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RESUMO 

 

 

Carrara-Nascimento, PF. Efeitos da exposição ao etanol em camundongos adolescentes e 
adultos: comportamentos relacionados à recompensa, sensibilização comportamental e o 
papel dos sistemas dopaminérgico e glutamatérgico. (Tese de Doutorado, 260 folhas). São 
Paulo; Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2011.  
 

 

O uso de drogas de abuso inicia-se principalmente na adolescência, um período em que o 

sistema nervoso central está passando por mudanças maturacionais neuroquímicas e 

neuroanatômicas. Assim, o objetivo desse projeto foi avaliar efeitos comportamentais e 

neuroquímicos da exposição ao etanol em camundongos adolescentes e adultos. O presente 

projeto investigou: o desenvolvimento da sensibilização comportamental ao etanol em 

camundongos adolescentes e adultos; possíveis alterações na sinalização dopaminérgica e 

glutamatérgica no núcleo accumbens e estriado de camundongos sensibilizados ao etanol 

durante a adolescência; participação da via AMPc/PKA na sensibilização comportamental ao 

etanol em camundongos adolescentes e adultos; efeitos reforçadores do etanol em 

camundongos adolescentes e adultos por meio do modelo de auto-administração; efeitos 

reforçadores do etanol utilizando-se o aparelho de preferência condicionada de lugar, que 

possibilita a quantificação do tempo de permanência do animal no ambiente associado aos 

efeitos da droga; efeito de intoxicações crônicas seguidas de abstinência no padrão de 

consumo. 

 

Palavras-chave: Etanol. Adolescentes. Camundongos. Sensibilização Comportamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Carrara-Nascimento, PF. Effects of ethanol exposure in adolescent and adult mice: 
behaviors related to reward, behavioral sensitization and the role of the dopaminergic and 
glutamatergic systems. (Doctorate Thesis 260 pages). São Paulo; Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2011.  
 

 

The use of drugs of abuse begins mainly in adolescence, a period in which the central 

nervous system is undergoing neurochemical and neuroanatomical maturation changes. 

Thus, the aim of this project was to evaluate the behavioral and neurochemical effects of 

ethanol exposure in adolescent and adult mice. The present project investigated: the 

development of behavioral sensitization to ethanol in adolescent and adult mice; possible 

alterations in the dopaminergic and glutamatergic sinaling in the nucleus accumbens and 

striatum of mice sensitized to ethanol during adolescence; participation of the AMPc/PKA 

pathway in the behavioral sensitization to ethanol in adolescent and adult mice; reinforcing 

effects of ethanol in adolescent and adult mice in a model of self-administration; reinforcing 

effects of ethanol in a model of conditioned place preference, that allows the quantification 

of the animal time spent in the environment associated with the drug effects;  effect of 

chronic intoxication followed by withdrawal in the consumption pattern. 

 

Key words: Ethanol. Adolescents. Mice. Behavioral Sensitization. 
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AMPc   Adenosina 3',5'-monofosfato cíclico  

CPF   Córtex pré-frontal  

CREB   Fator de transcrição regulado pelo AMPc 

DA   Neurotransmissor dopamina; relacionado ao sistema dopaminérgico 

DOPAC  Ácido 3,4-dihidroxifenilacético   

GABA   Neurotransmissor GABA (ácido gama-aminobutírico); relacionado ao sistema 

GABAérgico 

GLU   Neurotransmissor glutamato; relacionado ao sistema glutamatérgico 

5-HT   Neurotransmissor setoronina (5-hidroxi-triptamina); relacionado ao sistema 

serotoninérgico 

HVA   Ácido homovanílico  

NAcc   Núcleo Accumbens 

PKA   Proteína quinase A 

PND  Dia após o nascimento 

SN   Substância Negra ou “Substantia Nigra” 

VTA   Área ventral do tegmento mesencefálico 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Alterações cerebrais no período da adolescência 

 

 

 Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) 2,5 milhões de pessoas 

morrem de conseqüências relacionadas ao consumo de álcool por ano no mundo. 

Os riscos à saúde associados ao abuso do álcool são principalmente a cirrose 

hepática, acidentes de carro, violência doméstica e danos ao feto. O II 

Levantamento sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil, realizado pelo Centro 

Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) em 2006, revelou 

aumento dos dependentes de álcool no país de 11,2% em 2001 para 12,3% em 

2006. Segundo o CEBRID, 48,3% dos adolescentes entre 12 e 17 anos já beberam 

alguma vez na vida. Destes, 14% bebem regularmente e 6,7% são dependentes. O I 

Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo de Álcool na População 

Brasileira (2007) mostrou que indivíduos que fazem uso freqüente de bebidas 

alcoólicas aos 14,6 anos experimentaram o primeiro gole com cerca de 13,9 anos. 

O álcool é uma das primeiras drogas de escolha entre jovens e adolescentes. 

Estudos demonstram que o consumo de álcool por adolescentes pode promover 

anormalidades na estrutura cerebral, déficits na memória e prejudicar o desempenho 

acadêmico (BROWN e TAPERT, 2004; MEDINA et al., 2008; NAGEL et al., 2005; 

ZEIGLER et al., 2005). O uso precoce de álcool resulta em maior probabilidade de 

dependência ao álcool e outras drogas futuramente, na idade adulta (GRANT e 

DAWSON, 1997).  

 A adolescência é o período de maturação entre a infância e a idade adulta 

caracterizada por alterações hormonais que levam à maturação sexual, secreção de 

hormônios relacionados ao estresse, e crescimento considerável (SPEAR e 

VARLINSKAYA, 2010; WITT, 2007). Mudanças hormonais, fisiológicas e neurais são 

semelhantes entre espécies de mamíferos (SPEAR, 2004; 2007). Em ratos, 

considera-se que o período da adolescência está entre o PND (“Post Natal Day” ou 

dia após o nascimento) 28-42; e em humanos, entre 12-20 ou 25 anos (SPEAR, 

2000). 



 O cérebro passa por alterações peculiares na adolescência. Estudos de 

ressonância magnética em humanos mostraram que o córtex e algumas regiões 

subcorticais mudam dramaticamente durante a infância e adolescência (GOGTAY et 

al., 2004; PAUS, 2005; PAUS et al., 2001; SOWEL et al., 2002; 2003a; 2003b). 

Ocorre alteração na densidade de substância branca e substância cinzenta e os 

axônios tornam-se mais mielinizados. Alguns dos circuitos que estão passando por 

modificações são aqueles que modulam a sensibilidade e a motivação por 

reforçadores naturais como estímulo social, novidade e riscos, e que também são 

substratos para reforçadores não naturais como álcool e outras drogas de abuso. 

São essas áreas que recebem eferências dopaminérgicas da VTA (“ventral 

tegmental área” ou área ventral do tegmento mesencefálico) e SN (substância 

negra) – porções do CPF (Córtex Pré-Frontal), NAcc (Núcleo Accumbens), amígdala 

e estriado dorsal. As alterações neurais que ocorrem durante a adolescência estão 

relacionadas à maturação do CPF e suas interconexões com o sistema límbico 

(cingulato, amígdala, hipocampo). O sistema límbico regula a experiência emocional, 

memória e aprendizado emocional. A maturação das conexões entre o CPF, gânglio 

basal e cerebelo é crucial para o desenvolvimento de funções cognitivas mais 

complexas (HEYDER, SUCHAN e DAUM, 2004). 

 

  

1.1.1 Modificações no córtex pré-frontal e sistemas de neurotransmissão 

 

 

Funções executoras são invocadas para promover respostas a um estímulo. 

O lobo executivo frontal recebe aferências de todas as modalidades sensórias, 

integra essas informações com a memória, analisa o benefício do ato e executa o 

comportamento planejado (CREWS e BOETTINGER, 2009). Conexões entre as 

regiões do córtex frontal com as áreas límbicas hipocampo, amigdala e regiões 

estriatais regulam o comportamento relacionado a um objetivo (WINSTANLEY, 

2007). Assim, o indivíduo é capaz de utilizar a experiência passada e conhecimento 

para definir a resposta comportamental futura. O CPF (definido como a região que 

se projeta do tálamo dorso-medial e inclui o CPF dorso-lateral, córtex cingulado 

anterior e córtex órbito frontal) projeta aferências para a VTA e NAcc, importantes 

estruturas da via dopaminérgica mesolímbica, onde a DA (dopamina) executa um 



papel crucial no controle do comportamento. A via DA mesolímbica origina-se na 

VTA e projeta-se para o NAcc e outras estruturas límbicas (KALIVAS, 1993). A 

liberação de DA ocorre em resposta a uma variedade de reforçadores ambientais 

tais como água (CARLEZON e WISE, 1996) comida (DI CHIARA, 1998) e drogas de 

abuso (DI CHIARA, 1997a; 1997b). Concentrações aumentadas de DA estriatal são 

essenciais para denotar o valor destes estímulos reforçadores. O estriado ventral 

(NAcc) é importante para o julgamento, controle do impulso e expressão de 

comportamentos (CREWS e BOETTINGER, 2009).  

A rede neural composta de um “loop” que vai do CPF para o NAcc (através do 

tálamo) e volta para o CPF recebe informações afetivas de estruturas límbicas 

(hipocampo e amígdala) e informação relacionada ao comportamento motivado do 

hipotálamo (ADINOFF, 2004; SWANSON, 2000). O hipocampo representa a 

memória contextual relacionada àquele estímulo e a amígdala fornece informação 

afetiva do estímulo motivacional (BECHARA, 2001; PENNARTZ et al., 1994; 

GROENEWEGEN, WRIGHT e BEIJERGROENEWEGEN, WRIGHT e BEIJER, 

1999). Este sistema codifica comportamentos “apetitivos” (estímulos reforçadores), 

mas possui um sistema de supressão do comportamento para que um dano ao 

indivíduo possa ser evitado. A liberação de DA no NAcc responde à aferência 

glutamatérgica do CPF, regiões límbicas e hipocampo (FINCH, 1996; LAVIN e 

GRACE, 1994). A DA também induz modificações neuroplásticas no NAcc (HYMAN 

e MALENKA, 2001) e tem sido associada ao aprendizado motivacional. No sistema 

de aprendizado motivacional a DA (dopamina) e o GLU (glutamato) são 

neurotransmissores estimulatórios, 5-HT (serotonina) e GABA (ácido gama-amino-

butírico) são supressores – todos atuam neste sistema que envolve o CPF e as vias 

dopaminérgicas mesolímbica / mesocortical para regulação do comportamento. A 

expressão do aspecto estimulatório é maior que a do supressor durante o 

desenvolvimento do adolescente normal e a liberação de DA no NAcc é o principal 

evento neuromodulatório implicado na tradução da motivação em ação 

(CHAMBERS, TAYLOR e POTENZA et al., 2003). 

O volume do CPF começa a declinar na adolescência e completa o processo 

no início da idade adulta (SOWELL et al., 2001; vanVAN EDEN,  KROS E UYLINGS, 

1990). Esta redução está associada com o refinamento dos circuitos neurais e 

conexões. Durante a adolescência, o CPF sofre perda de sinapses glutamatérgicas 

aferentes (HUTTENLOCHER, 1984), enquanto eferências dopaminérgicas e 



serotoninérgicas aumentam e posteriormente declinam (KALSBEEK et al., 1988; 

ROSENBERG e LEWIS, 1994). Essas modificações estão associadas com 

modificações cognitivas e funcionais e com a aquisição de funções executoras 

maduras (inibição da resposta, atenção, memória de trabalho) (CASEY, GIEDD e 

THOMAS, 2000; PAUS, 2005).  

As regiões subcorticais passam por considerável remodelamento durante a 

adolescência (GOGTAY et al., 2004; SOWELL, THOMPSON e TOGA, 2004; TOGA 

e THOMPSON, 2003). Principalmente as conexões com o CPF que incluem a 

amígdala e outras estruturas dopaminérgicas mesocorticolímbicas terminais (SPEAR 

2002; 2007). Aferências dopaminérgicas para o CPF apresentam-se em maior 

quantidade (pico) na adolescência (LEWIS, 1997; SPEAR, 2000). Estudos em 

animais e humanos mostram que receptores dopaminérgicos são superproduzidos 

no desenvolvimento e ocorre decaimento na adolescência, o que sugere 

remodelamento das vias de recompensa (TARAZI e BALDESSARINI, 2000; 

TEICHER, ANDERSEN e HOSTETTER, 1995; TARAZI, TOMASINI e 

BALDESSARINI, 1999). Particularmente no CPF os receptores DA não apresentam 

decaimento até o final da adolescência (TARAZI, TOMASINI e BALDESSARINI, 

1999; ANDERSEN et al., 2000). Os eventos descritos podem alterar o balanço da 

atividade dopaminérgica entre o CPF e estriado ou regiões mesolímbicas terminais, 

resultando em maior predominância da atividade dopaminérgica no CPF no início da 

adolescência.  

No início da adolescência observa-se também um pico de receptores 

glutamatérgicos NMDA, que declina posteriormente (GUILARTE e McGLOTHAN, 

1998; INSEL, MILLER e GELHARD, 1990). Este declínio pode promover perda de 

excitação glutamatérgica no NAcc (FRANTZ e VAN HARTESVELDT, 1999b). 

O neurotransmissor GABA inibe a atividade do Núcleo Accumbens (NAcc) e 

se opõe aos efeitos excitatórios do GLU e da DA (JOHNSON, 2005). Os receptores 

GABAérgicos alcançam níveis maduros na adolescência (NURSE e LACAILLE, 

1999). Aferências GABAérgicas no CPF parecem diminuir ao longo da adolescência 

em humanos (LEWIS, 1997; SPEAR, 2000), após o pico que ocorre na pré-

adolescência. Em ratos, os neurônios GABAérgicos diminuem de tamanho durante a 

adolescência (VINCENT, PABREZA e BENES, 2005). As projeções 5-HT originam-

se no núcleo dorsal da rafe e projetam-se para o CPF, NAcc, hipocampo e regiões 

límbicas (KALIVAS, 1993). As projeções 5-HT têm um papel supressor no sistema 



motivacional, pois a 5-HT inibe e se opõe à atividade DA (relacionada ao 

comportamento impulsivo) (ROBINS e EVERITT, 1999). Assim, enquanto a DA 

promove comportamentos motivados, a 5-HT breca a função estriatal relacionada ao 

comportamento apetitivo. O “turnover” de 5-HT é 4 vezes mais lento no rato 

adolescente em comparação ao rato adulto e mais jovem (TEICHER e ANDERSEN, 

1999) enquanto a quantidade de DA no CPF é 3 vezes maior que a quantidade de 5-

HT (LAMBE, KRIMER e GOLDMAN-RAKIC, 2000). Ratos adolescentes passam por 

significativa redução de sinapses 5-HT (DINOPOULOS, DORI E PARNAVELAS, 

1997).  

Também foram observadas particularidades dos sistemas colinérgico e 

canabinóide durante a adolescência. A inervação colinérgica do CPF aumenta na 

adolescência e posteriormente atinge níveis maduros em ratos (GOULD, WOOLF e 

BUTCHER, 1991) e humanos (KOSTOVIC, 1990). Os sistemas canabinóides, que 

regulam as vias dopaminérgicas mesocortical e estriatal, alcançam maturidade 

funcional durante a adolescência (RODRIGUEZ et al., 1993; FRIDE e 

MECHOULAM, 1996a; 1996b). Receptores canabinóides sofrem um declínio de 50% 

ou mais na capacidade de “binding”, o que poderia influenciar no aprendizado 

motivacional.  

Em suma, durante a adolescência observa-se predominância dos sistemas 

estimulatórios (relacionados à neurotransmissão DA e GLU) sobre os supressores 

(regulados pelos neurotransmissores 5-HT e GABA) do comportamento relacionado 

à resposta a estímulos ambientais. O indivíduo adolescente é mais impulsivo em 

suas respostas a estímulos ambientais e possui menor capacidade de julgamento de 

suas decisões, o que o torna mais vulnerável à experimentação de drogas de abuso 

e conseqüente desenvolvimento de dependência. Um dos objetivos de investigação 

desta tese foi estudar os sistemas de neurotransmissão DA e GLU em resposta ao 

etanol, em adolescentes.  

 

 

1.1.2 Alterações no volume de substância branca e cinzenta 

 

 

 O cérebro humano está em constante transformação ao longo da infância, 

adolescência, idade adulta e envelhecimento. Porém, as mudanças mais intensas 



ocorrem na adolescência (SOWELL et al., 2003a). As modificações compreendem o 

processo de mielinização, redução no número de sinapses no córtex cerebral 

(HUTTENLOCHER e DABHOLKAR 1997; HUTTENLOCHER, 1984; BOURGEOIS, 

GOLDMAN-RAKIC e RAKIC, 1994), modificações nas células da glia, alterações 

vasculares, aumento do calibre do axônio (PAUS, KESHAVAN e GIEDD, 2008; 

PERRIN et al., 2008) e alterações na densidade de substância branca e cinzenta 

(TOGA e THOMPSON, 2003; SOWELL, THOMPSON e TOGA, 2004). A morte 

celular geneticamente programada (apoptose), regional e específica (MARKHAM, 

MORRIS e JURASKA, 2007) e declínios nos níveis de neurogênese (HE e CREWS, 

2007) também colaboram para o declínio da densidade da substância cinzenta e 

perda de conecções sinápticas no córtex durante a adolescência (BOURGEOIS et 

al., 1994). 

 A perda de sinapses é determinada pelo uso. Conexões utilizadas são 

mantidas e fortalecidas, enquanto as que deixam de ser utilizadas são eliminadas. A 

eliminação de sinapses reduz o padrão infantil de processamento (CASEY et al., 

2000; 1998; 1997). 

O pico da densidade de substância cinzenta ocorre na infância, em áreas 

sensório-motoras e posteriormente em áreas de associação de alta ordem, como o 

córtex pré-frontal (SOWELL et al., 2001). A substância cinzenta passa por redução 

não linear (acontece em momentos diferentes em regiões cerebrais diferentes) ao 

longo da infância e adolescência, conforme demonstrado por Gogtay et al. (2004). O 

aumento de substância branca nas primeiras décadas de vida e a remoção de 

conexões sinápticas (“pruning”) explicam esta alteração. A maturação das diversas 

áreas corticais parece seguir a mesma seqüência do desenvolvimento pré-natal. 

Regiões associadas às funções mais primárias, como o córtex motor primário, se 

desenvolvem mais cedo que as envolvidas com tarefas mais complexas e 

integrativas (lobo temporal). A maturação da matéria cinzenta é muito influenciada 

pela experiência; isso torna o cérebro adolescente muito versátil e capaz de realizar 

mudanças de acordo com a demanda ambiental (BLAKEMORE, 2008).  

 O volume de substância branca apresenta um aumento linear durante a 

infância e adolescência, sendo que o volume máximo é alcançado em torno da 

terceira ou quarta década de vida (BARTZOKIS et al.,  2001; SOWELL et al., 2003a). 

A intensa mielinização observada no período da adolescência aumenta 

drasticamente a velocidade dos sinais neurais, o que resulta em maior conectividade 



e integração da circuitaria neural (GIEDD et al. 2009). A mielina não somente 

maximiza a velocidade da transmissão, mas também modula o tempo e sincronia 

dos padrões de disparo neurais que formam redes de transmissão de impulsos 

(FIELDS et al., 2002). A progressiva mielinização promove estabilidade de conexões 

entre neurônios (PERRIN et al., 2009; SOWELL et al., 2001; 2003a; 2003b) e resulta 

em desenvolvimento da matéria branca ao longo da adolescência. Na idade adulta 

acelera o fluxo de informações ao longo dos axônios, o que aumenta a velocidade 

do processamento de informações no cérebro. 

Ao nível celular, essas modificações estão associadas com a superprodução 

de axônios e sinapses no início da puberdade e rápido decaimento ao final da 

adolescência (GIEDD et al., 1999; HUNTTENLOCHER e DE COURTEN, 1987; 

SOWEL et al., 2004). Assim, novas conexões sinápticas são estabelecidas enquanto 

outras são eliminadas. Esses eventos refletem a construção e o refinamento das 

conexões entre neurônios e também com células gliais (FIELDS e STEVENS-

GRAHAM, 2002). A comunicação entre regiões aumenta e o cérebro se torna mais 

integrado e mais complexo. A superprodução de sinapses associada à eliminação 

seletiva promove máxima eficiência. Em conjunto, as alterações maturacionais 

descritas promovem uma nova organização funcional nas funções cerebrais. A 

especialização de funções e maior integração de informações proporciona o 

desenvolvimento bem sucedido das funções cognitiva, motora e sensorial observado 

quando o indivíduo alcança a idade adulta. 

 

 

1.1.3 Características comportamentais do adolescente promovem vulnerabilidade ao 

abuso de álcool e outras drogas 

 

 

O remodelamento cerebral durante a adolescência está associado ao 

desenvolvimento cognitivo e emocional (RUBIA et al., 2006). Nesta idade o indivíduo 

aumenta suas interações sociais, escolhe grupos de amigos, aumenta a busca por 

situações novas e comportamento arriscado (SPEAR, 2007) apresenta níveis mais 

elevados de ansiedade e impulsividade (BLAKEMORE, 2008). Estas adaptações 

comportamentais promovem benefícios como o desenvolvimento de habilidades 

sociais, suporte social (HARRIS, 1995) e o desenvolvimento da capacidade para 



lidar com situações inesperadas e aprender a evitar conseqüências adversas 

(SPEAR, 2000). Embora estes comportamentos característicos da adolescência 

proporcionem amadurecimento ao indivíduo, a busca por novas sensações, 

comportamento arriscado, impulsividade e necessidade de interação social podem 

torná-lo mais vulnerável ao uso de álcool e outras drogas de abuso. Essas 

substâncias sensibilizam os circuitos da recompensa, e causam déficits 

comportamentais e cognitivos. Este é um período crucial em que a exposição ao 

álcool pode causar anormalidades irreversíveis na estrutura cerebral e suas funções 

na idade adulta (GUERRI, BAZINET e RILEY, 2009; PAUS, KESHAVAN e GIEDD, 

2008). Além disso, o córtex pré-frontal, envolvido no julgamento e controle do 

impulso, amadurece tardiamente na adolescência. Se o indivíduo adolescente é 

mais propenso a ignorar as conseqüências negativas de seu comportamento, torna-

se mais vulnerável ao envolvimento com substâncias de abuso (SPEAR e 

VARLINSKAYA, 2010). 

Adolescentes são menos sensíveis que adultos a certos efeitos aversivos do 

álcool: inibição social (VARLINSKAYA e SPEAR, 2002), sedação (DRASKI, BICE E 

DEITRICH, 2001; SILVERI e SPEAR, 1998) e incoordenação motora (WHITE et al., 

2002). Por outro lado, adolescentes são mais sensíveis que adultos a efeitos 

recompensadores do álcool, como facilitação social (SPEAR e VARLINSKAYA, 

2005), auto-medicação - alívio da ansiedade e do estresse (DOREMUS-

FITZWATER, VARLINSKAYA e SPEAR, 2007; VARLINSKAYA e SPEAR, 2007). 

Adolescentes humanos relatam a facilitação social como o efeito mais importante do 

consumo de álcool (BECK, THOMBS e SUMMONS et al., 1993). Além disso, 

adolescentes também experimentam sintomas de abstinência atenuados, incluindo 

redução na ansiedade (VARLINSKAYA e SPEAR, 2004; DOREMUS et al., 2003). 

Por serem menos sensíveis aos efeitos aversivos e mais sensíveis aos efeitos 

recompensadores do álcool, adolescentes são mais vulneráveis ao desenvolvimento 

da dependência. A insensibilidade do adolescente aos efeitos intoxicantes do álcool 

está associada com aumento do consumo e aumento da probabilidade de 

desenvolver dependência. 

Estudos em animais adolescentes descrevem a vulnerabilidade aos danos 

neuronais ocasionados pelo álcool. Animais expostos ao álcool exibem mais déficits 

cognitivos, incluindo disfunções no aprendizado e memória (MARKWIESE et al., 

1998; WHITE e SWARTZWELDER, 2005). Alguns desses déficits ainda 



permanecem na idade adulta em ratos (PASCUAL et al., 2007; SIRCAR e SIRCAR, 

2005). Em cortes de hipocampo de ratos PND30 e PND60, Swartzwelder, Wilson e 

Tayyeb (1995a; b) demonstraram que o álcool atenuou a atividade sináptica 

mediada por receptores NMDA e inibiu a indução de LTP (“Long Term Potentiation”), 

(fenômeno associado ao aprendizado, memória e desenvolvimento de sinapses) em 

maior proporção no hipocampo imaturo que no hipocampo maduro. Em 

concordância com esses dados, ratos adolescentes apresentaram mais danos que 

adultos na aquisição de memória espacial após exposição aguda ao álcool 

(MARKWIESE et al., 1998). Além do hipocampo, mais danos em regiões do córtex 

frontal anterior foram observados em ratos jovens expostos a “binge-drinking” 

(consumo ocasional em altas doses) em comparação a adultos, incluindo o córtex 

olfatório frontal e piriforme (CREWS et al., 2000). A exposição intermitente ao álcool 

reduz os níveis de receptores dopaminérgicos D2 e a fosforilação de receptores 

NMDA-2B em diversas áreas cerebrais, incluindo o CPF e o hipocampo de animais 

adolescentes; no cérebro adulto não foram observados efeitos significativos. A 

administração intermitente de álcool também promove aumento dos níveis de DA no 

septo do NAcc em ratos adolescentes e adultos, mas os níveis de DA são ainda 

mais elevados em ratos adolescentes (PASCUAL et al., 2009). Os níveis elevados 

de DA observados em ratos tratados com álcool durante a adolescência continuam 

elevados na idade adulta (BADANICH, MALDONADO e KIRSTEIN, 2007). E ainda a 

administração intermitente de álcool (PND30-45) aumenta a morte neural no 

hipocampo e CPF; os animais apresentam déficits comportamentais e cognitivos ao 

final do tratamento e na idade adulta (PASCUAL et al., 2007).  

Durante a adolescência os sistemas de aprendizado e memória também 

estão passando pelo processo de maturação. Enquanto déficits na memória e 

aprendizado estão associados com perda de função devido a dano ou idade, o uso 

prolongado de drogas de abuso está associado com o problema oposto, 

conceitualizado como aprendizado aberrante ou “over-learning” (HYMAN, 2005). 

Associações aprendidas e fortemente estabelecidas continuam a influenciar o 

comportamento mesmo após longo período de abstinência, o que pode resultar em 

recaída. A atividade neural no córtex, sistema límbico e gânglio basal participa do 

aprendizado e memória; a transmissão GLU é crítica para estabelecer e modificar as 

conexões sinápticas e codificar mecanismos nessas regiões cerebrais. Durante a 

adolescência esses circuitos estão passando por processos maturacionais que 



podem ser danificados pela exposição ao álcool. O álcool promove modificações em 

sinapses GLU, o que sugere associação entre a atividade glutamatérgica e as 

modificações duradouras em funções cerebrais (JONES e BONCI, 2005). A 

transmissão glutamatérgica, crítica para avaliar a novidade e importância de um 

estímulo, apresenta aumento na quantidade de receptores NMDA após exposição 

ao álcool na adolescência e aumento no tamanho das espinhas dendríticas. 

(CARPENTER-HYLAND e CHANDLER, 2007).  

