






Será o sonho um “cálice sagrado”
para compreender a consciência?

Sigmund Freud



3,6 bilhões de anos atrás



360 milhões de anos atrás
Sono de ondas lentas



160 milhões de anos atrás
Sono REM



100 mil anos atrás
Ferramentas e arte



Sonhos
Noturnos

Sonhos
Diurnos



6 mil anos atrás





     Ramón y Cajal

A neurociência no começo do século 20



Sonhos contêm restos diurnos

Desejos são o motor dos sonhos

Sonhos são conglomerados de formações psíquicas

Sonhos são o caminho real para o inconsciente

Sigmund Freud A Interpretação dos Sonhos



Jenkins & Dallenbach (1924) Am. J. of Psychol. 35:605-612

O sono favorece a consolidação de memórias



Em meados da década de 1990…

Sono e memória são relacionados?

Controvérsia : Vertes & Siegel versus Carlyle-Smith & Stickgold



Privação de sono e estresse podem ser dissociados

Stickgold et al. (2000)

Ambas as fases de sono contribuem para o aprendizado



Quais são os mecanismos?



A teoria do traço dual de memória 
 Donald Hebb (1949) A Organização do Comportamento

Evento 
interessante!

Reverberação 
neuronal

Mudança
estrutural 



Dave & Margoliash (2000) Science 290:812-
816 



Dave & Margoliash (2000) Science 290:812-
816 



Dave & Margoliash (2000) Science 290:812-
816 

Canto



Dave & Margoliash (2000) Science 290:812-
816 

 Sono  

Canto

Dave AS, Margoliash D. Song replay during sleep and computational rules for 
sensorimotor vocal learning. Science 290: 812–816, 2000.



Registros extracelulares com múltiplos eletrodos



Pós-ExposiçãoPre-Exposição Exposição



Louie & Wilson (2001) Neuron 29:145-56

Ribeiro et al. (2004) PLoS Biol. 2: 126-137



Ribeiro et al. (2007) Frontiers in Neuroscience 1(1) 43-55



Scoville and Milner (1957) J. Neurol. Neurosurg. Psych. 20: 11-21

Memórias dependentes do hipocampo se corticalizam com o tempo



Em meados da década de 1990…

O sono reduz a expressão cerebral de genes imediato s?

O sono como estado de renormalização sináptica
Tononi &Cirelli



ZIF-268





Ribeiro et al. (1999) Learn.Mem. 6: 500-508

Vigília Sono de 
ondas lentas

Sono
REM

Ribeiro et al. (1999) Learn.Mem. 6: 500-508



Ribeiro et al. (2002) J. Neurosci. 22:10914-10923



Scoville and Milner (1957) J. Neurol. Neurosurg. Psych. 20: 11-21

Memórias dependentes do hipocampo se corticalizam com o tempo
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Wilfredo Blanco, Ph.D.
Universidade Estadual

do Rio Grande do Norte (UERN)

Dinâmica de padrões sinápticos através do ciclo son o-vigília: 
renormalização versus restruturação numa rede compu tacional 

alimentada com potenciais de ação hipocampais.

Wilfredo Blanco, Ana M.G. Guerreiro , Adrião D. D. Neto, Sidarta Ribeiro 
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Dados de entrada na rede artificial:

Potenciais de ação com distribuição temporal aleató ria

Renormalização proporcional à taxa de disparo
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Com potenciação (LTP) 
Sincronia  durante o sono de ondas lentas

Com potenciação (LTP) 
Trajetórias sinápticas durante transição entre

sono de ondas lentas e sono REM

Sem potenciação (LTP) 

Dados reais
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Com potenciação
Sincronia 

Sono ondas lentas

Com potenciação
Trajetórias sinápticas

Sono ondas lentas
e REM

Sem potenciação











A lesão de circuitos de recompensa dopaminérgicos
abole o sonho mas não o sono REM

Solms (2000) Dreaming and REM sleep are controlled by different brain mechanisms
 Behavioral and Brain Sciences 23 (6): 843-850







Para quê sonhar?



Revonsuo (2000)
The reinterpretation of dreams: an evolutionary 

hypothesis of the function of dreaming.
Behavioral and Brain Sciences 23 (6): 877-901

O pesadelo como sonho prototípico,
para alertar contra perigos futuros





Mas  o pesadelo de uns pode ser o sonho prazeroso de outros!

Ribeiro & Nicolelis (2006) The evolution of neural systems for sleep and dreaming.
Evolution of Nervous Systems. Org. Jon H. Kaas, 1st ed., Elsevier, v.3, pp 451-464



Wamsley et al. (2010) Current Biology 20, 850–855





I felt a Cleaving in my Mind

As if my Brain had split

I tried to match it - Seam by Seam

But could not make it fit.

The thought behind, I strove to join

Unto the thought before

But Sequence ravelled out of Sound

Like Balls - upon a Floor

Emily Dickinson, Poem 937Emily Dickinson, Poem 937

Sintomas psicóticos podem ser causados por 
esquizofrenia, mania, epilepsia, drogas psicoativas…















Relatos de sonho

têm utilidade clínica quantitativa!



Sonhos contêm restos diurnos

Sonhos reverberam memórias a nível molecular e eletrofisiológico

Desejos são o motor dos sonhos

Sonhos reverberam memórias de forma a simular expectativas

de recompensa e punição mediadas por dopamina

Sonhos são o caminho real para o inconsciente

Sonhos permitem acessar o banco de memórias e suas combinações possíveis, 

revelando a estrutura da mente do sonhador

Sonhos são conglomerados de formações psíquicas

Sonhos são conglomerados de memórias


