao processo de arrastamento, que se instala quando um ritmo mantém 

relações de fase estáveis com o ciclo arrastador. Já o mascaramento, pode ser 

definido como o processo de modificação transitória da expressão de um ritmo 

biológico, por um agente interno ou externo. Enquanto a sincronização é a 

manutenção de relação de fase estável entre ciclos, podendo ocorrer através 

de arrastamento ou mascaramento (MINORS e WATERHOUSE, 1989; 

ROENNEBERG et al., 2003; MARQUES e MENNA-BARRETO, 2003). 

E, embora, os mecanismos de controle dos ritmos possuam tendência 

intrínseca à oscilação e seus processos se constituam em uma característica 

peculiar da fisiologia animal, o comportamento oscilatório espontâneo se 

constitui na base para os padrões rítmicos (GOODWIN, 1997). 

Estudos comportamentais realizados em diversas espécies animais, 

como abelhas (BELING, 1929), roedores (PITTENDRIGH e DAAN, 1976; 

WITTE e LEMMER, 1995; SCHUMANN et al., 2005), crustáceos (KOILRAJ et 

al., 2000), golfinhos (SANCHES-VASQUEZ et al., 1997), preguiças (MOURA 

FILHO, 1981; SILVA, 1999) e humanos (MONK et al., 2004), demonstraram 
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que os ritmos circadianos são uma característica inerente (HASTINGS, 1997) e 

possuem uma base tanto anatômica quanto genética (HERZOG, 2001; 

REPPERT e WEAVER, 2001). 

A prevalência da sincronização entre os ritmos é uma característica da 

maioria dos animais. Contudo, isto não pode ser interpretado de forma a se 

pensar que o relógio circadiano sincroniza porque seu período não é de 24 

horas, mas porque sua evolução permitiu uma “sintonia fina” entre as funções 

biológicas e momentos específicos do dia ou da noite (ROENNEBERG et al., 

2003). 

Na maioria das espécies o período de oscilação dos ritmos depende da 

intensidade da luz (ASHOFF, 1981b), sendo a luz ambiental o zeitgerber (do 

alemão, doador de tempo) do comportamento circadiano (ZHANG et al., 2006), 

agindo como sincronizador do ritmo endógeno (EBLING et al., 1988). 

A avaliação da sensibilidade do organismo aos estímulos externos pode 

ser feita pela determinação da capacidade do próprio organismo de expressar 

um ritmo auto-sustentável, quando as pistas cíclicas são suprimidas 

(ASCHOFF, 1981a), denominado de livre-curso. 

Os experimentos em livre-curso fornecem informações sobre o controle 

dos ritmos pelo relógio interno, mostrando um controle oscilatório auto-

sustentável destes ritmos (MINORS e WATERHOUSE. 1986). A supressão dos 

arrastadores temporais permite que os ritmos biológicos expressem sua 

ritmicidade própria, os ritmos endógenos, os quais são “ligeiramente diferentes 

daqueles exibidos em condições naturais, desviando-se do valor preciso do 

ciclo ambiental” (MARQUES e MENNA-BARRETO, 1997). 

Indubitavelmente, os parâmetros cardiovasculares exibem uma 

ritmicidade circadiana (VAN DEN BUUSE, 1994; WITTE e LEMMER, 1995; 

SINGH et al., 2003), que parece ser determinada pelo ciclo atividade-repouso e 

claro-escuro (JANSSEN et al., 1994). 

A PA pode mudar substancialmente em segundos (PICKERING e 

BLANK, 1989, JAMES e PECKER, 1994), variabilidade esta que pode estar 

associada às necessidades teciduais para manutenção do intercâmbio gasoso, 

requerimento muscular para o exercício e das condições ambientais (JAMES e 

PICKERING, 1993), sugerindo-se que a variação da atividade mental e física 
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decorrente do ciclo claro-escuro (CE) parece ser o seu maior determinante 

(CLARK et al., 1987; DEGAUTE et al., 1994). 

A maior crítica aos estudos que se propõem a analisar ritmos da PA é a 

potencial interferência da presença do profissional para a coleta dos dados 

(BUÑAG, 1984; FLORAS et al., 1989), o que pode ser minimizado pelo uso de 

radiotransmissores, uma vez que, após a recuperação cirúrgica, os sujeitos 

pesquisados estão conscientes, sem retenções e não precisam ser 

manuseados durante o experimento (BROCKWAY et al., 1991, VAN DEN 

BUUSE 1994, WITTE e LEMMER, 1995). 

Diversas condições experimentais têm sido aplicadas para o estudo da 

PA em várias espécies animais, demonstrando que esta exibe tanto ritmo 

circadiano, quanto ultradiano (RICHARDSON et al., 1964; VAN DEN BUUSE, 

1994; JANSSEN et al., 1994; THOMAS et al., 1995; WITTE e LEMMER, 1995; 

SATO et al., 1995; STOYNEV et al., 1999; JANSSEN et al., 2000; REDON, 

2004). A explicação para a presença destes ritmos ainda é desconhecida, no 

entanto, várias proposições são feitas: modificações comportamentais 

relacionadas com a alimentação, aspectos emocionais ou alterações neurais 

independentes dos movimentos corporais (SATO et al., 1995). 

1.3 A PREGUIÇA, Bradypus variegatus 

1.3.1 Classificação taxonômica 

As preguiças (figura 1.1) são animais encontrados nos países de clima 

tropical e subtropical das Américas do Sul e Central. Mamíferos euterianos, da 

ordem Xenarthra, subordem Edentata, famílias Bradypodidae e 

Megalonichidae, apresentam dois gêneros: Bradypus e Choloepus, 

respectivamente, os quais possuem várias espécies e se distinguem pelo 

número de dedos (SIMPSON, 1945 apud WETZEL e ÁVILA-PIRES, 1985). 

Estas espécies diferem tanto em aspectos anatômicos quanto fisiológicos, 

como comportamentos, hábitos, velocidade de movimento, termorregulação, 

entre outros (GOFFART, 1971; WETZEL e ÁVILA-PIRES, 1985). 
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FIGURA 1.1 – Fotografia da preguiça (Bradypus variegatus). 

 

 



 

  

28 

O gênero Bradypus possui três espécies: tridactylus, variegatus e 

torquatus (GOFFART, 1971; DUARTE, 2000). Possuem pelagem 

uniformemente marrom clara sobre o corpo e a cabeça. E, dependendo da 

espécie, os pêlos podem ser curtos ou longos, sendo compridos e retos na 

região da base do pescoço. Na Bradypus variegatus a região anterior do 

pescoço apresenta pelagem amarelada contínua com a cor clara da cabeça e 

manchas negras marcando a face, ao redor dos olhos (WETZEL, 1985). 

1.3.2 Distribuição geográfica 

A distribuição geográfica (figura 1.2) no Brasil difere entre os dois 

gêneros, contudo o gênero Bradypus ocorre em quase todas as regiões do 

país. A espécie de distribuição mais restrita é a Bradypus torquatus, limitada às 

florestas costeiras remanescentes nos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio 

de Janeiro, sendo, também, a mais ameaçada de extinção. A Bradypus 

tridactylus ocorre apenas na Região Amazônica (WETZEL e KOCK, 1980) e, 

no Estado de Pernambuco, Cabral e Lima (2000) relataram que esta espécie 

aparece na Zona da Mata. 

 

 

 

FIGURA 1.2 – Distribuição geográfica da preguiça do gênero Bradypus no Brasil. 
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1.3.3 Hábitos e comportamentos do gênero Bradypus 

Desconhecida pelos naturalistas da Europa, o primeiro relato sobre a 

preguiça data de 1526 e a descreve como um mamífero nativo da América 

Latina, cuja propriedade mais visível é a lentidão dos processos de contração e 

relaxamento muscular, evidenciado pela atividade mecânica dos músculos do 

animal comparado com o de outras espécies (CINGOLANI et al., 1979). 

São animais solitários e territoriais, que nunca constroem ninhos ou um 

refúgio, e, por alguma razão desconhecida, podem migrar por longas distâncias 

(GOFFART, 1971; DUARTE, 2000). 

Em 1924, Almeida e Fialho estudaram preguiças Bradypus tridactylus 

em laboratório. E, numa publicação da Société de Biologie de Paris, relatam 

que sua temperatura retal média é de 32ºC, com faixa de variação entre 30,2ºC 

e 32,9ºC, ressaltando a capacidade adaptativa deste animal às variações de 

temperatura ambiental, através de ajustes na freqüência respiratória, sugerindo 

que a lentidão de movimentos poderia estar relacionada à baixa produção de 

calor e às alterações respiratórias para a manutenção da temperatura corporal, 

uma vez que sua pelagem é excessivamente abundante para um animal que 

habita áreas tropicais. 

Segundo Richter e Bartemeier (1926), estes animais podem permanecer 

suspensos em galhos de árvores ou manter um tônus flexor e uma postura 

característica, descrita por vários autores (BEEBE, 1926; LANGWORTHY, 

1935; BRITTON, 1941; DUARTE et al., 1982) como sentada no chão ou 

forquilha com o tronco ereto, os membros posteriores fletidos e agarrados ao 

galho ou tronco da árvore e os membros anteriores cruzados por diante do 

peito e a cabeça mergulhada entre estes. 

1.3.4 Sistema cardiovascular do gênero Bradypus 

Em relação a outros mamíferos, o sistema cardiovascular da preguiça 

Bradypus variegatus apresenta especializações anatômicas e funcionais. 

Wislocki (1928) e Britton (1941) e Ehrat (1943), citados por GOFFART 

(1971) estabeleceram que estes animais possuem um coração pequeno em 

relação ao seu tamanho (0,24% a 0,29% do peso corporal em Bradypus e 
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0,34% a 0,41% do peso corporal em Choloepus), quando comparado ao de 

outros animais atléticos de mesmo porte. Para Britton (1941), o tamanho do 

coração justificaria seu estilo de vida, no entanto, Goffart (1971) sugere que o 

coração está adaptado à vida calma, sem contudo, poder ser considerado o 

responsável pela incapacidade destes animais em apresentar movimentos 

mais rápidos. 

A inexistência de vasos diferenciados que perfundam seus membros foi 

descrita no século XVII, por Carlisle, que mostrou que a perfusão é realizada 

por uma rede de vasos, posteriormente denominada de rete mirabile por Owen 

(1868), onde as principais artérias e veias se dividem em artérias e veias 

menores com paredes finas contendo raras anastomoses, constituindo-se em 

feixes vasculares, cuja função foi bastante discutida sem, no entanto, obter-se 

um consenso quanto ao seu real papel. Hyrtl (1853 e 1864) sugere que os 

feixes vasculares evitam a obstrução da circulação quando o animal mantém a 

contração; Muller (1905) e Liebau (1954) afirmaram que sua função estaria 

relacionada à facilitação do retorno venoso; Rau e Rao (1930) e Davies (1947) 

afirmaram que a rete mirabile funciona como um reservatório sangüíneo, uma 

vez que as preguiças suportam longos períodos de apnéia e, finalmente, 

Scholander e Krog (1957), baseados em dados experimentais e nos estudos de 

Sawaya (1941), afirmaram que a rete mirabile age como um mecanismo 

eficiente de troca de calor por contra-corrente (GOFFART, 1971). 

A FC destes animais encontra-se sob duplo controle autonômico 

(GOFFART, 1971), sendo inferior a de outros mamíferos de mesmo porte 

(OLIVEIRA et al., 1980; WITHERS, 1992), com uma faixa de variação de 60 a 

115bpm (CABRAL et al., 1980; DUARTE et al., 1982; SANTOS et al., 2000; DE 

LIMA, 2000; SILVA et al., 2005). A FC intrínseca de Bradypus tridactylus é de 

74bpm, com predominância do tônus simpático em repouso (Duarte et al., 

1983). 

Quanto à ultraestrutura cardíaca, o único estudo que faz referência foi 

realizado por Didio (1968) e não cita diferenças entre os sistemas de condução 

do coração de preguiças e outros mamíferos, afirmando que a “resposta 

elétrica do coração da preguiça é semelhante a de outros mamíferos”. 
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1.3.5 Eletrocardiograma da preguiça 

Em 1968, Didio realizou o primeiro registro do ECG de preguiças 

Bradypus tridactylus e relatou a dificuldade de identificação das ondas P e T e 

a pequena amplitude do complexo QRS, devido à interferência resultante da 

contração muscular do animal, que se encontrava retido no momento da 

obtenção do ECG. Após anestesia, este autor relata redução da interferência 

da contração muscular, contudo com a permanência da dificuldade na 

interpretação das ondas P e T. 

Goffart (1971), afirma que as espessuras da pele e do pêlo da preguiça 

constituem-se em uma “armadura” contra formigas e carnívoros, quando o 

animal está na terra, e contra peixes, quando o animal está nadando, portanto, 

sua pele é extremamente espessa e dura, particularmente, na região do 

pescoço, atingindo, na Choloepus, 4mm. E, segundo Wislocki (1928), o tecido 

adiposo subcutâneo é praticamente ausente, permitindo um contato quase 

direto entre a musculatura e a pele. 

Segundo Johansen (1966) e Britton (1941), o registro eletrocardiográfico 

de preguiças é semelhante aos de tatus e outros mamíferos, sofrendo 

interferência dos potenciais musculares, quando o animal está acordado. E, 

embora o ECG de preguiças, Bradypus variegatus, já tenha sido obtido por 

vários autores, não se determinou seu padrão. Sua aplicação foi sempre para a 

quantificação da FC com o intuito de se avaliar a resposta cardíaca às diversas 

condições experimentais (CABRAL, et al., 1980; OLIVEIRA et al., 1980; 

DUARTE et al., 1982, 1983, 1987, 1989 e 2000) ou identificar o início e final do 

período de fibrilação ventricular (OLIVEIRA et al., 1980). 

1.3.6 Estudos sobre a pressão arterial em preguiças 

Johansen et al. (1966) classificaram as preguiças como portadoras de 

“hipertensão normal”, uma vez que seus níveis pressóricos estavam 

aparentemente elevados, com PA sistólica (PAS) de 170mmHg e PA diastólica 

(PAD) de 117mmHg e sugeriram que esta condição era necessária para a 

perfusão das extremidades pela rete mirabile. 



 

  

32 

Duarte et al. (1982), estudando preguiças não-anestesiadas e canuladas 

cronicamente, retidas em uma cadeira experimental, encontraram níveis 

pressóricos médios de 125mmHg para a PAS e de 85mmHg para a PAD, 

demonstrando que não existem diferenças entre os níveis pressóricos se o 

animal está em postura ereta ou supina e que durante a modificação postural 

ocorriam modificações nos níveis da PA, com bradicardia reflexa, concluindo 

que esta resposta era decorrente do estresse gerado pela manipulação e que a 

recuperação ocorria em curto período de tempo. 

Posteriormente, Duarte et al. (1983 e 1987) submeteram preguiças a 

duplo bloqueio autonômico com propranolol e atropina e demonstraram que, 

nestes animais, a resposta pressórica mantinha os mesmos padrões 

anteriores, no entanto, não apresentavam a bradicardia reflexa, sugerindo que 

as catecolaminas circulantes possuem pouco ou nenhum efeito sobre a FC 

destes animais. Estes resultados permitiram aos autores concluir que os 

barorreceptores não atuavam de modo eficaz na correção da PA e que as 

respostas pressóricas poderiam estar relacionadas a mecanismos neuro-

humorais que produziriam a hipertensão e teriam um efeito mais pronunciado 

que a resposta barorreceptora. 

A preguiça possui receptores α e β no músculo liso vascular (CHAVES 

et al., 1960), os quais se mostraram altamente sensíveis à administração de 

catecolaminas exógenas (DUARTE et al., 1987), embora, Duarte et al. (1989) 

trabalhando com preguiças reserpinizadas e não-anestesiadas tenham 

demonstrado que a responsividade dos receptores vasculares às 

catecolaminas é mantida, no entanto, o tempo para se alcançar a resposta 

pressórica máxima quase dobra (de 27 segundos para 48 segundos). 

1.3.7 Estudos de ritmos biológicos em preguiças 

A preguiça do gênero Braydpus tem sido caracterizada como diurna, 

crepuscular, noturna ou desprovida de padrão cíclico de atividade 

(LUEDERWALDT, 1918; BRITTON, 1941; SUNQUIST e MONTGOMERY, 

1973; MOURA FILHO, 1981; DUARTE et al., 2003). 