 

 

1.2 Neurobiologia da Dependência 

 

 

A motivação é o processo neural que determina a priorização, organização e 

realização de comportamentos específicos requeridos para alcançar um objetivo 

específico. Segundo a visão contemporânea, a dependência é uma doença do 

processo motivacional (KALIVAS e VOLKOW, 2005) mediada pela ação da DA 

(HYMAN, 2005).  

A manifestação do comportamento motivado resulta da atividade de 

estruturas corticais, subcorticais e límbicas, interligadas de maneira complexa. No 

córtex frontal neurônios glutamatérgicos são intercalados por neurônios 

GABAérgicos (SPORNS, TONONI e EDELMAN, 2002). Fibras glutamatérgicas 

originam-se do córtex pré-frontal (córtex orbitofrontal, medial e cingulado) e 

projetam-se para o estriado ventral (NAcc). A VTA envia projeções DA 

predominantemente para o NAcc e CPF (KALIVAS, 1993; HABER e McFARLAND, 

1999), e também para a amígdala basolateral e hipocampo ventral. Por sua vez, a 

VTA recebe eferências GABAérgicas do NAcc e eferências glutamatérgicas do CPF. 

O hipocampo ventral e a amígdala basolateral também estão conectados 

reciprocamente por projeções glutamatérgicas (MULDER, HODENPIJL e LOPEZ DE 

SILVA, 1998; GURDEN, TASSIN e JAY, 1999; PITKANEN et al., 2000; ISHIKAWA e 

NAKAMURA, 2003). No CPF projeções glutamatérgicas provenientes da amígdala 

basolateral e hipocampo ventral estão próximas das aferências DA da VTA. O NAcc 

também recebe impulsos glutamatérgicos da amígdala basolateral e formação 

hipocampal ventral. As projeções DA que chegam ao NAcc a partir da VTA estão 

próximas às regiões de recepção de aferências glutamatérgicas do CPF, amígdala 



basolateral e hipocampo ventral (O‟DONNELL et al., 1999). As aferências do CPF no 

NAcc trazem informação executora (julgamento, decisão, planejamento motor); a 

amígdala traz informação afetiva e o hipocampo traz informação relacionada à 

memória contextual. Assim, o NAcc constitui numa estrutura que recebe informação 

emocional e cognitiva da amígdala, hipocampo e CPF, sendo esse conjunto de 

informações influenciado por projeções DA provenientes da VTA.  

 A execução do comportamento motivado é muito sensível às mudanças 

ambientais, o que confere vantagem evolutiva (WILLEBOORDSE, 2006). Disparos 

neurais DA da VTA para o NAcc ou aumento dos níveis de DA nessa estrutura, 

estão associados principalmente às seguintes categorias de estímulo: 

recompensadores naturais, associados à sobrevivência (ex.: comida) (SPANAGEL e 

WEISS, 1999; KELLEY, 2004); novidade (LJUNGBERG, APICELLA e SCHULTZ, 

1992; BARDO, DONOHEW e HARRINGTON, 1996; VOLKOW e LI, 2004; LISMAN e 

GRACE, 2005); estímulos aversivos ou estressores (PIAZZA e LE MOAL, 1996; 

FINLAY e ZIGMOND, 1997); e drogas de abuso (KOOB, 1992; SELF e NESTLER, 

1998; WISE, 1998; GERDEMAN et al., 2003; RODD et al., 2004; VOLKOW e LI, 

2004). Já que a ação de drogas de abuso no sistema DA não está associada a 

questões de sobrevivência, pode-se dizer que a dependência usurpa mecanismos 

motivacionais adaptativos naturais (ORFORD, 2001; NEWLIN, 2002; ROBINSON e 

BERRIDGE, 2003). Além disso, a capacidade das drogas de abuso em estimular a 

liberação de DA é maior que a de estímulos naturais, ou seja, drogas de abuso são 

poderosamente motivacionais. (VOLKOW e LI, 2004).  

 Ao longo dos tempos surgiram diversas teorias para explicar como as 

alterações induzidas por drogas promovem dependência, e porque é tão difícil para 

o dependente deixar o abuso da substância. As principais são:  

 Teoria do Processo Oponente ou Hedonia (KOOB e LE MOAL, 1997; 2001; 

2005; SOLOMON e CORBIT, 1973; 1974): Teoria baseada no acesso farmacológico 

aos sinais cerebrais hedonicamente positivos (KALIVAS e VOLKOW, 2005; 

VOLKOW, FOWLER e WANG, 2003; VOLKOW et al., 2004). Segundo essa teoria as 

drogas são utilizadas por promoverem prazer, ou seja efeito positivo. O organismo 

desenvolve um processo que se opõe ao prazer com o intuito de recuperar a 

homeostase, que seria a tolerância. Cessa a sensação prazerosa e surgem 

sintomas de abstinência. Inicialmente o uso da droga é devido ao prazer, 

posteriormente, é para evitar os sintomas de abstinência (KOOB e LE MOAL 2001). 



De acordo com Koob e Le Moal (1997) a droga utilizada agudamente produz um 

estado positivo causado pela ativação DA da amígdala e NAcc. Quando o uso da 

droga é interrompido, surgem os sintomas de abstinência. Além disso, os autores 

sugerem que a ativação do eixo HPA (Hipotalâmico-Pituitário Adrenal) por drogas 

também pode contribuir para o desenvolvimento da dependência.  

 Teoria do “Overlearning” (Aprendizado aberrante ou Aprendizado Excessivo): 

os circuitos envolvidos com o NAcc estão relacionados ao aprendizado associado à 

recompensa (WHITE, 1996; KELLEY, 1999; SCHULTZ, 2000). O NAcc é ativado, em 

animais e humanos, na presença de pistas que demonstram que a recompensa está 

disponível (SCHULTZ, 1998; CHILDRESS et al., 1999; KNUTSON et al., 2001). As 

drogas de abuso produzem associações fortemente anormais de pistas com a 

recompensa, mais poderosas que as associações de recompensas naturais com 

pistas. A memória dos efeitos hedônicos da droga poderia ser particularmente vívida 

e a expectativa de seus efeitos excessivamente otimista. Assim, determinadas pistas 

ou contextos poderiam promover comportamentos específicos, como a auto-

administração compulsiva de drogas. 

 Teoria da Sensibilização do Incentivo, ou Saliência do Incentivo: Teoria 

baseada na sensibilização de sinais motivacionais do cérebro (BERRIDGE e 

ROBINSON, 1998; 2003; ROBINSON e BERRIDGE, 1993; 2001; 2003; 2004). Estão 

relacionados a essa teoria os processos de motivação e aprendizado. A 

sensibilização de sistemas que atribuem saliência do incentivo causam motivação 

compulsiva, ou seja, “querer” a droga compulsivamente (ROBINSON E BERRIDGE, 

1993; 2000; 2008). A idéia central é que as drogas de abuso promovem alterações 

duradouras nos sistemas relacionados ao NAcc que medeiam uma função básica – 

o incentivo da motivação, a atribuição de saliência ao incentivo. Esses circuitos se 

tornam hipersensíveis ou sensibilizados aos efeitos das drogas e pistas / contextos a 

elas associados.  

 Disfunções no processo de decisão e perda do controle inibitório: Esta teoria 

sugere que escolhas irracionais levam indivíduos a abusar de drogas. Mesmo se o 

indivíduo decide racionalmente abster-se de drogas na presença do contexto 

associado ao uso suas decisões racionais podem ser vencidas e o indivíduo pode 

ter uma recaída. Os sistemas corticofrontais, envolvidos no comportamento 

executivo (tomar decisão, capacidade de julgar as futuras conseqüências de uma 

atitude), projetam-se para o estriado. São particularmente importantes na regulação 



da emoção e controle inibitório sobre o comportamento (DAVIDSON, JACKSON e 

KALIN, 2000). A exposição repetida a drogas pode suprimir o processamento de 

informações em regiões frontais, distorcer funções e reduzir o volume do córtex pré-

frontal (JENTSCH e TAYLOR, 1999; LIU et al., 1998). Dependentes apresentam 

déficits neuropsicológicos semelhantes àqueles apresentados por pacientes com 

disfunção frontal (BOLLA, CADET e LONDON, 1998; BECHARA, DOLAN, e 

HINDES, 2002).  

 Cada uma dessas teorias é incompleta em algum ponto e incapaz de explicar, 

por si só, todos os aspectos da dependência. Porém, também não são 

incompatíveis; cada uma esclarece um aspecto importante relacionado ao 

mecanismo pelo qual a dependência se desenvolve. A Teoria do Processo 

Oponente justifica que as drogas são utilizadas devido ao efeito hedônico que 

promovem; o indivíduo progride no uso, em parte, porque os efeitos da abstinência 

são aversivos. A Teoria do Aprendizado Aberrante descreve que os circuitos 

conectados ao NAcc estão relacionados ao aprendizado associado à recompensa. 

Já que drogas de abuso produzem associações fortemente anormais de pistas com 

a recompensa, a memória dos efeitos hedônicos da droga em determinado contexto 

é particularmente significativa. Assim, a sensibilização de sistemas que atribuem 

saliência ao incentivo (estímulo) causa motivação compulsiva, ou seja, “querer” a 

droga compulsivamente (Teoria da Saliência do Incentivo). Tais sistemas se tornam 

hipersensíveis aos efeitos da droga e do contexto a ela associado. Portanto, mesmo 

que o indivíduo decida racionalmente interromper o uso da substância de abuso, não 

é capaz, pois os sistemas corticofrontais envolvidos com julgamento e controle do 

impulso, que enviam projeções para o NAcc, foram danificados pelo uso repetido da 

droga de abuso (Teoria da Disfunção do Processo de Decisão). 

Há alvos moleculares que sofrem alterações, devido ao uso repetido de 

drogas de abuso. A liberação de DA promove alterações neuroplásticas. A 

sinalização desencadeada por receptores dopaminérgicos envolve modificações na 

transcrição gênica e remodelamento da cromatina. A estimulação de receptores D1 

no estriado e córtex aumenta AMPc (adenosina monofosfato cíclico), PKA (Proteina 

quinase A) e CREB (”cAMP response element-binding” ou fator de transcrição 

regulado pelo AMPc), o que resulta na transcrição de muitos genes implicados na 

dependência como c-fos, DFosB e Homer (HURD e HERKENHAM, 1993; 

NESTLER, BARROT e SELF, 2001; McCLUNG e NESTLER, 2003). Segundo alguns 



autores a superexpressão de CREB no NAcc inibe os efeitos recompensadores de 

psicoestimulantes (BARROT et al., 2002;  LU et al., 2003; McCLUNG e NESTLER, 

2003); de acordo com outros autores (JIN, BLENDY e THOMAS, 2005; WALTERS et 

al., 2005; CHOI et al., 2006) o CREB é necessário para os efeitos recompensadores. 

A exposição repetida a opióides e cocaína leva à ativação do CREB (“adenosine 

monophosphate response-element binding protein”) no NAcc e núcleo central da 

amígdala (SHAW-LUTCHMAN et al., 2002; EDWARDS et al., 2007). O CREB pode 

ser fosforilado pela PKA, o que pode resultar em expressão gênica. A ativação do 

CREB no NAcc está relacionada com sintomas de abstinência (NESTLER, 2005). A 

ativação repetida do CREB no NAcc promove expressão da dinorfina, que diminui a 

atividade DA, o que pode contribuir para estados emocionais negativos. O CREB e 

outros mensageiros intracelulares podem ativar fatores de transcrição, que podem 

modificar a expressão gênica e produzir alterações duradouras na expressão de 

proteínas, ou seja, alterações duradouras na função neural. Mesmo quando 

administradas agudamente, drogas de abuso podem causar ativação de membros 

da proteína Fos (algumas horas), como c-fos, FosB, Fra-1 e Fra-2 no NAcc. Uma 

forma altamente estável da proteína FosB (DFosB) se acumula por alguns dias 

devido à administração repetida de drogas. Nestler (2005) sugere que este é um 

mecanismo compensatório para limitar o reforço promovido pela droga. Porém, a 

indução de Cdk5 fosforila a fosfatase DARPP-32 regulada pela DA, prevenindo a 

fosforilação do CREB e sua ativação pela PKA (BENAVIDES e BIBB, 2004). A 

indução de outros genes pela  DFosB aumenta a recompensa por drogas de abuso 

(KELZ et al., 1999; COLBY et al., 2003; ZACHARIOU et al., 2006).  

 A transmissão GLU também é desregulada por drogas de abuso. A exposição 

repetida à cocaína promove redução nos níveis basais de GLU no NAcc e aumento 

na transmissão na re-exposição à droga (BAKER et al., 2003; HOTSENPILLER, 

GIORGETTI e WOLF, 2001; PIERCE et al., 1996). Alterações importantes foram 

relatadas, como alterações na densidade de espinhas dentríticas no NAcc e CPF 

(ROBINSON e KOOB, 2004), aumento na inserção de receptores AMPA na 

membrana (MANGIAVACCHI e WOLD, 2004; SUN, ZHAO e WOLF, 2005; 

BOUDREAU e WOLF, 2005) e aumento nas correntes AMPA em espinhas 

dendríticas no NAcc (KOURRICH et al., 2007). É interessante observar que a 

estimulação de receptores DA D1 promove inserção de receptores AMPA na 

membrana (SUN, ZHAO e WOLF, 2005), ou seja, a ação da DA interfere no sistema 



GLU. A estimulação do receptor DA D1 no CPF é necessária para a reinstalação da 

busca pela droga, o que é consistente com a possibilidade de aumento da inserção 

de receptores AMPA na membrana (CAPRILES et al., 2003; SUN e REBEC, 2005). 

Além disso, o bloqueio dos receptores AMPA no NAcc atenua o comportamento de 

busca pela droga em resposta ao estímulo associado (DI CIANO e EVERITT, 2001) 

e também a reinstalação (CORNISH e KALIVAS, 2000). 

 Assim, alterações induzidas por drogas nos sistemas DA e GLU no NAcc são 

cruciais para o comportamento de busca pela droga. Talvez a motivação aumentada 

ocorra com a exposição repetida.  

 Recentemente, Peter Kalivas sugeriu que a incapacidade do CPF em 

controlar o comportamento de busca pela droga está relacionada a um desequilíbrio 

entre o GLU sináptico e não sináptico. Esta teoria foi chamada de “teoria da 

homeostase do glutamato” (KALIVAS, 2009). Segundo esse pesquisador indivíduos 

dependentes tem dificuldade em suprimir o comportamento de busca pela droga ou 

comportamento de busca patológico. O circuito corticoestriatal, envolvido na 

adaptação do comportamento de acordo com a demanda ambiental, torna-se 

danificado em sua capacidade de modular o comportamento. O circuito 

corticoestriatal pode ser subdividido em outros dois subcircuitos: límbico (CPF, 

amígdala, NAcc e VTA) e motor (córtex motor, estriado dorsal e Substância Negra). 

Através do NAcc a informação sensorial processada pelo sistema límbico acessa o 

subcircuito motor (YIN et al., 2006; GROENEWEGEN, WRIGHT e BEIJER, 1996). A 

partir de um estímulo motivacional (comida, por exemplo), o sistema límbico engaja 

numa tarefa de aprendizado e planejamento de estratégia para se adaptar a este 

estímulo. Depois que o animal aprende que ao pressionar uma barra ele recebe a 

comida, ou seja, quando o comportamento já está estabelecido, a influência do 

circuito límbico diminui progressivamente (YIN et al., 2006; BARNES et al., 2005). Se 

o pressionar da barra deixa de resultar em obtenção de comida, o ambiente exige do 

indivíduo uma mudança comportamental adaptativa. Os circuitos límbicos são 

novamente requeridos e o subcircuito motor se torna mais desorganizado. Porém, 

quando o estímulo motivacional é uma droga de abuso, o comportamento de busca 

pelo estímulo reforçador é compulsivo e não é interrompido quando a droga não está 

mais disponível. De acordo com Kalivas, a influência reduzida do sistema límbico 

nesse processo origina-se de um desequilíbrio duradouro na homeostase do GLU no 

NAcc. Um fator crucial para manter a homeostase do GLU é um equilíbrio ideal entre 



a liberação e eliminação de GLU sináptica e glial. Este equilíbrio afeta a atividade 

sináptica e plasticidade, controlando o acesso do GLU aos receptores ionotrópicos e 

metabotrópicos. A densidade de espinhas dendríticas também pode ser aumentada 

por drogas de abuso no NAcc e CPF de ratos (ROBINSON e KOLB, 1997). 

Receptores GLU metabotrópicos também são alterados devido à administração 

repetida de drogas de abuso. O número de receptores mGLUR2/3  diminui com a 

administração prolongada de pela cocaína e nicotina (XI et al., 2002; LIECHTI et al., 

2007). Tais modificações neuroplásticas geram alterações nas correntes induzidas 

por AMPA e NMDA, ou seja, alterações na depressão e potencialização a longo 

prazo. Enfim, Kalivas sugeriu uma nova abordagem para explicar o mecanismo pelo 

qual neuroadaptações induzidas por drogas de abuso promovem o uso compulsivo. 

Essa teoria vem a contribuir com as teorias descritas anteriormente, sugerindo que o 

indivíduo é incapaz de interromper racionalmente o uso de drogas de abuso devido 

à perda do funcionamento homeostático do sistema GLU.  

 

 

1.3 Neurobiologia da sensibilização comportamental 

 

 

 Adaptações comportamentais à administração repetida de drogas de abuso 

incluem o desenvolvimento de tolerância e sensibilização, caracterizadas pela 

redução e aumento da resposta à droga, respectivamente.  A sensibilização 

comportamental pode ser definida como o aumento de comportamentos (como 

aumento da atividade locomotora, comportamento rotacional e comportamento 

esteriotipado) devido à administração repetida de drogas de abuso (ROBINSON e 

BERRIDGE, 2000). O paradigma de sensibilização comportamental é um modelo da 

neuroplasticidade que ocorre durante a transição do uso para o abuso de drogas. Os 

comportamentos observados podem ser facilmente quantificados e são mediados 

por sistemas cerebrais que se sobrepõe àqueles envolvidos na recompensa (WISE e 

BOZARTH, 1987), portanto, podem ser utilizados para estudar a sensibilização 

neural.  

 Diversos fatores influenciam a obtenção experimental de sensibilização 

comportamental: fatores genéticos (espécie e linhagem animal), hormonais 

(diferenças entre os sexos), diferenças individuais na susceptibilidade à 



sensibilização, via de administração, dose da droga, intervalo entre cada 

administração, ambiente em que a droga é recebida, estresse, etc. (ROBINSON e 

BECKER, 1986; STEWART e BADIANI, 1993; ROBINSON et al., 1998). Estes 

autores demonstraram que diversas drogas de abuso podem produzir sensibilização 

comportamental – anfetaminas, cocaína, opióides, álcool e nicotina. A sensibilização 

comportamental é persistente, assim como a dependência. Pode persistir por meses 

ou anos após a interrupção do tratamento (PAULSON, CAMP e ROBINSON, 1991; 

CASTNER e GOLDMAN-RAKIC, 1999).  

 A sensibilização comportamental já foi descrita também em humanos 

(STRAKOWSKI et al., 1996; STRAKOWSKI e SAX, 1998). Os autores observaram 

que o segundo tratamento com anfetamina promoveu aumento da atividade, 

discurso e piscar de olhos. Após a terceira exposição à anfetamina observou-se que 

a atividade e o piscar de olhos havia aumentado progressivamente ao longo dos 

tratamentos. Estes autores sugeriram que se as adaptações neurais em humanos 

forem tão duradouras quanto em animais, podem durar uma vida inteira.  

Uma vez que os substratos neurais estejam sensibilizados a determinada 

droga, indivíduos podem apresentar sensibilização cruzada, ou seja, sensibilização a 

outras drogas também. A sensibilização cruzada também pode ocorrer entre drogas 

e estresse (ANTELMAN et al., 1980). Assim, o estresse poderia promover recaída ou 

susceptibilidade à dependência (PIAZZA et al., 1991; SHAHAM, ERB e STEWART, 

2000).  

 Evidências demonstram que a sensibilização comportamental envolve 

alterações duradouras nos circuitos de recompensa relacionados ao NAcc 

(ROBINSON e BERRIDGE, 2000). Está relacionada, por exemplo, ao efluxo de DA 

no NAcc (ROBINSON e BERRIDGE, 2000; 1993; ROBINSON e BECKER, 1986; 

KALIVAS et al.., 1991; PIERCE e KALIVAS, 1997). Receptores DA D1 no NAcc se 

tornam  hipersensíveis após a sensibilização, potencializando o sinal na via 

dopaminérgica mesolímbica (WHITE e KALIVAS, 1998). O GLU também é liberado 

no NAcc por neurônios do CPF, amígdala e hipocampo (WOLF, 1998; 

VANDERSCHUREN e KALIVAS, 2000; HYMAN e MALENKA, 2001; EVERITT e 

WOLF, 2002). Observa-se diminuição da sensibilidade de receptores GLU no NAcc 

(WHITE et al., 1995; WOLF, 1998). Modificações na estrutura dos neurônios também 

foram observadas (ROBINSON e KOLB, 1997; 1999a,b). Neurônios do NAcc e CPF 



apresentam alterações no comprimento dos dentritos, densidade e tipo de espinos 

que são o sítio de ação primário de sinapses GLU excitatórias.  

 É importante enfatizar que o processo de aprendizado associativo 

(associação dos efeitos da droga com determinado contexto) pode modular a 

sensibilização neural e conseqüentemente o comportamento (STEWART e VEZINA, 

1991; ANAGNOSTARAS e ROBINSON, 1996; ROBINSON et al., 1998). O grupo de 

Badiani (BADIANI, BROWMAN e ROBINSON, 1995; BADIANI, ANAGNOSTRARAS 

e ROBINSON, 1995; BADIANI, OATES e ROBINSON, 2000; BADIANI et al, 2000) 

observou que quando anfetamina, cocaína e morfina eram fornecidas aos animais 

em um ambiente distinto e relativamente novo, uma sensibilização comportamental 

mais robusta era observada em comparação ao recebimento da droga na caixa-

moradia. Se animais desenvolvem a sensibilização comportamental somente no 

ambiente em que receberam a droga, diz-se que a sensibilização é específica ao 

contexto (PERT, POST e WEISS , 1990; ANAGNOSTARAS e ROBINSON, 1996). 

Portanto, fatores ambientais modulam diretamente o impacto biológico das drogas. 

Em algumas regiões cerebrais a intensidade da expressão dos genes de resposta 

imediata c-fos e arc é maior se as drogas são fornecidas em um novo ambiente em 

comparação à caixa-moradia (BADIANI et al., 1998; KLEBAUR et al., 2002). O 

aumento dependente de novidade na expressão de genes de resposta imediata 

envolve o recrutamento de populações adicionais de neurônios, o que aconteceu 

quando a droga foi fornecida em um ambiente novo. O contexto ambiental e histórico 

de exposição às drogas modula os efeitos das drogas; tanto efeitos 

comportamentais quanto de expressão gênica e plasticidade neural. Um contexto 

ambiental pode promover comportamento de busca pela droga mesmo após longos 

períodos de abstinência, devido ao condicionamento Pavloviano (CAPRIOLI et al., 

2007; BADIANI e ROBINSON, 2004).  

Evidências mais diretas de sensibilização neural promovida pela 

sensibilização comportamental são de estudos onde a auto-administração operante 

foi realizada posteriormente. A sensibilização comportamental diminuiu a quantidade 

de treinamento necessária para que os animais aprendessem o procedimento de 

auto-administração (PIAZZA et al., 1989; 1990; HORGER, SHELTON e SCHENK, 

1990, HORGER, GILES e SCHENK, 1992; VALADEZ e SCHENK, 1994; PIERRE e 

VEZINA, 1998). Em modelos de auto-administração operante com esquema de 

razão progressiva, os animais se esforçaram mais do que o normal para ganhar a 



recompensa (MENDREK, BLAHA e PHILLIPS, 1998; LORRAIN, ARNOLD e 

VEZINA, 2000). A sensibilização também facilita o aprendizado no paradigma de 

Preferência Condicionada por Lugar (LETT, 1989; SHIPPENBERG e HEIDBREDER, 

1995; SHIPPENBERG, HEIDBREDER e LEFEVOUR, 1996) e a motivação para 

obter cocaína (o animal correu mais rapidamente pela passagem que o levou à 

recompensa) (DEROCHE, LE MOAL e PIAZZA, 1999). Num modelo de recaída 

animais sensibilizados apresentaram mais rapidamente reinstalação do 

comportamento de busca pela droga após extinção do comportamento (DE VRIES et 

al., 1998; 2002).  

Robinson e Berridge (2000) sugeriram que para que o modelo de 

sensibilização comportamental fosse considerado confiável deveria obedecer alguns 

critérios em comum com a sensibilização neural promovida por drogas com potencial 

de abuso em humanos: produzir neuroadaptações duradouras em sistemas neurais 

envolvidos na motivação do incentivo e recompensa; tais neuroadaptações tornam 

os sistemas de recompensa cerebrais hipersensíveis às drogas e estímulos a ela 

associados; os sistemas sensibilizados aumentam o “querer” a droga. Esses critérios 

são validados pelos dados expostos anteriormente. 

  

 

1.4 Sensibilização psicomotora induzida pelo álcool 

 

 

 Diferentes comportamentos podem ser estudados com diferentes doses de 

álcool. Enquanto doses mais elevadas (3.5 g/kg – 4,0 g/kg) promovem perda do 

reflexo postural (HEFNER e HOLMES, 2007; YAKA et al., 2003), o aumento da 

atividade locomotora devido à administração repetida (sensibilização 

comportamental ou sensibilização psicomotora) é observado com doses mais baixas 

de álcool (1,0 g/kg – 3,0 g/kg) (MASUR e BOERGEN, 1980; STEVENSON, 

BESHEER e HODGE, 2008; BLEDNOV et al., 2004;  PHILLIPS et al., 1992; FARIA 

et al., 2008).  

 A estimulação locomotora induzida pela administração repetida da mesma 

dose de álcool foi descrita em camundongos de diferentes linhagens como C57, 

DBA (CAMARINI e HODGE, 2004; LESSOV et al., 2001) e Swiss (MASUR e 

BOERGEN, 1980; MASUR, OLIVEIRA DE SOUZA e ZWICKER 1986; FARIA et al., 



2008; de ARAÚJO et al., 2009). É importante salientar que animais da linhagem 

C57, apesar de apresentarem aumento da atividade locomotora, são mais 

susceptíveis ao consumo voluntário de álcool. Por outro lado, camundongos da 

linhagem DBA são mais vulneráveis ao aumento da atividade locomotora do que ao 

consumo voluntário. De um modo geral, os C57 são conhecidos por não 

sensibilizarem aos efeitos estimulantes do etanol, apesar de ter sido demonstrado 

que um histórico prévio de exposição ao etanol, possa induzir sensibilização nestes 

animais (CAMARINI e HODGE, 2004). Há também grupos de pesquisa que 

possuem linhagens que apresentam estimulação psicomotora e linhagens que não 

são afetadas ou respondem com depressão da atividade locomotora - 

respectivamente, camundongos “FAST” e “SLOW” (PHILLIPS et al., 1992; SHEN, 

CRABBE e PHILLIPS, 1995). Há relatos do fenômeno em ratos, embora mais 

escassos (ARIAS et al., 2009; BARBIER et al., 2008; 2009). 

Os trabalhos de Masur e Boergen (1980) e MASUR, OLIVEIRA DE SOUZA e 

ZWICKER (1986) foram pioneiros em demonstrar experimentalmente a 

sensibilização comportamental com injeções de álcool em camundongos. Masur e 

Boergen (1980) demonstraram que uma dose aguda estimulatória de álcool 

promovia aumento pronunciado na atividade locomotora após exposição repetida ao 

álcool; esse efeito estimulatório não apresentava tolerância, mesmo após 60 dias de 

tratamento com álcool. Nem mesmo após 5 meses de tratamento o efeito 

estimulatório se converteu em tolerância (MASUR, OLIVEIRA DE SOUZA e 

ZWICKER, 1986). Naquela época, aspectos experimentais como delineamento 

experimental, espécie (rato ou camundongo), linhagem, dose (que poderia produzir 

efeito estimulatório ou inibitório) já eram discutidos (BREESE et al., 1984;  

POHORENCKY, 1977; FRYE e BREESE, 1981). Porém, os mecanismos 

relacionados à estimulação locomotora ao álcool estavam começando a ser 

questionados (AHLENIUS et al., 1973; CARLSSON, ENGEL e SVENSSON, 1972; 

CARLSSON et al., 1974; LILJEQUIST, 1978; MATCHETT e ERICKSSON, 1977; 

STRÖMBOM, SVENSSON e CARLSSON, 1977).  

 Atualmente, achados de diversos pesquisadores mostram o envolvimento dos 

sistemas DA e GLU na determinação dos efeitos do álcool na locomoção. Camarini 

et al. (2000) demonstraram que o antagonismo de receptores NMDA pelo MK-801, 

administrado sistemicamente, impediu o desenvolvimento de sensibilização 

locomotora ao álcool. BROADBENT, KAMPMUELLER e KOONSE (2003) relataram 



que os antagonistas GLU MK-801 e infenprodil diminuíram a atividade locomotora 

induzida por injeções repetidas de álcool. Recentemente, Blednov et al. (2004) 

demonstraram que animais geneticamente modificados que não possuiam o 

mGLUR4, um dos tipos de receptor GLU metabotrópico, não apresentavam 

estimulação da atividade locomotora. Porém, eram semelhantes aos animais 

controle em relação ao consumo voluntário de álcool, gravidade da abstinência e 

duração da perda de reflexo postural. Le et al. (1997) demonstraram que o 

tratamento com antagonistas dos receptores DA (D1 e D2) impediu completamente 

efeitos de estimulação locomotora do álcool. Recentemente, Meyer, Meshul e 

Phillips (2009) observaram que camundongos “FAST” apresentaram níveis mais 

elevados de DA em comparação aos camundongos “SLOW” após tratamento com 

álcool. Não foram observadas diferenças nos níveis de GLU. Portanto, os autores 

sugeriram que a sensibilidade à estimulação locomotora induzida pelo álcool está 

relacionada com aumento nos níveis de DA no NAcc.  

 A sensibilização locomotora persiste por algum tempo após o término do 

tratamento repetido (LESSOV e PHILLIPS, 1998). Além da dose de álcool, espécie e 

linhagem animal, contexto e delineamento experimental, a idade é uma variável que 

interfere no fenômeno de sensibilização comportamental. Stevenson et al. (2008) 

observaram que camundongos adolescentes eram mais sensíveis que adultos aos 

efeitos agudos de estimulação locomotora do álcool. Porém, adolescentes eram 

menos sensíveis que adultos ao desenvolvimento de sensibilização comportamental 

induzido por injeções repetidas; somente a dose mais elevada utilizada (2,5 g/kg) 

induziu sensibilização no animal adolescente, enquanto doses inferiores induziram 

sensibilização no animal adulto. Faria et al. (2008) observaram que camundongos 

adolescentes apresentaram atividade locomotora gradativamente reduzida ao longo 

do tratamento repetido quando cada injeção foi pareada com o contexto (aparato em 

que foi quantificada a atividade locomotora). Recentemente, Barbier et al. (2009) 

testaram o efeito da pré-exposição ao álcool em prole de ratos (Long-Evans) 

expostos desde o período pré-natal. Esta pré-exposição tornou os animais mais 

vulneráveis à subseqüente sensibilização locomotora ao álcool, outras drogas de 

abuso (cocaína, anfetamina) e agonista DA (apomorfina). O consumo de álcool 

aumentou devido à exposição prévia; os efeitos sedativos estavam reduzidos. Os 

autores relatam que a expressão gênica foi alterada em diversas regiões envolvidas 



com reforço. Receptores e sítios de transporte DA sofreram “down-regulation” no 

estriado dessas proles (BARBIER et al., 2008).  

Analisados em conjunto, esses achados demonstram que animais adolescentes são 

menos sensíveis à sensibilização locomotora ao álcool. Esta resposta 

comportamental provavelmente reflete as neuroadaptações que estão ocorrendo 

nesse período. A pré-exposição ao álcool pode tornar os indivíduos mais vulneráveis 

aos efeitos recompensadores e psicoestimulantes do álcool, o que corrobora a 

evidência de que a exposição às drogas em períodos críticos do desenvolvimento 

aumenta a vulnerabilidade para o desenvolvimento da dependência posteriormente. 

Alterações duradouras nos sistemas de neurotransmissão e respostas 

comportamentais promovem vulnerabilidade para dependência.  

 

 

1.5 Alterações neuromoleculares promovidas pelo álcool  

 

 

 As primeiras teorias sobre a ação do álcool no sistema nervoso central foram 

a Teoria dos Lipídeos e a Teoria das Proteínas (PEOPLES, LI e WEIGHT, 1996). 

Diferentes Teorias dos Lipídeos postularam que o álcool perturbava a organização 

dos lipídeos da membrana dos neurônios; a Teoria das Proteínas sugeriu que o 

álcool afetava proteínas de membrana, como canais iônicos, via ação nos lipídeos 

de membrana. Porém, essas teorias tem claras limitações. A origem parece ter um 

enfoque mais biofísico que farmacológico. Alguma desorganização da membrana 

lipídica, por exemplo, é observada apenas em níveis de álcool próximos da DL50 em 

humanos (ADDOLORATO et al., 2007); mesmo em concentrações de álcool 

suficientes para causar perda de consciência, alterações em proteínas de membrana 

seriam insignificantes (PEOPLES, LI e WEIGHT, 1996).  

 Posteriormente, David Lovinger, White e Weight (1989) demonstraram que a 

função NMDA podia ser inibida pelo álcool de maneira concentração-dependente 

numa quantidade que produz intoxicação em humanos. A capacidade do álcool em 

inibir a corrente ativada por NMDA está linearmente relacionada ao potencial de 

intoxicação. Este achado sugere que a inibição da função NMDA produzida pelo 

álcool contribui para as manifestações neurais e cognitivas associadas à 

intoxicação.  



O receptor NMDA é um canal iônico regulado por ligante. A subunidade NR1 

é crucial para a função do canal, enquanto a subunidade NR2 contém o sítio de 

ligação do GLU; a subunidade NR3 tem uma função regulatória na atividade do 

canal especialmente em condições patológicas. Estudos eletrofisiológicos sugerem 

que o álcool interage com domínios que influenciam a atividade do canal (WRIGHT, 

PEOPLES e WEIGHT, 1996). A função dos receptores GABA é aumentada pelo 

álcool. Alostericamente, o álcool modula o receptor GABA, abre o canal de cloreto 

(canal iônico regulado por ligante) e potencializa a hiperpolarização produzida pelo 

GABA. Um domínio das subunidades do receptor GABAA está envolvido na ação 

do álcool (MIHIC et al., 1997). O álcool liga-se a uma proteína entre o segundo e 

terceiro segmento transmembrana desse receptor. O álcool também afeta 

diretamente receptores de glicina. Evidências indicam que o álcool age em resíduos 

específicos de domínios transmembrana (MIHIC et al., 1997) e domínios 

extracelulares dos receptores de glicina. O álcool também potencializa receptores 

nAchR (receptores nicotínicos de acetilcolina) e a função do receptor 5-HT3 

(NARAHASHI et al., 1999; LOVINGER e WHITE, 1991; MACHU e HARRIS, 1994). O 

álcool inibe canais de cálcio tipo L sensíveis à diidropiridina (WANG et al., 1994). 

Essas ações primárias do álcool em canais iônicos e receptores dependem de 

numerosas variáveis; particularmente a concentração de álcool e a composição 

particular de um canal ou receptor (subunidades que os constitui). Assim, receptores 

GABA que contém a subunidade 3 são mais sensíveis ao álcool, ou seja, sofrem 

alteração na função em quantidades de álcool mais baixas que receptores que não 

são compostos pela subunidade 3 (WALLNER, HANCHAR e OLSEN, 2003). 

Receptores de glicina que contém a subunidade 1 são mais sensíveis à baixas 

concentrações de álcool que os receptores que contém a subunidade 2 (MIHIC, 

1999). Enquanto em concentrações mais baixas o álcool potencializa somente 

receptores nAchR constituídos por determinadas combinações de subunidades 

(2/4, 4/4, 2/2 e 4/2), concentrações mais elevadas são menos seletivas e 

potencializam quase todos os receptores nAchR (HARRIS, 1999). O fato de o álcool 

afetar mais algumas regiões cerebrais do que outras está ligado à localização dos 

receptores constituídos de subunidades mais sensíveis aos efeitos do álcool. Os 

subtipos de receptores NMDA NR1/NR2B, mais sensíveis às ações do álcool, são 

expressos principalmente em regiões corticais (VENGELIENE et al., 2008). 



Em suma, os alvos primários do álcool são os receptores NMDA, GABAA, 5-

HT-3, nAchR e canais de cálcio tipo L. Quando o álcool alcança esses alvos seus 

efeitos comportamentais se manifestam. Os sinais da intoxicação compreendem a 

desinibição e sedação, em doses mais baixas e mais altas, respectivamente. Os 

efeitos nos sistemas de neurotransmissores desencadeiam uma série de eventos 

relacionados ao reforço e à recompensa. Abaixo serão abordados especificamente 

os neurotransmissores DA e GLU e os mediadores intracelulares AMPc e PKA 

(Proteína quinase A), que são o foco desta Tese. 

 

 

1.5.1 Sistema Dopaminérgico  

 

 

 Em um trabalho pioneiro, Gessa et al. (1985) demonstraram que baixas doses 

sistêmicas de álcool produzem aumento dose-dependente no disparo de neurônios 

DA na VTA, ou seja, o álcool pode excitar diretamente neurônios DA na VTA. 

Posteriormente, Di Chiara e Imperato (1988) demonstraram que o álcool estimula a 

transmissão DA na via mesolímbica. Em 1995, Pontieri, Tanda e Di Chiara. 

demonstraram que a administração aguda de álcool resulta em liberação de DA na 

região “concha” do NAcc, utilizando a técnica de microdiálise. Sugere-se que a 

aferência GABAérgica para a VTA seja o mecanismo envolvido no aumento 

extracelular de DA no NAcc. O álcool pode diminuir a atividade dos neurônios 

GABAérgicos, o que subseqüentemente leva a desinibição de neurônios da via DA 

mesolímbica (SPANAGEL e WEISS, 1999; KOHL et al., 1998). Por sua vez, o 

aumento de DA no NAcc ativa o sistema de “feedback” GABAérgico. A atividade 

dopaminérgica é regulada pelo sistema GLU também. Projeções GLU que partem do 

CPF, hipocampo, amígdala e núcleo paraventricular direcionam-se para o NAcc; 

agem em receptores ionotrópicos na “concha” do NAcc e induzem liberação de DA 

(BLAHA et al., 1997; HOWLAND, TAEPAVARAPRUK e PHILLIPS, 2002; PARSONS 

et al., 2007). Dependendo da dose, o álcool pode elevar os níveis extracelulares de 

GLU no NAcc (baixas doses) ou reduzir (altas doses) (GASS e OLIVE, 2008; 

MOGHADDAM et al., 1994). 

 O papel do sistema DA no reforço foi demonstrado por estudos que mostram 

diminuição na aquisição de comportamento de consumo devido à lesão por 6-



hidroxi-dopamina (IKEMOTO et al., 1997; RASSNICK, STINUS e KOOB, 1993) e 

pela observação de que agonistas e antagonistas de receptores DA modulam o 

consumo de álcool em ratos (PFEFFER e SAMSON, 1988; RUSSELL et al., 1996; 

DYR et al., 1993; McBRIDE e LI, 1998; THANOS et al., 2005). A auto-administração 

operante de álcool é acompanhada de aumento dos níveis de DA no NAcc em uma 

linhagem de “P-rats” (ratos que consomem álcool espontaneamente) (WEISS et al., 

1996). A exposição do indivíduo abstinente às pistas relacionadas à droga pode 

promover a liberação de DA mesolímbica (LÖF et al., 2007; WEISS et al., 1992), o 

que sugere um importante papel da DA na recaída.  

 Apesar da DA possuir uma função chave na aquisição do reforço, outros 

neurotransmissores modulam diretamente a atividade dopaminérgica (GABA, GLU, 

serotonina, acetilcolina, glicina). 

 

 

1.5.2 Sistema glutamatérgico 

 

 

 A atividade GLU apresenta-se diminuída na exposição aguda ao álcool. Isto 

se deve ao efeito antagônico do álcool no receptor NMDA. Porém, após o consumo 

crônico de álcool, os receptores GLU parecem se adaptar aos efeitos inibitórios do 

álcool aumentando sua atividade excitatória (DARSTEIN et al., 1998; HOFFMAN et 

al., 1990). Tais respostas adaptativas incluem aumento no número e afinidade de 

receptores GLU sinápticos. Durante a abstinência, o número e atividade excitatória 

aumentada dos receptores promove hiperexcitabilidade do sistema nervoso central e 

pode causar convulsões. Esta excitabilidade também foi relacionada à fissura ou 

compulsão (LITTLETON, 2000; GASS e OLIVE, 2008). 

 O GLU excita neurônios DA da VTA (SUAUD-CHAGNY et al., 1992) e, 

portanto, é um importante mediador de modificações comportamentais produzidas 

pelo álcool (ECKARDT et al., 1998; KRYSTAL et al., 2003). Apesar de o álcool inibir 

receptores NMDA, em algumas situações o álcool promove aumento da liberação de 

GLU (SELIM e BRADBERRY, 1996; DAHCHOUR et al., 2000; ROBERTO et al., 

2004; ZHU, BIE e PAN, 2007). A administração sistêmica de álcool aumenta a 

liberação de GLU no NAcc de ratos com baixa sensibilidade ao álcool (DAHCHOUR 

et al., 2000) e propensos à dependência (SELIM e BRADBERRY, 1996). No núcleo 



central da amígdala o álcool agudo aumentou a liberação de GLU apenas em ratos 

que receberam tratamento crônico de etanol (ROBERTO et al., 2004; ZHU, BIE e 

PAN, 2007). Xiao et al. (2009) demonstraram que o álcool aumenta a liberação de 

GLU em neurônios DA da VTA. O álcool provavelmente potencializa a ação da DA 

nos receptores D1 – fato corroborado pela evidência de que o álcool administrado 

sistemicamente aumenta a DA extracelular na VTA (CAMPBELL, KOHL e 

MCBRIDE, 1996; YAN et al., 2005). A DA liberada na região somatodendrítica 

parece modular a liberação de GLU pela ativação de receptores D1 e D2 de terminais 

GLU adjacentes. Segundo Xiao et al., (2009) o álcool poderia estimular a liberação 

de GLU através de potencialização de receptores D1 pré-sinápticos. Os autores 

sugerem que a liberação de DA poderia aliviar, de alguma forma, o aumento da 

liberação de GLU.  

Uma função importante do GLU no sistema mesolímbico é a plasticidade. 

Drogas de abuso, incluindo-se o álcool, promovem mudanças plásticas em 

neurônios GLU que se projetam para neurônios DA da VTA (SAAL et al., 2003; 

UNGLESS et al., 2001). A facilitação da LTP (“long term potentiation” ou 

potencialização a longo prazo) e bloqueio da LTD (“long term depression” depressão 

a longo prazo) (LIU et al., 2005; JONES, KORNBLUM E  KAUER, 2000) aumentam a 

responsividade dos neurônios DA ao GLU e promovem aumento da liberação de DA 

no NAcc e CPF (GIORGETTI et al., 2001). Esses eventos promovem o 

fortalecimento da sinapse e modificações nos receptores AMPA. Este receptor 

incorpora a subunidade GLUR1, o que resulta em fortalecimento da sinapse, 

formando receptores altamente condutíveis do íon cálcio. O recrutamento das 

subunidades GLUR1 e a potencialização da sinapse como resultado requer a 

ativação de receptores NMDA ( DONG, WAXMAN e LYNCH, 2004).  

 As modificações induzidas por GLU em neurônios DA estão relacionadas ao 

desenvolvimento do processo de reforço (ENGBLOM et al., 2008; KAUER e 

MALENKA, 2007).  

  

 

 

 

 

 



1.5.3 Via de sinalização relacionada aos mediadores AMPc/PKA 

 

 

 O desenvolvimento de dependência envolve modificações patológicas 

induzidas por drogas em mecanismos celulares e moleculares de plasticidade 

sináptica (HYMAN, 2005; HYMAN, MALENKA e NESTLER, 2006; KELLEY, 2004a, 

b). Drogas de abuso estimulam vias de sinalização que ativam proteínas quinase e 

conseqüentemente, ocorre transcrição alterada de genes e síntese de proteínas. 

Esses eventos geram alterações a longo prazo na função sináptica e redes neurais 

(LEE e MESSING, 2008). 

Seguindo-se a liberação de DA, promovida pelo álcool, os receptores DA do 

tipo D1 (D1 e D5) são ativados e aumentam a atividade da AC (adenilil ciclase) via 

acoplamento com proteínas G estimulatórias (Gs). A estimulação de receptores do 

tipo D1 resulta em aumento na concentração de AMPc, o que promove dissociação 

das subunidades regulatórias e catalíticas da PKA. A ativação da sinalização da via 

da PKA (“cAMP-dependent protein quinase A” ou proteína dependente de cAMP) 

resulta na fosforilação de substratos. A via AMPc/PKA é a cascata de sinalização 

primária induzida pela exposição ao álcool (DANIELS e BUCK, 2002; DIAMOND e 

GORDON, 1997). A expressão de numerosos genes influenciados pelo álcool está 

relacionada a essa via (THIBAULT et al., 2000; HASSAN et al., 2003).  

A PKA é multifuncional e está envolvida em muitos aspectos da função 

neural, incluindo a plasticidade sináptica (NGUYEN e WOO, 2003; WALTEREIT e 

WELLER, 2003), exocitose (EVANS e MORGAN, 2003) e transcrição gênica 

(SANDS e PALMER, 2008). A PKA pode também modular outras vias de segundos 

mensageiros, como a via da MAPK (WALTEREIT e WELLER, 2003) (“Mitogen-

activated protein kinase”). A PKA é expressa em todo o cérebro e é particularmente 

abundante no córtex, tálamo e amígdala, e moderadamente abundante no NAcc e 

VTA (LEIN et al., 2007). 

A PKA é uma proteína quinase tetramérica constituída por duas subunidades 

regulatórias e duas catalíticas (BRANDON, IDZERDA e, 1997). Há quatro isoformas 

de subunidades regulatórias (RIa, RIb, RIIa, RIIb) e três isoformas de subunidades 

catalíticas (C, B e C); todas são abundantemente expressas no cérebro 

(NGUYEN e WOO, 2003). Como tetrâmero, a PKA é inativa. O AMPc, produzido 

pela AC, ativa a PKA ao ligar-se à subunidades regulatórias, o que resulta em 



liberação e translocação das subunidades catalíticas ativas para o núcleo 

(MEINKOTH et al., 1993). A atividade da PKA pode ser medida pela translocação da 

subunidade catalítica (MEINKOTH et al., 1993) ou pela fosforilação de substratos 

específicos, como as subunidades do receptor NMDA. Dentre as diversas quinases 

que modulam a função NMDA está a PKA, que regula a função das subunidades 

NR1 e NR2 por fosforilação (TINGLEY, 1993; LEONARD e HELL, 1997). A 

fosforilação da subunidade NR1 promove aumento na função do receptor NMDA 

(RAMAN, TONG e JAHR, 1996). A ativação de receptores D1 induz fosforilação 

mediada pela PKA da subunidade NR1 e fosforilação do fator de transcrição CREB 

em neurônios estriatais (DUDMAN et al., 2003). A PKA contribui para a plasticidade 

sináptica ao fosforilar subunidades GluR1 de receptores AMPA, que promove o 

tráfico do receptor AMPA para a superfície celular (MAN, SEKINE-AIZAWA e 

HUGANIR, 2007). A ativação da PKA induzida por drogas pode aumentar a força 

sináptica, o que pode ser detectado eletrofisiologicamente como aumento das 

correntes AMPA e NMDA (SCHILSTRÖM et al., 2006). 

A ativação da PKA depende do AMPc produzido pela ativação de uma ou 

mais das nove isoformas de AC que são ativadas ou inibidas de maneiras 

complexas pela proteínas G (COOPER, 2003). Todas as AC são ativadas por 

proteínas Gs. AC5 é ativada pela proteína Golf. A AC2, AC4 e AC7 são ativadas 

por subunidades livres da proteína G liberadas pela proteína Gi/o. As AC1, AC5, 

AC6 e AC8 são inibidas pela proteína Gi/o. As drogas de abuso aumentam 

agudamente os níveis de dopamina extracelular no NAcc (NESTLER, 2005), 

ativando a AC e PKA por estimulação da proteína Gs  e Golf acopladas a receptores 

D1 (NEVE, SEAMANS e TRANTHAM-DAVIDSON, 2004). A dopamina também ativa 

receptores D2 acoplados a Go, levando à inibição de diversas isoformas de AC. A 

ativação de receptores D2 pela DA libera as subunidades G que exercem múltiplos 

efeitos, como o aumento de AC2 e ativação de AC4, estimulação de GIRK (canais 

de potássio retificadores de influxo regulados pela proteína G) e inibição de canais 

de cálcio tipo L, N e P/Q. O efeito das subunidades G está bem estabelecido e 

resulta em diminuição da excitabilidade neural e diminuição da liberação de 

neurotransmissor (NEVE, SEAMANS e TRANTHAM-DAVIDSON, 2004); desta 

forma, contribui para a sinalização no NAcc. As AC podem ser moduladas por 

proteínas quinase, incluindo a PKC, que ativa a AC2, AC4 e AC7 (COOPER, 2003). 



Além da ativação da via AMPc/PKA por intermédio da proteína G, o etanol pode 

ativar diretamente a AC. Dentre as 9 isoformas conhecidas, AC7 é 2-3 vezes mais 

sensível ao etanol do que qualquer outra isoforma. Os tipos 2, 5 e 6 são 

moderadamente sensíveis ao etanol e os tipos 1 e 3 são insensíveis (YOSHIMURA e 

TABAKOFF, 1995 

A atividade da PKA é regulada pela DARPP-32, que é abundantemente 

expressa em neurônios do estriado (OUIMET et al., 1984) e pode inibir proteínas 

quinase e fosfatase. A DARPP-32 é fosforilada no Thr-75 pela Cdk5 (proteína 

quinase 5 dependente de ciclina), o que gera inibição da PKA por ativação da PKI 

(inibidor da proteína quinase) pela DARPP-32 (BIBB et al., 1999). Este evento 

antagoniza os efeitos da DA no estriado.    

Um dos substratos fosforilados pela Cda PKA no núcleo é o fator de 

transcrição CREB (“cAMP response element-binding protein”). A fosforilação do 

CREB pela PKA pode resultar em aumento da transcrição de genes que contém o 

CRE (“cAMP response element” ou elemento de resposta ao AMPc) na região 

promotora (LONZE e GINTY, 2002). O CREB tem como alvos genes que controlam 

a neurotransmissão, estrutura celular, transdução de sinal, transcrição e 

metabolismo (LONZE e GINTY, 2002). Diversos pesquisadores sugerem que a 

fosforilação do CREB é crucial para manter a plasticidade sináptica normal do 

cérebro (FRANK e GREENBERG, 1994; GLAZEWSKI et al., 1999; JOSSELYN et al., 

2001). Alguns dos genes ativados pelo CREB estão relacionados ao fator de 

liberação da corticotrofina, BDNF (“brain-derived neurotrophic factor” ou fator 

neurotrófico derivado do cérebro), Neuropeptídeo Y e outros (HEILING e KOOB, 

2007; McGOUGH et al., 2004; THIELE et al., 1998; CRABBE et al., 2006). 

A exposição breve ao álcool aumenta a produção de AMPc em culturas de 

células e preparações isoladas de cérebro (NAGY,  et al., 1989; SAPRU, DIAMOND 

e GORDON,, 1994; RABIN, EDELMAN e WAGNER, 1992; TABAKOFF et al., 1988. 

A exposição prolongada ao álcool resulta em uma dessensibilização adaptativa na 

produção de AMPc em cultura de células (NAGY et al., 1989; RABE et al., 1990;  

RABIN et al., 1993; GORDON, COLLIER E DIAMOND, 1986) e cérebro de 

camundongos (WAND et al., 1993). A diminuição na produção de AMPc pode ser 

devido a diminuição na quantidade e / ou atividade de diversas proteínas chave 

nesta via, incluindo a proteína Gs (MOCHLY-ROSEN et al., 1988), a subunidade 

regulatória RI da PKA (DOHRMAN, DIAMOND e GORDON, 1996) e subunidades 



catalíticas da PKA (COE et al., 1996; RIUS et al., 1986). Aumento da Gi também foi 

relatado após exposição crônica ao álcool (CHARNESS, QUERIMIT E HENTELEFF, 

1988). 

A subunidade catalítica da PKA C transloca-se do Complexo de Golgi para o 

núcleo durante exposição prolongada ao álcool e permanece no núcleo enquanto o 

álcool estiver presente (in vitro) (DOHRMAN et al., 1996). Esta permanência 

prolongada da PKA no núcleo pode ser responsável pelas mudanças induzidas pelo 

álcool na expressão gênica (DIAMOND e GORDON, 1997), pois sua presença 

resulta na fosforilação do CREB (CONSTANTINESCU, DIAMOND E GORDON, 

1999). Sugere-se que o álcool inibe a reassociação da C com as subunidades 

regulatórias da PKA e inativa PKI (“Protein quinase inhibitor” ou inibidor de proteína 

quinase).  

A administração aguda de psicoestimulantes aumenta a atividade da PKA e 

fosforilação de alvos da PKA. Em roedores, injeção aguda de cocaína aumenta a 

fosforilação da DARPP-32, NR1 e GluR1 mediada pela PKA no córtex pré-frontal 

medial e NAcc (SCHEGGI et al., 2007) e fosforilação da DARPP-32 no estriado 

(NISHI et al., 2000). A administração aguda de cocaína a camundongos aumenta a 

ativação da proteína fosfatase 2A (PP-2A) mediada pela PKA, que fosforila a 

DARPP-32 no sítio de fosforilação da Cdk5, Thr-75, promovendo sinalização 

mediada pela PKA (NISHI et al., 2000). O etanol aumenta a atividade da PKA 

agudamente ao inibir a recaptação de adenosina pelo transportador de nucleosídeo 

equilibrativo tipo I, o que aumenta os níveis extracelulares de adenosina, ativa a 

proteína Golf acoplada a receptores de adenosina A2a, estimula AC e aumenta os 

níveis de AMPc (NAGY, DIAMOND e GORDON, 1991; DOHRMAN et al., 1996). 