Estudando preguiças Choloepus e Bradypus, Sunquist e Montgomery 

(1973) afirmaram que o controle da atividade entre os gêneros difere. Enquanto 
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o gênero Choloepus exibe um padrão tipicamente noturno, arrastado pelo ciclo 

CE e com surtos de atividade concentrados após o pôr do sol, o gênero 

Bradypus pode estar ativa tanto durante a fase clara, quanto durante a fase 

escura do ciclo de 24h, sem que exiba um padrão rítmico, embora tenham 

relacionado a baixa atividade durante o amanhecer à queda da temperatura 

ambiental, no entanto, sugeriram que o padrão de atividade destes animais 

pode ser controlado por um sistema endógeno acoplado à alimentação. 

Howarth e Toole (1973) corroboram os dados de Sunquist e 

Montgomery, quanto ao ritmo de atividade apresentado pela Choloepus, 

definindo que a atividade motora destes animais tem início por volta das 

19:30h, mantendo-se até aproximadamente às 5:30h, definindo-a como 

crepuscular. 

Em preguiças (Bradypus variegatus) não-anestesiadas, submetidas a 

ciclos CE (12h:12h), Duarte et al. (2003) sugerem que este animal exibe 

ritmicidade circadiana para a variação da PA, com PAS e PAD médias, ao 

longo do período de 24h, de, respectivamente, 121±22mmHg e 86±17mmHg, 

exibindo níveis pressóricos mais elevados no final da fase clara, entre às 

15:30h e às 17:45h, estabelecendo que a alimentação eleva estes níveis como 

parte da resposta da PA o que poderia contribuir na a expressão deste 

comportamento. 

Desta forma, este estudo foi realizado em Bradypus variegatus com o 

objetivo de estabelecer padrões de referência para o ECG e determinar o ritmo 

endógeno de variação da PA e da FC, definindo a influência dos 

comportamentos de atividade sobre estas variáveis, após a indução do livre-

curso por manutenção dos animais em claro constante. 
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2 OBJETIVOS 

O presente estudo foi desenvolvido em preguiças Bradypus variegatus 

em duas etapas, com os seguintes objetivos: 

 

� Caracterizar o eletrocardiograma, determinando: 

- a amplitude e duração das ondas; 

- a duração dos segmentos e intervalos; 

- os eixos elétricos de despolarização atrial (ÂP) e de despolarização 

(ÂQRS) e repolarização ventricular (ÂT). 

 

� Sob condições de cativeiro e de livre-curso, induzido pelo claro constante: 

- identificar a ocorrência de comportamentos e avaliar sua ritmicidade 

circadiana; 

- determinar o ritmo endógeno da PA e avaliar sua ritmicidade circadiana; 

- estabelecer a correlação entre a ocorrência de comportamentos de 

atividade e os níveis pressóricos. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 ANIMAIS 

Para a caracterização do ECG foram estudadas 16 preguiças (12 

machos e 4 fêmeas), Bradypus variegatus, adultas (3,94±0,62kg) entre os 

meses de agosto/2003 e dezembro/2005. E, para a determinação do ritmo 

endógeno da PA, foram estudadas 4 preguiças machos, adultas (4,04±0,30kg), 

após a aprovação do projeto e liberação dos mesmos pelo IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis – Licença nº 

02019.002977/02-74), entre agosto/2004 e dezembro/2005. 

Os animais foram doados pelo IBAMA, e foram trazidos ao Laboratório 

de Fisiologia Cardiopulmonar (LFCP), onde foram identificados, pesados, 

sexados e avaliados quanto ao seu estado geral (condições físicas e 

temperatura retal). 

Os animais somente foram estudados caso apresentassem boas 

condições de saúde, caracterizadas por manutenção do peso (perda não 

superior a 10%), da temperatura corporal, da atividade motora e da 

regularidade na alimentação. 

3.2 ACLIMATIZAÇÃO AO CATIVEIRO 

Após identificação, os animais foram mantidos, por uma semana no 

biotério de preguiças, na Granja Ananda, município de Camaragibe, para 

aclimatização ao cativeiro. Neste período tinham à disposição folhas frescas de 

embaúba (Cecropia sp.) e água ad libitum, trocadas diariamente. 

O biotério de preguiças compreende uma estrutura em alvenaria e tela, 

com quatro gaiolas individuais, cada uma com área de 2m2, proporcionando 

adequadas condições de ventilação e iluminação naturais. O piso de cimento é 

coberto de areia e possui um tronco de madeira com galhos no centro, onde os 

animais podem assumir as posturas usualmente adotadas em liberdade, 

sentados ou suspensos. 
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3.3 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

3.3.1 Aclimatização ao ambiente de estudo 

Uma semana antes da coleta do ECG, os animais foram trazidos ao 

LFCP, onde permaneceram na sala de experimentação (SE) para 

aclimatização ao ambiente de estudo. 

A SE (figura 3.1), localizada no LFCP, tem uma área de 13m2, possui 

iluminação (380lux) e ventilação artificiais e em seu interior apresenta um 

tronco de madeira bifurcado, onde o animal podia assumir as posturas 

comumente adotadas. Anexa à SE, existe a sala de observação (SO), 

separada por um visor unidirecional, na qual o pesquisador pode permanecer e 

observar o animal sem ser por ele percebido. Na SO estão os equipamentos 

utilizados para aquisição de sinais. 

 

 

 
FIGURA 3.1 – Desenho esquemático das salas de experimentação (SE) e de observação (SO), 
localizadas no Laboratório de Fisiologia Cardiopulmonar (LFCP) do Departamento de Fisiologia 
e Farmacologia da UFPE, utilizadas para a monitorização da preguiça, Bradypus variegatus. 
(1) Animal, (2) rádio transmissor utilizado para registros biotelemétricos, (3) sistema de 
ventilação, (4) visor unidirecional, (5) antena, (6) amplificador de pressão, (7) conversor A/D, (8) 
computador, (9) câmara infravermelho para monitorização noturna do animal; (10) balde com 
água ad libitum. 
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Na SE, o animal dispunha de água ad libitum, folhas frescas de 

embaúba (Cecropia sp.) trocadas diariamente às 12:00h e foi submetido a 

ciclos CE (12h:12h, luzes acesas às 6:00h). A temperatura ambiental, mantida 

em 24±1ºC, correspondia à temperatura ambiente média obtida no biotério de 

preguiças, em Camaragibe. 

Durante sua permanência na SE o animal foi observado quanto ao seu 

comportamento e alimentação e em três diferentes dias, o animal foi vestido 

com uma jaqueta, cuja finalidade foi manter os eletrodos posicionados em seu 

dorso, colocado numa cadeira experimental (figura 3,2), desenvolvida por 

Duarte et al. (1982), a qual lhe permitia adotar as posturas habituais, para 

adaptação às condições experimentais. Nestes dias o animal teve aferidos 

peso e temperatura retal às 9:00h, para evitar interferências nas variações 

circadianas dos parâmetros obtidos. 

 

 

  
 
 
 

3.3.2 Sistema de registro do eletrocardiograma 

A atividade elétrica cardíaca foi captada através de eletrodos de placa 

de prata, posicionados nas regiões escapulares e glúteas direitas e esquerdas, 

conectados ao cabo do ECG do polígrafo HP (modelo 7758D System, Hewllet 

Packard, Waltham, MA, USA), obedecendo-se à polaridade convencional. O 

FIGURA 3.2 – Desenho da cadeira experimental, 
desenvolvida por Duarte et al. (1982), utilizada para 
permitir à preguiça (Bradypus variegatus) assumir as 
posturas usuais e movimentos amplos de cabeça e 
membros. 
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registro foi efetuado nas derivações periféricas do plano frontal: DI, DII, DIII, 

aVR, aVL e aVF. 

A calibração do polígrafo atendia às convenções internacionais para o 

registro do ECG: deflexão vertical de 1mV/cm e velocidade de varredura de 

25mm/s. Filtros passa-alta e passa-baixa foram utilizados, delimitando uma 

faixa de freqüências entre 1,5Hz e 100Hz. 

Na manhã que antecedia ao registro do ECG, procedia-se a depilação 

das regiões escapulares e glúteas direitas e esquerdas, nas quais, após 

assepsia com álcool, foram fixados, com esparadrapo, eletrodos de placa de 

prata, untados com pasta eletrolítica (Redux® creme). O animal foi vestido com 

uma jaqueta de algodão, para melhor fixação dos eletrodos. Os eletrodos foram 

conectados ao cabo do polígrafo HP, obedecendo-se à polaridade 

convencional e os animais, colocados na cadeira experimental por cerca de 

uma hora até o início do registro do ECG. 

Inicialmente, realizou-se um registro eletrocardiográfico, cuja finalidade 

foi estabelecer as condições de captação do sinal (condições de visualização 

dos componentes do ECG). Após a análise visual deste “traçado piloto”, dois 

caminhos poderiam ser seguidos: ou se iniciava o protocolo experimental, ou, 

em caso de não obtenção de um bom traçado (presença de artefatos 

decorrentes da contração muscular, da depilação ou de ruídos externos), os 

animais eram retirados da cadeira experimental e retornavam à SE, onde 

permaneciam até nova oportunidade de estudo, a qual seria determinada pelas 

condições de captação do sinal eletrocardiográfico, apresentadas pelo animal. 

Constatada a adequação de visualização do sinal, os animais 

permaneciam isolados e sem qualquer manipulação por uma hora, tempo a 

partir do qual se procedia ao registro do ECG nas derivações periféricas no 

plano frontal (DI, DII, DIII, aVR, aVL e aVF), com o animal mantido na cadeira 

experimental por um período de cerca de 2 horas. O ECG foi obtido em todas 

as derivações citadas, por no mínimo 20 segundos, a intervalos de 15 minutos, 

totalizando, no mínimo, 8 registros eletrocardiográficos por animal. 

Os traçados foram montados em pranchas, as quais continham todas as 

derivações, devidamente identificadas, para posterior análise. 

A avaliação do ECG visou a determinação dos seguintes parâmetros: 
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- FC, quantificada através da análise dos intervalos R-R (RRi) do traçado (FC 

= 60/RRi, para o RRi expresso em segundos). Nesta análise foi observada a 

regularidade do ritmo cardíaco e quantificados os RRi de cada traçado, de 

forma a se ter, no mínimo 5 intervalos, por derivação; 

- Duração, em milissegundos (ms), e amplitude, em milivolts (mV), das ondas 

P e T e do complexo QRS; 

- Duração, em milissegundos (ms), dos segmentos PR (PRs) e ST (STs) e 

dos intervalos PR (PRi), QT (QTi) e RRi . O período de ativação atrial (PRi) 

foi determinado pelo somatório da duração da onda P e do PRs, enquanto o 

período de ativação ventricular correspondeu à soma da duração do 

complexo QRS, do STs e da onda T. Os valores médios do PRi e do QTi 

foram expressos em percentual do tempo ocupado individualmente em 

relação à duração total do ciclo elétrico cardíaco; 

- Eixos de ativação atrial (ÂP) e ventricular (ÂQRS) e de repolarização 

ventricular (ÂT) determinados pelo cálculo do vetor polar médio, através do 

software MatLab, após a conversão em coordenadas cartesianas dos 

vetores resultantes da soma algébrica dos valores positivos e negativos das 

ondas correspondentes, projetadas no sistema hexaxial. 

Ao final do experimento, os animais permaneciam na SE por 2 dias e, 

em seguida, foram levados ao biotério de preguiças, onde permaneciam por 

uma semana, sendo, após este período, reintroduzidos na mata das 

redondezas do município de Camaragibe. 

3.3.3 Estudo do comportamento 

Durante o período de uma semana de aclimatização ao ambiente de 

estudo, os animais tiveram seu comportamento registrado continuamente, por 

meio de descrições das posturas e atos comportamentais. Estas posturas e 

atos foram previamente definidos e padronizados pelo grupo de estudo, 

evitando-se divergência de registro. 

Após um registro piloto, estruturado com o objetivo de montar o 

etograma do animal, 4 preguiças machos, adultas foram mantidas na SE 

durante um período de 10 dias, que antecederam ao estudo da PA. Do primeiro 

ao quinto dia, os animais foram submetidos a ciclos CE (12h:12h, luzes acesas 
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às 6:00h), sendo na fase clara a intensidade da luminosidade de 380lux e, na 

fase escura, de 05lux a 1lux. Do 6º ao 10º dia, os animais foram submetidos à 

condição CC (380lux), para indução de livre-curso e realização de estudo do 

comportamento e da PA. 

 

3.3.3.1 Etograma da preguiça, Bradypus variegatus 

 

Para a construção do etograma da preguiça B. variegatus, alguns 

comportamentos foram redefinidos, e outros foram incorporados, de acordo 

com Amorim (2006), resultando no seguinte etograma: 

- ALIMENTAR: animal procurar o alimento, direcioná-lo à boca, mastigá-lo e 

engoli-lo; 

- COÇAR: animal passar os dedos de quaisquer dos membros, em algum 

lugar do corpo, através de batidas rítmicas, rápidas e curtas; 

- DEFECAR: expelir material fecal; 

- URINAR: excretar urina; 

- DESLOCAR: mover-se, ao menos 20cm, ao longo dos galhos de madeira 

ou no solo; 

- PROCURAR PELO ESCURO: animal proteger os olhos com um ou ambos 

os membros anteriores, ou manter a cabeça entre as folhagens; 

- POSIÇÃO HABITUAL: permanecer com os membros anteriores fletidos e 

agarrados ao galho ou troncos da árvore, sentado no chão ou forquilha, com 

o tronco ereto e os membros anteriores cruzados por diante do peito e a 

cabeça mergulhada entre estes; 

- REPOUSO NO GALHO: animal imóvel, suspenso no galho ou na forquilha; 

- REPOUSO NO CHÃO: animal imóvel, no chão em qualquer postura; 

- MOVIMENTOS CORPORAIS: qualquer tipo de movimento corporal não 

especificado, exceto DS; 

- BEBER ÁGUA: animal sorver água da bacia ou do balde, utilizando a 

língua, de forma semelhante aos cachorros. 
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Após a construção do etograma, foi confeccionada uma tabela de 

comportamentos (ANEXO A), na qual os dados comportamentais foram 

anotados e apresentados. 

A monitorização dos animais foi iniciada após o período de 

aclimatização, quando se deu início à coleta do repertório comportamental. 

A coleta das informações foi realizada simultaneamente por meio de 

registro em vídeo e observação direta a partir do visor unidirecional, a 

intervalos de 15 minutos, nas fases claras, durante os ciclos CE e a condição 

de CC. Durante as fases escuras do ciclo CE foram registrados apenas em 

vídeo (ZETRO, São Paulo, Brasil) e avaliados off-line. 

Os dados coletados foram tipificados em “ocorrência” (1) e “não-

ocorrência” (0) dos comportamentos observados e dispostos em planilhas 

específicas, nas quais além dos comportamentos, poder-se-ia registrar 

observações relevantes para a análise em curso. 

O critério de monitorização intervalada foi adotado devido à baixa 

atividade comportamental apresentada pelo animal em condições de cativeiro 

(SILVA, 1999) e por atender à expressão dos comportamentos que se 

pretendia avaliar. 

 

3.3.3.2 Análise comportamental 

 

Para uma melhor análise dos comportamentos estudados, estes foram 

divididos em categorias, de acordo com suas características funcionais, em 

MOTIVACIONAIS (ligados às necessidades básicas de manutenção do meio 

interno do animal, motivados por estímulos externos – oferta de alimento – e/ou 

fisiológicos – fome, sede, excreção); DE ATIVIDADE MOTORA (relacionados 

com os comportamentos motores do animal) e DE REPOUSO (relacionados 

com as atividades de descanso do animal). O organograma da figura 3.3 

apresenta a distribuição dos comportamentos em cada uma das categorias. 

Neste estudo apenas os comportamentos definidos por Duarte (2000), 

que mostraram correlações com a variação de PA, e os que apresentaram 



 

  

42 

ritmicidade circadiana foram considerados para análise de correlação com a 

PA. 

 

 

 

 
FIGURA 3.3 – Organograma de distribuição de comportamentos. 

 

 

3.3.4 Avaliação da pressão arterial 

Para o estudo da PA, os animais cujas posturas e atos comportamentais 

foram avaliados, tiveram a artéria carótida comum externa canulada, conforme 

descrito por Duarte et al. (2000). 
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Uma vez que o animal já se encontrava em estudo comportamental, o 

procedimento cirúrgico foi realizado entre às 11:00h e às 14:00h a fim de se 

evitar interferências sobre o ritmo das variáveis avaliadas, haja vista o horário 

de oferta da alimentação (12:00h). 