Esse processo leva à migração das subunidades catalíticas da PKA para o núcleo in 

vivo (DOHRMAN et al., 1996). A administração crônica de etanol em ratos aumenta 

a atividade da PKA no córtex (PANDEY, ROY e MITTAL, 2001). 

Há relatos de que o AMPc e a PKA contribuem para a sensibilização 

locomotora induzida por psicoestimulantes. Injeção de inibidor de PKA na VTA reduz 

a sensibilização locomotora induzida pela anfetamina; por outro lado, um ativador da 

PKA aumenta a sensibilização locomotora em ratos (TOLLIVER et al., 1999). O 

aumento da atividade do AMPc pela fosfoquina também aumenta a atividade 

locomotora induzida por cocaína em ratos (SCHROEDER, HUMMEL e 

UNTERWALD, 2004). Muitas drogas de abuso promovem aumento da atividade da 



PKA na abstinência. Há evidências relacionadas à cocaína (LU et al., 2003), THC 

(TZAVARA et al., 2000) e morfina (CHARTOFF et al., 2003). Durante a abstinência 

de etanol, a fosforilação do CREB apresenta-se reduzida na amígdala central e 

medial (PANDEY, ROY e ZHANG, 2003). 

A manipulação da atividade da PKA pode aumentar ou reduzir a auto-

administração em roedores. Em ratos treinados para auto-administração de cocaína, 

injeções de inibidor de PKA no NAcc reduzem a auto-administração, enquanto 

injeção de ativador da PKA aumenta a auto-administração. A auto-administração 

não sofreu alterações quando os fármacos foram injetados no Caudato Putamen, 

indicando que os efeitos da PKA na auto-administração de cocaína estão 

relacionados ao NAcc.  (SELF et al., 1998b). A PKA também modula o consumo de 

etanol. A ativação dos receptores de adenosina A2a aumenta atividade da PKA 

(COOPER, 2003) principalmente no NAcc, onde esses receptores são 

abundantemente expressos (FINK et al., 1992). A injeção sistêmica de um 

antagonista deste receptor reduz a auto-administração de etanol em ratos 

(THORSELL, JOHNSON e HEILIG, 2007). Animais que expressam uma forma de 

PKA menos ativa apresentam redução no consumo e preferência de etanol em 

comparação ao animal que não foi manipulado geneticamente (WAND et al., 2001). 

Por outro lado, injeção de inibidor da PKA na amígdala central aumentou o consumo 

e preferência (PANDEY, ROY e ZHANG, 2003). Em animais deficientes (“knock-out) 

da subunidade regulatória da PKA (THIELE et al., 2000) o consumo de álcool 

apresenta-se aumentado; a infusão de inibidor de PKA na “concha” do NAcc 

aumenta o consumo voluntário (MISRA e PANDEY, 2006). Em “P-rats” (linhagem de 

ratos que apresenta alta preferência por álcool) os níveis de fosfo-CREB 

apresentam-se reduzidos em comparação aos “NP-rats” (animais que consomem 

menos álcool que a linhagem “P-rats”) (BELL et al., 2006). Um inibidor da PKA 

reverteu o fenótipo dos “NP-rats”, que consumiram mais álcool e apresentaram 

redução na função do CREB (PANDEY et al., 2005). Camundongos deficientes do 

gene que codifica o CREB apresentaram consumo aumentado de álcool em 

comparação a animais controle (PANDEY et al., 2004). Assim, os efeitos da PKA no 

comportamento de consumo variam de acordo com a região estudada, 

particularidades relacionadas ao protocolo e aparato experimental, espécie e 

linhagem animal. 



Diversas drogas de abuso requerem a participação da PKA no 

estabelecimento da Preferência Condicionada por Lugar. A aquisição de PCL à 

anfetamina apresentou-se reduzida quando um inibidor da PKA foi co-administrado 

com a anfetamina no NAcc durante as sessões de condicionamento (BENINGER, 

NAKONECHNY e SAVINA, 2003). Injeções intracerebroventriculares de um inibidor 

da PKA, imediatamente após cada sessão de condicionamento, reduziu a 

consolidação da Preferência Condicionada por Lugar (CERVO et al., 1997). 

Microinjeções de inibidores da PKA na VTA ou no hipocampo reduzem a 

consolidação de Preferência Condicionada de Lugar à morfina (HARRIS et al., 2004; 

SHARIFZADEH et al., 2006). 

 

 

1.6 Outros modelos animais para o estudo do mecanismo de recompensa 

 

 

 Além da atividade locomotora, quantificada em campo aberto, foram também 

utilizados outros modelos comportamentais para o estudo dos efeitos do álcool 

sobre os mecanismos de recompensa em camundongos adolescentes e adultos. 

 

 

1.6.1 Preferência Condicionada de Lugar 

 

 

O paradigma de PCL pode testar as propriedades motivacionais de 

reforçadores naturais como interação social de ratos jovens (CALCAGNETTI e 

SCHECHTER, 1992b), interação de ratas com filhotes (MAGNUSSON e FLEMING, 

1995), interação sexual de ratos com ratas (OLDENBURGER, EVERITT e DE 

JONGE,1992), água (PERKS e CLIFTON, 1997), solução adocicada (PERKS e 

CLIFTON, 1997; AGMO e MARROQUIN, 1997; STEFURAK e VAN DER KOOY, 

1992, 1994) e comida (LEPORE et al., 1995; PERKS e CLIFTON, 1997). 

O aparato de Preferência Condicionada por Lugar é utilizado para estudar os 

efeitos motivacionais positivos (recompensadores) e negativos (aversivos) de 

objetos (comida, brinquedos) ou experiências (drogas, abstinência a drogas, choque 

nas patas, etc) especialmente em roedores (ratos, camundongos). O procedimento 



padrão envolve condicionamento Pavloviano clássico no qual uma pista ambiental 

distinta (estímulo condicionado positivo, “positive conditioned stimulus” ou CS+) é 

associada a um determinado evento (estímulo não condicionado, “unconditioned 

stimulus” ou US). No presente estudo a pista ambiental foi o compartimento (CS) em 

que o animal recebeu a injeção de álcool ou solução salina; sendo a injeção (US) o 

evento associado a essa pista. Como resultado dessa associação, o CS adquire a 

capacidade de evocar uma resposta motivacional condicionada semelhante àquela 

característica do US. No presente contexto, a associação do ambiente (CS) com a 

injeção (US) faz com que o ambiente, por si só, promova uma resposta motivacional 

semelhante àquela resultante da injeção (de álcool ou solução salina). Esse tipo de 

aprendizado permite ao indivíduo prever situações e preparar-se para eventos 

futuros com base na experiência prévia. 

 O procedimento mede o efeito motivacional condicionado ao oferecer ao 

animal escolha entre uma localização espacial contendo o CS+ e uma localização 

adjacente, que contém um estímulo que não foi associado com o US (CS-). Quando 

o US é recompensador, roedores tendem a aproximar-se e permanecer em contato 

com o CS+. Assim o estímulo promove “Conditioned Place Preference”, PCL ou 

Preferência Condicionada de Lugar. Porém, os roedores tendem a evitar contato 

com aquele ambiente se o US causa aversão (“Conditioned Place Aversion”, CPA ou 

Aversão Condicionada de Lugar). No presente estudo, foi medido o efeito 

motivacional do álcool (US). Já que o álcool é uma droga de abuso e, portanto, 

promove efeitos motivacionais recompensadores, é esperado que os animais 

queiram permanecer no ambiente em que receberam a droga (CS+), ao invés do 

ambiente em que receberam solução salina (CS-).  

 As pistas ambientais têm um papel importante na compulsão e no “craving” 

(fissura). Humanos associam o efeito da droga com o ambiente em que é utilizada 

(ROBBINS e EHRMAN, 1992). Por medir o efeito motivacional o procedimento de 

Preferência Condicionada por Lugar é muito empregado no estudo da neurobiologia 

da recompensa de drogas de abuso (BARDO e BEVINS, 2000) e recaída (PILLA et 

al., 1999; NEISEWANDER et al., 2000), já que pistas ambientais podem facilitar a 

recaída. É útil também para estudar os circuitos envolvidos na recompensa (CARR e 

WHITE, 1983; 1986). 

Dentre os estudos mais antigos que deram origem ao PCL como conhecemos 

hoje estão os de Spragg (1940) e Beach (1957). Spragg (1940) deu injeções diárias 



de morfina a chimpanzés. Depois que se tornaram dependentes, os chimpanzés 

foram treinados a escolher entre uma caixa branca contendo a seringa com morfina 

e uma caixa preta, contendo uma banana. Quando privados de morfina, os animais 

escolhiam abrir a caixa branca, mas quando recebiam sua dose diária, optavam pela 

caixa preta, que continha a banana. Com base nesse experimento com chimpanzés, 

Beach (1957) percebeu que ratos dependentes de morfina também podiam ser 

treinados a escolher o braço branco de um labirinto em Y, quando este era pareado 

com a morfina. Rossi e Reid (1976) publicaram um relato de PCL à morfina no qual 

o parâmetro “tempo gasto” no compartimento pareado à morfina em comparação ao 

tempo de permanência no compartimento pareado à solução controle foi utilizado. 

Com isso, os estudos de PCL que se seguiram passaram a adotar o parâmetro 

“tempo” como índice de preferência (BARDO e BEVINS, 2000). Posteriormente, o 

grupo de Christopher L. Cunningham desenvolveu uma metodologia sensível e 

controlada para o estudo da PCL a drogas de abuso (CUNNINGHAM e PRATHER, 

1992; CUNNINGHAM, DICKINSON e OKORN, 1995; CUNNINGHAM, OKORN e 

HOWARD 1997; CUNNINGHAM, CLEMANS e FIDLER, 2002; CUNNINGHAM et al., 

2002 ; CUNNINGHAM, 1995). Este autor utiliza principalmente camundongos da 

linhagem DBA. 

Em 2006 Christopher L. Cunningham, Gremel e Groblewski publicaram na 

revista “Nature Protocols” o protocolo utilizado pelo grupo por muitos anos de 

pesquisa e que discute diversos aspectos relacionados ao protocolo experimental e 

ao aparato. Cunningham, Gremel e Groblewski (2006) descrevem neste artigo o 

protocolo de PCL ao álcool. Geralmente incluem 3 etapas: habituação (1 sessão de 

5 minutos), condicionamento (8 ou mais sessões de 5 minutos) e teste (uma ou mais 

sessões de 30-60 minutos). O protocolo dura duas semanas. No dia do teste o 

animal tem a opção de escolher entre o compartimento associado com a injeção da 

droga (“positive conditioned stimulus” - CS+) ou o compartimento associado com a 

solução controle (“negative conditioned stimulus” - CS-), em decorrência do 

condicionamento Pavloviano. (Cunningham, Gremel e Groblewski, 2006). 

Geralmente os animais não recebem injeção no dia do teste, exceto quando o efeito 

do pré-tratamento de uma droga no reestabelecimento ou expressão da resposta 

motivacional condicionada está sendo estudada (CUNNINGHAM, DICKINSON e 

OKORN, 1995).  



Se antes de qualquer associação de um estímulo (CS) com os ambientes do 

aparato (US) os animais naturalmente preferem determinada textura do chão e/ou 

determinada característica de parede, o experimento é enviesado. O resultado 

obtido no dia do teste sofrerá influência desse viés. Assim, no dia do teste o 

experimentador não poderá afirmar que: os animais preferiram determinado 

ambiente porque foi associado à droga; não preferiram o ambiente associado com o 

estímulo porque a droga tem efeitos aversivos. Isso ocorre porque preferências e 

aversões aprendidas pelos animais (antes do condicionamento) são impostas sobre 

preferências não aprendidas (pareamento do CS+ com o US) (CUNNINGHAM, 

FERREE e HOWARD, 2003). Assim, o US poderia aumentar ou reduzir a resposta 

motivacional não aprendida. 

 Segundo Cunningham Gremel e Groblewski (2006) um aparelho é 

considerado “não-enviesado” quando a quantidade de tempo gasta em cada 

compartimento é compatível com a expectativa baseada no acaso, ou seja, espera-

se que cada animal permaneça cerca de 50% do tempo em cada compartimento. 

Além do ambiente, determinadas linhagens de animais ou animais geneticamente 

manipulados (“knock-out”) podem apresentar um comportamento enviesado.   

Os parâmetros temporais de cada fase experimental são fundamentais para a 

eficiência do condicionamento (CUNNINGHAM GREMEL E GROBLEWSKI, 2006). 

Na maioria dos estudos o animal é colocado no compartimento imediatamente após 

uma injeção ip, pois as concentrações sanguíneas e cerebrais da droga estarão 

aumentando no início do condicionamento. Porém, dependendo da via de 

administração, é preciso esperar algum tempo até que a droga seja absorvida. A via 

ip, por exemplo, produz um efeito aversivo de curta duração seguido por um efeito 

recompensador duradouro (CUNNINGHAM e HENDERSON, 2000; CUNNINGHAM, 

OKORN e HOWARD, 1997). Em comparação, a via intragástrica produz uma 

absorção mais lenta (NURMI, KIIANMAA e SINCLAIR, 1994), e promove CPA na 

dose de 2,0 g/kg – a mesma dose que produz PCL quando o álcool é administrado 

por via ip em camundongos DBA (CUNNINGHAM, CLEMANS e FIDLER, 2002). O 

efeito aversivo inicial à administração do álcool também explica a CPA observada 

quando a injeção é aplicada depois que o animal é retirado do aparato; o sujeito 

experimental associa o CS ao efeito aversivo da injeção (CUNNINGHAM et al., 

2002).  Intervalos muito longos entre a injeção e a exposição ao aparato (como 60 

minutos, por exemplo) não são eficazes em promover PCL (CUNNINGHAM, OKORN 



e HOWARD, 1997). Uma exposição relativamente curta (5 minutos) é mais eficaz na 

indução de PCL quando o álcool é administrado por via ip em camundongos DBA e 

outras linhagens de camundongos (CUNNINGHAM e PRATHER, 1992). Porém, 

condicionamentos de duração mais longa (60 minutos) são mais eficazes em induzir 

PCL à cocaína na mesma linhagem (CUNNINGHAM et al., 1999). Cunningham, 

Gremel e Groblewski (2006) fazem um intervalo de pelo menos 24 horas entre cada 

condicionamento. Porém, alguns pesquisadores realizam 2 condicionamentos por 

dia (CALCAGNETTI e SCHECHTER, 1992a; TZSCHENTKE e SCHMIDT, 1997; 

BOLANOS et al., 1996). Cunningham, Gremel e Groblewski (2006) relatam que 

depois de terem feito testes de 60 minutos por muito tempo, agora fazem testes de 

30 minutos na maioria dos experimentos, pois observaram preferência mais fraca 

por parte dos animais ao final de uma sessão tão longa. Porém, em alguns casos 

específicos uma sessão mais longa foi necessária para detectar um efeito 

(CUNNINGHAM, DICKINSON e OKORN, 1995; CUNNINGHAM, HENDERSON e 

BORMANN, 1998). 

O CS pode agregar pistas olfativas, visuais, táteis, auditivas e elementos 

espaciais. Apesar disso, há evidências na literatura de que um único elemento 

(estímulo tátil do chão diferenciado) pode controlar a PCL (VEZINA e STEWART, 

1987). 

Gremel e Cunningham (2009; 2008) investigaram a participação do NAcc e 

amígdala no aprendizado e expressão do comportamento controlado por pistas 

previamente pareadas com o álcool. Quando foram realizadas lesões no NAcc e 

amígdala antes do condicionamento a PCL apresentou-se reduzida em comparação 

aos animais controle ou “sham” no dia do teste. Porém quando as lesões na 

amígdala e NAcc foram realizadas antes do teste, apenas a lesão na amígdala 

promoveu diminuição (lesão unilateral) ou aboliu completamente (lesão bilateral) a 

PCL. Os autores sugerem que a lesão do NAcc e amígdala antes do 

condicionamento promoveu danos no processo de aprendizado associativo entre a 

pista e os efeitos reforçadores primários do álcool, o que resultou em redução da 

PCL no dia do teste. As lesões realizadas antes do teste provavelmente 

promoveram diminuição da associação da pista com o efeito da droga ou 

incapacidade de trazer à memória esta associação; esse evento seria dependente 

da amígdala. A partir desses resultados de lesão do NAcc e amígdala, o próximo 

passo dos pesquisadores foi avaliar a função dos receptores DA na amígdala e dos 



receptores NMDA no NAcc. Afinal, já que VTA envia aferências para a amígdala e 

NAcc, a expressão de PCL poderia depender da ativação de receptores nessas 

áreas (GREMEL e CUNNINGHAM, 2009). Além disso, a amígdala basolateral 

também envia aferências para o NAcc (GROENEWEGEN, WRIGHT e BEIJER, 

1996). Os achados mostram que a administração do antagonista DA (antagonista 

D1, D2 e D3) flupentixol no NAcc antes do teste não afetou a expressão de PCL. 

Porém, a administração do antagonista DA na amígdala basolateral e central impede 

a expressão da PCL. O antagonismo de receptores NMDA no NAcc pelo AP-5 antes 

do teste reduz a expressão de PCL (GREMEL e CUNNINGHAM, 2009).  

Em relação aos receptores NMDA, Boyce-Rustay e Holmes (2006) mostraram 

que camundongos “knock-out” da subunidade NR2A não apresentaram PCL; os 

autores sugerem que essa subunidade tem uma função importante no aprendizado 

contextual relacionado os efeitos reforçadores do álcool.  

Curiosamente, apesar das evidências de participação de estruturas do 

sistema dopaminérgico mesolímbico na recompesa a drogas de abuso, Dickinson et 

al. (2003) administraram antagonistas dopaminérgicos (SCH23390, raclopride e 

U99194A) a camundongos da linhagem DBA/2J antes do teste e observaram que a 

PCL ao álcool não foi afetada. Em comparação, quando Spina et al. (2010) 

administraram o antagonista D1 SCH39166 a ratos antes das sessões  de 

condicionamento com álcool ou acetaldeído,observaram que a PCL não se instalou. 

Portanto, a participação dos receptores D1 na PCL está relacionada ao período de 

condicionamento, ou seja, aprendizado associativo. Este achado é corroborado e 

ampliado por Walter e Ettenberg (2007), que observaram que a infusão do 

antagonista DA flufenazina no “concha” do NAcc de ratos antes das sessões de 

condicionamento atenuou o desenvolvimento de PCL. Savelieva, Caudle e Miller, 

(2006) também demonstraram a importante participação da DA no fenômeno de 

PCL ao mostrarem que animais deficientes do transportador de monoaminas (DA, 

noradrenalina, serotonina) VMAT2, do citoplasma para a vesícula, não 

apresentavam PCL, ou seja, na ausência de DA vesicular que pode ser liberada na 

sinapse a PCL não acontece. Os receptores D2 também estão envolvidos de alguma 

forma com os efeitos recompensadores do álcool e aprendizado associativo, pois 

animais “knock-out” desses receptores não apresentam PCL (CUNNINGHAM et al., 

2000).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Dickinson%20SD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Embora ainda sejam escassos dados relacionados ao sistema GABAérgico 

na modulação da PCL, Chester e Cunningham (1999) demonstraram que  

antagonistas GABAA (bicuculina e picrotoxina) aumentam a magnitude da PCL, ou 

seja, o bloqueio de receptores GABAA aumenta os efeitos motivacionais do álcool. 

Há evidências da participação do sistema opióide na manifestação da PCL. O 

bloqueio de receptores opióides no córtex cingulado anterior, uma região 

relacionada à atribuição de propriedades de incentivo motivacional às pistas 

relacionadas a drogas, também reduz a PCL (GREMEL, YOUNG e CUNNINGHAM, 

2011). O efeito de drogas utilizadas para o tratamento da dependência ao álcool 

(naltrexone e acamprosato) foram testadas experimentalmente no paradigma de 

PCL. Cunninghan et al. (1998) levantaram a hipótese de que o naltrexone poderia 

interferir no processo de aprendizado associativo. Caso essa proposta se 

confirmasse, o naltrexone seria capaz de extinguir tanto a PCL quanto a CPA. 

Porém o naltrexone aumentou a expressão da aversão, ou seja, dificultou a extinção 

da aversão. Portanto, apesar de não interferir no aprendizado associativo, o 

naloxone contribui para a aversão ao álcool. Recentemente, Wróbel (2011) 

demonstrou que a administração de naloxone antes das sessões de 

condicionamento atenuou a aquisição de PCL em camundongos C57. 

Camundongos tratados com acomprosato (utilizado para evitar a recaída ao uso de 

álcool) 10 minutos antes da administração de álcool (2,0g/kg), apresentaram 

redução no desenvolvimento de PCL (McGEEHAN e OLIVE, 2003), o que 

demonstra que o acomprosato pode diminuir os efeitos recompensadores do álcool. 

 

 

1.6.2 Auto-Administração  

 

 

 Um dos primeiros pesquisadores a realizar auto-administração de álcool foi 

Meisch (MEISCH, WAHLSTROM e PICKENS, 1970; MEISCH e THOMPSON, 1972). 

Os ratos deveriam pressionar uma barra para que o álcool estivesse disponível para 

consumo. Meisch observou que o comportamento era persistente, ou seja, produzia 

reforço. Posteriormente, Meisch comprovou que o álcool e outras drogas eram 

reforçadores também em macacos rhesus (CARROLL e MEISCH, 1978; 1980; 

MEISCH e HENNINGFIELD, 1977; MEISCH et al., 1975; MEISCH, KLINER e 



HENNINGFIELD,  1981). Samson contribuiu para o desenvolvimento do modelo de 

consumo voluntário de álcool em animais de laboratório (SAMSON et al., 1998) e 

posteriormente levantou discussões relacionadas ao mecanismo de reforço 

(SAMSON et al., 2000) e substratos neurais envolvidos (SAMSON, TOLLIVER e 

SCHWARZ-STEVENS, 1990; SAMSON e HARRIS, 1992: SAMSON et al., 1992).  

 O álcool pode ser reforçador pela via de administração oral em diferentes 

espécies como ratos, camundongos e macacos. Pode variar de acordo com a 

linhagem (LESSOV et al., 2001; CAMARINI e HODGE, 2004), sexo (TAMBOUR, 

BROWN e CRABBE, 2008) e idade (RODD-HENRICKS et al., 2002a; 2002b) dos 

animais. Embora a restrição de comida seja aconselhável para que a auto-

administração de algumas drogas aumente, no caso do álcool não é estritamente 

necessária (STEWART et al., 1996). O procedimento pode ser realizado em acesso 

restrito (algumas horas por dia) ou contínuo (a droga está sempre disponível) 

(BLEDNOV et al., 2005; LESSOV et al., 2001). 

A auto-administração oral é evitada por alguns pesquisadores devido à 

dificuldade de o animal ingerir a droga de forma voluntária.  Se a droga tiver um 

sabor aversivo, os animais provavelmente optarão por beber água se tiverem 

escolha. Os animais talvez bebam uma quantidade muito pequena da solução da 

droga; insuficiente para promover efeitos farmacológicos. Além disso, por via oral, o 

intervalo entre a ingestão e o efeito da droga, proporcionado quando ela chega ao 

sistema nervoso central, pode ser de mais de 5 minutos. Este intervalo é 

considerado muito longo para que o sujeito experimental desenvolva comportamento 

operante. A principal vantagem é a semelhança com o consumo do álcool em 

humanos (MEISCH, 2001).  

Diversos pesquisadores comparam linhagens de ratos ou camundongos que 

consomem mais ou menos álcool em seus estudos. Camundongos da linhagem C57 

consomem mais álcool que camundongos da linhagem DBA (CAMARINI e HODGE, 

2004). Existem linhagens selecionadas, como ratos da linhagem “P-rats” (“Alcohol 

Prefering Rats” ou ratos que preferem álcool) e “NP-rats” (“Non-Prefering rats”; ratos 

que consomem pouco álcool em comparação à linhagem “P-rats”) (McBRIDE et al., 

2005; PAUTASSI et al., 2011). Há ainda grupos de pesquisa que classificam os 

animais em “Addicted”, “Heavy” e “Light”; respectivamente, animais que apresentam 

preferência significativa pelo álcool em todas as fases experimentais em que o álcool 

está disponível (Livre-escolha, Re-exposição, Adulteração), animais que consomem 



em nível intermediário (geralmente não apresentam consumo significativo na fase de 

Adulteração de sabor, quando o quinino é adicionado à solução de álcool produzindo 

sabor amargo), e animais que preferem água em todas as fases experimentais 

(RIBEIRO et al., 2008). Se os animais não consomem álcool espontaneamente 

devido à linhagem e condições experimentais, a sacarose pode ser adicionada à 

solução de para produzir um sabor mais agradável, não aversivo (CAMARINI e 

HODGE, 2004; WALKER e EHLERS, 2009). 

Muitos pesquisadores utilizam protocolos com diversas fases experimentais 

semelhantes a Ribeiro et al. (2008) para mimetizar os diversos fenômenos 

envolvidos na dependência ao álcool em humanos. Primeiramente os animais 

adquirem o comportamento de auto-administração. Em seguida, faz-se um período 

de abstinência. A re-exposição seria semelhante à recaída em seres humanos. 

Finalmente, o sabor do álcool torna-se amargo com a adição de quinino. A 

adulteração do sabor confirma que apesar do sabor aversivo, a fissura mantém o 

comportamento de consumo. A auto-administração oral pode ser operante ou 

voluntária. A operante envolve um aparato em que o sujeito experimental deve 

pressionar uma barra para que determinada quantidade de álcool esteja disponível 

num recipiente. Em protocolos de consumo voluntário, em que garrafas estão 

disponíveis na gaiola moradia, o animal tem livre escolha entre duas (CAMARINI e 

HODGE, 2004), três (FACHIN-SCHEIT et al., 2006) ou quatro (RAEDER et al., 2008) 

garrafas sendo que uma das garrafas contém água e as outras são constituídas de 

concentrações crescentes de álcool.  