Após fixação à mesa cirúrgica, sob condições adequadas de assepsia, 

foi realizada a tricotomia da região ventral do pescoço e anestesia local com 

2ml de Xylestesin® (cloridrato de lidocaína a 2%, Cristália Produtos Químicos e 

Farmacêuticos LTDA, Itapira/SP, Brasil). Mediante uma incisura de 

aproximadamente 6cm na parede anterior do pescoço, divulsionava-se e 

isolava-se a artéria carótida comum do lado esquerdo, onde se introduziu um 

catéter de polietileno esterilizado e preenchido com solução fisiológica 

heparinizada (Heptar – 5.000UI/ml, Eurofarma, São Paulo/SP, Brasil). Em 

seguida, realizou-se a lavagem do interior da incisão com solução fisiológica a 

0,9% e a sutura da pele. Após o procedimento, foi aspergida Rifocina 

(rifamicina sódica 10mg/ml, Aventis, São Paulo/SP, Brasil), a área foi coberta 

por curativo de gaze e esparadrapo e os animais receberam cobertura 

antibiótica sistêmica com dose única de Multibiótico® reforçado com 

antiinflamatório (benzilpenicilina benzatina – 600.000UI, Vitalfarma, São 

Sebastião do Paraíso/MG, Brasil). 

A cânula foi exteriorizada na região posterior do curativo de gaze e 

acoplada, imediatamente após o procedimento cirúrgico, ao transmissor de 

biotelemetria da PA, previamente calibrado e carregado no bolso de uma 

jaqueta de algodão, a qual vestia seu tronco e permita ampla movimentação 

dos membros, impedindo, contudo, o contato com o equipamento de coleta dos 

dados. 

Durante as 24 horas seguintes à canulação, o animal foi observado 

quanto à alimentação e ao comportamento, após as quais o transmissor de 

biotelemetria foi ligado e se deu início à coleta e armazenamento do sinal de 

PA. 

O sinal de PA foi registrado durante todo o período de permanência do 

animal na SE através do software WINDAQ (DATAQ Instruments, Inc., Akron, 

OH, USA), com freqüência de amostragem de 240Hz. 
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Os animais permaneceram na SE, sob condição CC, por períodos que 

variaram entre os animais de 72 horas a 120 horas e foi determinado pelas 

condições de obtenção do sinal e permeabilidade da cânula arterial. 

A coleta dos dados de PA e a observação do repertório comportamental 

foram realizadas pelo pesquisador durante todo o período experimental, 

exclusivamente através do visor unidirecional, o que permitia o controle de 

variáveis intervenientes no processo de registro, tais como atenuação do sinal 

coletado, artefatos de qualquer ordem, a formação de trombos no cateter 

arterial ou riscos de sangramento devido à retirada do sistema de transmissão 

pelo animal. 

A análise da PA permitiu a determinação dos valores médios das PAS, 

PAD e pressão arterial média (PAM) ao longo do período. 

Os arquivos originais foram divididos em arquivos com 10 minutos de 

duração a intervalos de 15 minutos, para a correlação com os dados de 

comportamento, durante o período de coleta. Para a divisão dos arquivos, 

estes foram abertos no módulo Playback do WINDAQ, e os trechos de registro 

que cursavam 5 minutos antes e 5 minutos depois do horário estabelecido para 

análise foram selecionados. A determinação dos valores instantâneos foi feita 

através do comando Calculate do software WINDAQ, o qual, através do módulo 

CALC Package - versão 3.18, realizou a identificação e marcação dos picos e 

vales do sinal de PA. 

Em seguida, a marcação realizada pelo software foi examinada 

visualmente pelo pesquisador, para evitar a inclusão de trechos que 

contivessem artefatos e/ou ruídos marcados como picos e vales do traçado. 

Em seguida, gerou-se uma planilha LOTUS, a qual foi lida no EXCEL para 

utilização das ferramentas matemáticas e estatísticas. 

A determinação dos níveis pressóricos antes, durante e após a 

ocorrência dos comportamentos, foi realizada pontual e manualmente, 

obtendo-se, no mínimo, cinco valores de PAS e PAD, nos pontos de maior e 

menor deflexão do sinal de PA. A FC foi obtida a partir do sinal de PA pulsátil e 

a PAM foi calculada pela fórmula: 

 

PAM = 1/3(PAS – PAD) + PAD 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

3.4.1 Caracterização do eletrocardiograma 

Foi utilizado o software SPSS para Windows (versão 8.0.0): 

a. Para verificação da normalização da distribuição dos dados, através do 

Teste de Kolmogorov-Smirnov, e 

b. Para determinação da estatística descritiva: cálculos de médias, desvios 

padrões, valores máximos e mínimos e intervalos de confiança. 

Para determinar a projeção do vetor cardíaco resultante no sistema 

hexaxial as coordenadas cartesianas foram convertidas em polares e o cálculo 

do vetor polar médio e seu desvio padrão, foi realizado pelo software MatLAB. 

3.4.2 Estudo do ritmo endógeno da PA 

A análise estatística foi realizada através da utilização do software SPSS 

(versão 8.0.0) para Windows. Diferenças estatisticamente significativas foram 

consideradas para um nível de significância de p<0,05. 

Análise de variância (ANOVA) de duas vias e o teste de Tukey para 

comparação de médias foram utilizados para comparar diferenças nos níveis 

pressóricos médios das PAS, PAD, PAM e FC, com relação aos valores 

individuais médios obtidos por animal. 

A investigação da presença de variações cíclicas, análise ritmométrica e 

significância estatística para a PA e o comportamento obedeceu a períodos de 

24 horas, aos quais os animais foram submetidos durante sua permanência na 

SE para aclimatização e coleta do repertório comportamental. Esta análise foi 

realizada com o software El Temps para Análise Cronobiológica, versão 209 

(Barcelona, 1999), o qual permitiu a confecção de actogramas e gráficos de 

forma de onda, com vistas a uma análise descritiva por inspeção visual do 

padrão rítmico dos comportamentos e da PA. 

O método COSINOR foi utilizado para a verificação da presença de 

ritmicidade circadiana e determinação dos parâmetros rítmicos: mesores, 

acrofases, amplitudes e porcentagens rítmicas (%R). 
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O periodograma de Sokolove-Bushell (1978) foi utilizado para determinar 

a presença de componente rítmico significante para a PA e os comportamentos 

com significância estatística. 
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4 RESULTADOS 

4.1 ESTUDO DO ELETROCARDIOGRAMA 

4.1.1 Características dos animais estudados 

A tabela 4.1 mostra os dados de identificação individuais dos animais 

estudados, apresentando os valores médios do peso e da temperatura retal. 

 

 

 

TABELA 4.1 – Identificação dos animais estudados. Dados obtidos em três dias 
aleatórios, durante a permanência da preguiça (Bradypus variegatus) na sala de 
experimentação. Os valores expressam X±DP das medições. 

ANIMAL SEXO PESO 
(kg) 

TEMPERATURA RETAL 
(ºC) 

PG01 macho 3,5±0,2 31,3±1,5 

PG02 fêmea 3,5±0,2 29,9±1,2 

PG03 fêmea 3,2±0,1 30,5±1,7 

PG04 macho 3,4±0,0 29,5±1,0 

PG05 macho 4,0±0,1 29,7±0,6 

PG06 fêmea 4,3±0,0 30,0±0,0 

PG07 macho 4,4±0,0 32,0±0,0 

PG08 fêmea 4,6±0,0 30,0±0,0 

PG09 macho 4,6±0,0 30,0±0,0 

PG10 macho 4,4±0,2 29,8±1,1 

PG11 macho 4,0±0,3 32,5±1,7 

PG12 macho 4,6±0,3 33,1±1,8 

PG13 macho 3,2±0,1 31,7±1,3 

PG14 macho 3,8±0,3 32,0±0,4 

PG15 macho 4,1±0,1 31,3±1,2 

PG16 macho 4,7±0,1 32,2±1,3 

  4,0±0,6 31,1±1,2 
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Os dados de peso e temperatura apresentaram distribuição normal, 

segundo análise de Kolomogorov-Smirnov, com nível de significância de 95%. 

De forma geral, houve manutenção do peso corporal e a temperatura 

retal variou entre 29,5ºC a 33,1ºC. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA DE Bradypus 

variegatus 

 

São apresentados na tabela 4.2 os valores médios da duração e 

amplitude das ondas P e T e do complexo QRS e a duração dos PRs, STs, 

PRi, QTi e RRi, em preguiças (Bradypus variegatus) acordadas, em repouso, 

mantidas na cadeira experimental em laboratório. 

 

 

 

TABELA 4.2 – Valores médios (X±DP) da duração e amplitude dos componentes do 
eletrocardiograma da preguiça (Bradypus variegatus) acordada, em repouso, na posição 
ereta, em condições de laboratório. ECG obtido nas derivações periféricas do plano 
frontal. 

PARÂMETRO 
DURAÇÃO 

(ms) MÍN-MÁX* Ev MÍN-MÁX 

ONDA P 49,18±15,57 20-120 0,05±0,07 -0,15-0,15 

PRs 71,62±18,11 20-120 - - 

PRi 120,80±16,85 40-240 - - 

QRS 70,45±21,64 40-140 0,07±0,33 -0,60-0,70 

STs 113,093±48,46 40-290 - - 

ONDA T 152,76±48,17 40-280 0,08±0,15 -0,30-0,50 

QTi 377,14±38,27 80-570 - - 

RRi 744,17±170,18 402-1596 - - 
Ev = amplitude média das deflexões do ECG 
MÍN-MÁX = valores mínimos e máximos absolutos de cada parâmetro 
*Os dados de peso e temperatura apresentaram distribuição normal, segundo análise de 
Kolomogorov-Smirnov, com nível de significância de 95%. 
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A duração total da atividade elétrica cardíaca (PRi + QTi) foi de 

457,94ms, tendo o PRi e o QTi ocupado, respectivamente, em média, 26% 

(120,80±16,85ms) e 74% (377,14±38,27ms) do ciclo elétrico, para uma FC 

média de 81±18bpm. 

A tabela 4.3 mostra os valores individuais dos eixos elétricos ÂP, ÂQRS 

e ÂT obtidos em preguiças (Bradypus variegatus) acordadas, em repouso, na 

posição ereta. 

 

 

 

 

TABELA 4.3 – Valores individuais dos eixos de ativação atrial (ÂP) e ventricular (ÂQRS) 
e de repolarização ventricular (ÂT) na preguiça (Bradypus variegatus) acordada, em 
repouso, na posição ereta. 

EIXO ELÉTRICO (º) 
ANIMAL 

ÂP ÂQRS ÂT 

PG01 - 0 -60 

PG02 0 -10 -5 

PG03 - -75 -75 

PG04 +90 +60 +75 

PG05 +60 +60 +60 

PG06 -60 -100 -60 

PG07 - -45 +15 

PG08 - 0 - 

PG09 - -60 +60 

PG10 - 0 -30 

PG11 -30 -30 +50 

PG12 +60 -60 +10 

PG13 -60 0 0 

PG14 - +60 +60 

PG15 +60 -10 +60 

PG16 +20 +45 +50 

PG17 - -75 -90 
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Com relação ao ÂP, observa-se que, pela dificuldade de visualização da 

onda P, este parâmetro somente foi determinado em 9 animais, apresentando 

uma faixa de variação entre -60º e +90º, com o ÂP médio projetado em 

+34±68º. A faixa de variação do ÂQRS, determinado em todos os animais, foi 

de +60º a -100º, com um ÂQRS médio projetado em -35±63º, enquanto o ÂT, 

determinado em 16 animais, variou, individualmente, entre -90º a +75º, com um 

ÂT médio projetado em -23±68º. 

A figura 4.1 mostra a faixa de variação dos valores de ÂP, ÂQRS e ÂT 

projetados no sistema hexaxial, apresentando os valores médios projetados. 

 

 

 

 

 
FIGURA 4.1 – Projeções médias e faixas de variação calculadas pelos vetores polares dos 
eixos elétricos de despolarização atrial (ÂP) e ventricular (ÂQRS) e de repolarização ventricular 
(ÂT), na preguiça, Bradypus variegatus, acordada, em repouso, na posição ereta. 

 

 

 

 

A figura 4.2 apresenta um ECG típico de Bradypus variegatus acordada, 

na posição ereta, em repouso, em laboratório, na cadeira experimental. O 

registro do ECG foi obtido nas derivações periféricas no plano frontal, 

observando-se ritmo sinusal regular, ondas P e T negativas em aVR. 
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FIGURA 4.2 – Registro eletrocardiográfico típico da preguiça Bradypus variegatus, não-anestesiada, em repouso, na posição ereta, 
mantida na cadeira experimental. Eletrocardiograma obtido nas derivações periféricas do plano frontal da PG05 (macho, com peso 
de 4kg). 
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De modo geral, os traçados analisados apresentaram ritmo sinusal 

ligeiramente irregular e presença de baixa amplitude em suas deflexões, 

algumas vezes dificultando a visualização das ondas P e T. Não foram 

observadas extrassístoles em todos os traçados analisados. 

A onda P mostrou-se, na maioria dos traçados analisados, com pequena 

amplitude, sempre positiva, com exceção em aVR, na qual esteve, sempre, 

negativa. 

O complexo QRS apresentou aspecto bastante uniforme, geralmente 

sob a forma rS, e negativo na maioria (82%) dos traçados obtidos na derivação 

aVR. 

A onda T, sempre positiva, com exceção da derivação aVR, mostrou-se 

bastante variável quanto à amplitude, podendo estar presente ou ausente no 

traçado, independentemente das condições de captação do sinal (animal calmo 

ou agitado). 

 

 

4.3 ESTUDO DA PRESSÃO ARTERIAL EM LIVRE-CURSO EM Bradypus 

variegatus 

4.3.1 Animais 

 

A tabela 4.4 mostra os valores absolutos e médios (X±DP) da 

temperatura retal e do peso corporal das preguiças, B. variegatus, no dia em 

que chegavam ao biotério de preguiças (BIO), na Granja Ananda (Aldeia, 

Camaragibe/PE), e no dia em que foram trazidas ao LFCP para o início do 

protocolo experimental (PE) e ao final da coleta de dados (CD). 

Foi observado que ao longo do período de estudo os animais não 

apresentaram alteração significativa do peso ou da temperatura corporal 

(p>0,05, teste t de Student para dados pareados). 
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TABELA 4.4 – Identificação do animal, peso corporal e temperatura retal, no dia de 
chegada do animal ao biotério de preguiças (BIO), no dia do início do protocolo 
experimental (PE) e ao final da coleta de dados (CD). 

BIO PE CD 
ANIMAL PESO 

(kg) 
TEMP. 

(ºC) 
PESO 
(kg) 

TEMP. 
(ºC) 

PESO 
(kg) 

TEMP. 
(ºC) 

PG17 3,6 28 3,7 28,5 3,5 30 

PG18 3,6 28,5 3,6 28 3,4 31 

PG19 4,1 27 4,6 28 4,5 28 

PG20 4,7 28 4,5 28 4,6 28 

X±DP 4,0±0,5 27,9±0,6 4,1±0,5 28,1±0,3 4,0±0,6 29,3±1,5 

 

 

 

 

4.3.2 Valores médios da pressão arterial e da freqüência cardíaca em 

preguiças, Bradypus variegatus, em livre-curso 

 

A monitorização biotelemétrica da PA foi realizada em 4 preguiças, 

Bradypus variegatus, após 24 horas da cirurgia de canulação, por um período 

variável, o qual foi determinado pelas condição de captação do sinal 

biotelemétrico da PA (tabela 4.5). 

 

 

 

TABELA 4.5 – Tempo de monitorização dos animais estudados para avaliação do ritmo 
endógeno da PA em livre-curso. 

ANIMAL TEMPO DE MONITORIZAÇÃO 
(h) 

PG17 96 

PG18 72 

PG19 72 

PG20 120 
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A figura 4.3 mostra um registro de PA, obtido por biotelemetria em 

preguiça (Bradypus variegatus) não anestesiada, durante monitorização em 

livre-curso, na SE.  

A tabela 4.6 mostra os valores médios individuais das PAS, PAD, PAM e 

da FC obtidos durante todo o período de monitorização biotelemétrica da PA 

(96 medidas/ciclo), após indução do livre-curso. 

A comparação estatística entre os valores médios exibidos 

individualmente pelos animais durante a monitorização da PA e da FC mostrou 

que estes não diferiram estatisticamente entre si (p>0,01, ANOVA 2 vias). 

 

 

 

 

 
FIGURA 4.3 – Registro de pressão arterial (PA) em preguiça Bradypus variegatus, não-
anestesiada, em repouso, na posição ereta, mantida na sala experimental (SE), obtido por 
biotelemetria, na PG18. 
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TABELA 4.6 – Valores médios das pressões arteriais sistólica (PAS), diastólica (PAD), 
média (PAM) e freqüência cardíaca (FC) obtidas por telemetria em preguiças, 
B.variegatus, não anestesiadas, submetidas a claro constante. Entre parênteses são 
apresentados os valores mínimos e máximos atingidos pelas variáveis estudadas. 

ANIMAL QUANT.  
DIAS 

PAS 
(mmHg) 

PAD 
(mmHg) 

PAM 
(mmHg) 

FC 
(bpm) 

PG17 4 97±14 
(83-180) 

72±11 
(47-125) 

80±12 
(59-143) 

109±23 
(88-180) 

PG18 3 103±14 
(79-161) 

81±12 
(62-124) 

88±13 
(70-133) 

104±24 
(69-182) 

PG19 3 139±20 
(61-142) 

94±14 
(32-122) 

109±15 
(39-128) 

108±15 
(74-197) 

PG20 5 138±16 
(106-178) 

96±12 
(73-135) 

110±13 
(85-147) 

75±19 
(41-123) 

 

 

 

4.3.3 Influência do claro constante sobre a pressão arterial e freqüência 

cardíaca na preguiça, Bradypus variegatus 

 

 

Em preguiças, Bradypus variegatus, em livre-curso, as PAS, PAD e PAM 

apresentaram ritmicidade circadiana com significância estatística (p<0,05) com 

períodos médios estabelecidos de 1571±38,2min (26:11h), 1550±38,2min 

(25:50h) e 1570±33,9min (26:10h), respectivamente, todos se mostrando 

maiores que 24 horas. Enquanto, a FC expressou um ritmo circadiano em livre-

curso, com período médio de 1439±7,5min, totalizando 23:59h. 

Os actogramas e as formas de onda individuais relativos às flutuações da 

PAM e da FC são apresentados na figura 4.4A e B, respectivamente. 

À análise visual dos traçados se verifica um atraso de fase da PAM em 

relação ao início do período para todos os animais, no entanto, a FC, que 

apresentou padrão de atraso semelhante nas PG17, PG18 e PG20, na PG19 

apresentou um aparente avanço de fase. 

 



 

  

56 

(A) 

 
(B) 

 
FIGURA 4.4 – Actogramas e formas de onda da (A) pressão arterial média (PAM) e (B) da 
freqüência cardíaca (FC) em preguiças (PG), Bradypus variegatus, não-anestesiadas, em 
cativeiro, após indução do livre-curso, submetidas ao claro constante. A PG17 foi submetida ao 
protocolo experimental por um período de 96h, as PG18 e PG19, por um período de 72h e a 
PG20 por um período de 120h, determinados pelas condições de permeabilidade da cânula 
arterial, utilizada para a coleta de dados. As linhas horizontais correspondem à plotagem de 
dois ciclos consecutivos e a escala lateral esquerda indica o período de observação. 
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A tabela 4.7 apresenta os dados estatisticamente significativos (p<0,05), 

por animal, analisados através do periodograma de Sokolove-Bushell (1978), 

para os períodos obtidos da PAS, PAD, PAM e FC. 

 

 

 

 

TABELA 4.7 – Períodos, em minutos, estatisticamente significativos (p<0,05), durante 
o claro constante (CC), para as variáveis cardiovasculares, em preguiças, Bradypus 
variegatus. 

PERÍODO 
(min) ANIMAL 

PAS PAD PAM FC 

PG17 1515 1520 1520 1445 

PG18 1595 1595 1595 1430 

PG19 1585 1565 1580 1450 

PG20 1595 1515 1585 1445 

X±DP 1571±38,2 1550±38,2 1570±33,9 1439±7,5 

 

 

 

 

 

A Tabela 4.8 apresenta os parâmetros ritmométricos, estabelecidos pelo 

COSINOR para os quatro animais estudados. Observa-se que as porcentagens 

rítmicas para todos os parâmetros em todos os animais foram elevadas, com 

valores superiores a 95%. A maior amplitude de variação circadiana foi 

apresentada pela FC na PG18, enquanto as amplitudes dos demais 

parâmetros variaram de 4 a 9. De modo geral, a amplitude circadiana da FC é 

maior que as amplitudes circadianas das PAS, PAD e PAM em todos os 

animais. As acrofases apresentaram ampla faixa de variação entre os 

indivíduos, no entanto, mostraram-se convergentes no mesmo animal. 

Os parâmetros ritmométricos, estabelecidos pelo COSINOR para os 

quatro animais estudados em cada ciclo de 24 horas são apresentados na 

tabela B.1 (ANEXO B). 
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TABELA 4.8 – Parâmetros do COSINOR ajustados ao ritmo de 24 horas para as 
pressões arteriais sistólica (PAS), diastólica (PAD), média (PAM) e freqüência cardíaca 
(FC) em preguiças, B.variegatus, não anestesiadas, submetidas a claro constante (CC). 
ANIMAL PARÂMETRO PAS PAD PAM FC 

MESOR 97±1,4 71±1,2 80±1,2 109±2,2 

AMPLITUDE 4±2,4 5±1,9 5±2,0 8±3,9 

ACROFASE 20:57±2:17 21:54±1:35 21:34±1:467 17:30±2:07 
PG17 

% RÍTMICA 98 98 98 96 

MESOR 103±1,6 80±1,2 88±1,3 91±1,9 

AMPLITUDE 7±2,8 9±2,2 8±2,3 19±3,4 

ACROFASE 15:15±1:30 15:44±0:58 15:34±1:06 20:01±0:42 
PG18 

% RÍTMICA 98 98 98 97 

MESOR 140±2,2 94±1,6 109±1,7 94±1,5 

AMPLITUDE 7±3,9 4±2,7 4±3,0 6±2,7 

ACROFASE 11:53±2:24 15:39±3:02 13:55±3:02 19:46±1:44 
PG19 

% RÍTMICA 98 98 98 98 

MESOR 138±1,4 96±1,1 110±1,1 74±1,7 

AMPLITUDE 6±2,4 6±1,9 6±2,0 7±2,9 

ACROFASE 8:04±1:31 10:16±1:08 9:28±1:16 9:39±1:40 
PG20 

% RÍTMICA 99 99 99 94 
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4.4 OCORRÊNCIAS DE COMPORTAMENTOS NA PREGUIÇA, Bradypus 

variegatus, EM CATIVEIRO, SUBMETIDA AO CLARO CONSTANTE 

A Tabela B.2 (ANEXO B) apresenta a ocorrência total de 

comportamentos observados durante o período de coleta da PA, com os 

animais submetidos à condição CC. 

4.4.1 Comportamentos motivacionais 

A ocorrência dos comportamentos motivacionais atingiu 4,5% das 

observações (n = 148). 

Dentre os comportamentos motivacionais, apenas o comportamento 

ALIMENTAR (n = 126) apresentou ritmicidade circadiana estatisticamente 

significativa (p<0,05), com período médio estabelecido de 1523±64min 

(25:23h). Os demais comportamentos, BEBER (n = 2), DEFECAR (n = 16) e 

URINAR (n = 4) não exibiram ritmicidade circadiana. 

Os parâmetros ritmométricos, obtidos a partir da análise COSINOR, 

estão apresentados na tabela 4.9, para o comportamento ALIMENTAR. As 

amplitudes circadianas apresentaram ampla faixa de variação e as 

porcentagens rítmicas foram baixas, variando entre 5% e 10%. 

Os actogramas referentes ao comportamento ALIMENTAR são 

apresentados na figura 4.5. O livre-curso influenciou a expressão do 

comportamento ALIMENTAR de modo diverso entre os animais. As PG18 e 

PG19 mostraram desvio para a esquerda durante todo o período, indicando 

avanço de fase em relação ao início do período de coleta. Enquanto as PG17 e 

PG20 apresentaram, inicialmente, um desvio para a direita, sugerindo atraso 

de fase, no entanto, após o terceiro ciclo, o comportamento sofreu um avanço 

de fase. 

As acrofases do comportamento ALIMENTAR para as PG18, PG19 e 

PG20 ocorreram após o horário de oferta da alimentação (12:00h), 

respectivamente, às 12:40h, 14:51h e 15:44h.  

Os actogramas e as formas de onda dos comportamentos que não 

exibiram ritmicidade circadiana significativa (BEBER, DEFECAR e URINAR) 

são apresentados no ANEXO C. 
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TABELA 4.9 – Parâmetros COSINOR para o comportamento motivacional 
ALIMENTAR, durante o claro constante (T = 1440min, nível de significância estatística 
de 5%). 
ANIMAL PARÂMETRO VALORES 

MESOR 0,09±0,03 

AMPLITUDE 0,12±0,05 

ACROFASE 6:47±1:35h 
PG17 

% RÍTMICA 10 

MESOR 0,05±0,02 

AMPLITUDE 0,04±0,00 

ACROFASE 12: 40±0:00h 
PG18 

% RÍTMICA 8 

MESOR 0,11±0,03 

AMPLITUDE 0,13±0,06 

ACROFASE 14:51±1:33h 
PG19 

% RÍTMICA 7 
MESOR 0,05±0,02 

AMPLITUDE 0,01±0,00 

ACROFASE 15:44±0:00h 
PG20 

% RÍTMICA 5 
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FIGURA 4.5 – Actogramas e formas de onda relativos ao comportamento motivacional 
ALIMENTAR em preguiças (PG), Bradypus variegatus, em livre-curso. A PG17 foi submetida 
ao protocolo experimental por um período de 96h, as PG18 e PG19, por um período de 72h e a 
PG20 por um período de 120h, determinados pelas condições de permeabilidade da cânula 
arterial, utilizada para a coleta de dados. As linhas horizontais correspondem à plotagem de 
dois ciclos consecutivos e a escala lateral esquerda indica o período de observação. 
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4.4.2 Comportamentos de atividade motora 

Os comportamentos de atividade motora representaram 26,3% (n = 863) 

dos registros comportamentais. 

O comportamento DESLOCAR (n = 263) apresentou ritmicidade 

circadiana estatisticamente significativa (p<0,05). A Tabela 4.10 apresenta os 

parâmetros ritmométricos, obtidos a partir da análise COSINOR, para o 

comportamento DESLOCAR. 

As porcentagens rítmicas apresentaram ampla faixa de variação (4% a 

33%), enquanto apenas a acrofase da PG17 se deslocou para um horário 

diferente do apresentado pelas dos demais animais, cuja ocorrência foi, 

tipicamente, entre às 18:00h e 20:00h. 

Durante todo o período de observação, o comportamento DESLOCAR 

ocorreu em 31% dos registros dos comportamentos de atividade motora em 

Bradypus variegatus. A figura 4.6 mostra os actogramas e os gráficos de forma 

de onda para este comportamento. Observa-se que este comportamento 

desviou-se para a direita na PG17 e para a esquerda nas PG18, PG19 e PG20. 

O período médio sugerido para o ritmo circadiano expresso foi de 26:53h 

(1553±26min). 

O comportamento MOVIMENTOS CORPORAIS exibiu ritmicidade 

circadiana significativa, com período médio de 1463±133min. A ocorrência 

registrada deste comportamento foi de 45% dos comportamentos de atividade 

motora. 

A figura 4.7 mostra os actogramas e formas de onda para o 

comportamento MOVIMENTOS CORPORAIS. Este comportamento ocorreu ao 

longo de todo o período de observação, não definindo um nicho temporal, nas 

PG18, PG19 e PG20, enquanto na PG17 não se observa um padrão de 

expressão. 

Os comportamentos COÇAR e PROCURAR PELO ESCURO exibiram 

ritmicidade circadiana significativa (p<0,05) apenas para a PG20, com períodos 

de 1545min e 1485min, respectivamente. Seus actogramas e formas de onda 

são apresentados no ANEXO C. 
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TABELA 4.10 – Parâmetros COSINOR para o comportamento motivacional 
DESLOCAR, durante o claro constante (T = 1440min, nível de significância estatística 
de 5%). 
ANIMAL PARÂMETRO VALORES 

MESOR 0,16±0,04 

AMPLITUDE 0,18±0,06 

ACROFASE 4:27±1:19h 
PG17 

% RÍTMICA 12 

MESOR 0,13±0,04 

AMPLITUDE 0,11±0,07 

ACROFASE 18:15±2:35h 
PG18 

% RÍTMICA 19 

MESOR 0,06±0,03 

AMPLITUDE 0,06±0,05 

ACROFASE 20:41±3:11h 
PG19 

% RÍTMICA 4 
MESOR 0,22±0,03 

AMPLITUDE 0,22±0,06 

ACROFASE 19:57±1:06h PG20 

% RÍTMICA 33 
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FIGURA 4.6 – Actogramas e formas de onda relativos ao comportamento de atividade motora 
DESLOCAR. A PG17 foi submetida ao protocolo experimental por um período de 96h, as PG18 
e PG19, por um período de 72h e a PG20 por um período de 120h, determinados pelas 
condições de permeabilidade da cânula arterial, utilizada para a coleta de dados. As linhas 
horizontais correspondem à plotagem de dois ciclos consecutivos e a escala lateral esquerda 
indica o período de observação. 
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FIGURA 4.7 – Actogramas e formas de onda relativos ao comportamento de atividade motora 
MOVIMENTOS CORPORAIS. A PG17 foi submetida ao protocolo experimental por um período 
de 96h, as PG18 e PG19, por um período de 72h e a PG20 por um período de 120h, 
determinados pelas condições de permeabilidade da cânula arterial, utilizada para a coleta de 
dados. As linhas horizontais correspondem à plotagem de dois ciclos consecutivos e a escala 
lateral esquerda indica o período de observação. 
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4.4.3 Comportamentos de repouso 

Todos os comportamentos de repouso (69%, n = 2273 ocorrências) 

exibiram ritmicidade circadiana (p<0,05) com períodos de 1493±128min 

(24:53h) para POSTURA HABITUAL, 1508±73min (25:08h) para REPOUSO 

NO CHÃO e 1489±126min (24:49h) para REPOUSO NO GALHO. 

Os comportamentos de repouso ocorreram tanto na fase clara, como 

escuro nos 4 animais estudados, exceto para o comportamento REPOUSO NO 

GALHO, que se mostrou pouco presente nas PG18, PG19 e PG20. 

A tabela 4.11 apresenta os dados obtidos a partir da análise pelo método 

COSINOR para os três comportamentos de repouso. 

As preferências de repouso do animal influenciaram nas porcentagens 

rítmicas para estes comportamentos. Quando se comparam os actogramas dos 

comportamentos REPOUSO NO CHÃO (figura 4.8) e REPOUSO NO GALHO 

(figura 4.9), observa-se que a PG17 apresentou, nos 2 últimos ciclos de 

registro, predominantemente, o comportamento REPOUSO NO GALHO, sendo 

o animal que apresenta a maior porcentagem rítmica para este comportamento. 

Enquanto os demais animais apresentaram, predominantemente, o 

comportamento REPOUSO NO CHÃO, elevando as porcentagens rítmicas 

deste comportamento. 

Ambos os comportamentos de repouso (REPOUSO NO CHÃO e 

REPOUSO NO GALHO) parecem agrupar-se ao comportamento POSTURA 

HABITUAL. De modo semelhante àqueles, o comportamento POSTURA 

HABITUAL aparece durante todo o período de observação, sem predominância 

de horários ou nichos temporais. A figura 4.10 apresenta os actogramas e 

formas de onda que representam a distribuição temporal deste comportamento. 
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TABELA 4.11 – Parâmetros COSINOR para os comportamentos de repouso POSIÇÃO 
HABITUAL, REPOUSO NO CHÃO e REPOUSO NO GALHO, durante o claro constante 
(T = 1440min, nível de significância estatística de 5%). 