O sistema DA mesolímbico está envolvido no comportamento de consumo de 

álcool (HODGE, SAMSON e CHAPPELLE, 1997). A administração sistêmica de 

antagonistas DA geralmente resulta em redução no consumo de álcool na caixa-

moradia (DYR et al., 1993; PFEFFER e SAMSON, 1986) e redução do 

comportamento de pressionar a barra (PFEFFER e SAMSON, 1985; PFEFFER e 

SAMSON, 1988). Lesões de neurônios catecolaminérgicos que se projetam para o 

NAcc reduzem o consumo de álcool (BROWN e AMIT, 1977; MYERS e MELCHIOR, 

1975; RICHARDSON e NOVAKOVSKI, 1978). A auto-administração de álcool 

promove alterações no NAcc. GRIFFIN, MIDDAUGH e BECKER (2007) 

demonstraram, utilizando a técnica de microdiálise, que a auto-administração de 

álcool a camundongos C57 num protocolo de acesso limitado origina álcool no NAcc 

em níveis consistentes com a quantidade consumida. Wang et al. (2007) 



demonstraram que a auto-administração de álcool promove modificações 

neuroplásticas no estriado dorsal  de ratos; mais especificamente, fosforilação da 

subunidade NR2B dos receptores NMDA relacionada à aumento da atividade da Fyn 

Quinase (enzima que fosforila NR2B). A facilitação da atividade NMDA pelo álcool 

pode produzir potencialização a longo prazo, mediada por receptores AMPA 

(CALABRESI et al., 1992;PARTRIDGE, TANG e LOVINGER, 2000; KERR e 

WICKENS, 2001). Por outro lado, antagonistas NMDA diminuem o consumo de 

álcool numa linhagem de ratos que apresenta preferência por álcool (McMILLEN et 

al., 2004) e inibem a reinstalação de comportamento de busca pelo álcool 

(BACKSTROM e HYYTIA, 2004). O infenprodil reduz a recaída em ratos privados de 

álcool (VENGELIENE et al., 2005). O subtipo do receptor GLU mGLUR5 tem um 

papel importante no comportamento de auto-administração de álcool em 

camundongos C57, pois, o antagonista MTEP (3-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl) ethynyl]-

pyridine) reduziu o consumo de álcool de maneira dose dependente e também após 

repetidos períodos de privação (COWEN,  KRSTEW e LAWRENCE, 2007; HODGE 

et al., 2006; SCHROEDER, OVERSTREET e HODGE, 2005). A transmissão 

GABAérgica no NAcc está envolvida com a auto-administração. HODGE, 

CHAPPELLE e SAMSON (1995) demonstraram que a administração de muscimol 

(agonista GABAA) no NAcc reduz a resposta reforçadora num paradigma de auto-

administração operante. Assim, os autores sugerem que a ativação de receptores 

GABAA e transmissão GABAérgica no NAcc está envolvida na resposta reforçadora 

ao álcool. Manipulações do receptor opióide também interferem no consumo do 

álcool. Camundongos “knock-out” deste receptor apresentam redução no consumo 

de álcool (BECKER et al., 2002). Injeções intraperitoneais de naltrexone antes do 

acesso limitado às garrafas, em camundongos C57, reduziram o consumo de 

maneira dose-dependente (KAMDAR et al., 2007).  

Diversos pesquisadores incluem em seus protocolos de auto-administração 

um ou mais períodos de abstinência. Durante esse período ocorrem 

neuroadaptações importantes na expressão e fosforilação de receptores GLU no 

estriado (RAEDER et al., 2008). Receptores GLU AMPA também foram relacionados 

à auto-administração e recaída (SANCHIS-SEGURA et al., 2006). O antagonismo 

AMPA reduziu a reinstalação e o fenômeno “alcohol deprivation effect” (Efeito da 

privação de álcool: consiste em consumo aumentado de álcool em comparação ao 

período anterior à privação). No hipocampo, a abstinência de álcool aumentou a 



neurogênese e diferenciação celular em “P-rats”. Esse achado foi relacionado à 

restauração parcial do hipocampo devido à retirada do álcool. Em contrapartida, 

Stevenson et al. (2009) demonstraram que a abstinência reduz a neurogênese 

hipocampal em camundongos C57; e o tratamento com o antidepressivo 

desipramina impediu o dano hipocampal. Segundo Weiss et al. (1996) a auto-

administração promove aumento de DA e serotonina no NAcc. A abstinência 

suprime a liberação desses neurotransmissores e a re-exposição ao álcool restaura 

os níveis dos neurotransmissores, porém, não completamente. Essa poderia ser 

uma explicação para a recaída.  

 

 

1.6.3 Intoxicação com vapor de álcool e auto-administração 

 

 

 Além de fatores biológicos e ambientais, o histórico de exposição a drogas de 

abuso de um indivíduo contribui para o desenvolvimento da dependência. Por isso, 

no presente estudo, um protocolo de múltiplas intoxicações com álcool intercaladas 

com abstinência foi utilizado. Entre os episódios de intoxicação / abstinência foram 

inseridos períodos de consumo voluntário de álcool na caixa moradia, para avaliar o 

possível efeito dos episódios intoxicação / abstinência no comportamento de 

consumo. 

Estudos anteriores demonstraram que a exposição crônica ao álcool 

juntamente com a experiência da abstinência aumentou o consumo voluntário de 

álcool na caixa moradia utilizando-se um paradigma de acesso limitado em 

camundongos C57 adultos (BECKER e LOPEZ, 2004). Este modelo pode ser 

comparado com a natureza crônica e episódica da dependência ao álcool, já que os 

indivíduos experimentam intoxicação devido ao consumo pesado de álcool seguido 

de tentativas de abstinência ou indisponibilidade da droga. Conseqüentemente, o 

indivíduo passa por períodos de abstinência intercalados por períodos de 

intoxicação. Períodos de abstinência levam animais (SPARTA et al., 2009; FINN et 

al., 2007; MELENDEZ, MIDDAUGH e KALIVAS, 2006) e humanos a aumentarem o 

consumo quando a droga está disponível novamente. Estudos clínicos mostram que 

indivíduos apresentam episódios de recaída para aliviar os sintomas de abstinência. 

O alívio da abstinência é motivação para manutenção do consumo excessivo 



(KOOB, 2003; KOOB e LE MOAL., 2001). Assim, indivíduos dependentes têm 

diversas oportunidades de associar o consumo de álcool com a sensação de alívio 

dos sintomas de abstinência.  

 Evidências demonstram que a intoxicação apresenta diferenças dependentes 

da idade. Camundongos e ratos jovens (HEFNER e HOLMES, 2007; SILVERI e 

SPEAR, 1998) se recuperam mais rapidamente da intoxicação que animais adultos; 

porém, são mais sensíveis aos efeitos deletérios da dose intoxicante de álcool (DE 

BELLIS et al., 2005; 2000; MONTI et al., 2005), incluindo dano cerebral (CREWS et 

al., 2000; SLAWECKI, THORSELL e  EHLERS, 2004; WHITE e SWARTZWELDER, 

2004; BROWN e TAPERT, 2004; BROWN et al., 2000). 

 

Como discutido nesta introdução, adolescentes de várias espécies  

diferem dos adultos em aspectos comportamentais e neuroquímicas.  

Entretanto, estudos que mostram as respostas comportamentais e  

neuroquímicas de animais adolescentes ao tratamento prolongado com  

etanol são escassos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________Objetivos 



2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

 Avaliar os efeitos comportamentais e neuroquímicos da exposição repetida de 

etanol em camundongos adolescentes e adultos. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Quantificar o neurotransmissor glutamato no Núcleo Accumbens de camundongos 

Swiss adolescentes e adultos previamente expostos a tratamento repetido com 

injeções de etanol;  

 

 

b) Quantificar o neurotransmissor dopamina e metabólitos no Núcleo Accumbens e 

Estriado de camundongos Swiss adolescentes e adultos previamente expostos a 

tratamento repetido com injeções de etanol. 

 

 

c) Quantificar o segundo mensageiro AMPc no Estriado de camundongos Swiss 

adolescentes e adultos previamente expostos a tratamento repetido com injeções de 

etanol.  

 

 

d) Quantificar a atividade da enzima PKA no Estriado de camundongos Swiss 

adolescentes e adultos previamente expostos a tratamento repetido com injeções de 

etanol.  

 



e) Comparar os efeitos reforçadores do etanol entre camundongos Swiss 

adolescentes e adultos previamente expostos a tratamento repetido com injeções de 

etanol no paradigma de Preferência Condicionada por Lugar. 

 

 

f) Comparar os efeitos reforçadores do etanol entre camundongos Swiss 

adolescentes e adultos previamente expostos a tratamento repetido com injeções de 

etanol no paradigma de Auto-Administração num protocolo de Livre Escolha entre 

duas garrafas. 

 

 

g) Comparar o comportamento de consumo de camundongos adolescentes e 

adultos da linhagem C57, vulnerável ao consumo voluntário de álcool, num protocolo 

de múltiplas intoxicações com vapor de etanol seguidas de abstinência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____Materiais e Métodos 



3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Animais 

 

 

Foram utilizados camundongos Swiss Webster adolescentes (PND = 28-30 

dias no começo dos experimentos) e adultos (PND = 58-60 dias no começo dos 

experimentos). Os animais foram alojados em grupos de 5, em caixas de 

policarbonato (30 x 20 x 12,5 cm), mantidos sob temperatura constante (22  1o C) e 

sob um ciclo claro/escuro de 12 horas (luzes acesas às 7:00h). Todos os 

experimentos foram conduzidos entre 8:30 e 11:30h da manhã.  Durante o 

procedimento de auto-administração os animais foram alojados individualmente. 

Água e comida foram fornecidos livremente. Os procedimentos foram aprovados 

pelo Comitê de Ética para Pesquisa Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

3.2 Drogas 

 

 

O etanol (ET) (Merck do Brasil S. A., Rio de Janeiro, R.J., Brasil®) foi 

dissolvido em 0,9% de cloreto de sódio (solução salina fisiológica – SAL) para 

produzir uma solução de 20% volume/volume de etanol.  A solução salina (SAL) 

também foi utilizada como solução controle. Todas as injeções foram administradas 

intraperitonealmente (ip). Animais dos grupos controle receberam volumes 

equivalentes de SAL.   

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Quantificação da atividade locomotora dos animais no campo aberto 

 

 

A atividade geral dos animais foi avaliada no campo aberto (uma arena 

circular de madeira de 40 cm de diâmetro e 32,5 cm de altura). Uma câmera de 

vídeo foi instalada acima dos aparatos. 

Cada animal foi colocado individualmente no centro do aparelho 5 min após a 

injeção e a atividade locomotora foi gravada em vídeo por 5 min. A análise da 

distância percorrida foi quantificada (em centímetros) pelo software “Ethovision” 

(Noldus, Wageningen, Holanda).  

Após cada observação, os campos abertos foram limpos com uma solução de 

álcool-água 5%, antes da introdução do próximo animal, a fim de evitar possíveis 

rastros de odor deixados pelo sujeito anterior.  

 

 

3.4 Procedimentos para realização da microdiálise “in vivo” 

 

 

3.4.1 Cirurgia estereotáxica, coleta e análise das amostras e localização da cânula 

 

 

Após o tratamento com injeções ip repetidas de ET ou SAL os animais foram 

submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação da cânula guia. 

A anestesia foi induzida com 5% de isoflurano e mantida com 1,5-2,5% 

durante a cirurgia, utilizando-se o oxigênio para manutenção da respiração. O animal 

foi posicionado no esteriotáxico para realização da cirurgia. O pêlo acima do crânio 

foi raspado e a região foi higienizada com solução de álcool iodado. Foi feita uma 

incisão com bisturi eletrônico para exposição do crânio. Uma incisão foi feita na 

posição +1,7 mm anteriormente e 0,9 mm lateralmente ao bregma (de acordo com 

atlas de Franklin e Paxinos, 2001), onde uma cânula guia foi inserida no núcleo 

accumbens, aprofundando-se aproximadamente 5 mm (CAMARINI et al., 2008). 

Uma outra incisão foi feita para inserção de um parafuso, o que contribuiu para 

ancorar a cânula ao crânio. A cânula guia e o parafuso foram fixados com resina 



dentária. Tanto os parafusos quanto os instrumentos utilizados foram previamente 

esterilizados. 

Dois dias após a recuperação da cirurgia, os animais foram colocados no 

sistema de coleta. A sonda do sistema (CMA/7, membrana de 1 mm de cuprofano, 

CMA) foi posicionada dentro da cânula guia para coleta do dialisado enquanto os 

animais se moviam livremente na cuba de acrílico. Os túbulos do sistema de coleta 

receberam líquido cérebroespinhal artificial (em mM: Na: 150; K: 3,0; Ca: 1,4; Mg: 

0,8; P: 1,0; Cl: 155) através de uma bomba de infusão para seringas (2µl/min), 

possibilitando a obtenção das amostras. Aos tubos de polipropileno utilizados para 

coleta foram adicionados 5,0 µl de ácido perclórico (1M) para evitar a degradação da 

dopamina.  Doze amostras foram coletadas a cada 15 min. Primeiramente, foram 

coletadas 4 amostras basais. Após uma injeção intraperitoneal de etanol ou solução 

salina, mais 8 amostras foram coletadas.  

As amostras do dialisado foram estocadas a -80º C até o momento da análise. 

O conteúdo de glutamato nas amostras foi determinado por CLAE acoplado a um 

detector eletroquímico (HPLC-ED; ESA Inc., North Chelsmford, MA). (CAMARINI et 

al., 2008; OLIVE, MEHMERT, HODGE, 2000). Posteriormente, os valores absolutos 

dos níveis de glutamato nas amostras foram convertidos em porcentagem do 

conteúdo basal.  

Após os procedimentos de microdiálise os animais foram anestesiados com 

overdose de uma solução de ketamina/xilazina. O coração do animal foi exposto e 

uma solução de heparina foi injetada no ventrículo esquerdo. Foi realizada 

transfusão transcardíaca com uma solução 4% de paraformolaldeído em salina 

tamponada (pH 7,4). Após a perfusão o cérebro foi removido e colocado numa 

solução contendo 4% de parafomolaldeído e 10% de sacarose até o dia seguinte. 

Em seguida, os cérebros foram cortados em criostato e as secções foram montadas 

em lâminas gelatinizadas. Os cortes foram corados pela técnica de Nissl (com 

tionina).  A localização das cânulas no NAcc foi verificada de acordo com o Atlas de 

Franklin e Paxinos (2001). Apenas animais com cânulas localizadas no NAcc foram 

incluídos na análise dos dados. Oito animais foram excluídos do estudo devido à 

localização inapropriada das cânulas.  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mehmert%20KK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mehmert%20KK%22%5BAuthor%5D


3.4.2 Princípio da Técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

 

 O aparato para Cromatografia Líquida de Alta Resolução permite a separação 

de componentes dissolvidos em solução.  

 O reservatório de fase móvel é constituído de uma solução líquida que 

carrega a amostra ao longo do percurso com o auxílio de uma bomba (0,1M 

NaH2PO2, 25% vol/vol de metanol (pH =6,75). Esta faz fluir o eluente pelo injetor, 

coluna e detector. A função do injetor é injetar a amostra que passará pela coluna, 

onde serão separados os componentes da amostra. O detector revela os elementos 

que constituem a amostra líquida examinada.  

Cada elemento leva um tempo particular para passar pela coluna. Isso 

depende da interação do elemento com os componentes da coluna. Quanto mais 

tempo um componente fica retido na coluna, maior o pico observado. Assim, os 

elementos são diferenciados numa amostra conforme o pico detectado. 

 

 

3.5 Dosagem de dopamina, DOPAC (Ácido 3,4-dihidroxifenilacético) e HVA 

(Ácido homovanílico) no Núcleo Accumbens e Estriado 

 

 

Os cérebros dos animais foram imediatamente congelados em isopentano 

após o sacrifício e armazenados em freezer -80ºC. Os encéfalos foram dissecados 

em criostato a -20° C. Seguindo-se as coordenadas estereotáxicas do Atlas de 

Paxinos; Watson (2005) fatias coronais de cerca de 1mm foram selecionadas e a 

área de interesse (Estriado) retirada por meio de agulha ponta chata de 15 Gauge 

(técnica de “punch”). As fatias coronais de interesse apresentaram as coordenadas a 

partir do bregma +2,0 mm a +1,0 mm para o Estriado. 

A técnica para determinação destas substâncias foi recentemente 

padronizada no laboratório da Prof. Dra. Cleópatra da Silva Planeta (Departamento 

de Princípios Ativos Naturais e Toxicologia; Faculdade de Ciências Farmacêuticas  

da Universidade Estadual de São Paulo – UNESP) e baseia-se naquelas descritas 

por Patel et al. (2005). Para a determinação das concentrações de dopamina, HVA e 

DOPAC, as amostras foram homogeneizadas em 60µL de ácido perclórico 0,1M, 



centrifugadas a 13.150 g, 10 min e 4°C. Foi injetado 40µL do sobrenadante no 

sistema de cromatografia. As diluições dos tecidos encefálicos foram padronizadas 

em experimentos preliminares para adequação da concentração das substâncias 

quantificadas dentro da faixa de linearidade do detector.  

O sistema CLAE consiste do cromatógrafo 2465 Waters® Alliance (Waters, 

Milford, MA-USA) com um detector eletroquímico 2465 de carbono vítreo e coluna 

de fase-reversa (Symmetry C18, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm and 100-Å de diâmetro de 

poro da partícula; Waters). A diferença de potencial foi ajustada para 800 mV versus 

um eletrodo de referência de Ag/AgCl. A fase móvel, em fluxo de 1 mL/minuto 

consistiu de Tampão (88,5%) Ácido cítrico (50 mM), KCL (2 mM), EDTA (0,1 mM), e 

Ácido heptanosulfônico (1,2mM), sendo o pH ajustado para 3,2 com NaOH ; Metanol 

(9,4%) e  Acetonitrila (2,1%). A fase móvel foi filtrada a vácuo e degaseificada por 

ultra-som . 

A curva de calibração foi construída com soluções padrões de 2,5-200 ng/ml 

de dopamina e DOPAC, e 1,25-100ng/ml de HVA, injetados no cromatógrafo em 

triplicata. O limite de detecção e quantificação foram, respectivamente, para a 

dopamina: 0,5 e 1,66 ng/ml; para o DOPAC: 0,7 e 2,4 ng/ml; para o HVA: 1,9 e 6,4 

ng/mL. Quando as concentrações das amostras ficavam abaixo do limite de 

quantificação, as mesmas eram excluídas. Por fim, as concentrações das 

substâncias eram corrigidas pela massa das amostras de tecido dissecadas, sendo 

expressas em ng da substância por mg de tecido. 

 

 

3.6 Determinação dos níveis de AMPc  

 

 

 Foi utilizado o “kit” “Amersham Cyclic AMP (3H) Assay System®” (GE 

Healthcare). 

 

 

 

 

 

 



3.6.1 Princípio do Ensaio 

 

 

 O ensaio é baseado na competição entre o AMPc da amostra e uma 

quantidade fixa de AMPc ligado ao 3H; 3H-AMPc. Estes elementos competem pela 

ligação a uma proteína caracterizada por alta especificidade e afinidade pelo AMPc. 

Assim, a quantidade do complexo de 3H-AMPc  + proteína formada é inversamente 

proporcional a quantidade de AMPc presente na amostra. Em outras palavras, 

quanto maior a quantidade de AMPc presente na amostra, menor a quantidade do 

complexo [3H]AMPc + proteína, e vice-versa.  

A quantificação do complexo ligado ao elemento radioativo permite o cálculo 

da quantidade de AMPc presente na amostra. Os valores são determinados por uma 

curva padrão linear. 

 

 

3H-AMPc       3H-AMPc + proteína 

 

         + proteína 

 

AMPc (amostra)      AMPc (amostra) + proteína 

 

 

 

3.6.2 Descrição dos Procedimentos 

 

 O conteúdo de AMPc do sobrenadante foi determinado por método 

radiométrico utilizando-se “kit” de quantificação de AMPc (Amersham®), de acordo 

com o protocolo sugerido pelo fabricante. O método consiste na competição entre o 

AMPc das amostras e 180 pmol de 3H-AMP cíclico por uma proteína ligadora de 

AMPc (GILMAN, 1970). A curva padrão de AMPc foi preparada por meio de 

diluições sucessivas da solução-estoque padrão de AMPc (1600 pmol) obtendo-se 

amostras padrão com 0,5; 1; 2; 4; 8 e 16 pmol/ml. A curva padrão de AMPc foi 

calculada por meio de regressão linear dos valores obtidos das amostras padrão, e o 



conteúdo de AMPc das amostras experimentais foi calculado interpolando-se os 

valores na curva padrão de AMPc utilizando-se programa computacional GraphPad 

Prism® para Windows (versão 3.0, GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). Os 

resultados foram expressos como pmoles de AMPc por placa. 

Ao tecido cerebral foi adicionado tampão (EDTA) para permitir a solubilização 

no vórtex e sonicador. As amostras foram então fervidas por 15 min para inativar a 

fosfodiesterase. Posteriormente foram preparados tubos contendo a amostra, o 3H-

AMPc, e a proteína ligadora. Foi acrescentado também o carvão ativado para evitar 

ligações inespecíficas. A centrifugação permitiu que apenas os complexos formados 

com a proteína ficassem no sobrenadante. O sobrenadante obtido recebeu líquido 

de cintilação para contagem de radiação emitida em amostras colocadas em placa. 

 

 

3.7 Quantificação da atividade da PKA  

 

 

 Para quantificação da atividade da PKA foi utilizado o “kit” “PepTag Assay for 

Non-Radioactive Detection of Protein Kinase C or cAMP-Dependent Protein Kinase 

®” (Promega Corporation, Madison, W. I., Estados Unidos). 

 

 

3.7.1 Princípio do Ensaio 

 

 

O ensaio utiliza um peptídeo fluorescente altamente específico para a PKA 

(Peptídeo A1 ou kemptide). A fosforilação do substrato específico altera a carga de 

+1 para -1. Esta mudança na carga permite que o substrato, em suas versões 

fosforilada e não-fosforilada, seja rapidamente separado em gel de agarose. A 

espécie fosforilada migra em direção ao eletrodo positivo, enquanto o substrato não-

fosforilado migra em direção ao eletrodo negativo. Até este ponto o resultado obtido 

é Qualitativo. As bandas fosforiladas e também o controle negativo são cortadas do 

gel e derretidas em banho-maria. Posteriormente, são colocadas numa placa para 

leitura da absorbância. A partir do valor da absorbância, são feitos cálculos que 



permitem a quantificação da atividade da PKA. Essa etapa permite um resultado 

Quantitativo da atividade da PKA.  

 

 

3.7.2 Descrição dos Procedimentos 

 

 

 O tecido cerebral foi primeiramente homogeneizado no tampão de extração, 

feito conforme as especificações do fabricante (25 mM de Tris-HCl – pH 7,4; 0,5 mM 

de EDTA; 0,5 mM de EGTA; 10 mM de b-mercaptoetanol; 1 µg/ml de leupeptina; 1 

µg/ml de aprotinina e PMSF: 0,5 ml da solução estoque para cada 100 ml do tampão 

de extração -  a solução estoque era constituída de 100 mM de PMSF diluído em 

100% de etanol). Foram utilizados pistilos para a homogeinização. A amostra foi 

centrifugada (14.000 x g; 4ºC, por 5 min). O sobrenadante foi preservado para 

preparação das amostras. Além dos tubos que continham as amostras, foram 

preparados o controle positivo (não continha amostra de tecido; mas sim a enzima 

PKA fornecida pelo fabricante) e o controle negativo (não continha amostra de tecido 

ou enzima PKA fornecida pelo fabricante). A todos os tubos foi acrecentado o 

peptídeo A1 (kemptide), que é fosforilado pela PKA. Assim, a PKA das amostras 

fosforilou o peptídeo em questão conforme a atividade da PKA de cada amostra. 

Semelhantemente, a PKA do tubo “controle positivo” (cuja atividade era previamente 

conhecida) também fosforilou o peptídeo. Nenhuma reação ocorreu no tubo 

“controle negativo”. As amostras foram colocadas num gel horizontal para separação 

de amostras com peptídeo fosforilado e com peptídeo não-fosforilado. Obteve-se 

com esse procedimento um resultado Qualitativo. As bandas fosforiladas de 

interesse foram cortadas do gel, derretidas e preparadas para o plaqueamento. A 

absorbância foi lida e os valores foram utilizados para se calcular a atividade da PKA 

de cada amostra. Obteve-se com esse procedimento um resultado Quantitativo. 

 

 

 

 

 

 



3.8 Preferência Condicionada por Lugar  

 

 

O aparato da PCL consiste de uma caixa retangular (46,5 x 12,7 x 12,7 cm) 

dividida em três compartimentos separados por portas do tipo guilhotina. O central é 

cinza e tem piso liso. Outro compartimento possui paredes brancas e piso de tela 

reticulada; o último compartimento possui paredes pretas e piso de grades. 

Os estudos de PCL envolveram uma sessão de habituação, 8 sessões de 

condicionamento e uma sessão teste.  

No primeiro dia, os animais foram colocados no aparato por 5 min, 1 minuto 

após uma injeção de salina com acesso a todos os compartimentos. Este 

procedimento é denominado “habituação” e consiste no conhecimento do aparato 

para evitar possíveis interferências relacionadas à exploração de um ambiente 

desconhecido nas sessões de condicionamento e teste. Além disso, a sessão de 

habituação permite verificar se existe alguma preferência não condicionada entre os 

animais. Durante as sessões de condicionamento, o pareamento com a droga foi 

alternado com salina. Dentro de cada grupo experimental, metade dos animais 

recebeu a droga no compartimento preto e a outra metade no compartimento branco 

e vice-versa para salina. Os animais foram colocados no centro com acesso aos dois 

compartimentos, 1 minuto após a injeção. Ao entrarem no compartimento que 

deveria ser pareado com a substância em questão, foram neste confinados por 5 

min (CUNNINGHAM GREMEL e GROBLEWSKI, 2006). O condicionamento durou 

oito dias (4 dias com etanol alternados por 4 dias com salina). No dia do teste, os 

animais foram colocados no centro com livre acesso para todos os compartimentos. 

A quantidade de tempo gasto em cada compartimento foi registrada por 30 min. 

Como não houve preferência por um dos compartimentos no dia da habituação, a 

preferência condicionada foi medida pela percentagem de tempo gasto no 

compartimento pareado com a droga em relação ao tempo total gasto nos dois 

compartimentos.  

 

 

 

 

 



Quadro 1 - Protocolo de Preferência Condicionada por Lugar 

GRUPOS 
D1 

Hab 
D2, D4, D6 e D8 

Cond (5 min) 
D3, D5, D7 e D9 

Cond (5 min) 
D10 
teste 

ET-J 

 
5 min 

de livre 
acesso 

A) Preto: ET(n/2) 
B)Branco: ET (n/2) 

A) Branco: SAL (n/2) 
B) Preto: SAL (n/2) 

 
30 min 
de livre 
acesso 

ET-A 
A) Preto: ET (n/2) 
B)Branco: ET (n/2) 

A) Branco: SAL (n/2) 
B) Preto: SAL (n/2) 

SAL-J 
A) Preto: ET (n/2) 
B)Branco: ET (n/2) 

A) Branco: SAL (n/2) 
B) Preto: SAL (n/2) 

SAL-A 
A) Preto: ET (n/2) 
B) Branco: ET (n/2) 

A) Branco: SAL (n/2) 
B) Preto: SAL (n/2) 

 

 

 

3.9 Auto-administração de etanol 

  

 

A auto-administração foi monitorada utilizando-se o teste de preferência por 

duas garrafas; uma contendo água+sacarose (Solução Controle) e outra contendo 

água+sacarose+etanol (Solução de Etanol). Esse procedimento foi descrito 

detalhadamente por Samson (1986), no qual fizemos modificações com base em 

experiências anteriores com auto-administração (CAMARINI e HODGE, 2004; 

MELIS et al., 2002; FACHIN-SCHEIT et al., 2006). O etanol 95% (Sigma ®) foi 

diluído em água para preparação das soluções de etanol. 