COMPORTAMENTO 
ANIMAL PARÂMETRO POSIÇÃO 

HABITUAL 
REPOUSO 
NO CHÃO 

REPOUSO 
NO GALHO 

MESOR 0,42±0,05 0,38±0,04 0,32±0,04 

AMPLITUDE 0,15±0,09 0,29±0,08 0,16±0,07 

ACROFASE 13:32±2:17h 14:18±1:03h 19:41±2:02h 
PG17 

% RÍTMICA 45 49 36 

MESOR 0,51±0,05 0,84±0,04 0,03±0,02 

AMPLITUDE 0,32±0,09 0,20±0,06 0,01±0,00 

ACROFASE 8:14±1:06h 5:46±1:20h 12:59±0:00h 
PG18 

% RÍTMICA 61 87 4 

MESOR 0,50±0,04 0,86±0,03 0,02±0,02 

AMPLITUDE 0,47±0,08 0,14±0,07 0,03±0,00 

ACROFASE 6:40±0:37h 3:50±1:50h 15:12±0:00h 
PG19 

% RÍTMICA 72 88 4 
MESOR 0,28±0,04 0,73±0,06 0,03±0,02 

AMPLITUDE 0,04±0,00 0,11±0,07 0,03±0,03 

ACROFASE 10:35h±0:00h 9:44±2:31h 22:54±3:10h PG20 

% RÍTMICA 28 74 5 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

68 

 
 

 
 

 
FIGURA 4.8 – Actogramas e formas de onda relativos ao comportamento de repouso 
REPOUSO NO CHÃO. A PG17 foi submetida ao protocolo experimental por um período de 
96h, as PG18 e PG19, por um período de 72h e a PG20 por um período de 120h, 
determinados pelas condições de permeabilidade da cânula arterial, utilizada para a coleta de 
dados. As linhas horizontais correspondem à plotagem de dois ciclos consecutivos e a escala 
lateral esquerda indica o período de observação. 
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FIGURA 4.9 – Actogramas e formas de onda relativos ao comportamento de repouso 
REPOUSO NO GALHO. A PG17 foi submetida ao protocolo experimental por um período de 
96h, as PG18 e PG19, por um período de 72h e a PG20 por um período de 120h, 
determinados pelas condições de permeabilidade da cânula arterial, utilizada para a coleta de 
dados. As linhas horizontais correspondem à plotagem de dois ciclos consecutivos e a escala 
lateral esquerda indica o período de observação. 
 



 

  

70 

 

 
 

 
 

 
FIGURA 4.9 – Actogramas e formas de onda relativos ao comportamento de repouso 
POSTURA HABITUAL. A PG17 foi submetida ao protocolo experimental por um período de 
96h, as PG18 e PG19, por um período de 72h e a PG20 por um período de 120h, 
determinados pelas condições de permeabilidade da cânula arterial, utilizada para a coleta de 
dados. As linhas horizontais correspondem à plotagem de dois ciclos consecutivos e a escala 
lateral esquerda indica o período de observação. 
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4.5 INTERRELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS PRESSÓRICOS E A 

OCORRÊNCIA DE COMPORTAMENTOS DE ATIVIDADE E REPOUSO 

Foram avaliados os níveis pressóricos (PAS, PAD e PAM) e de FC 

antes, durante e após o animal exibir os comportamentos ALIMENTAR e 

DESLOCAR, os quais, segundo Duarte (2000), elevam significativamente os 

parâmetros estudados. 

 

4.5.1 Comportamento ALIMENTAR 

O comportamento ALIMENTAR apresentou 47 ocorrências. A diferença 

em relação ao número de registros apresentado no item 4.5.1, deve-se ao 

agrupamento das observações que ocorreram continuamente, isto é, quando o 

animal exibiu o comportamento por mais de 15 minutos, considerando-se 

apenas uma ocorrência. 

O tempo médio de duração do registro do comportamento ALIMENTAR 

exibido pelo animal foi de 33±16min. 

Não houve diferença estatisticamente significativa (p>0,05, teste t de 

Student para dados pareados) entre os níveis pressóricos e de FC entre os 

horários que correspondiam às fases clara (PAS = 178±34mmHg; PAD = 

122±18mmHg; PAM = 140±22mmHg e FC = 112±15bpm) e escura (PAS = 

178±28mmHg; PAD = 122±10mmHg; PAM = 140±15mmHg e FC = 110±9bpm) 

do ciclo de 24h, quando os animais exibiram o comportamento ALIMENTAR. 

Após o início do comportamento as PAS, PAD, PAM e FC elevaram-se 

significativamente (p<0,01, teste t de Student para dados não pareados – 

tabela 4.12) em 44%, 37%, 41% e 14%, respectivamente. Os níveis 

pressóricos e de FC após a finalização comportamento não foram 

estatisticamente significativos, quando comparados aos níveis exibidos antes 

do início do mesmo (p>0,05, teste t de Student para dados não pareados), 

indicando o retorno das variáveis aos níveis iniciais. 
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TABELA 4.12 – Níveis pressóricos e de FC exibidos pela preguiça, Bradypus 
variegatus, antes, durante e após o comportamento ALIMENTAR. 

MOMENTO PARÂMETRO 
ANTES DURANTE APÓS 

PAS (mmHg) 123±19 178±30* 117±26† 

PAD (mmHg) 89±10 122±14* 84±15† 

PAM (mmHg) 100±13 141±18* 95±19† 

FC (bpm) 93±17 106±13* 101±18 

* - Diferença estatisticamente significativa (p<0,01) entre ANTES e DURANTE a 
expressão do comportamento. 
† - Diferença estatisticamente significativa (p<0,01) entre DURANTE e APÓS a 
expressão do comportamento. 

 

 

 

 

 

 

Quando se considerou os períodos compreendidos entre às 6:00h e às 

18:00h e entre às 18:00h e às 6:00h, os quais corresponderiam às fases clara e 

escura do ciclo de 24h, não houve diferenças significativas da ocorrência do 

comportamento ALIMENTAR (51% entre 6:00h e 18:00h e 49% entre 18:00h e 

6:00h). 

A figura 4.11 mostra um registro de PA obtido durante o registro do 

comportamento ALIMENTAR na preguiça, Bradypus variegatus. A seta indica o 

início do comportamento, observa-se a elevação da PA durante o período em 

que o animal se alimentou e o retorno aos níveis anteriormente exibidos após o 

final do comportamento. 
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FIGURA 4.11 – Registro de pressão arterial (PA) obtido em preguiças Bradypus variegatus 
antes e durante o comportamento ALIMENTAR, obtido na PG18. A seta indica o registro do 
início do comportamento. 
 

 

 

 

4.5.2 Comportamento DESLOCAR 

O comportamento DESLOCAR apresentou 66 ocorrências. O tempo 

médio de duração do registro deste comportamento foi de 44±7min. A diferença 

em relação ao número de registros apresentado no item 4.5.1, deve-se ao 

agrupamento das observações que ocorreram continuamente, isto é, quando o 

animal exibiu o comportamento por mais de 15 minutos, registrando-se apenas 

uma ocorrência. 

Não houve diferença estatisticamente significativa (p<0,01, teste t de 

Student para dados pareados) entre os níveis pressóricos e de FC entre os 

horários que correspondiam às fases clara (PAS = 164±43mmHg; PAD = 

111±21mmHg; PAM = 129±27mmHg e FC = 104±21bpm) e escura (PAS = 

176±32mmHg; PAD = 118±15mmHg; PAM = 137±20mmHg e FC = 

101±15bpm) do ciclo de 24h, quando os animais exibiram o comportamento 

DESLOCAR. 

Após o início do comportamento as PAS, PAD, PAM e FC elevaram-se 

significativamente (p<0,01, teste t de Student para dados não pareados – 

tabela 4.13). A diferença entre os níveis pressóricos e de FC antes do início e 
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após a finalização comportamento não foram estatisticamente significativos 

(p>0,05, teste t de Student para dados não pareados). 

 

 

 

TABELA 4.13 – Níveis pressóricos e de FC exibidos pela preguiça, Bradypus 
variegatus, antes, durante e após o comportamento DESLOCAR. 

MOMENTO 
PARÂMETRO 

ANTES DURANTE APÓS 

PAS (mmHg) 123±23 168±38* 123±20† 

PAD (mmHg) 87±13 113±18* 87±13† 

PAM (mmHg) 99±16 132±24* 99±15† 

FC (bpm) 95±15 103±10* 96±18 

* - Diferença estatisticamente significativa (p<0,01) entre ANTES e DURANTE a 
expressão do comportamento. 
† - Diferença estatisticamente significativa (p<0,01)entre DURANTE e APÓS a 
expressão do comportamento. 

 

 

 

 

Quando se consideram os períodos compreendidos entre às 6:00h e às 

18:00h e entre às 18:00h e às 6:00h, os quais corresponderiam às fases clara e 

escura do ciclo de 24h, não houve diferenças significativas da ocorrência do 

comportamento DESLOCAR (51% entre 6:00h e 18:00h e 49% entre 18:00h e 

6:00h). Contudo, o animal despendeu mais tempo se deslocando no período 

entre às 6:00h e 18:00h (26±13min) que no período entre às 18:00h e 6:00h 

(67±9min). 

A figura 4.12 mostra um registro de PA obtido quando o animal exibiu o 

comportamento DESLOCAR. O início do comportamento é indicado pela seta, 

pode-se observar que ocorre uma elevação da PA após o início do 

comportamento e a elevação se mantém durante todo o período em que o 

animal se deslocou. 
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FIGURA 4.12 – Registro de pressão arterial (PA) obtido em preguiças Bradypus variegatus 
antes e durante o comportamento DESLOCAR, obtido na PG17. A seta indica o registro do 
início do comportamento. 
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5 DISCUSSÃO 

A preguiça é um animal encontrado com freqüência na Região Nordeste, 

sendo a Bradypus variegatus a espécie de mais ampla distribuição no Brasil 

(WETZEL, 1985). 

Como animal selvagem, seu estudo sistemático requer a padronização 

de variáveis que possam fornecer informações necessárias à compreensão de 

sua fisiologia e do seu potencial adaptativo. 

Segundo Mike Apppleby não é possível predizer com certeza em que 

circunstâncias o processo de adaptação e bem-estar do animal pode ser 

atingido em cativeiro (WEMELSFELDER, 1997). Neste estudo, os primeiros 

indicadores utilizados, para avaliar a adaptação do animal ao cativeiro, foram 

as variações de peso corporal e de temperatura retal, durante o período de 

aclimatização ao ambiente de estudo. 

Não existem estudos que estabeleçam critérios para se determinar a 

idade do animal. O peso corporal pode ser considerado como um dos 

indicadores de maturidade e, segundo Wetzel (1985) e Pinder (1993), quando 

seu peso varia acima de uma faixa entre 1,6kg ou 2,5kg, estes podem ser 

considerados adultos. 

Todos os animais estudados apresentaram peso superior a esta faixa de 

variação, podendo, então, ser enquadrados como animais adultos. Além de 

não terem apresentado perda de peso superior a 10% de seu peso corporal 

inicial, indicando que a tomada de alimentação se manteve, sem prejuízos à 

sua manutenção no ambiente de estudo. 

A preguiça é um animal heterotérmico com um controle de temperatura 

corporal que correlaciona sua temperatura interna com a do ambiente, fato que 

pode, por vezes, aproximá-la desta, influenciando, portanto, diretamente, em 

outras variáveis fisiológicas (WITHERS, 1992). Neste estudo, os valores 

médios de temperatura retal mais uma vez se mostraram consoantes com os 

descritos na literatura para este animal mantido em cativeiro (ALMEIDA e 

FIALHO, 1924; GOFFART, 1971; SUNQUIST e MONTGOMERY, 1973), 

fornecendo evidências de que o processo adaptativo às condições oferecidas 

para a realização do estudo foi favorável. 
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Estes parâmetros nos forneceram uma margem de segurança para a 

realização do protocolo experimental, uma vez que mostraram níveis variando 

em torno de um “padrão” para o animal. 

As observações comportamentais, contudo, devem considerar as 

interações do indivíduo com o ambiente e seu manuseio, as quais podem 

induzir estresse no animal (PALESTRINI et al., 1998), que pode ser percebido 

por oscilações na FC, PA, temperatura corporal e na busca pelo alimento (ALI 

et al., 2006), as quais podem estar relacionadas à elevada estimulação do 

sistema nervoso simpático (CHIUEH e KOPIN, 1978; ADAMS, 1988). 

As relações entre os indicadores de estresse e o comportamento podem 

ser utilizadas para avaliar a capacidade adaptativa e, conseqüentemente, o 

bem-estar do animal (PALESTRINI et al., 1998). A aclimatização ao cativeiro, 

pois, é considerada como fator determinante para os animais utilizados como 

modelos experimentais e é o processo de ajuste efetivo para a redução do 

estresse gerado pelas mudanças no habitat (KING et al., 2005). 

Duarte et al. (1982) demonstraram que a preguiça deve ser mantida em 

cativeiro por cerca de uma semana antes de ser estudada para que ocorra uma 

adequada aclimatização ao ambiente de estudo. Afirmação reforçada por Silva 

(1999), segundo o qual “este aspecto exige grande cuidado ao se utilizarem 

animais originários das matas, devendo-se evitar trabalhar com eles sem um 

bom período de adaptação ao cativeiro, sob pena de se coletarem dados de 

animais com a fisiologia diametralmente oposta do ponto de vista 

cronobiológico”. 

Neste contexto, os animais estudados permaneceram durante sete dias 

no preguiçário, na Granja Ananda, para aclimatização ao cativeiro e mais uma 

semana na SE para aclimatização ao ambiente de estudo, permitindo-lhes o 

contato com o ambiente para redução de possíveis interferências. 

As modificações de FC podem ser facilmente medidas, através do ECG 

e têm-se demonstrado que podem ser utilizadas como indicadores de estresse 

(BALDOCK e SIBLY, 1990; ABI SAAB e SLEIMAN, 1995; PALESTRINI et al., 

1998). Neste estudo, consoante a dificuldade de obtenção de animais e sua 

liberação para estudos invasivos pelo IBAMA, optou-se por avaliar, 

inicialmente, o ECG do animal, uma vez que não existiam valores que 
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pudessem ser utilizados como referência em estudos. Um dos parâmetros 

determinados pelo ECG é a FC, a qual nos permitiu uma avaliação do grau de 

estresse a que o animal esteve submetido antes do protocolo experimental 

para estudo da PA e que poderia refletir o grau de aclimatização ao novo 

ambiente. 

Após este período de aclimatização, a etapa inicial deste estudo visou a 

coleta de informações sobre os atos comportamentais do animal em cativeiro e 

foi realizada durante 10 dias consecutivos, nos quais o animal foi submetido a 

alternância CE (12h:12, luzes acesas às 6:00h), durante cinco dias, e ao CC 

durante cinco dias, tendo, durante todo este tempo, seu comportamento 

observado continuamente. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA DA PREGUIÇA, 

Bradypus variegatus 

O ECG é um método de fácil realização, seguro, reprodutível, que pode 

ser utilizado em grandes populações pela facilidade com que registra a 

atividade elétrica cardíaca na superfície corporal. Esta atividade não pode ser 

obtida por outras técnicas, o que torna o ECG o procedimento mais utilizado 

para avaliar as características da atividade elétrica do coração (GUIMARÃES et 

al., 2003) nos mais diversos modelos experimentais. Os padrões 

eletrocardiográficos da espécie, da raça e idade são informações de 

importância na avaliação e interpretação do ECG (FERNANDES et al., 2004). 

Pesquisadores vêm estabelecendo padrões de variação dos valores de seus 

componentes em diferentes espécies, tais como cães (BOBER, 1926; HAMLIN 

et al., 1974; ECKENFELS e TRIEB, 1979), coelhos (PETELENZ e KOSMIDER, 

1961), hamsters (GLASSMAN et al., 1965), primatas (NOGUCHI et al., 1969; 

TOBACK et al., 1978; SAO-LING et al., 2005), cobras (VALENTINUZZI et al., 

1970), eqüinos (BUSS et al., 1975; FERNANDES et al., 2004), cobaias 

(PETELENZ, 1971; CIESLAR et al., 1986), gatos (ROGERS e BISHOP, 1971; 

NARA et al., 1986), ovelhas (TORÍO et al., 1997), furões (BUBLOT et al., 2006) 

e elefantes (WHITE, et al., 1938; JAYASINGHE et al., 1964). 
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Em estudos anteriores realizados em preguiças, o ECG, quando obtido, 

teve por objetivo a determinação da FC (BRITTON, 1941; JOHANSEN et al., 

1966; OLIVEIRA et al., 1980; CABRAL et al., 1980; DUARTE et al., 1982; 

MOURA FILHO et al., 1983; DUARTE, 2000), contudo, referências específicas 

à análise de seus componentes neste animal, em relação a seus segmentos 

(ST e PR), intervalos (PR, ST, QT e RR) e deflexões (ondas P e T e complexo 

QRS), somente são feitas por Didio (1968), que afirma que o componente de 

mais fácil visualização é o complexo QRS, o que possibilita a determinação da 

FC. 

Didio (1968) relata a presença de artefatos no registro do ECG da 

preguiça, os quais advêm da contração muscular, em função da retenção do 

animal, e da interface pele-eletrodo, tendo em vista sua referência à baixa 

amplitude das deflexões do registro, o que pode ser justificado pela dificuldade 

de manutenção dos eletrodos fixos no dorso ou nos membros do animal não-

anestesiado. 

Segundo Ruffini et al. (2006), a interface pele-eletrodo e pele-gel podem 

gerar ruídos à captação do sinal eletrofisiológico, caracterizados pela baixa 

amplitude do sinal eletrofisiológico. A qualidade dos traçados obtidos nos 

permite afirmar que tanto a interferência da interface pele-eletrodo, quanto a da 

contração muscular, citada por Didio (1968), foram minimizadas, uma vez que 

foi permitido ao animal conhecer o ambiente de estudo, a retenção à cadeira 

experimental favorecia a adoção dos padrões posturais habituais e utilizou-se 

uma jaqueta de algodão para melhorar a aderência dos eletrodos à pele, evitar 

o contato do animal com os eletrodos ou a sua retirada. 

Os valores médios da duração das ondas, dos segmentos e dos 

intervalos do ECG de Bradypus variegatus, apresentados na tabela 4.2, 

mostram-se inferiores em relação à onda P (49ms), ao PRs (71ms), ao PRi 

(120ms), ao complexo QRS (70ms) e à onda T (153ms) e superiores em 

relação ao segmento ST (115ms), quando comparados aos valores descritos 

para o homem (80ms, 80ms, 160ms, 120ms e 160ms, respectivamente), 

animal que apresenta a mesma faixa de variação da FC (TRANCHESI, 1975). 

Segundo Prosser e Brown (1973), o percentual de tempo ocupado pelos 

PRi e QTi da atividade elétrica cardíaca de vertebrados variam em relação à 
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FC. Em preguiças, Bradypus variegatus, os PRi e QTi ocuparam, 

respectivamente, 26% (120ms) e 74% (377ms) do ciclo elétrico cardíaco total, 

para uma FC média de 81±18bpm. Estes valores diferem dos encontrados em 

animais de mesmo porte, mostrando-se mais baixos para o ciclo de ativação 

atrial e mais elevados, quando se compara o ciclo elétrico ventricular. 

No homem, que possui uma faixa de variação de FC (60-100bpm, com 

média de 72bpm) semelhante à da preguiça, os valores atingem, em média, 

30% e 70%, dos ciclos elétricos de ativação atrial e ventricular, 

respectivamente (PROSSER e BROWN, 1973). 

Quando comparados aos valores de outros mamíferos de mesmo porte, 

como cães beagle (36% e 64%, respectivamente – ECKENFELS e TRIEB, 

1979), coelhos (35% e 65%, respectivamente – PETELENZ e KOSMIDER, 

1961) e primatas (36% e 64%, respectivamente – SAO-LING et al., 2005), o 

PRi de Bradypus variegatus é menor, enquanto o QTi se mostra prolongado, o 

que pode ser atribuído à diferença dos níveis de FC entre o cão (112bpm), o 

coelho (250bpm), primatas (160bpm) e a preguiça (81bpm). 

Além dos níveis de FC, o encurtamento do PRi deve-se à curta duração 

da onda P (49ms), em relação a de outros animais. No homem, que possui FC 

mais próxima da preguiça, a onda P dura quase o dobro do tempo (80ms) 

desta na preguiça e, em outros mamíferos, esta diferença pode atingir até 50% 

deste valor. 

Além das informações sobre o ciclo elétrico cardíaco, o ECG permite a 

determinação da direção das forças elétricas instantâneas geradas durante o 

ciclo cardíaco, que é o eixo elétrico instantâneo. Este pode ser determinado 

pela medida linear da amplitude e direção das deflexões do ECG, podendo ser 

calculado para a onda P, o complexo QRS e a onda T, tanto no plano frontal 

quanto horizontal do corpo (FRIEDMANN, 1971). 

O eixo e a morfologia da onda P e do complexo QRS são indicadores da 

orientação das câmaras cardíacas (GUIMARÃES et al., 2003). No entanto, 

fisiologicamente, o ÂQRS é o parâmetro mais importante, pois dá idéia da 

seqüência, sentido e direção da atividade das fibras ventriculares e varia de 

acordo com idade, biotipo, estado gestacional, postura e ciclo ventilatório 

(FRIEDMANN, 1971). 
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Em humanos, os ÂP, ÂQRS e ÂT, no plano frontal, situam-se em torno 

de +60º (SIBILLE et al., 1954; HISS e LAMB, 1962), apresentando um ÂQRS 

com uma ampla faixa de variação, entre -30º a +120º (CARNEIRO, 1985; 

JOHNSON e SWARTZ, 1988; GUIMARÃES et al., 2003). 

Os resultados apresentados na tabela 4.3 e figura 4.1A mostram que o 

ÂP, na maioria dos animais estudados, apresenta-se projetado no quadrante 

inferior esquerdo, no  entanto, com  uma  ampla faixa  de  variação 

compreendida entre -60º a +90º. 

O ÂQRS (tabela 4.3 e figura 4.1B) encontra-se, na maioria dos animais 

estudados, projetado no quadrante superior esquerdo, portanto negativo, com 

faixa de variação entre -100º e +60º, coincidindo com os dados descritos em 

preguiças Bradypus variegatus por Breenzinckr et al. (1987). 

O ÂQRS de Bradypus variegatus varia tanto em relação ao do homem, 

que possui faixa de variação de FC similar, quanto em relação ao de outros 

animais de mesmo porte, como cães (ECKENFELS e TRIEB, 1979), porcos 

(HAMLIN et al., 1974) e gatos (WILLIAM et al., 1971). Uma possível justificativa 

para este desvio do eixo elétrico cardíaco poderia ser a posição ocupada pelo 

diafragma ou a presença de alimento nas cavidades gástricas. A postura ereta 

destes animais, durante o registro do ECG, poderia também deslocar o 

diafragma para cima, tendendo a horizontalizar o coração. Outra possível 

justificativa para este desvio seria a existência de um padrão de ativação 

ventricular diferente do observado em humanos, à custa do sistema de 

condução ventricular. Contudo, estas hipóteses somente poderão ser 

confirmadas mediante estudos radiológicos, histológicos ou eletrofisiológicos. 

No único estudo da ultraestrutura cardíaca da preguiça, Didio (1968) não 

faz referência a diferenças na arquitetura histológica do coração da preguiça, 

sugerindo a necessidade de realização estudos mais detalhados. Entretanto, 

sua afirmação de que a “resposta elétrica do coração da preguiça é semelhante 

a de outros mamíferos” e o estabelecido por Prosser e Brown (1973), de que o 

conjunto de ondas, segmentos e intervalos do ECG são semelhantes entre 

espécies nas quais os corações possuam um septo e um sistema excito-

condutor composto por um sistema de Purkinge e, finalmente, a morfologia 

apresentada pelo traçado do ECG de Bradypus variegatus, leva-nos a crer que 
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não existam diferenças significativas entre o sistema de condução da preguiça 

e de outros vertebrados, como o homem. 

Em relação ao ÂT (tabela 4.3 e figura 4.1C), observamos que, na 

maioria dos animais, apresentou-se projetado para a esquerda e para baixo, 

tendendo a valores positivos, apresentando uma variação de -90º a +75º. 

Quanto à morfologia dos componentes do ECG de Bradypus variegatus 

(figura 4.3), este se mostrou similar ao de outros vertebrados. 

Petelenz e Kosmider (1961), estudando coelhos, e Petelenz (1971), com 

cobaias, demonstraram haver um percentual significativo de anormalidades no 

padrão eletrocardiográfico destes animais (13% e 8%, respectivamente), o que 

os levou a sugerir que o ECG seja obtido rotineiramente, com o objetivo de 

ratificar o estado de higidez do animal para o estudo do sistema cardiovascular. 

Não observamos alterações na morfologia dos traçados analisados 

(extrassístoles, sinais de bloqueios, desnivelamentos da linha de base ou 

alterações na repolarização ventricular). As ondas P e T mostraram-se 

essencialmente positivas, enquanto a morfologia do complexo QRS depende 

de suas ondas predominantes, aparecendo mais sob o formato rS, refletindo o 

que estabeleceram Smith et al. (1965) e Schultz e Pretorius (1972) para 

ruminantes. 

5.2 RITMOS BIOLÓGICOS DA PRESSÃO ARTERIAL E DO 

COMPORTAMENTO EM LIVRE-CURSO DE PREGUIÇAS, Bradypus 

variegatus 

O estudo da PA através de modelos experimentais é fundamental para 

que se conheçam os mecanismos de controle desta variável e a ação de 

substâncias, endógenas ou exógenas (IRVINE et al., 1997). 

Modelos experimentais para o estudo da PA estão restritos a dois 

métodos: medidas diretas, através da canulação arterial e acoplamento a 

transdutores de pressão, e medidas indiretas. As medidas diretas fornecem 

resultados mais confiáveis, no entanto, a perfusão do catéter torna-se um 

problema para a manutenção da coleta por longos períodos (IRVINE et al., 

1997). Em nosso estudo, esta foi uma das variáveis diretamente intervenientes 
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na manutenção da coleta dos dados de PA, devido à possibilidade de 

introdução de artefatos, ruídos ou atenuação do sinal de PA registrado, além 

do risco de retirada da cânula arterial pelo animal. 

Os valores médios das PAS, PAD e PAM foram, respectivamente, de 

119±22mmHg, 86±11mmHg e 97±15mmHg. Os valores encontrados foram 

semelhantes aos obtidos por Duarte et al. (2003), em um estudo no qual os 

animais foram submetidos a ciclos CE, permitindo-nos afirmar, portanto, que os 

animais não eram hipertensos ou apresentavam alterações cardiovasculares. 

Os mamíferos exibem oscilações diárias de variáveis autonômicas, que 

são geradas por um sistema temporizador endógeno (REFINETTI, 2001) e o 

estudo da organização temporal destas variáveis fornece dados que não 

podem ser identificados como respostas homeostáticas (SCARPELLI et al., 

2000), mas como variações cíclicas, resultantes de uma interação de 

mecanismos temporais endógenos e agentes arrastadores ambientais 

(PITTENDRIGH, 1981). 

Variações diárias da PA e da FC são atribuídas primariamente às 

variações ambientais associadas ao ciclo CE, definindo um componente rítmico 

evidente, sob condições de sincronismo ambiental, com um período de 24 

horas. Apesar da interferência de múltiplos fatores (atividade, sono, postura, 

alimentação), os ritmos persistem sob condições de isolamento temporal. 

Portanto, a ritmicidade da PA e da FC pode ser considerada resultado de uma 

interação complexa entre mecanismos rítmicos intrínsecos e extrínsecos 

(YOUNG, 2006). 

A preguiça foi mantida em condição CC durante todo o período de coleta 

dos dados de PA e nos cinco dias que a antecederam, o que foi definido 

baseado nos estudos que tínhamos acesso até àquele momento e que 

afirmavam que o animal estava ativo, predominantemente, no período diurno 

(MOURA FILHO et al., 1983; SILVA, 1999; DUARTE et al., 2003). 

Estudando PA e FC de preguiças, Bradypus variegatus, não-

anestesiadas, em cativeiro, Duarte et al. (2003) afirmaram que este animal 

possui ritmicidade circadiana para estes parâmetros, com valores mais 

elevados para a PA, entre 15:30h e 17:45h, e para a FC no início da fase 
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escura (18:15h), sugerindo que estes ritmos estão sincronizados com a 

variação CE e que o ritmo da PA é arrastado pela alimentação. 

Segundo Witte e Lemmer (1995), estudando roedores normotensos e 

transgênicos, submetidos ao livre-curso, os ritmos circadianos da PA e da FC 

são mantidos sob condições de livre-curso, o que seria indicativo da existência 

de um componente endógeno rítmico. 

Ambos os parâmetros exibiram ritmicidade circadiana, quando o animal 

foi submetido a condição CC, no entanto, os períodos determinados pela 

análise ritmométrica (tabela 4.7) diferem entre a PA e a FC, sendo os períodos 

médios expressos pelos ritmos da PA maiores que os expressos pelos da FC 

(PAM = 1570min e FC = 1439min). Esta diferença, aparentemente, ocorreu 

devido à dessincronização entre o ciclo ambiental e os ritmos da PA, cujo 

período se apresentou em uma faixa de 26 horas, sem que o mesmo ocorresse 

com o período do ritmo da FC, o qual permaneceu em uma faixa de variação 

de 24 horas. 

Esta dessincronização pode ser considerada como indicativa da indução 

do livre-curso, uma vez que o animal havia sido previamente exposto à 

condição CC nos cinco dias que antecederam à coleta da PA, ou pode ser 

sugestiva de que estas variáveis estão sob controle de diferentes osciladores, 

os quais, quando submetidos ao ciclo geofísico CE, são sincronizados por um 

zeitgeber master (HONMA e HIROSHIGE, 1978), que se constituiria no marca-

passo circadiano para os períodos dos ritmos expressos pelo animal. 

Segundo Aschoff (1981a), a submissão de animais diurnos ao aumento 

da intensidade luminosa encurta o período do ritmo, enquanto, em animais 

noturnos, este será alongado. Esta afirmação remete a Amorim (2006), que 

estudando Bradypus variegatus propõe, analisando séries temporais de 10 

dias, cinco com o animal submetido a ciclos CE e cinco com o animal 

submetido à condição CC, que este animal é noturno, com maior atividade no 

início da fase escura, entre às 19:00h e às 23:00h. Estes resultados estão de 

acordo com os encontrados por Silva (1996), que correlaciona o aumento da 

atividade motora destes animais nesta fase com uma elevação da FC. 

A análise COSINOR mostra que as acrofases de PAM ocorrem com 

ampla faixa de variação entre os animais, na fase clara para três (15:34h, para 
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a PG18, 13:55h, para a PG19 e 9:28h para a PG20) dos quatro animais 

estudados (21:34h, para a PG17). Enquanto para a FC, os dados de acrofase 

denotam uma predominância de elevação no início da fase escura ou pouco 

antes da transição claro-escuro (PG17, 17:30h; PG18, 20:01h; PG19, 19:46h). 

Vilaplana et al. (1997) afirmam que quanto mais longo o período com o 

qual os animais sincronizam, mais longo é o período expresso sob condições 

constantes. A dessincronização observada entre os ritmos da PA e da FC 

poderia sugerir, ainda, a hipótese de pós-efeito à condição CC. Segundo 

Marques e Menna-Barreto (2003), o pós-efeito se deriva de condições 

decorrentes do pré-tratamento, tais como alterações do período ou de fase. No 

entanto, para se confirmar o pós-efeito, segundo Pittendrigh e Daan (1976), o 

ritmo endógeno do oscilador necessitaria de mais de 100 ciclos para ser 

expresso, sob condições de luminosidade constante. Logo, para se avaliar a 

hipótese de pós-efeito na preguiça, Bradypus variegatus, seria necessário o 

registro de séries temporais mais longas que permitissem a estabilização do 

período do ritmo expresso durante o CC. 

A variação dos níveis pressóricos entre as diferentes fases do ciclo de 

24 horas foi encontrada em roedores (VAN DEN BUUSE, 1994; SATO e SATO, 

1995), humanos (RICHARDSON et al., 1964; REDON, 2004) e preguiças 

(DUARTE et al., 2003), e estes autores estabeleceram relação direta com a 

atividade motora ou com a disponibilidade de alimento. 

A organização do comportamento decorre de uma estimulação contínua 

e infinitamente variável do ambiente, levando o animal a reagir de maneira 

adaptativa favorável ou não (WEMELSFELDER, 1997). 