Este protocolo é constituído por 4 fases: Livre Escolha, Abstinência, Re-

exposição e Adulteração. Foram calculados o “Consumo” (g/kg) e a “Preferência” por 

etanol: 

 

Consumo: concentração de etanol na solução x volume consumido de etanol 
                   Peso (g) / 1000 
 

 

Preferência:    volume consumido de etanol                            x 100 
             volume total consumido (solução de etanol + solução controle) 
 

 

Livre Escolha: A cada 4 dias as concentrações das soluções de sacarose e etanol 

foram alteradas conforme a tabela que se segue. O período em que os animais 



tinham disponível a solução que continha 10% de etanol foi de 8 dias, a fim de se 

estabelecer um consumo “estável” dessa solução. Os animais foram pesados a cada 

48 horas, para que posteriormente pudéssemos calcular o quanto cada animal 

bebeu da solução de etanol em relação ao seu peso (medida de “Consumo”). As 

quantidades de álcool e água consumidas foram calculadas com base na diferença 

entre o peso inicial e final de cada garrafa a cada 48h. Dessa forma, obtivemos 2 

medições de cada concentração e 4 medições quando a concentração de 10% foi 

atingida. Foi feita a média das medições de cada concentração para a análise 

estatística.  

 

 Quadro 2 - Fase de Livre Escolha (Protocolo de Auto-Administração) 

SOLUÇÃO DE ETANOL 
SOLUÇÃO 

CONTROLE 

CONCENTRAÇÃO 

DE SACAROSE 

CONCENTRAÇÃO 

DE ETANOL 

CONCENTRAÇÃO 

DE SACAROSE 

DIAS 1-4 10% 2% 10% 

DIAS 5-8 8% 4% 8% 

DIAS 9 -12 6% 6% 6% 

DIAS 13-16 4% 8% 4% 

DIAS 17-24 2% 10% 2% 

 

 

Abstinência: Os animais tiveram acesso apenas à água durante 8 dias. 

Re-exposição: os animais tiveram novamente acesso à Solução de Etanol (Etanol 

10% / Sacarose 2%) e Controle (Sacarose 2%) por 8 dias. O volume consumido de 

cada solução foi pesado, assim como os animais, a cada 48h.  

Adulteração: para a Solução Controle foi mantida a concentração de 2% de 

sacarose. A Solução de Etanol continha 2% de sacarose, 10% de etanol e 0,004 g/L 

(FACHIN-SCHEIT et al., 2006) de quinino anidro, criando uma solução de gosto 

amargo aversivo. 

 

 

 

 

 



3.10 Auto-administração em animais expostos a sucessivas sessões de 

intoxicação crônica com vapor de etanol e abstinência 

 

 

 

Quadro 3 - Protocolo de Intoxicação Crônica com vapor de etanol e abstinência: 

 SEG TER QUA QUI SEX SAB 

BASAL 

 

garrafas 

colocadas 

às 13h 

 

Quantificação das garrafas às 13h 

quantificação 

e retirada 

das garrafas 

às 13h 

CICLO I 

 

Injeção de ET ou C + 16h vapor / 8h abstinência 

 
 

 

  

TESTE 1 

 

garrafas 

colocadas 

às 13h 

 

Quantificação das garrafas às 13h 

quantificação 

e retirada 

das garrafas 

às 13h 

CICLO II 

 

Injeção de ET ou C + 16h vapor / 8h abstinência 

 
 
 

  

TESTE 2 

 

garrafas 

colocadas 

às 13h 

 

Quantificação das garrafas às 13h 

quantificação 

e retirada 

das garrafas 

às 13h 

Coleta de sangue de todos os animais e sacrifício 

 

 

 

 

 

Coleta de 

sangue (MA) 

Coleta de 

sangue (MA) 

Coleta de 

sangue (MA) 

Coleta de 

sangue (MA) 



3.10.1 Auto-administração de etanol 

 

 

 O etanol (95% v/v) foi dissolvido em água destilada para o preparo de uma 

solução de 15% de etanol. A solução controle utilizada foi água de torneira. 

 Os animais foram alojados individualmente e expostos ao paradigma de livre 

escolha entre duas garrafas (solução de etanol 15% x solução controle).  Foi um 

procedimento de 5 dias em que as garrafas eram colocadas na segunda-feira às 13h 

e a última quantificação era realizada no sábado às 13h. Logo em seguida as 

garrafas eram retiradas e os animais recebiam apenas água até a próxima sessão 

de auto-administração. 

 A quantidade de água e etanol consumidos foram quantificadas diariamente, 

assim como o peso corpóreo dos animais. Estas quantificações permitiram que 

fossem calculados o volume consumido em relação ao peso corpóreo (g/kg) e a 

preferência pela solução de etanol. Quando as garrafas com as soluções eram 

removidas da gaiola para quantificação, sempre às 13h, eram substituídas por 

garrafas similares. 

 As soluções sempre estavam frescas e eram oferecidas em temperatura 

ambiente. A posição das garrafas era alternada diariamente. Os animais receberam 

água e comida livremente ao longo do experimento.  

  

 

3.10.2 Exposição a sessões de intoxicação crônica com vapor de etanol seguidas de 

abstinência 

 

 

Após a primeira semana experimental (Consumo Basal), em que os animais 

foram expostos ao paradigma de livre-escolha entre duas garrafas,  grupos de 

animais adolescentes e adultos foram subdivididos nos grupos “Múltiplas 

Abstinências (MA)” e “Controle (CTR)”. Os grupos MA receberam 4 ciclos (de 

segunda-feira a quinta-feira) de 16h de exposição contínua ao vapor de etanol em 

câmaras de inalação, com um período de 8h separando cada exposição. Os animais 

dos grupos CTR passaram pelo mesmo procedimento; porém, foram colocados em 



câmaras com ar nas horas correspondentes a exposição ao etanol para os outros 

animais.  

As câmaras de inalação de vapor de etanol (ou ar) tinham 60 x 36 x 60 cm de 

medida. Em cada uma cabia 6 gaiolas.  

O etanol (95%) do sistema da câmara era volatilizado e misturado com ar 

fresco. O nível de etanol na câmara era de 7 litros/min. Nessas condições os níveis 

de álcool no sangue dos animais é de 150-200 mg/dl em camundongos C57 (LOPEZ 

e BECKER, 2003). 

Antes dos animais dos grupos MA serem colocados nas câmaras de inalação, 

a intoxicação era iniciada pela administração ip de etanol (1,6 g/kg; 8% w/v) 

juntamente com pirazole (1 mmol/kg), que é um inibidor da álcool desidrogenase, 

para estabilizar a concentração de álcool no sangue. As duas drogas eram injetadas 

em um volume de 20 ml/kg (ou 0,2 ml/g) de peso corpóreo.  Animais dos grupos C 

receberam injeções de solução salina 0,9% e pirazole antes de serem colocados na 

câmara de ar.  

Dentro das câmaras de vapor as condições de alojamento foram idênticas 

àquelas do biotério, ou seja, a gaiola dos animais alojados individualmente, com 

água e comida, era colocada dentro da câmara.  

Os animais foram submetidos a esse procedimento nas 2 semanas (Ciclo I e 

Ciclo II) que foram intercaladas com as 3 semanas de auto-administração (Basal, 

Teste 1 e Teste 2).  

 

 

3.10.3 Dosagem de etanol nas câmaras de inalação de vapor 

 

 

 A concentração de etanol nas câmaras de inalação foi monitorada 

diariamente (8h). Amostras do ar foram coletadas com uma seringa através de um 

pequeno orifício na parede da câmara. A amostra de ar era então transferida para 

tubos Venoject ® (Terumo Corporation, Tokyo, Japão) conectados a um analisador. 

A concentração de etanol nas câmaras era expressa em mg/litro de ar. 

 

 

 



3.11 Dosagem de etanol no sangue 

 

 

Amostras de sangue foram obtidas dos animais expostos ao vapor de etanol 

(MA) 2 vezes por semana (terça-feira e quinta-feira) nas semanas de exposição ao 

vapor (Ciclo I e Ciclo II). Assim que os animais foram retirados das câmaras de 

inalação as amostras de sangue foram coletadas do plexo retro orbital em tubos 

capilares contendo heparina e centrifugadas a 14000 rpm por 15 min. Uma amostra 

de 10 µl do sobrenadante resultante (plasma) foi utilizada para um ensaio enzimático 

realizado pelo Analox® (Analox Instruments, Lunenburg, MA, USA). O ensaio é 

baseado na conversão de etanol a acetaldeído pela álcool desidrogenase. A 

quantidade de oxigênio consumida na reação é diretamente proporcional à 

quantidade de substrato inicialmente presente. Amostras de sangue de todos os 

animais também foram obtidas ao final do experimento, após o período “Teste 2. 

Amostras de sangue também foram obtidas de animais adolescentes e 

adultos que receberam tratamento repetido com injeções de etanol ou solução salina 

(Experimento 4.1). Quinze e 60 min após injeção de etanol, amostras de sangue 

foram obtidas do plexo retro-orbital. Aos 180 min após a injeção os animais foram 

sacrificados e o sangue do tronco foi utilizado para determinação dos níveis de 

etanol no sangue. 

 

 

3.12. Análise estatística  

 

 

 A análise estatística foi realizada com auxílio do software “STATÍSTICA”, 

versão 7. A análise utilizada está descrita para cada experimento a seguir. Em todas 

as análises estatísticas desta Tese foi considerado o valor de p<0,05. 
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4 DELINEAMENTOS EXPERIMENTAIS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

PARCIAIS 

 

 

4.1 Quantificação de glutamato no núcleo accumbens de camundongos Swiss 

adolescentes e adultos previamente expostos a tratamento repetido com 

injeções de etanol 

 

 

4.1.1 Delineamento Experimental 

 

 

Sensibilização Comportamental 

 

 

Camundongos Swiss adolescentes (J) e adultos (A) foram divididos em quatro 

grupos com 12 animais cada (J-SAL, J-ET, A-SAL e A-ET) no início do experimento. 

Nos dois primeiros dias que antecederam o tratamento os animais foram expostos 

ao campo aberto (CA) 5 min após uma injeção de solução controle (solução salina 

0,9%). A atividade locomotora foi registrada por 5 min. Este procedimento permitiu a 

habituação dos animais ao campo aberto. Posteriormente, os animais foram tratados 

por 15 dias consecutivos com injeções intraperitoneais de 1,8 g/kg de etanol (ET) ou 

solução salina 0,9% (SAL). A atividade locomotora em campo aberto foi registrada 

no primeiro, oitavo e décimo quinto dias, 5 min após a injeção, por 5 min.  

 

 

 Quadro 4 - Protocolo de Sensibilização Comportamental 

 

    

 

 
*Exposição ao CA nos dias experimentais 1, 8 e 15. 

 
 Este protocolo foi utilizado em todos os experimentos que envolveram 

sensibilização comportamental. 

 (2 dias) 1-15 * 

GRUPOS Habituação Tratamento 

SAL-J/A SAL SAL 

ET-J/A SAL ET 



 Dois grupos controle adicionais (animais adolescentes e adultos; n=9 no início 

do experimento) foram tratados repetidamente com injeções de solução salina e 

receberam injeção de solução salina também no momento da coleta do dialisado 

 

 

Microdiálise 

 

 

Animais tratados de acordo com o item “Sensibilização Comportamental” 

foram submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação da cânula guia, 2 dias 

após o final do tratamento. Três dias após a cirurgia, as sondas foram implantadas e 

as amostras coletadas. Após a coleta de 4 amostras basais, todos os animais  

receberam uma injeção de etanol (1,8 g/kg) ou solução salina e mais 8 amostras 

foram coletadas. Dessa forma, os animais receberam injeção desafio de etanol ou 

solução salina 5 dias após o final do tratamento repetido. (Ver o item 3.4 para uma 

revisão da metodologia). Após o experimento, os animais foram sacrificados para 

obtenção de cortes histológicos que permitiram localizar a cânula. Oito animais 

foram excluídos do experimento, pois a cânula estava localizada fora do Núcleo 

Accumbens. 

 

 

Concentração de etanol no sangue 

 

 

 Para investigar a possibilidade de que a concentração de etanol no sangue 

poderia variar conforme a idade e possível correlação dos níveis de etanol no 

sangue com a quantidade de glutamato, um grupo separado de animais foi tratado 

exatamente como descrito no item “Sensibilização Comportamental” (n=8, por 

grupo). No dia experimental “desafio”, correspondente ao momento da coleta do 

dialisado, amostras de sangue foram obtidas 15, 60 e 180 min após a injeção de 1,8 

g/kg de etanol, conforme descrito em 3.10.3. 

 

 

 



Análise estatística 

 

 

 Para o experimento de sensibilização comportamental foi utilizada a ANOVA 

de 2 vias (idade x tempo) para medidas repetidas seguida do test post-hoc de 

Newman-Keuls para analisar o período da habituação. A ANOVA de 3 vias (idade x 

tratamento x tempo) para medidas repetidas, seguida de teste post-hoc de Newman-

Keuls foi utilizada para analisar o período do tratamento repetido. Portanto, os 

períodos experimentais “Habituação” e “Tratamento” foram analisados 

separadamente – exceto neste experimento (4.1), quando um grupo de animais 

extras foi tratado somente com solução salina (figura 1A), pois a variável 

“tratamento” era inexistente. Os experimentos a seguir, que também incluem 

sensibilização comportamental, foram analisados dessa forma. 

 Para comparação das amostras basais do dialisado foi utilizada a ANOVA de 

3 vias (idade x tratamento prévio x tempo) para medidas repetidas seguida do teste 

post-hoc de Newman-Keuls. Também foi aplicada a ANOVA de 3 vias (idade x 

tratamento prévio x tempo) para medidas repetidas seguida de teste post-hoc de 

Newman-Keuls para comparar as amostras coletadas após a injeção de etanol entre 

si. Para cada grupo experimental foi calculada a média das 4 amostras basais para 

que as amostras experimentais (coletadas após a injeção de etanol) fossem 

comparadas a esse valor, que foi considerado “100%” para a representação gráfica. 

Para essa comparação, foi utilizada a ANOVA de 3 vias (idade x tratamento prévio x 

tempo). Em alguns casos, foi realizada uma ANOVA de 1 via (tempo) para cada 

grupo separadamente, com o objetivo de comparar as amostras experimentais (após 

a injeção desafio), obtidas ao longo do tempo, com o valor basal daquele grupo. 

 Para análise estatística da concentração de etanol no sangue foi utilizada a 

ANOVA de 3 vias (idade x tratamento prévio x tempo) para medidas repetidas 

seguida de teste post-hoc de Newman-Keuls.  

 

 

 

 

 

 



4.1.2 Resultados 
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Figura 1 - Distância percorrida (cm) de animais adolescentes (J) e adultos (A) tratados com 

injeções intraperitoneais repetidas de 1,8 g/kg de etanol (ET) ou solução salina 
(SAL) por 15 dias consecutivos (Tratamento). Nos 2 dias que antecederam esse 
tratamento os animais receberam injeção de solução salina e foram habituados 
ao  campo aberto (Habituação). ANOVA de duas vias (idade x tempo) seguida 
de teste post-hoc de Newman-Keuls (Habituação); o período de tratamento foi 
analisado pela ANOVA de 3 vias (idade x tratamento x tempo) (figura 1B) ou 2 
vias (idade x tempo) (figura 1A). Foi utilizado o teste post-hoc de Newman-
Keuls.O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=12 animais por grupo (figura 1B) 
n=9 animais por grupo (figura 1A) 
p<0,05 em comparação a hab. 1 
p<0,05 em relação aos grupos tratados com solução salina, no mesmo dia      
           experimental 
p<0,05 em comparação ao mesmo grupo experimental (A-ET) no primeiro dia de 
tratamento, trat. 1. 



A figura 1 representa a atividade locomotora de animais adolescentes e 

adultos tratados repetidamente com etanol (1,8 g/kg) ou solução salina por 15 dias 

consecutivos. A atividade locomotora foi quantificada nos 2 dias de habituação que 

antecederam o tratamento repetido, no primeiro dia de tratamento (tratamento 

agudo), na metade do tratamento (8º) e no último dia de tratamento (15º dia).  

Em relação ao procedimento de Habituação da figura 1B a ANOVA de 2 vias 

(idade x tempo) para medidas repetidas seguida do teste post-hoc Newman-Keuls 

revelou efeito do tempo [F(1,44)=26,03; p<0,05], indicando habituação ao aparato. 

De fato, no segundo dia de habituação todos os grupos apresentaram diminuição 

significativa da locomoção em relação ao primeiro dia. 

A ANOVA de 3 vias (idade x tratamento x tempo) para medidas repetidas 

seguida do teste post-hoc Newman-Keuls revelou diferenças significativas também 

no período do tratamento (figura 1B). Foi detectado efeito do fator tratamento 

[F(1,44)=51,54; p<0,05] que revelou aumento significativo na atividade locomotora 

em camundongos tratados repetidamente com etanol em comparação aos animais 

tratados repetidamente com solução salina, mostrando que o etanol possui efeito 

estimulante nessa dose. Esse efeito foi confirmado pela interação dos fatores 

tratamento x tempo [F(2,88)=3,77; p<0,05]. Também foi detectada interação dos 

fatores idade x tratamento x tempo [F(2,88)=3,14; p<0,05] que revelou aumento 

significativo na atividade locomotora de animais adultos tratados com etanol no 15º 

dia de tratamento em comparação ao 1º dia de tratamento. Camundongos 

adolescentes não apresentaram diferenças na atividade locomotora ao longo dos 15 

dias de tratamento. Esse resultado sugere que animais adultos, mas não 

adolescentes, desenvolveram sensibilização comportamental ao etanol.  

 A análise da atividade locomotora dos grupos controle (figura 1A) indicou 

habituação ao aparato. Nos demais dias experimentais os animais exibiram 

atividade locomotora reduzida em comparação à hab. 1. De fato, a ANOVA de 2 vias 

(idade x tempo) seguida de teste post-hoc de Newman-Keuls revelou efeito do 

tempo [F(4,48)=6,39; p<0,05]. Não foi observado efeito da idade ou interação entre 

os fatores idade x dias. 



Animais tratados repetidamente com etanol (injeção desafio de etanol)
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Níveis de Glutamato no Núcleo Accumbens

 
Figura 2 - A figura ilustra os níveis de glutamato no núcleo accumbens, coletado pela técnica de 

microdiálise. Cinco dias após o tratamento repetido de 15 dias com injeções 
intraperitoneais de 1,8 g/kg de etanol ou solução salina os animais foram 
colocados no sistema de microdiálise para coleta de amostras a cada 15 min. 
Quatro amostras foram coletadas antes da injeção intraperitoneal de 1,8 g/kg de 
etanol (Amostras Basais); oito amostras foram coletadas após a injeção desafio 
(Amostras Experimentais). A média das amostras basais foi considerada “100%” 
para comparação com as amostras experimentais. 
ANOVA de 3 vias (idade x tratamento prévio x tempo) seguida do teste post-hoc 
Newman-Keuls (Amostras Basais analisadas separadamente. Amostras 
Experimentais comparadas à media dos valores basais e entre si). 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. (n=9-11 animais por grupo). 
p<0,05 em comparação ao nível basal 
p<0,05 em comparação ao grupo J-ET 



Níveis de Glutamato no Núcleo Accumbens
(Animais tratados repetidamente com solução salina, injeção desafio de salina)
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Figura 3 - A figura ilustra os níveis de glutamato no núcleo accumbens, coletado pela 
técnica de microdiálise. Cinco dias após o tratamento repetido de 15 dias com 
injeções intraperitoneais de solução salina os animais foram colocados no 
sistema de microdiálise para coleta de amostras a cada 15 min. Quatro 
amostras foram coletadas antes da injeção intraperitoneal de solução salina 
(Amostras Basais); oito amostras foram coletadas após a injeção (Amostras 
Experimentais). A média das amostras basais foi considerada “100%” para 
comparação com as amostras experimentais. 
ANOVA de 2 vias (idade x tempo) seguida do teste post-hoc de Newman-Keuls 
(Amostras Basais analisadas separadamente. Amostras Experimentais 
comparadas à media dos valores basais e entre si). 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=9 animais por grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A figura 2 ilustra os níveis de glutamato no núcleo accumbens de animais 

adolescentes e adultos tratados repetidamente com etanol ou solução salina por 15 

dias consecutivos e que receberam injeção desafio de etanol 5 dias após o 

tratamento repetido. A ANOVA de 3 vias (idade x tratamento prévio x tempo) 

seguida de teste post-hoc de Newman-Keuls, realizada para analisar as 4 amostras 

basais de glutamato, não revelou diferenças significativas entre os grupos. As 

médias ± erro padrão dos níveis de glutamato das 4 amostras basais foram: 

Adolescente-SAL: 0,153 ± 0,08 M; Adolescente-ET: 0,185 ± 0,06 M; Adulto-SAL: 

0,192 ± 0,05 M; Adulto-ET: 0,13 ± 0,12 M. 

 As médias ± erro padrão das quatro amostras basais dos grupos controle 

(adolescentes e adultos tratados repetidamente com injeções de SAL e que 

receberam SAL no momento da coleta) foram: Adolescente: 0,192 ± 0,04 M; 

Adulto: 0,196 ± 0,02 M. Não foram reveladas diferenças significativas entre os 

grupos (figura 3). 

 A ANOVA de três vias (idade x tratamento prévio x tempo), realizada para as 

12 amostras coletadas após desafio com etanol (figura 2), indicou efeito significativo 

da idade [F(1,36)=7,93; p<0,05], tempo [F(11,396)=6,1; p<0,05], interação dos 

fatores idade x tempo [F(11,396)=2,19; p<0,05] e interação dos fatores idade x 

tratamento prévio x tempo [F(11,396)=3,92; p<0,05]. A análise da interação idade x 

tratamento revelou que camundongos adolescentes tratados repetidamente com 

etanol (J-ET) apresentaram níveis mais elevados de glutamato do que camundongos 

adolescentes tratados repetidamente com solução salina (J-SAL). Animais adultos 

apresentaram relação inversa. A análise post-hoc da interação idade x tratamento 

prévio x tempo revelou que em animais do grupo J-ET um desafio subseqüente de 

etanol produziu aumento nos níveis extracelulares de glutamato acima do último 

valor basal 15 min após a injeção desafio de etanol. Em comparação, animais 

adultos (A-ET) apresentaram redução nos níveis de glutamato extracelular em 

comparação ao valor basal 45 min após o desafio com etanol. O grupo J-ET 

apresentou um pico de aumento de 196,1 ± 40% nos níveis extracelulares de 

glutamato no núcleo accumbens após desafio com etanol em comparação ao valor 

basal; em comparação, o grupo A-ET apresentou um pico de redução de 52,2 ± 

6,2% nos níveis extracelulares de glutamato no núcleo accumbens após o desafio 

com injeção de etanol. Uma ANOVA de 2 vias (idade x tempo) realizada entre os 



grupos de camundongos adolescentes e adultos tratados repetidamente com etanol 

revelou efeito da idade [F(1,22)=33,73; p<0,05] e interação idade x tempo 

[F(11,242)=5,49; p<0,05]. Comparações post-hoc da interação dos fatores 

mostraram que camundongos adultos tratados previamente com etanol (A-ET) 

apresentaram menores níveis de glutamato extracelular do que camundongos 

adolescentes (J-ET) de 15-75 min após o desafio com etanol. Uma ANOVA de 2 vias 

realizada entre os grupos tratados com solução salina (J-SAL e A-SAL) e que 

receberam injeção desafio de etanol não revelou efeito da idade ou interação dos 

fatores idade x tempo. Portanto, não foram observadas diferenças entre os grupos J-

SAL e A-SAL. A análise post-hoc da interação idade x tratamento prévio x tempo 

mostrou pico dos níveis de glutamato acima do valor basal 15 min após a injeção de 

etanol do grupo J-SAL (153 ± 13,5%) e 30 min após a injeção de etanol no grupo A-

SAL (169,3 ± 18,7%). A ANOVA de 1 via para medidas repetidas realizada para 

cada grupo separadamente - J-ET [F(11,121)=3,29; p<0,05]; A-ET [F(11,121)=4,69; 

p<0,05]; J-SAL [F(11,88)=6,95; p<0,05] e A-SAL [F(11,66)=2,76; p<0,05] – 

confirmaram os respectivos picos nos níveis extracelulares de glutamato.  

 A ANOVA de 2 vias (idade x tempo) realizada entre os grupos controle 

(animais adolescentes e adultos tratados e desafiado com solução salina) não 

revelou efeito da idade ou do tempo, nem interação entre os fatores, demonstrando 

falta de efeito do manuseio no estresse provocado pela injeção nos níveis 

extracelulares de glutamato no núcleo accumbens (figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1 -  Concentração de etanol no sangue de animais adolescentes e adultos 

tratados repetidamente com etanol ou solução salina e que receberam injeção 
desafio de etanol 5 dias após o tratamento repetido 

 
Grupos 15 min 60 min 180 min 

Adolescente-SAL 206,68±14,89 130,21±19,63 7,69±2,19 
Adolescente-ET 226,29±7,48 140,49±14,69 7,34±0,69 
Adulto-SAL 208,08±22,13 163,00±19,05 20,44±6,17 
Adulto-ET 241,70±5,66 149,95±14,32 10,12±0,37 

 
Concentração de etanol no sangue expresso em mg/dl; média ± erro padrão 
 
 
 

 A análise estatística da concentração de etanol no sangue não revelou efeitos 

significativos da idade ou tratamento quando os grupos foram comparados. Foi 

observado efeito significativo do tempo [F(2,56)=260,2; p<0,05], consistente com a 

depuração plasmática de etanol no sangue.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Figura 4 - Diagrama de secções coronais do atlas de Franklin e Paxinos (2001) 
mostrando as localizações aproximadas das cânulas de microdiálise no 
Núcleo Accumbens. Os números à direita representam a distância a partir do 
bregma em mm (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.3. Discussão parcial 

 

 

Os resultados demonstram que camundongos Swiss adultos desenvolveram 

sensibilização comportamental após administração repetida de 1,8 g/kg de etanol. 

Camundongos adolescentes apresentaram uma tendência a uma maior resposta 

locomotora com a primeira injeção de etanol, em comparação a camundongos 

adultos, o que pode ter mascarado a resposta sensibilizada ao tratamento repetido 

com etanol. A literatura demonstra respostas comportamentais contraditórias à 

psicoestimulantes quando roedores adolescentes e adultos são comparados. 

Observa-se, por exemplo, resposta locomotora aumentada ou reduzida à cocaína ou 

anfetamina (CAMARINI et al., 2008; CATLOW e KIRSTEIN, 2005; LANIER e 

ISAACSON, 1977; LAVIOLA et al., 1995; SPEAR e BRICK, 1979; WITT, 1994). O 

intenso desenvolvimento neural no período da adolescência pode contribuir, em 

parte, para a variabilidade das respostas comportamentais a drogas de abuso. O 

presente resultado de atividade locomotora está de acordo com achados de nosso 

laboratório (FARIA et al., 2008) e outros que utilizam camundongos da linhagem 

DBA/2J (STEVENSON, BESHEER e HODGE, 2008).  