Poucos estudos relatam componentes rítmicos do comportamento e da 

fisiologia de preguiças. Os vários autores que estudaram diferentes parâmetros 

fisiológicos e comportamentais neste animal divergem quanto à existência de 

ritmicidade na preguiça do gênero Bradypus. Sunquist e Montgomery (1975) 

afirmam que o gênero Bradypus não apresenta ritmo em suas atividades, no 

entanto, nos demais estudos (BRITTON, 1941; GOFFART, 1971; MOURA 

FILHO et al., 1983; FADDA, 1990; LUCENA et al., 1996; SILVA, 1996; SILVA, 

1999; DUARTE et al., 2003; AMORIM, 2006)  sugere-se que existe um ciclo de 
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atividade-repouso sem, contudo, chegar-se a um consenso quanto à 

periodicidade de sua expressão. 

O primeiro etograma da preguiça foi construído por Fadda (1990) tanto 

em cativeiro, quanto em habitat, o que serviu de base para estudos posteriores, 

realizados por Silva (1999) e Duarte (2000). No presente estudo, a construção 

do etograma da preguiça baseou-se em observações do comportamento do 

animal durante sua permanência na SE para aclimatização ao ambiente, 

considerando o definido pelos autores citados, no entanto, algumas definições 

foram revistas ou mesmo modificadas, e dois novos comportamentos foram 

definidos: BEBER ÁGUA e PROCURAR PELO ESCURO. 

Os comportamentos identificados foram agrupados em motivacionais, de 

atividade e de repouso (AMORIM, 2006), o que permitiu a análise mais 

criteriosa de características específicas relativas a cada comportamento ou 

grupo de comportamentos. 

A quantificação de ocorrência dos comportamentos da preguiça, 

Bradypus variegatus, em cativeiro somente é citada por dois autores, Silva 

(1999) e Duarte (2000). Os valores obtidos no presente estudo diferem dos 

descritos, sendo a ocorrência de atos comportamentais descrita por Silva 

(1999) a mais próxima. Esta diferença também é influenciada pela modificação 

das definições dos comportamentos, realizada a partir da observação do 

animal em cativeiro durante o experimento piloto, realizado previamente com 

um animal na SE. 

Os comportamentos motivacionais (BEBER ÁGUA, ALIMENTAR, 

DEFECAR e URINAR), que definem, basicamente, necessidades de 

manutenção do animal, foram responsáveis por 4,5% das ocorrências do 

registro comportamental neste estudo (n = 3284 ocorrências). 

Em relação aos nossos dados, nos estudos de Silva (1999), encontra-se 

relação com os comportamentos ALIMENTAR, definidos por este como 

“comer”, e DEFECAR, enquanto, no estudo de Duarte (2000), apenas com o 

primeiro comportamento. A ocorrência do comportamento ALIMENTAR foi 

menor (3,8% dos comportamentos motivacionais) em relação a ambos os 

estudos (5% e 7%, respectivamente), no entanto, isto pode ser uma 
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conseqüência do tempo de estudo, menor que o de Silva (1999) e maior que o 

de Duarte (2000). 

Dentre os comportamentos motivacionais, o comportamento 

ALIMENTAR foi o único a apresentar ritmicidade circadiana, com um período 

médio de 1523min, e acrofases ocorrendo, predominantemente, entre às 

12:40h e às 15:40h, o que pode estar vinculado ao horário de oferta de folhas 

(12:00h), haja vista sua preferência por folhas frescas para a alimentação 

(GOFFART, 1971; DUARTE, 2000). 

A manutenção de luminosidade constante causou um desvio consistente 

do início dos surtos do comportamento ALIMENTAR para esquerda em dois 

(PG18 e PG19) dos quatro animais estudados. No entanto, nos outros animais 

(PG17 e PG20), embora o desvio inicial dos surtos do comportamento tenha 

ocorrido no sentido inverso, aparentemente, no final do período de coleta, o 

desvio parece indicar também um avanço de fase, o que somente poderia ser 

confirmado com o aumento da série temporal analisada. 

Os comportamentos de atividade motora expressam os movimentos 

realizados pelo animal (DESLOCAR, COÇAR, MOVIMENTOS CORPORAIS e 

PROCURAR PELO ESCURO) e foram registrados em 26,3% das ocorrências 

totais de comportamentos (n = 3284). Destes, apenas, os comportamentos 

DESLOCAR e MOVIMENTOS CORPORAIS apresentaram ritmicidade 

circadiana, com períodos médios de 1553min e 1463min, respectivamente. 

As acrofases do comportamento DESLOCAR ocorreram tipicamente no 

período em que se daria a transição entre as fases clara e escura do ciclo de 

24 horas (entre 18:00h e às 21:00h), coincidindo com os dados de Silva (1996), 

Silva (1999) e Duarte (2000). 

A análise visual dos actogramas dos comportamentos DESLOCAR 

(figura 4.6) e ALIMENTAR (figura 4.5) define características semelhantes, 

estabelecendo o mesmo padrão de avanço de fase. É interessante observar 

que as ocorrências do comportamento DESLOCAR registradas nos 

actogramas da figura 4.6, quando comparadas com as ocorrências do 

comportamento ALIMENTAR (figura 4.5), parecem sugerir que estes 

comportamentos ocorrem agrupados, em função da necessidade de o animal 

buscar o alimento, quando em cativeiro. 
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Este agrupamento é descrito em outros animais, como hamsters 

(MISTLBERGER et al., 2006), tendo sido anteriormente observado por Silva 

(1999), em preguiças (Bradypus variegatus), sugerindo que o comportamento 

DESLOCAR (por ele denominado “andar lento”) em semicativeiro ocorre 

conjugado ao comportamento ALIMENTAR, no momento em que o animal se 

desloca para buscar o alimento à disposição em outros lugares que não o 

tronco que ocupa. Nos actogramas dos dois comportamentos, observa-se o 

mesmo padrão de desvio para a esquerda nas PG18 e PG19, observado para 

o comportamento ALIMENTAR. 

O comportamento MOVIMENTOS CORPORAIS é o de maior ocorrência 

(45% dos comportamentos de atividade motora) e não define nicho temporal 

para sua ocorrência, aparecendo disperso ao longo do ciclo de 24 horas. 

Os comportamentos de repouso (REPOUSO NO CHÃO, REPOUSO NO 

GALHO e POSTURA HABITUAL) foram os de maior ocorrência entre os 

comportamentos registrados, ocorrendo em 69,2% dos registros (n = 2273). 

Dados estes compatíveis com os obtidos por Silva (1999) e Duarte (2000), que 

encontraram, respectivamente, 54% e 83% de ocorrência de comportamentos 

de repouso em Bradypus variegatus. 

As preferências de repouso dos animais diferiram bastante e esta 

preferência parece ter interferido, também, no padrão do comportamento 

DESLOCAR, embora tenham apresentado ritmos estatisticamente significativos 

e diferentes entre si. Os comportamentos REPOUSO NO CHÃO e REPOUSO 

NO GALHO exibiram, respectivamente, ritmos com períodos médios de 

1553min e 1568min (±26h) e o comportamento POSTURA HABITUAL exibiu 

um período médio de 1448min (±24h), com as mais elevadas porcentagens 

rítmicas dentre os comportamentos estudados (tabela 4.11), ficando claro que 

estas porcentagens foram influenciadas pela preferência do local de repouso 

do animal estudado. 

A análise visual dos actogramas dos comportamentos REPOUSO NO 

CHÃO e REPOUSO NO GALHO (figuras 4.8 e 4.9) para o animal PG17, 

mostra que este animal alternou seu repouso de forma bastante consistente 

entre o chão, nos primeiros dias de observação, e o galho, no final do período 

de registro. E, quando se considera o agrupamento DESLOCAR-ALIMENTAR, 
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percebe-se que os surtos do comportamento ALIMENTAR reduziram no 

período em que este animal subiu no galho, o que ocorreu concomitantemente 

ao espaçamento entre os surtos do comportamento DESLOCAR, mesmo que 

as folhas estivessem disponíveis no chão, abaixo do tronco, na SE. 

Em cativeiro, o animal tem preferência por repousar no chão adotando a 

postura habitual (GOFFART, 1971; AMORIM, 2006). Embora nossas 

observações permitam um agrupamento entre os comportamentos, a 

ocorrência do comportamento POSTURA HABITUAL é 50% menor que a do 

comportamento REPOUSO NO CHÃO. Esta característica pode estar 

relacionada às condições da SE, uma vez que a preguiça é um animal 

arborícola, que prefere estar na copa das árvores, tanto para evitar o contato 

com seus predadores (GOFFART, 1971; SILVA, 1999; CHIARELLO, 1999;), 

quanto para regular a temperatura corporal, pela exposição ao sol 

(MONTGOMERY E SUNQUIST, 1978). 

Em mamíferos tanto a ingestão quanto a digestão de alimentos está 

associada a uma gama de alterações fisiológicas, além das que ocorrem no 

trato gastrintestinal (BLOOM et al., 1975). As alterações cardiovasculares 

agudas são inquestionáveis e vêm sendo demonstradas em vários mamíferos, 

incluindo flutuações na função endócrina, no sistema cardiovascular e no 

balanço eletrolítico (ENDO et al., 2002). 

Os mecanismos que desencadeiam estas respostas não estão 

completamente elucidados, mas podem estar relacionados a alterações 

comportamentais e modificações circadianas das variáveis cardiovasculares 

(VAN DEN BUUSE, 1997). A alimentação pode arrastar os ritmos circadianos e 

as interações destes ritmos com o ciclo CE (FERNÁNDEZ DE MIGUEL e 

ARÉCHIGA, 1994). 

Vários autores citam elevações consistentes no débito cardíaco, PA, FC 

e fluxos regionais durante e após a alimentação em várias espécies animais 

(VATNER et al., 1974; MATSUKAWA e NINOMIYA, 1987; LANGILLE et al., 

1989; COHEN et al., 1998; VAN DEN BUUSE, 1999; HYDBRING et al., 1999; 

WILLIAMS et al., 2000; MISTLBERGER et al., 2006). Em preguiças, Bradypus 

variegatus, Duarte et al. (2004) descrevem que a alimentação e o 

deslocamento promovem elevações consistentes da PA e da FC. 
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Os aumentos na PAM e na FC em Bradypus variegatus decorrentes do 

comportamento ALIMENTAR foram de 41% e 14% (tabela 4.12), 

respectivamente, evidenciando que a PAM se eleva mais que a FC, 

semelhante ao comportamento observado em gatos (MATSUKAWA e 

NINOMIYA, 1987), cordeiros (LANGILLE et al., 1989) e coelhos (VAN DEN 

BUUSE e MALPAS, 1997). 

Nas nossas observações, quando se consideraram os surtos do 

comportamento ALIMENTAR que ocorreram continuamente, ou seja, por mais 

de 15 minutos, a quantidade média de surtos registrados diminuiu de 126 

ocorrências para 47, as quais se distribuíram ao longo de todo o período de 24 

horas, não havendo diferença entre os períodos compreendidos entre às 6:00h 

e às 18:00h ou entre às 18:00h e às 6:00h, os quais corresponderiam aos 

horários em que o animal estaria submetido às fases clara e escura do ciclo de 

24 horas, respectivamente. 

Diferente do que aconteceu, quando o animal foi submetido a ciclos CE 

(DUARTE, 2000), as acrofases dos surtos comportamentais sofreram uma 

antecipação, deslocando-se para a faixa entre às 12:00h e às 14:00h, o que, 

como já foi citado, pode ter ocorrido em função do horário de oferta do alimento 

(12:00h). Em gatos, Matsukawa e Ninomiya (1987) observaram que em 93% 

das apresentações do alimento o ato alimentar era disparado, enquanto, em 

roedores, Mistlberger et al. (2006) somente observaram este comportamento 

decorrente da apresentação do alimento, quando os animais foram submetidos 

a jejum. 

Embora os animais tivessem folhas de embaúba ad libitum, a 

substituição de folhas por outras mais novas e frescas pode ter influenciado o 

aparecimento do comportamento ALIMENTAR, haja vista a preferência do 

animal por folhas mais frescas e tenras (GOFFART, 1971; DUARTE, 2000). No 

entanto, não era o objetivo deste estudo avaliar se a apresentação do alimento 

desencadeava outros comportamentos como deslocamento e a alimentação. 

Assim, não se pode descartar a hipótese da coexistência de ritmos 

relacionados à alimentação, os quais permanecem agrupados em fase com as 

condições de luminosidade e a influência da condição CC sobre estes ritmos. 
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Van den Buuse e Malpas (1997) e Van den Buuse (1999) afirmam que a 

disponibilidade de alimento causa grandes modificações nos ritmos circadianos 

do comportamento, dos níveis de substâncias neuroativas circulantes e da taxa 

metabólica, sobrepujando, inclusive às alterações arrastadas pelo ciclo CE, 

sugerindo que, quando a alimentação é disponibilizada ad libitum do animal, 

abole diferenças entre os níveis pressóricos e da FC das fases clara e escura 

do ciclo de 24 horas, promovendo elevações notáveis desta variável durante a 

oferta alimentar. 

Neste estudo as modificações da PA não foram observadas quando 

ocorreu a substituição das folhas disponíveis à alimentação do animal, ou seja, 

quando da apresentação do alimento. Não se observando qualquer reação 

motora (movimentos, deslocamentos, preparação de bote) ou fisiológica 

(elevação da PA e/ou da FC) à presença do pesquisador durante a realização 

do procedimento. 

A modificação nos níveis pressóricos e na FC durante a alimentação é 

atribuída ao SNA e a modificações da atividade simpática renal, as quais estão 

presentes em várias espécies animais, inclusive no homem (MATSUKAWA e 

NINOMIYA, 1987; LANGILLE et al., 1989; ENDO et al., 2002). O aumento da 

FC não é reflexo à elevação da PA ou à ingestão do alimento, mas decorre da 

ativação do SNS para o coração (MATSUKAWA e NINOMIYA, 1985), enquanto 

que a resposta pressora parece estar relacionada à modificação de perfusão 

sangüínea de várias regiões, como a circulação nos membros, nos rins, na 

adrenal e na glândula tireóide, além do trato gastrintestinal (LANGILLE et al., 

1989). 

Outros autores (HYDBRINGE et al., 1989; COHEN et al., 1998 ; ENDO 

et al., 2002) relacionam, ainda, as alterações da PA à estimulação das 

superfícies oral e/ou lingual e da região de orofaringe, as quais seriam ativadas 

pelo SNA, no entanto, possuiriam um componente tardio que poderia estar 

relacionado a quatro outros fatores: esforço alimentar, deglutição, volume de 

alimento tomado e ao processamento de nutrientes ingeridos. 

Segundo Bloom et al. (1975), não há aumento significativo da secreção 

de catecolaminas pela medula adrenal, sugerindo que algum mecanismo 

neural está envolvido. Para Endo et al. (2002), esta resposta consiste de “sinais 
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vasoconstritores para os vasos da musculatura e pode estar sob controle 

barorreflexo, uma vez que há uma relação inversa entre as alterações da PA e 

atividade simpática muscular”, a qual já foi demonstrada em mamíferos, como 

ratos, cabras, cães e no próprio homem. 

Desta forma, podemos interpretar que a resposta pressora inicial é 

mediada pelo SNA e aparece imediatamente após o início do ato alimentar, no 

entanto, sua manutenção parece estar relacionada a mecanismos reflexos. 

Na preguiça, Bradypus variegatus, a resposta pressora ao ato alimentar 

ocorre de modo sustentado durante quase todo o período em que o animal 

exibe o comportamento, podendo ou não apresentar um súbito aumento da PA 

imediatamente após seu início. 

Duarte (2000) relata a presença de salivação durante o ato alimentar. 

Em nosso estudo a presença de salivação não pode ser observada de forma 

consistente, pois, durante vários surtos do comportamento ALIMENTAR, o 

animal se encontrava sob a folhagem, impedindo a observação direta de sua 

boca. Contudo, tipicamente, durante os episódios alimentares, observava-se 

que o animal direcionava as folhas à boca, despendia parte do tempo 

cheirando-as, para, em seguida, mascar toda sua borda e, após “amaciá-la”, 

ingeri-la por completo, mascando-a desde a ponta até o talo. Em alguns 

episódios, onde se conseguiu visualizar nitidamente sua boca, podia-se 

observar abundância de saliva, entretanto, este dado não foi considerado haja 

vista o protocolo de observação adotado. 