 Observamos que a sensibilização comportamental foi inversamente 

proporcional aos níveis extracelulares de glutamato no NAcc após o  desafio com 

etanol. Ou seja, em camundongos adolescentes, que não apresentaram evidência 

de sensibilização comportamental ao etanol, um desafio subseqüente de etanol 

aumentou os níveis extracelulares de glutamato no NAcc. Em comparação, 

camundongos adultos, que apresentaram sensibilização comportamental, exibiram 

redução nos níveis extracelulares de glutamato no NAcc após subseqüente desafio 

com etanol.  

No dia do desafio os animais estavam no aparato de microdiálise para coleta 

das amostras. Devido a esta questão metodológica, não foi possível quantificar a 

atividade locomotora quando os animais receberam injeção desafio de etanol. 

Porém sugerimos que há uma correlação entre o último dia de tratamento repetido e 

o dia do desafio, pois demonstramos previamente que um período de abstinência 

não modificou o padrão de resposta comportamental a uma injeção desafio de 

etanol em camundongos adolescentes e adultos tratados repetidamente com etanol 



(FARIA et al., 2008). Tem-se demonstrado que a sensibilização comportamental ao 

etanol é duradoura (LESSOV e PHILLIPS, 1998).  

 Estudos recentes demonstraram que os níveis extracelulares de glutamato no 

NAcc dependem da dose de etanol utilizada e linhagem do animal (DAHCHOUR et 

al., 2000; KAPASOVA e SZUMLINSKI, 2008; SELIM e BRADBERRY, 1996; 

SZUMLINSKI et al., 2005; 2008). Baixas doses de etanol geralmente elevam os 

níveis extracelulares de glutamato no NAcc (LOMINAC et al., 2006; MOGHADDAM e 

BOLINAO, 1994), enquanto doses mais elevadas reduzem os níveis de glutamato 

extracelular nessa região (MOGHADDAM e BOLINAO, 1994). Recentemente, 

Kapasova e Szumlinski (2008) demonstraram diferenças entre linhagens nos níveis 

extracelulares de glutamato no NAcc após administração aguda e repetida de etanol. 

Neste estudo, a microdiálise foi conduzida na linhagem de camundongos C57BL/6J, 

que apresenta preferência por etanol (consome espontaneamente), e na linhagem 

DBA2/J, que não apresenta preferência por etanol. Além da diferença em relação ao 

consumo de etanol, essas linhagens também diferem na resposta comportamental 

locomotora a injeções ip de etanol. Enquanto animais da linhagem DBA2/J 

apresentam sensibilização ao efeito estimulante locomotor do etanol, em 

camundongos da linhagem C57BL/6J esse fenômeno não é observado. As autoras 

demonstraram que camundongos da linhagem C57BL/6J apresentaram uma 

resposta glutamatérgica sensibilizada ao etanol após tratamento repetido enquanto 

animais da linhagem DBA2/J não apresentaram esse efeito. Em comparação, 

nossos dados demonstraram que camundongos adultos, os quais sensibilizaram, 

não apresentaram níveis aumentados de glutamato extracelular no NAcc. Por outro 

lado, camundongos adolescentes, que não sensibilizaram, exibiram aumento dos 

níveis de glutamato no NAcc em resposta ao tratamento repetido.  

 Dahchour e De Witte (2000) também mostraram diferenças nos níveis 

extracelulares de glutamato, pela técnica de microdiálise, em ratos com alta x baixa 

sensibilidade ao etanol. Respectivamente, “high alcohol sensitive ou HAS” 

(apresentam tempo de sono mais longo devido ao etanol) e “low alcohol sensitive ou 

LAS” (apresentam tempo de sono mais curto devido ao etanol). Animais 

adolescentes apresentam menor tempo de sedação que animais adultos (HEFNER 

e HOLMES, 2007). Após injeção de etanol Dahchour e De Witte (2000) observaram 

níveis de glutamato reduzidos em animais HAS e níveis mais elevados de glutamato 

em animais LAS. Portanto, o glutamato está relacionado, em parte, com a 



determinação genética da sensibilidade ao etanol. O etanol exerce seus efeitos, em 

parte, alterando a neurotransmissão glutamatérgica. Este mecanismo é corroborado 

por Dahchour e De Witte (2003), que demonstraram que o acamprosato, 

medicamento utilizado para evitar a recaída, produz redução na quantidade de 

glutamato no núcleo accumbens de ratos em abstinência. Esses achados 

demonstram que tanto a exposição quanto a abstinência ao etanol promovem 

aumento nos níveis de glutamato no NAcc. Acrecentam-se a essas evidências 

achados que demonstram alteração da recaptação do glutamato (MELENDEZ et al., 

2005; OTHMAN et al., 2002;  SMITH, 1997; SMITH e NAURATILOVA, 1999).  

 A projeção DA da VTA para o NAcc é essencial para o reforço e a 

recompensa e a aferência GLU que se projeta do CPF para o NAcc tem um papel 

importante nas respostas neuroquímicas emitidas por esta estrutura. Durante a 

adolescência o CPF está sofrendo neuroadaptações peculiares. O aumento nos 

níveis extracelulares de glutamato em resposta à injeção desafio de etanol pode 

resultar da excitabilidade aumentada de aferências glutamatérgicas que partem do 

CPF para o NAcc em resposta à exposição ao etanol no cérebro em 

desenvolvimento. Independentemente do mecanismo, o glutamato em níveis 

aumentados está disponível para ativar receptores e promover neuroplasticidade. 

Segundo Siggins et al. (2003), receptores NMDA de neurônios de ratos dependentes 

de etanol apresentam sensibilidade aumentada, o que sugere “up-regulation” de 

receptores, disponíveis para serem ativados e promover neuroplasticidade.    

 Em suma, demonstramos que há uma relação inversa entre o 

desenvolvimento de sensibilização comportamental induzida pelo etanol e a 

capacidade de uma injeção desafio de etanol subseqüente a um tratamento repetido 

em aumentar os níveis extracelulares de glutamato no NAcc de animais 

adolescentes e adultos. Estudos com cocaína mostram que uma característica 

chave da circuitaria de busca pela droga é o aumento da liberação de glutamato na 

região “cerne” do núcleo accumbens pelas aferências provenientes do córtex pré-

límbico (McFARLAND e KALIVAS, 2001; MCLAUGHLIN e SEE, 2003; DI CIANO e 

EVERITT, 2004; FUCHS et al., 2004). Em conclusão, o glutamato tem um papel 

importante na sensibilização comportamental ao etanol e a resposta glutamatérgica 

ao tratamento repetido com o etanol é dependente da idade. 

 

 



4.2 Quantificação de dopamina, DOPAC e HVA no Núcleo Accumbens e 

Estriado de camundongos Swiss adolescentes e adultos previamente expostos 

a tratamento repetido com injeções de etanol  

 

 

4.2.1 Delineamento Experimental 

 

 

Camundongos Swiss adolescentes (J) e adultos (A) foram divididos em quatro 

grupos com 7-10 animais cada (J-SAL, J-ET, A-SAL e A-ET) no início do 

experimento e tratados conforme o item “4.1.1”. Os grupos tratados com etanol 

receberam injeção de 2,0 g/kg para o desenvolvimento da sensibilização 

comportamental. Cinco dias após o término do tratamento, todos os animais 

receberam uma injeção desafio de 2,0 g/kg de etanol e, após 5 min, foram expostos 

ao campo aberto por 5 min. Trinta min após a injeção os animais foram sacrificados 

e o cérebro foi imediatamente congelado em isopentano. Posteriormente, as 

estruturas de interesse (Núcleo Accumbens e Estriado) foram retiradas pela técnica 

de “punch” para quantificação de dopamina pelo método de CLAE.  

Para análise da atividade locomotora foi utilizada a ANOVA de 2 vias (idade x 

tempo) para o período da Habituação; ANOVA de 3 vias (idade x tratamento x 

tempo) para o período de tratamento repetido e ANOVA de 2 vias (Idade x 

tratamento prévio) para o Desafio. 

A análise estatística utilizada para quantificar os níveis de dopamina e 

metabólitos foi a ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida do teste post-

hoc Newman-Keuls.  

 

 

 

 

 

 



4.2.2 Resultados 
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Figura 5 - Distância percorrida (cm) por animais adolescentes (J) e adultos (A) tratados com 
injeções intraperitoneais repetidas de 2,0 g/kg de etanol (ET) ou solução salina 
(SAL) por 15 dias consecutivos (Tratamento). Nos 2 dias que antecederam esse 
tratamento os animais receberam injeção de solução salina e foram habituados ao  
campo aberto (Habituação).  
ANOVA de duas vias (idade x tempo) seguida de teste post-hoc Newman-Keuls 
(Habituação); ANOVA de três vias (idade x tratamento x tempo) seguida de teste 
post-hoc Newman Keuls (Tratamento). 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n= 7-10 animais por grupo 

     p<0,05 em comparação a “Hab 1” 
     p<0,05 em relação aos grupos tratados com solução salina, no mesmo dia      
               experimental 
     p<0,05 em comparação ao primeiro dia de tratamento, trat. 1. 
     p<0,05 em comparação a trat. 8 
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Figura 6 - Distância percorrida (cm) de animais adolescentes (J) e adultos (A) que, 5 dias 

após o tratamento repetido, receberam injeção “Desafio” de 2,0 g/kg de etanol. 
ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida de teste post-hoc de 
Newman-Keuls. 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n= 7-10 animais por grupo 

        p<0,05 em relação aos grupos tratados com solução salina, no mesmo dia      
                   experimental 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A figura 5 ilustra a atividade locomotora de animais adolescentes e adultos 

tratados repetidamente com etanol (2,0 g/kg) ou solução salina por 15 dias 

consecutivos. A atividade locomotora foi quantificada nos 2 dias de habituação que 

antecederam o tratamento repetido, no primeiro dia de tratamento (tratamento 

agudo), na metade do tratamento (8º) e no último dia de tratamento (15º dia) 

A ANOVA de 2 vias (idade x tempo) seguida de teste post-hoc Newman-Keuls 

revelou diferenças significativas entre o primeiro e o segundo dia de Habituação. Foi 

observado efeito do tempo [F(1,34)=79,0128; p<0,05]. Todos os grupos 

apresentaram atividade locomotora reduzida no segundo dia de Habituação em 

comparação ao primeiro dia. Este resultado indica que os animais exploraram 

menos o aparelho no segundo dia, ou seja, o ambiente deixou de ser considerado 

algo novo a ser explorado.  

 A ANOVA de 3 vias (idade x tratamento x tempo) seguida do teste post-hoc 

Newman-Keuls revelou efeito do fator tratamento [F(1,32)=50,0433; p<0,05], do fator 

tempo [F(2,64)=36,3446; p<0,05] e interação entre os fatores tempo x tratamento 

[F(2,64)=37,2920; p<0,05]. Animais adolescentes e adultos tratados repetidamente 

com etanol (J-ET e A-ET) apresentaram evidência de sensibilização 

comportamental.  Nos dias experimentais tratamento 8 e 15 estes animais 

apresentaram atividade locomotora significativamente aumentada em comparação 

ao primeiro dia de tratamento (Trat 1). Nos dias experimentais tratamento 8 e 15  o 

grupo A-ET apresentou atividade locomotora significativamente aumentada em 

comparação ao seu grupo controle (A-SAL). O grupo J-ET também apresentou 

atividade locomotora significativamente aumentada em comparação ao controle (J-

SAL) em trat. 15 e muito próxima da significância em trat. 8. (p=0,070). 

 No dia experimental “Desafio” observou-se efeito do tratamento prévio pela 

ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida de teste post-hoc Newman-

Keuls [F(1,32)=19,9932]. Animais adolescentes e adultos tratados previamente com 

etanol (J-ET e A-ET) apresentaram atividade locomotora significativamente 

aumentada em comparação a animais tratados anteriormente com solução salina (J-

SAL e A-SAL).  
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Figura 7 - A figura ilustra a quantidade de dopamina em tecido de animais adolescentes e 

adultos. Cinco dias após o tratamento repetido de 15 dias com injeções 
intraperitoneais de 2,0 g/kg de etanol ou solução salina todos os animais 
receberam injeção desafio de etanol e foram sacrificados para obtenção do 
tecido.  
ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida do teste post-hoc de            
Newman-Keuls. 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n= 7-10 animais por grupo 

        p<0,05 em comparação aos grupos de animais adolescentes 
        p<0,05 em relação ao grupo A-SAL 
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Figura 8 - A figura ilustra a quantidade de DOPAC em tecido de animais adolescentes e 

adultos. Cinco dias após o tratamento repetido de 15 dias com injeções 
intraperitoneais de 2,0 g/kg de etanol ou solução salina todos os animais 
receberam injeção desafio de etanol e foram sacrificados para obtenção do 
tecido.  
ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida do teste post-hoc de 
Newman-Keuls. 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n= 7-10 animais por grupo 

        p<0,05 em comparação aos grupos de animais adolescentes 
        p<0,05 em relação ao grupo A-SAL 
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Figura 9 - A figura ilustra a quantidade de HVA em tecido de animais adolescentes e 

adultos. Cinco dias após o tratamento repetido de 15 dias com injeções 
intraperitoneais de 2,0 g/kg de etanol ou solução salina todos os animais 
receberam injeção desafio de etanol e foram sacrificados para obtenção do 
tecido.  
ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida do teste post-hoc de 
Newman-Keuls. 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n= 7-10 animais por grupo 
p<0,05 em comparação aos grupos de animais adolescentes 
p<0,05 em relação ao grupo A-SAL 
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Figura 10 - A figura ilustra a quantidade de DOPAC / DA em tecido de animais adolescentes 

e adultos. Cinco dias após o tratamento repetido de 15 dias com injeções 
intraperitoneais de 2,0 g/kg de etanol ou solução salina todos os animais 
receberam injeção desafio de etanol e foram sacrificados para obtenção do 
tecido.  
ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida do teste post-hoc de 
Newman-Keuls. 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n= 7-10 animais por grupo 

          p<0,05 em comparação aos grupos de animais adolescentes 
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Figura 11 - A figura ilustra a quantidade de HVA / DA em tecido de animais adolescentes e 
adultos. Cinco dias após o tratamento repetido de 15 dias com injeções 
intraperitoneais de 2,0 g/kg de etanol ou solução salina todos os animais 
receberam injeção desafio de etanol e foram sacrificados para obtenção do 
tecido.  
ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida do teste post-hoc de 
Newman-Keuls. 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n= 7-10 animais por grupo 

          p<0,05 em relação ao grupo J-ET 
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Figura 12 - A figura ilustra a quantidade de DOPAC + HVA / DA em tecido de animais 
adolescentes e adultos. Cinco dias após o tratamento repetido de 15 dias com 
injeções intraperitoneais de 2,0 g/kg de etanol ou solução salina todos os 
animais receberam injeção desafio de etanol e foram sacrificados para 
obtenção do tecido.  
ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida do teste post-hoc de 
Newman-Keuls. 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n= 7-10 animais por grupo 

          p<0,05 em comparação aos grupos de animais adolescentes 
          p<0,05 em relação ao grupo J-SAL 
 

 

 

 



Dopamina 

No Núcleo Accumbens a ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) 

seguida do teste post-hoc Newman-Keuls revelou efeito da idade [F(1,31)=93,9787; 

p<0,05], do tratamento [F(1,31)=17,9583; p<0,05] e interação entre os fatores idade 

x tratamento [F(1,31)=9,6716; p<0,05]. Animais adultos apresentaram níveis de 

dopamina mais elevados que animais adolescentes. Animais adultos tratados 

previamente com etanol (A-ET) apresentaram níveis de dopamina diminuídos em 

comparação a animais adultos previamente tratados com salina (A-SAL); no dia do 

desafio todos os animais receberam uma injeção desafio de etanol.  

No estriado, foi observado efeito da idade somente [F(1,31)=89,5067; p<0,05]. 

Animais adultos apresentaram níveis de DA mais elevados que animais 

adolescentes.  

 

DOPAC 

No Núcleo Accumbens a ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) 

seguida do teste post-hoc Newman-Keuls revelou efeito da idade [F(1,31)=86,2691; 

p<0,05], do tratamento [F(1,31)=17,8333; p<0,05] e interação dos fatores idade x 

tratamento [F(1,31)=12,0447; p<0,05]. Animais adultos apresentaram níveis mais 

elevados de DOPAC em relação a animais adolescentes. Animais adultos, 

previamente tratados com etanol e que receberam injeção desafio de etanol (A-ET), 

apresentaram níveis reduzidos de DOPAC em comparação ao respectivo grupo 

controle (A-SAL), que recebeu tratamento agudo de etanol no dia do desafio. 

No estriado, a ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida do teste 

post-hoc Newman-Keuls revelou efeito da idade [F(1,31)=152,1613; p<0,05]. 

Animais adultos apresentaram níveis mais elevados de DOPAC que os animais 

adolescentes.  

 

HVA 

No Núcleo Accumbens, a ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) 

seguida do teste post-hoc de Newman-Keuls revelou efeito da idade 

[F(1,31)=83,2815; p<0,05] e do tratamento [F(1,31)=8,0928; p<0,05]. Animais 

adultos apresentaram níveis de HVA mais elevados que animais adolescentes. 

Animais do grupo A-ET apresentaram níveis de HVA reduzidos com comparação ao 

grupo A-SAL.  



A ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida do teste post-hoc de 

Newman-Keuls revelou efeito da idade [F(1,31)=137,7919; p<0,05] nos níveis de 

HVA no  estriado. Animais adultos apresentaram níveis mais elevados de HVA no 

Estriado que animais adolescentes. 

 

Em suma, os níveis de dopamina, DOPAC e HVA apresentaram-se mais 

elevados em animais adultos em comparação a animais adolescentes em ambas as 

estruturas (Núcleo Accumbens e Estriado).  Porém, no Núcleo Accumbens, 

observou-se que animais adultos tratados repetidamente com etanol e que 

receberam injeção desafio de etanol (A-ET) apresentaram níveis reduzidos de 

dopamina e seus metabólitos em comparação ao grupo A-SAL que, no dia do 

desafio, recebeu etanol pela primeira vez (tratamento agudo).  

 

DOPAC / DA 

No Núcleo Accumbens a ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) 

seguida do teste post-hoc de Newman-Keuls revelou efeito da idade 

[F(1,28)=28,7132; p<0,05]. Animais adultos apresentaram menor quantidade de 

DOPAC / DA no NAcc em comparação a animais adolescentes.  

No Estriado não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 

da razão DOPAC / DA. 

 

HVA / DA 

No Núcleo Accumbens não foram observadas diferenças significativas entre 

os grupos da razão HVA / DA. 

No estriado a ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida de teste 

post-hoc de Newman-Keuls mostrou efeito da idade [F(1,31)=14,5063; p<0,05]. 

Animais adultos tratados previamente com etanol (A-ET) apresentaram maior razão 

HVA / DA em comparação ao grupo J-ET. 

 

DOPAC + HVA / DOPAMINA – Núcleo Accumbens 

A ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida de teste post-hoc de 

Newman-Keuls revelou efeito da idade [F(1,27)=30,5543; p<0,05] e interação entre 

os fatores idade x tratamento prévio [F(1,27)=4,5864; p<0,05]. Os grupos 

constituídos por animais adultos (A-SAL e A-ET) apresentaram níveis menores de 



DOPAC + HVA / DA em relação aos grupos de animais adolescentes (J-SAL e J-

ET). Animais jovens, tratados repetidamente com etanol (J-ET) apresentaram 

maiores níveis de DOPAC + HVA / DA que animais da mesma idade que, no dia do 

desafio, recebiam tratamento agudo com uma injeção de etanol (J-SAL).  

 

DOPAC + HVA / DOPAMINA – Estriado 

A ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) seguida de teste post-hoc de 

Newman-Keuls não revelou diferenças significativas entre os grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 Discussão Parcial 

 

O aumento da atividade locomotora em campo aberto, induzida por drogas de 

abuso, está sujeita a diversas variáveis como espécie e linhagem animal, pistas 

ambientais e dose utilizada (LESSOV et al., 2001; STEVENSON, BESHEER e 

HODGE, 2008; FARIA et al., 2008). Em experimentos realizados em nosso 

laboratório, temos observado que a resposta estimulante aguda do etanol varia 

muito em animais adolescentes. Com o intuído de aprimorar nosso protocolo de 

observação comportamental decidimos utilizar a dose de 2,0 g/kg de etanol. A 

intenção foi diminuir o efeito teto estimulante encontrado com uma dose mais baixa 

(1,8 g/kg) e tentar obter dados mais homogêneos. Entranto, essa variabilidade 

parece ser decorrente do turbilhão de mudanças neuroquímicas e neuroanatômicas 

que ocorrem neste período e, de acordo com nossas observações, os animais 

adolescentes parecem ser mais sensíveis a pequenas alterações, tanto em relação 

a dose, ambiente ou protocolo experimental, o que acaba produzindo uma variação 

maior na resposta comportamental do aquela observada em adultos.  Dessa forma, 

optamos por aumentar a dose para 2,0 g/kg, a qual tem sido amplamente utilizada 

por diversos pesquisadores para o desenvolvimento de sensibilização 

comportamental ao etanol (pegar ref intro). Um fator determinante na resposta 

comportamental aos efeitos estimulantes do etanol em adolescentes, parece ser o 

número de exposições ao campo aberto. O pareamento diário das injeções de etanol 

ao campo aberto induz um efeito de tolerância, ao passo que a diminuição do 

número de pareamentos pode induzir ausência ou menor sensibilização 

comportamental do que a observada em adultos. De acordo com o protocolo 

utilizado neste projeto, camundongos adolescentes e adultos apresentaram 

desenvolvimento de sensibilização comportamental. Nos dias experimentais trat. 8 e 

trat. 15 camundongos adolescentes e adultos tratados com etanol apresentaram 

atividade locomotora significativamente aumentada em comparação ao primeiro dia 

de tratamento (trat. 1). Entretanto, os adolescentes apresentaram uma 

sensibilização mais atenuada. Esse padrão também tem sido observado pelo grupo 

do Dr. Etienne Quertermont, da Bélgica (comunicação pessoal). 

Vários estudos em roedores indicam que o etanol aumenta o disparo de 

neurônios dopaminérgicos (BRODIE, 2002; MEREU, FADDA e GESSA, 1984), 



promovendo aumento da dopamina no NAcc (IMPERATO e DI CHIARA, 1986; 

TANG et al., 2003). A administração aguda e crônica de etanol está associada com 

aumento na síntese e liberação de dopamina dos terminais mesolímbicos e 

nigroestriatais (DI CHIARA e IMPERATO, 1988; YOSHIMOTO et al., 1991; WEISS et 

al., 1993; NESTBY et al., 1997). Embora outros autores tenham correlacionado o 

aumento da dopamina nessas regiões com o aumento da atividade locomotora 

(MEYER, MESHUL e PHILLIPS, 2009; MORICE et al., 2010), a administração 

repetida de etanol induziu um efeito de tolerância aos efeitos indutores da liberação 

de dopamina pelo etanol. Uma crítica a este trabalho refere-se ao fato de não termos 

medido os níveis de dopamina em animais tratados com salina, a fim de 

certificarmos se o etanol induziu um aumento na liberação de dopamina após 

administração aguda.   

Tanto no estriado quanto no núcleo accumbens, os níveis de dopamina e dos 

metabólitos DOPAC e HVA apresentaram-se mais elevados em animais adultos do 

que em animais adolescentes após desafio com etanol, independentemente do 

tratamento prévio. Nakano e Mizuno (1996) e Philpot e Kirstein (2004) sugeriram 

existir diferenças entre as idades na degradação enzimática da dopamina no 

estriado e NAcc, o que poderia explicar, em parte, esse achado. 

Entre os animais adultos, foi observada também uma diferença determinada 

pelo tratamento repetido nos níveis de dopamina, DOPAC e HVA somente no NAcc. 

Os animais tratados repetidamente com etanol (A-ET) apresentaram níveis menores 

de dopamina, DOPAC e HVA após 5 dias de abstinência em comparação ao grupo 

A-SAL, após receberem uma injeção de etanol (dia do desafio). SOUZA-

FORMIGONI et al. (1999) sugeriram que a sensibilização comportamental ao etanol 

está relacionada a aumento dos auto-receptores D2, pois animais que apresentaram 

sensibilização comportamental ao etanol apresentaram aumento de cerca de 40%  

no “binding” desses receptores no estriado. Assim, podemos sugerir que o aumento 

da dopamina promovido pela administração repetida de etanol gera neuroadaptação 

na função do auto-receptor D2. O aumento do “binding” desse receptor promove 

aumento na recaptação de dopamina. Essa neuroadaptação parece ser duradoura, 

uma vez que, no dia do desafio, observamos redução dos níveis de dopamina, 

DOPAC e HVA em animais adultos tratados repetidamente com etanol (A-ET). 

Budygin et al. (2007) observaram que a exposição crônica ao etanol (num protocolo 

de inalação de vapor de etanol) em ratos aumentou a recaptação de dopamina tanto 



no NAcc quanto no estriado. Dessa forma, ocorreu “downregulation” dos níveis 

elevados de dopamina promovidos pelo etanol. Porém, estes autores não 

observaram diferença na sensibilidade do auto-receptor dopaminérgico D2 entre 

animais expostos ao vapor de etanol e animais do grupo controle. Em macacos, 

esse mesmo grupo de pesquisa observou aumento da recaptação de dopamina no 

estriado após exposição crônica ao etanol (BUDYGIN et al., 2003), o que seria uma 

adaptação do sistema para compensar o aumento de dopamina promovido pelo 

etanol, aumentando a sensibilidade dos auto-receptores D2. (GRACE, 2000). 

Alterações no auto-receptor D2 podem ser observadas ou não, dependendo da via 

de administração e tempo de exposição ao etanol, principalmente. No caso da auto-

administração, por exemplo, pelo menos 6 semanas de consumo são necessárias 

para promover aumento na expressão de receptores D2 no rato (TAJUDDIN e 

DRUSE, 1996), pois 4 ou 5 semanas não promovem alterações significativas 

(DJOUMA e LAWRANCE, 2002; PELLEGRINO e DRUSE, 1992). Evidências in vitro 

(DICKINSON et al., 1999; MAYFIELD e ZAHNISER, 2001) e in vivo (WU et al., 2002) 

mostram que o auto-receptor D2 participa da regulação da atividade do 

transportador de dopamina (DAT).                                                                                                                                                        

 Animais adolescentes tratados repetidamente com etanol (J-ET) ou solução 

controle (J-SAL), e que receberam injeção desafio de etanol após 5 dias de 

abstinência, não apresentaram diferenças significativas em relação às dosagens em 

qualquer das estruturas. Em ratos adolescentes, Philpot, Wecker, Kirstein (2009) 

notaram aumento de dopamina após uma única injeção de etanol. Em nosso estudo, 

será necessário verificar se o etanol agudo promove aumento de dopamina, 

comparados a um grupo controle, em animais adolescentes. A sensibilização 

comportamental dos animais adolescentes manifestou-se de maneira mais branda 

que em animais adultos (J-ET x A-ET); portanto, a quantidade de DA terminal estaria 

reduzida em animais adolescentes, proporcionalmente à atividade locomotora 

observada, se considerarmos uma correlação da quantidade de dopamina com a 

atividade locomotora (MEYER et al., 2009; MORICE et al., 2010).  