Os vários autores (LUEDERWALDT, 1918; BRITTON, 1941; SUNQUIST 

e MONTGOMERY, 1973; MOURA FILHO et al., 1983; LUCENA et al., 1996; 

DUARTE et al., 2003 e 2004) que estudaram ritmos biológicos e 

comportamentais em preguiças Bradypus variegatus não chegam a um 

consenso quanto ao padrão rítmico de atividade e repouso, e, segundo 

Montgomery e Sunquist (1973), estes animais não possuem padrão cíclico, 

podendo apresentar atividade tanto durante a fase clara quanto durante a fase 

escura, embora, Silva (1999) e Lucena et al. (1996) tenham observado redução 

da atividade no final da fase escura. 

Em preguiças, Bradypus variegatus, o comportamento ALIMENTAR 

distribuiu-se durante todo o ciclo de 24 horas, semelhante ao descrito por 
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Duarte (2000), que as submeteu a ciclos CE (12h:12h), tendo sido observado 

em 29% dos registros comportamentais de atividade do animal, com tempo 

médio de duração de 44±7min. Estes percentuais são mais elevados que os 

descritos para a preguiça em cativeiro por Silva (1999) e Duarte (2000), o que 

pode ser justificado pela metodologia adotada para o registro comportamental. 

O comportamento DESLOCAR, no presente estudo, ocorreu disperso 

em todo o ciclo de 24 horas. Contudo, quando se consideram os horários que 

corresponderiam às fases clara e escura do ciclo, o animal exibiu surtos mais 

longos de atividade motora no período entre às 18:00h e as 6:00h, com tempo 

médio de 67±9min, coincidindo, portanto, com o afirmado por Silva (1996), 

Duarte (2000) e Amorim (2006), de que estes animais apresentam-se mais 

ativos na fase escura do ciclo. 

A interação entre atividade motora e os níveis pressóricos e de FC é 

descrito por vários pesquisadores em roedores (BÜTTNER e WOLLNIK, 1982; 

SCHERRER et al., 1990; REFINETTI e MENAKER, 1993; VAN DEN BUUSE, 

1994 e 1999; JANSSEN et al., 2000), gatos (SADAMOTO e MATSUKAWA, 

1997) e humanos (ABITOL et al., 1997; SINGH et al., 2003; SEKI et al., 2005), 

nos quais o aumento da atividade dispara aumentos da PA e o repouso ou o 

sono favorecem sua redução. 

Silva (1996), estudando a variabilidade da FC em preguiças, demonstrou 

que os níveis de FC são mais elevados no início da fase escura, 

acompanhando o aumento da atividade motora destes animais. Duarte et al. 

(2004) definiram que em preguiças, a atividade motora eleva a PA e FC 

significativamente, em relação aos níveis de repouso, sendo esta elevação 

menor que a elevação promovida pela alimentação. Os dados do presente 

estudo mostraram um aumento de 33% e 8% na PAM e na FC, 

respectivamente, corroborando estas informações. 

Sadamoto e Matsukawa (1997), Matsukawa et al. (1998) afirmam que 

ocorre aumento da atividade simpática e redução da atividade parassimpática 

concomitantemente ao aumento da PA e da FC, em humanos e em outras 

espécies animais. Scherrer et al. (1990) afirmam que estes ajustes 

autonômicos são desencadeados tanto por um drive neural associado ao 

esforço motor voluntário, quanto por um reflexo periférico decorrente da 
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estimulação mecânica e química de aferências sensitivas do músculo 

esquelético. 

Quando as aferências barorreceptoras estão intactas, a atividade motora 

causa pequenas elevações transitórias da PA e da FC acima dos níveis basais, 

enquanto a denervação sino-aórtica promove queda destas variáveis abaixo 

dos níveis basais, o que é observado em deslocamentos maiores ou durante a 

execução de pequenos movimentos de cabeça (ALEXANDER e DeCUIR, 

1966; LUDBROOK e GRAHAM, 1985; LUDBROOK e POTONIK, 1986). 

Quando o animal está inativo, os barorreceptores exercem uma 

influência tônica reflexa com efeito depressor sobre a PA (LUDBROOK e 

POTONIK, 1986). Assim, a elevação decorrente do início da atividade motora 

poderia desencadear a ação barorreflexa, que poderia modular ou tamponar 

estes aumentos da PA retornando-a aos níveis basais. 

Em preguiças, no entanto, embora ocorra uma elevação dos níveis 

pressóricos e da FC após o início da atividade motora, não se observa o 

retorno da PA aos níveis pré-atividade motora, até próximo do final do ato. 

Para Matsukawa et al. (1998), a atividade locomotora promove 

alterações cardiorrespiratórias e de atividade simpática para o rim, as quais 

acontecem em paralelo, e Scherrer et al. (1990) levantam a hipótese de que a 

alteração da estimulação inibitória dos aferentes cardiopulmonares promoveria 

um aumento da pressão venosa central, levando ao conseqüente aumento do 

DC e, por conseguinte, da PA. 

Os aumentos na PA durante a contração muscular visam a correção da 

baixa perfusão e da acidose, decorrente do acúmulo de íons H+, 

principalmente, durante a contração estática. Embora, não se tenha 

caracterizado, neste estudo, a postura de alimentação da preguiça no momento 

do processo alimentar, uma vez que não era o objetivo inicial estabelecer esta 

correlação, sabe-se que a preguiça é um animal que pode se alimentar em 

qualquer postura, pendurada no galho, inclusive, valendo-se da amplitude dos 

movimentos de cabeça, que podem atingir até aproximadamente 180º 

(GOFFART, 1971). 

Neste contexto, a investigação em Bradypus variegatus de fatores 

relacionados às modificações hormonais, às vias de ação, às interações 
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fisiológicas e comportamentais, ao tempo de ativação e à sincronização, ao 

arrastamento e ao mascaramento das respostas cardiovasculares durante os 

processos alimentar e de atividade motora merecem atenção especial dos 

pesquisadores. 

Nossos resultados corroboram a hipótese de que diferentes interações 

fisiológicas coordenam a ritmicidade da PA, da FC e dos comportamentos. A 

compreensão da dinâmica dos comportamentos em preguiças, Bradypus 

variegatus, abre uma nova fronteira de estudo, a qual se configura em um 

grande desafio. 

Estudos cronobiológicos em preguiças (Bradypus variegatus) devem ser 

realizados em populações maiores, que permitam definições mais precisas de 

seu comportamento e sua fisiologia em cativeiro e em seu habitat.  
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6 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste estudo nos permitem concluir que, em 

Bradypus variegatus: 

1. Os componentes do ECG são compatíveis morfológica e eletricamente aos 

descritos na literatura para outros vertebrados de mesmo porte ou faixa de 

variação de FC, com tempo de despolarização atrial menor e de 

despolarização e repolarização ventricular maior que o da maioria dos 

mamíferos de mesmo porte; 

2. Os eixos elétricos cardíacos instantâneos (ÂP, ÂQRS e ÂT) sugerem que, 

quando o animal está na postura habitual, seu coração ocupa uma posição 

semi-horizontalizada; 

3. O ritmo endógeno da PAM em condições de livre-curso, induzida pela 

condição de CC, é circadiano, no entanto, maior que 24 horas. Enquanto, o 

da FC nas mesmas condições é circadiano, mas ligeiramente menor que 

24h; 

4. A indução do livre-curso pela condição CC mantém a ritmicidade circadiana 

de expressão dos ritmos dos comportamentos motivacionais, de atividade 

motora e de repouso. No entanto, esta ritmicidade circadiana é 

estatisticamente significativa para o comportamento ALIMENTAR, os 

comportamentos DESLOCAR e MOVIMENTOS CORPORAIS e todos 

comportamentos de repouso definidos neste estudo. Todos se expressando 

com períodos maiores que 24h; 

5. O comportamento motivacional ALIMENTAR eleva significativamente a PA 

e a FC e aparentemente se agrupa ao comportamento de atividade motora 

DESLOCAR, ocorrendo disperso ao longo do período de 24h, com 

acrofases tipicamente acontecendo após a oferta da alimentação, entre às 

12:00h e às 15:00h; 

6. O comportamento de atividade motora DESLOCAR, cujas acrofases 

situaram-se, preferencialmente, após o momento em que ocorreria a 

transição das fases clara e escura, também promove um aumento 

significativo da PA e da FC, o qual se mantém até próximo do final do 

comportamento. 
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ANEXO A – Tabela utilizada para a coleta dos dados de comportamento. 
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 ANEXO B – Tabelas de parâmetros COSINOR, ocorrência de 
comportamentos, pressões arteriais sistólica, diastólica e média e 
freqüência cardíaca por ciclo. 
 
 
TABELA B.1 – Parâmetros do COSINOR ajustados ao ritmo de 24 horas para as 
pressões arteriais sistólica (PAS), diastólica (PAD), média (PAM) e freqüência cardíaca 
(FC) em preguiças, B.variegatus, não anestesiadas, submetidas a claro constante. 
ANIMAL PARÂMETRO PAM FC 

MESOR 76±2,0 114±4,7 
AMPLITUDE 2±0,0 17±8,3 
ACROFASE 21h28±0h00 15h06±1h55 

C
IC

L
O

 1
 

% RÍTMICA 98 96 
MESOR 89±1,7 109±3,7 
AMPLITUDE 12±2,0 29±6,5 
ACROFASE 19h21±0h58 21h36±0h52 

C
IC

L
O

 2
 

% RÍTMICA 99 97 
MESOR 85±2,3 105±2,7 
AMPLITUDE 7±4,0 2±0,0 
ACROFASE 2h47±2h33 20h45±0h00 

C
IC

L
O

 3
 

% RÍTMICA 98 98 
MESOR 78±2,3 109±3,7 
AMPLITUDE 4±4,1 15±6,5 
ACROFASE 22h34±4h35 11h28±1h43 

P
G

17
 

C
IC

L
O

 4
 

% RÍTMICA 98 97 
MESOR 93±2,6 115±3,3 
AMPLITUDE 11±4,7 14±5,2 
ACROFASE 12h23±1h37 16h30±1h36 

C
IC

L
O

 1
 

% RÍTMICA 98 98 
MESOR 85±1,5 98±2,7 
AMPLITUDE 10±2,7 29±4,9 
ACROFASE 17h36±1h07 21h03±0h39 

C
IC

L
O

 2
 

% RÍTMICA 99 98 
MESOR 86±1,5 95±1,7 
AMPLITUDE 9±2,7 25±4,9 
ACROFASE 18h56±1h00 22h03±1h39 

P
G

18
 

C
IC

L
O

 3
 

% RÍTMICA 98 98 
MESOR 103±2,3 97±0,7 
AMPLITUDE 11±4,1 4±1,1 
ACROFASE 7h15±1h24 1h59±1h05 

C
IC

L
O

 1
 

% RÍTMICA 98 99 
MESOR 108±1,9 115±3,1 
AMPLITUDE 20±3,4 17±5,4 
ACROFASE 16h21±0h39 18h23±1h14 

C
IC

L
O

 2
 

% RÍTMICA 99 98 
MESOR 115±3,5 111±2,4 
AMPLITUDE 3±0,0 6±4,2 
ACROFASE 4h57±0,0 22h59±3h02 

P
G

19
 

C
IC

L
O

 3
 

% RÍTMICA 99 98 
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MESOR 119±2,2 60±1,5 

AMPLITUDE 6,56±3,81 13,07±2,59 

ACROFASE 20:23h±2:22h 5:57h±0:46h 

C
IC

L
O

 1
 

% RÍTMICA 99 99 

MESOR 105±1,3 68±1,5 

AMPLITUDE 11,13±2,23 14,55±2,63 
ACROFASE 7:24h±0:46h 9:47h±0:42h 

C
IC

L
O

 2
 

% RÍTMICA 99 98 

MESOR 109±1,3 83±2,1 

AMPLITUDE 11,08±2,26 5,37±3,71 
ACROFASE 9:42h±0:47 11:11h±2:54h 

C
IC

L
O

 3
 

% RÍTMICA 99 96 

MESOR 111±1,6 88±2,5 

AMPLITUDE 9,61±2,79 3,76±0,00 
ACROFASE 10:29h±1:07 16:44h±0:00h 

C
IC

L
O

 4
 

% RÍTMICA 99 96 

MESOR 107±1,9 96±1,9 

AMPLITUDE 8,31±3,32 4,50±3,43 
ACROFASE 8:08h±1:36 9:09h±3:22h 

P
G

20
 

C
IC

L
O

 5
 

% RÍTMICA 99 99 
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TABELA B.2 – Ocorrência de comportamentos em preguiças (Bradypus variegatus), 
durante observação contínua, em animais submetidos à condição claro constante, após 
indução de livre-curso. Os valores entre parênteses mostram as porcentagens de 
ocorrência em relação ao total de comportamento. 

ANIMAL 
COMPORT. PG17 PG18 PG19 PG20 TOTAL 

BEBER 
0 

(0) 
0 

(0) 
2 

(100) 
0 

(0) 
2 

(0,1) 

ALIMENTAR 37 
(29,4) 

20 
(15,9) 

44 
(34,9) 

25 
(19,8) 

126 
(3,8) 

DEFECAR 6 
(37,5) 

7 
(43,7) 

2 
(12,5) 

1 
(6,3) 

16 
(0,5) 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

A
IS

 

URINAR 1 
(25) 

1 
(25) 

0 
(0) 

2 
(50) 

4 
(0,1) 

DESLOCAR 74 
(28,1) 

60 
(22,8) 

22 
(8,4) 

107 
(40,7) 

263 
(8,0) 

COÇAR 3 
(2,3) 

5 
(3,9) 

41 
(31,8) 

80 
(62) 

129 
(3,9) 

MOVIMENTOS 
CORPORAIS 

39 
(10,1) 

103 
(26,8) 

128 
(33,2) 

115 
(29,9) 

385 
(11,7) 

D
E

 A
T

IV
ID

A
D

E
 

PROCURAR 
PELO ESCURO 

3 
(3,5) 

14 
(16,3) 

48 
(55,8) 

21 
(24,4) 

86 
(2,6) 

POSIÇÃO 
HABITUAL 

233 
(31,5) 

177 
(23,9) 

197 
(26,6) 

133 
(18) 

740 
(22,5) 

REPOUSO NO 
CHÃO 

155 
(11,9) 

374 
(28,8) 

422 
(32,5) 

349 
(26,8) 

1300 
(39,6) 

D
E

 R
E

P
O

U
S

O
 

REPOUSO NO 
GALHO 

194 
(83,3) 

21 
(9) 

6 
(2,6) 

12 
(5,2) 

233 
(7,1) 

TOTAL 745 
(22,7) 

782 
(23,8) 

912 
(27,8) 

845 
(25,7) 

3284 
(100) 
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TABELA B.3 – Valores médios das pressões arteriais sistólica (PAS), diastólica (PAD), 
média (PAM) e freqüência cardíaca (FC) obtidas por telemetria em preguiças, 
B.variegatus, não anestesiadas, submetidas a claro constante. 

ANIMAL CICLOS 
(24h) 

PAS 
(mmHg) 

PAD 
(mmHg) 

PAM 
(mmHg) 

FC 
(bpm) 

1 93±12 68±9 76±10 115±26 

2 99±12 72±12 81±12 109±27 

3 102±15 77±11 85±12 106±14 
PG17 

4 94±14 70±11 78±12 109±21 

1 110±18 85±14 93±15 115±19 

2 100±11 78±10 85±10 99±25 PG18 

3 101±11 76±10 86±10 98±25 

1 133±19 88±11 103±14 97±4 

2 136±21 95±16 109±17 115±19 PG19 

3 149±17 99±12 116±12 111±12 

1 145±15 106±12 119±11 61±12 

2 135±13 90±8 105±9 64±12 

3 134±17 92±12 106±12 74±16 

4 144±17 100±13 114±13 79±19 

PG20 

5 132±14 95±10 107±11 97±10 

X±DP 121±21 86±12 98±15 97±19 
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ANEXO C – Actogramas e formas de onda dos comportamentos 
motivacionais (URINAR, BEBER e DEFECAR) e de atividade motora 
(PROCURAR PELO ESCURO e COÇAR) da preguiça, Bradypus variegatus 
em cativeiro, submetida à condição CC, que não exibiram ritmicidade 
circadiana estatisticamente significativa. As linhas horizontais 
correspondem à plotagem de dois ciclos consecutivos e a escala lateral 
esquerda indica o período de observação. 
 

COMPORTAMENTOS MOTIVACIONAIS 
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COMPORTAMENTOS DE ATIVIDADE MOTORA 
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