Há relatos de diferenças dependentes da idade na função do auto-receptor 

D2. O auto-receptor D2 é menos sensível à estimulação no indivíduo adolescente 

em comparação ao adulto (ANDERSEN, 2002) e o transportador, que regula a 

recaptação de dopamina, também sofre alterações na expressão ao longo da 

adolescência (TARAZI, TOMASINI e BALDESSARINI  et al., 1998).  



 Há controvérsias sobre a capacidade do etanol em alterar a função do 

transportador de dopamina. Estudos clínicos mostraram que alguns tipos de 

alcoólatras tem função alterada de receptores D2 e DAT (LAINE et al., 2001; 

NOBLE, 1996), porém, ainda há controvérsias sobre esse achado (VOLKOW et al., 

1996). Segundo Jones Garris e Wightman (1995) e Jones et al.(1996) o etanol 

crônico não altera a afinidade do transportador pela DA. 

 Encontramos algumas diferenças relacionadas às razões calculadas para a 

dopamina e seus metabólitos (DOPAC e HVA). Alguns achados sugerem maior 

renovação (“turn-over”) de DA por animais adolescentes no NAcc, como a razão 

DOPAC/DA, que apresentou-se mais elevada nos grupos de animais adolescentes 

em comparação aos grupos de adultos no NAcc; não foram observadas diferenças 

entre os grupos em relação ao estriado. A relação DOPAC+HVA/DA também 

apresentou-se mais elevada em animais adolescentes no NAcc. Nessa quantificação 

também foi detectado efeito do tratamento entre os animais adolescentes, pois o 

grupo J-ET apresentou valor mais elevado em comparação ao grupo J-SAL, que 

recebeu etanol pela primeira vez no dia do desafio; no estriado não foram 

detectadas diferenças entre os grupos. Já a relação HVA/DA apresentou diferenças 

entre os grupos tratados com etanol no estriado, onde apresentou-se mais elevada 

em animais adultos em comparação a animais adolescentes. Para esta relação não 

foram detectadas diferenças entre os grupos no NAcc.     

 Em suma, esse experimento demonstrou que animais adolescentes e adultos 

apresentam sensibilização comportamental ao etanol, sendo o fenômeno mais 

brando em animais adolescentes. A sensibilização locomotora não apresentou 

correlação direta com as dosagens de dopamina e metabólitos no NAcc e estriado. 

Entretanto, tanto no NAcc quanto no Estriado as quantidades de DA, DOPAC e HVA 

mostraram-se mais elevadas em animais adultos, sugerindo menor sensibilidade dos 

adolescentes aos efeitos indutores da liberação de dopamina pelo etanol. No NAcc, 

o grupo A-ET, tratado repetidamente com etanol, apresentou quantidades reduzidas 

de DA, DOPAC e HVA em comparação ao grupo A-SAL, que recebeu injeção aguda 

de etanol no desafio. Os cálculos das razões entre a dopamina e seus metabólitos 

revelou evidências de maior renovação de dopamina em animais jovens em 

comparação a animais adultos, lembrando que os animais foram sacrificados 30 min 

após a injeção desafio de etanol.  

 



4.3 Quantificação dos níveis de AMPc e atividade da PKA no estriado de 

camundongos Swiss adolescentes e adultos previamente expostos a 

tratamento repetido com injeções de etanol 

 

 

4.3.1 Delineamento Experimental 

 

 

Camundongos Swiss adolescentes (J) e adultos (A) foram divididos em quatro 

grupos com 24-26 animais cada (J-SAL, J-ET, A-SAL e A-ET) no início do 

experimento e tratados conforme o item “4.1.1” para o desenvolvimento da 

sensibilização comportamental. Os grupos tratados com etanol receberam injeção 

de 2,0 g/kg para o desenvolvimento da sensibilização comportamental. Cinco dias 

após o tratamento repetido, metade dos animais de cada grupo recebeu uma injeção 

desafio de 2,0 g/kg de etanol e os demais receberam injeção de solução salina. 

Cinco minutos após a injeção, os animais foram expostos ao campo aberto para 

quantificação da atividade locomotora por 5 minutos. Todos os animais foram 

sacrificados 30 minutos após a injeção.  

O encéfalo dos animais foi retirado e o estriado foi dissecado. A estrutura foi 

imediatamente congelada em nitrogênio líquido e posteriormente armazenada em 

freezer -80° C até o momento do ensaio. Parte dos estriados obtidos foram utilizados 

para a dosagem dos níveis de AMPc e parte para quantificação da atividade da PKA 

(Ver itens  3.6 e 3.7, que descrevem a metodologia dos ensaios). 

A análise estatística utilizada para o dia experimental “desafio” foi a ANOVA 

de 3 vias (idade x tratamento prévio x injeção desafio), seguida do teste post-hoc 

Newman-Keuls. 

 Para comparação dos níveis de AMPc e atividade da PKA entre os grupos 

estudados também foi utilizada uma ANOVA de 3 vias (idade x tratamento prévio x 

injeção desafio) seguida de teste post-hoc Newman-Keuls. 

 

 

 

 

 



4.3.2 Resultados 
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Figura 13 - Distância percorrida (cm) de animais adolescentes (J) e adultos (A) tratados 
com injeções intraperitoneais repetidas de 2,0 g/kg de etanol (ET) ou solução 
salina (SAL) por 15 dias consecutivos (Tratamento). Nos 2 dias que 
antecederam esse tratamento os animais receberam injeção de solução salina 
e foram habituados ao  campo aberto (Habituação).  
ANOVA de duas vias (idade x tempo) seguida de teste post-hoc Newman-Keuls 
(Habituação); ANOVA de três vias (idade x tratamento x tempo) seguida de 
teste post-hoc Newman Keuls (Tratamento). 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=24-26 animais por grupo. 

          p<0,05 em comparação a hab. 1 
          p<0,05 em relação aos grupos tratados com solução salina, no mesmo dia      
                     experimental 
          p<0,05 em comparação ao primeiro dia de tratamento, trat. 1. 
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Figura 14 - Atividade locomotora de animais jovens e adultos tratados com etanol ou 
solução salina 0,9% por 15 dias consecutivos. A figura ilustra que metade dos 
animais de cada grupo recebeu injeção desafio de 2,0g/kg de etanol ou 
solução salina no desafio, ou seja, 5 dias após o final do tratamento repetido. 
ANOVA de três vias (idade x tratamento prévio x desafio) seguida de teste 
post-hoc Newman-Keuls.O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=11-13 animais por grupo 

            p<0,05 em comparação aos grupos desafiados com solução salina 0,9% 
            p<0,05 em relação ao grupo A-SAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A figura 13 ilustra a atividade locomotora de animais adolescentes e adultos 

tratados repetidamente com etanol (2,0 g/kg) ou solução salina por 15 dias 

consecutivos. A atividade locomotora foi quantificada nos 2 dias de habituação que 

antecederam o tratamento repetido, no primeiro dia de tratamento (tratamento 

agudo), na metade do tratamento (8º) e no último dia de tratamento (15º dia).  

A ANOVA de 2 vias (idade x tempo) seguida do teste post-hoc de Newman-

Keuls revelou efeito do tempo [F(1,100)=106,674; p<0,05] no período experimental 

“Habituação”. No segundo dia de habituação os animais apresentaram atividade 

locomotora significativamente reduzida em comparação ao primeiro dia, o que 

mostra habituação ao aparato. 

 A análise do período de tratamento repetido (Trat 1 – Trat 15) revelou efeito 

do tratamento [F(1,98)=95,3670; p<0,05], tempo [F(2,196)=46,5243; p<0,05], 

interação dos fatores idade x tratamento [F(1,98)=4,3257; p<0,05] e interação dos 

fatores tempo x tratamento [F(2,196)=59,9754; p<0,05]. Animais adolescentes e 

adultos tratados repetidamente com etanol (J-ET e A-ET) apresentaram atividade 

locomotora significativamente aumentada em trat. 8 e trat. 15 em comparação ao 

primeiro dia de tratamento (Trat 1). Em trat. 8 e trat. 15 esses grupos também 

apresentaram atividade locomotora significativamente aumentada em comparação a 

seus respectivos grupos controle (J-SAL e A-SAL) tratados repetidamente com 

injeções de solução salina.  

 No dia experimental “Desafio” (figura 14), em que metade dos animais 

recebeu injeção de etanol e a outra metade recebeu injeção de solução salina, foi 

detectado efeito do tratamento prévio [F(1,90)=6,8426; p<0,05], desafio 

[F(1,90)=27,1106; p<0,05] e interação dos fatores tratamento x injeção desafio 

[F(1,90)=6,8870; p<0,05] (ANOVA de 3 vias: idade x tratamento prévio x desafio). 

Animais dos grupos tratados previamente com etanol (J-ET e A-ET) e que 

receberam injeção desafio de etanol apresentaram atividade locomotora 

significativamente aumentada em comparação aos animais que receberam o mesmo 

tratamento prévio, mas foram desafiados com solução salina. O grupo de animais A-

ET, que recebeu injeção desafio de etanol apresentou atividade locomotora 

significativamente aumentada também em comparação ao grupo de animais adultos 

que também recebeu injeção desafio de etanol, mas foi tratado previamente com 

solução salina (A-SAL), o que demonstra expressão da sensibilização 

comportamental. Por outro lado, a atividade locomotora dos animais adolescentes 



pré-tratados com etanol não diferiu daquela dos animais pré-tratados com salina, no 

dia do desafio. 
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Figura 15 - Dosagem de AMPc no estriado de animais adolescentes (J) e adultos (A) que,  5 

dias após o tratamento repetido, receberam injeção “Desafio” de 2,0 g/kg de 
etanol ou solução salina. 

       ANOVA de 3 vias (idade x tratamento prévio x desafio) seguida de teste post-hoc 
de Duncan. 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=6-7 animais por grupo. 
p<0,05 em relação aos grupos de mesma idade e desafio, porém tratados   
repetidamente com solução salina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A figura 15 ilustra a quantidade de AMPc de animais adolescentes e adultos 

que, após tratamento repetido com etanol ou solução salina, receberam injeção 

desafio de etanol ou solução salina. 

A ANOVA de 3 vias (idade x tratamento x desafio) seguida de teste post-hoc 

Newman-Keuls revelou efeito do tratamento [F(1,40)=5,9369; p<0,05] e interação 

das variáveis idade x tratamento x desafio [F(1,40)=5,0171].  

 Entre os grupos desafiados com etanol, animais jovens tratados 

repetidamente com etanol apresentaram atividade locomotora significativamente 

aumentada em comparação a animais jovens tratados repetidamente com solução 

salina (J-ET x J-SAL). 

 Entre os grupos desafiados com solução salina, animais adultos tratados 

repetidamente com etanol, apresentaram atividade locomotora significativamente 

aumentada em relação a animais adultos, tratados repetidamente com solução 

salina (A-ET x A-SAL). 

 Assim, os grupos de animais que apresentaram aumento nos níveis de AMPc 

foram adolescentes tratados repetidamente com etanol e que, após abstinência 

receberam injeção desafio de etanol (J-ET) e animais adultos, também tratados 

repetidamente com etanol (A-ET), mas que estavam abstinentes de etanol no dia do 

desafio, pois receberam injeção desafio de salina. 
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Figura 16 - Atividade da PKA no estriado de animais adolescentes (J) e adultos (A) que, 5 
dias após o tratamento repetido, receberam injeção “Desafio” de 2,0 g/kg de 
etanol ou solução salina. 
ANOVA de 3 vias (idade x tratamento prévio x desafio) seguida de teste post-
hoc Newman-Keuls. 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=6-7 animais por grupo. 

          p<0,05 em relação aos grupos desafiados com solução salina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A figura 16 ilustra a atividade da PKA de animais adolescentes e adultos que, 

após tratamento repetido com etanol ou solução salina, receberam injeção desafio 

de etanol ou solução salina. 

A ANOVA de 3 vias (idade x tratamento prévio x desafio) seguida de teste 

post-hoc Newman-Keuls revelou efeito da injeção desafio [F(1,40)=6,5750; p<0,05]. 

De fato, os grupos que receberam injeção desafio de etanol apresentaram aumento 

da atividade da PKA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.3 Discussão Parcial 

 

 

Assim como no experimento anterior, após o tratamento repetido com etanol, 

animais adolescentes (J-ET) e adultos (A-ET) apresentaram atividade locomotora 

significativamente aumentada em comparação ao primeiro dia de tratamento (trat. 15 

x trat. 1), caracterizando a sensibilização comportamental. Entretanto, a 

sensibilização comportamental observada nos animais adolescentes foi de maior 

magntitude do que a dos adultos. 

 No dia da injeção desafio, em que metade dos animais de cada grupo (J-SAL, 

J-ET, A-SAL e A-ET) recebeu injeção desafio de solução controle e a outra metade 

recebeu injeção de etanol, somente os adultos exibiram expressão da 

sensibilização.  

 Em relação aos níveis de AMPc,  o tratamento repetido com etanol  aumentou 

os níveis de AMPc. Entre os grupos desafiados com solução salina, observou-se 

que o grupo A-ET apresentou maiores níveis de AMPc no estriado que o grupo A-

SAL, sugerindo que a retirada do etanol após um tratamento prolongado aumenta os 

níveis de AMPc no animal adulto.  Em adolescentes, foi observado aumento de 

AMPc com o tratamento repetido de etanol e injeção desafio de etanol apesar de 

não ter sido detectada diferença nos níveis de dopamina. Entretanto, observa-se 

uma tendência a aumento da atividade de PKA. Assim, sugerimos que o indivíduo 

adolescente está mais vulnerável às neuroadaptações promovidas pelo aumento de 

AMPc na recaída, enquanto o indivíduo adulto está mais vulnerável durante a 

abstinência.   

 Um importante mecanismo pelo qual o etanol regula a sinalização promovida 

pelo AMPc envolve a estimulação de isoformas específicas da AC (Adenilil Ciclase) 

pelo etanol. Entre as 9 isoformas de AC conhecidas, a AC7 é 2-3 vezes mais 

sensível ao etanol do que qualquer outra isoforma. Sua distribuição no cérebro é 

restrita, sendo o NAcc uma das regiões onde é mais encontrada (MONS et al., 1998) 

As isoformas 2, 5 e 6 são moderadamente sensíveis ao etanol; são insensíveis ao 

etanol as isoformas 1 e 3 (YOSHIMURA e TABAKOFF, 1995). 

 O AMPc tem um papel importante na ativação da PKA, o que pode resultar 

em transcrição de genes relacionados à neuroplasticidade. Um interessante estudo 

de ontogenia (SUGAWA e MAY, 1993) demonstrou que ratos jovens (3 meses) 



apresentam maiores níveis de AMPc do que ratos idosos (40 meses) no estriado. No 

núcleo accumbens não foram observadas diferenças.  

 A redução do CREB, devido à redução do funcionamento da via AMPc / PKA 

está relacionada com aumento da auto-administração e vice-versa (PANDEY et al., 

2004; KIM et al., 2011). A literatura carece de estudos que demonstrem a produção 

de AMPc e PKA após tratamento repetido com injeções de etanol; estudos que 

comparem idades diferentes são ainda mais escassos. O trabalho de Yang, Horn e 

Wand (1998) é um ótimo exemplo de que a ativação a via AMPc / PKA / CREB na 

exposição aguda funciona de maneira diferente da exposição crônica. A forma 

fosforilada do CREB aumentou cerca de 180% no estriado após a exposição aguda 

de ratos ao etanol (álcool na dieta). Após exposição crônica ao etanol (álcool na 

dieta), a indução de fosforilação do CREB estava significativamente atenuada (50%) 

após injeção desafio de etanol (injeção ip de 2,5 g/kg). O complexo “CRE” (região 

em que o CREB deve ligar-se para promover transcrição gênica), também estava 

reduzido após a injeção desafio, em animais expostos cronicamente ao etanol. A 

expressão de c-fos, modulada pelo CREB, também estava reduzida nessas 

condições.  

Nossos resultados indicam que a idade pode ser um fator que determina em 

que momento do estado de dependência o indivíduo é mais vulnerável às alterações 

neuroplásticas relacionadas ao AMPc resultantes do abuso de etanol.  

Em relação à atividade da PKA no estriado, independentemente do 

tratamento prévio, animais que receberam injeção desafio de etanol apresentaram 

maior atividade da PKA. Esse achado está de acordo com a observação de 

Dohrman, Diamond e Gordon (1996), que demonstrou in vivo que a subunidades 

catalíticas da PKA eram deslocadas das subunidades regulatórias e migravam para 

o núcleo enquanto o etanol estivesse presente. A PKA sintetizada pela célula 

permanece no complexo de Golgi até que um estímulo (AMPc) ative essa enzima. 

De acordo com essa evidência, podemos sugerir que a PKA permanece ativada 

enquanto houver efeito do etanol no estriado. Em nossas condições experimentais, a 

PKA provavelmente estava ativada após a injeção de etanol em cada dia de 

tratamento repetido e, como demonstrado, no dia do desafio com etanol. A PKA 

regula muitos processos vitais pela fosforilação reversível de proteínas. Esses 

processos incluem metabolismo celular, expressão gênica, desenvolvimento da 

célula e tecidos, morfogênese, excitabilidade neural e condutividade de canais 



iônicos. A sinalização aberrante da via AMPc / PKA pode contribuir para numerosos 

processos patológicos, inclusive a dependência (STRATAKIS e CHO-CHUNG, 

2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Efeitos reforçadores do etanol, no paradigma de preferência condicionada 

por lugar, em camundongos Swiss adolescentes e adultos previamente 

expostos a tratamento repetido com injeções de etanol  

 

 

4.4.1 Delineamento Experimental 

 

 

Cinco dias após o final do tratamento repetido com etanol, conforme descrito 

em “4.1.1” camundongos Swiss adolescentes e adultos foram sujeitos ao protocolo 

de Preferência Condicionada por Lugar conforme descrito no item 3.8. Tanto para o 

desenvolvimento da sensibilização comportamental quanto para o condicionamento 

(Preferência Condicionada de Lugar) foi utilizada a dose de 2,0 g/kg de etanol. Os 

grupos foram constituídos de 13-14 animais. 

 Tanto para análise dos resultados de Preferência Condicionada de Lugar no 

dia experimental “Habituação” quanto no dia experimental “Teste” foi realizado o 

“teste-t” para medidas independentes. Para a “Habituação” o teste-t foi utilizado para 

comparar o tempo de permanência no compartimento preto com chão de barras x 

branco com chão de grades para cada grupo experimental. No dia do teste, 

comparou-se o tempo de permanência no compartimento associado aos efeitos do 

etanol x compartimento associado à solução salina para cada grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.2 Resultados 
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Figura 17 - Distância percorrida (cm) de animais adolescentes (J) e adultos (A) tratados 
com injeções intraperitoneais repetidas de 2,0 g/kg de etanol (ET) ou solução 
salina (SAL) por 15 dias consecutivos (Tratamento). Nos 2 dias que 
antecederam esse tratamento os animais receberam injeção de solução salina 
e foram habituados ao  campo aberto (Habituação).  
ANOVA de duas vias (idade x tempo) seguida de teste post-hoc de Newman-
Keuls (Habituação); ANOVA de três vias (idade x tratamento x tempo) seguida 
de teste post-hoc de Newman Keuls (Tratamento). 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=14-15 animais 

          p<0,05 em comparação a hab 1. 
          p<0,05 em relação ao primeiro dia de tratamento, trat. 1. 
          p<0,05 em comparação ao mesmo grupo em trat. 8.. 
          p<0,05 em relação ao grupo J-ET, no mesmo dia experimental. 
 

 

 

 



A Figura 17 ilustra a atividade locomotora de animais adolescentes e adultos 

tratados repetidamente com etanol (2,0 g/kg) ou solução salina por 15 dias 

consecutivos. A atividade locomotora foi quantificada nos 2 dias de habituação que 

antecederam o tratamento repetido, no primeiro dia de tratamento (tratamento 

agudo), na metade do tratamento (8º) e no último dia de tratamento (15º dia).  

A ANOVA de 2 vias (idade x tempo) para medidas repetidas seguida de teste 

post-hoc de Newman-Keuls, realizada para analisar o período da habituação, 

revelou efeito do tempo [F(1,460)=41,178; p<0,05]. De fato, observou-se que os 

animais apresentaram atividade locomotora significativamente diminuída no segundo 

dia de habituação em comparação ao primeiro.  

 A ANOVA de três vias (idade x tratamento x tempo) para medidas repetidas 

utilizada para analisar o período de tratamento, revelou efeito dos fatores tratamento 

[F(1,188)=29,1290; p<0,05] e tempo [F(2,967)=39,1357; p<0,05]; interação dos 

fatores tratamento x tempo [F(2,113)=46,0060; p<0,05] e, finalmente, interação dos 

fatores idade x tratamento x tempo [F(2,128)=5,1802; p<0,05]. O teste post-hoc de 

Newman-Keuls revelou que nos dias experimentais trat. 8 e trat. 15 a atividade 

locomotora de animais jovens e adultos tratados com etanol estava 

significativamente aumentada em comparação ao primeiro dia de tratamento (trat. 

1). Porém, em trat. 15 observou-se que animais adultos apresentavam atividade 

locomotora significativamente aumentada em comparação aos adolescentes. No dia 

experimental trat. 15 observou-se também que o grupo A-ET apresentou atividade 

locomotora aumentada em comparação ao dia experimental trat. 8”, o que não foi 

observado no grupo de animais adolescentes (J-ET). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preferência Condicionada por Lugar (Habituação)

Pre
to

Bra
nc

o

Pre
to

Bra
nc

o

Pre
to

Bra
nc

o

Pre
to

Bra
nc

o

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
J-SAL

J-ET

A-SAL

A-ET

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m
 d

e
 t

e
m

p
o

 (
%

)

  

 
Figura 18 -  Tempo de permanência (em porcentagem) de camundongos Swiss 

adolescentes e adultos expostos ao paradigma de Preferência Condicionada 
por Lugar no dia experimental “Habituação”. 
Teste t para comparação do tempo de permanência no compartimento preto / 
chão de grade x branco / chão de tela. 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=11-14 animais. 
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Figura 19 - Tempo de permanência (em porcentagem) de camundongos Swiss 
adolescentes e adultos expostos ao paradigma de Preferência Condicionada 
por Lugar no dia experimental “Teste”. 
Teste t para comparação do tempo de permanência no compartimento pareado 
com etanol x compartimento pareado com solução salina. 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=11-14 animais por grupo. 

 
           p<0,05 em comparação ao compartimento pareado com solução salina. 

 
 

 

 

 

 

 

 



As Figuras 18 e 19 ilustram, respectivamente os dias de “Habituação” e 

“Teste” do experimento de Preferência Condicionada por Lugar.  

Na “Habituação” não foram observadas diferenças significativas entre os 

grupos. No “Teste”, o teste-t não pareado revelou que animais dos grupos J-ET e A-

SAL apresentaram PCL (p<0,05), ou seja, preferência por permanecer por mais 

tempo no compartimento associado aos efeitos do etanol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.3 Discussão Parcial 

 

Tanto animais adolescentes quanto adultos apresentaram desenvolvimento 

de sensibilização comportamental (aumento da atividade locomotora após 

tratamento repetido com a mesma dose de determinada droga). Porém, esse 

fenômeno foi mais exacerbado em animais adultos que em animais adolescentes.  

No teste de PCL observou-se que animais previamente tratados com etanol 

na adolescência (J-ET) desenvolveram PCL, o que não aconteceu com animais da 

mesma idade pertencentes ao grupo controle (J-SAL). O resultado sugere que uma 

história prévia de contato com etanol é importante para que animais adolescentes 

apresentem PCL. Indivíduos que foram expostos ao etanol nesta fase crítica do 

desenvolvimento são mais propensos à associação das pistas ambientais ao efeito 

da droga posteriormente. Em comparação, o grupo A-SAL desenvolveu PCL, ao 

passo que os A-ET não desenvolveram, ou seja, parece haver um efeito de 

tolerância aos efeitos reforçadores do etanol em animais previamente expostos à 

droga na fase adulta.   

A estimulação locomotora e PCL não estão necessariamente correlacionados. 

Risinger et al. (1994) utilizaram camundongos classificados de acordo com o 

desenvolvimento de atividade locomotora em “FAST” e “SLOW” e observaram o 

desenvolvimento de PCL em ambas as linhagens. 

Observamos que camundongos adolescentes e adultos tratados 

repetidamente com etanol apresentaram desenvolvimento da sensibilização 

comportamental locomotora, porém tem-se denotado regularmente uma menor 

sensibilidade dos adolescentes a este efeito. Já em relação à PCL, o efeito é o 

oposto, os grupos de animais jovens tratados com etanol previamente (J-ET) e 

adultos pré-tratados com solução salina (A-SAL) foram os que apresentaram PCL. 

Evidências mostram que o desenvolvimento de PCL varia com a idade. Em ratos da 

linhagem “Sprague-Dawley” Philpot, Badanich e Kirstein (2003) observaram que 

animais adultos não apresentaram PCL com diversas doses de etanol testadas. No 

PND25 os animais apresentaram PCL a baixas doses (0,2 g/kg; 0,5 g/kg) e aversão 

nas doses mais elevadas (1,0 g/kg e 2,0 g/kg). No PND45 a PCL foi observada nas 

doses moderadas (0,5 g/kg e 1,0 g/kg) e aversão na dose de 2,0 g/kg. No PND35 e 

PND60 a PCL não foi detectada em dose alguma. A literatura ainda carece de 



achados que relacionem o desenvolvimento de PCL à pré-exposição ao etanol tanto 

na adolescência quanto na vida adulta, como o presente estudo.  

O núcleo accumbens está relacionado ao desenvolvimento de PCL ao etanol 

(GREMEL e CUNNINGHAM, 2008). A lesão do núcleo accumbens antes das 

sessões de condicionamento impediu o desenvolvimento da PCL, o que demonstra 

que o mecanismo depende da participação dessa estrutura. Gremel e Cunningham 

(2009) também relacionaram a aquisição de PCL aos receptores NMDA presentes 

no núcleo accumbens. Num experimento em que o antagonista AP-5 foi 

administrado diretamente no núcleo accumbens houve bloqueio da expressão da 

PCL. Gremel, Young e Cunningham (2011) observaram importante envolvimento do 

córtex cingulado anterior no desenvolvimento de PCL. Esta é uma das áreas 

ativadas por pistas ambientais, como demonstrado em estudos de imagem em 

humanos (EVERITT e ROBINS, 2005; SEE, 2002) e, portanto, reflete o efeito das 

pistas no incentivo motivacional. A proposta desses pesquisadores, de infundir um 

antagonista opióide nessa região antes do teste resultou em ausência de PCL. 

Portanto, os receptores glutamatérgicos no córtex cingulado anterior tem um papel 

importante no processamento de eventos recompensadores. O córtex cingulado 

anterior está anatomicamente conectado à amígdala e núcleo accumbens 

(GABBOTT et al., 2005), ou seja, faz parte de um circuito que regula a expressão da 

busca pelo etanol induzida por pistas. Curiosamente, apesar das evidências de 

participação de estruturas do sistema dopaminérgico mesolímbico na recompesa a 

drogas de abuso, Dickinson et al. (2003) administraram antagonistas 

dopaminérgicos (SCH23390, raclopride e U99194A) a camundongos da linhagem 

DBA/2J antes do teste e observaram que a PCL ao etanol não foi afetada. 

Camundongos tratados com acomprosato (utilizado para evitar a recaída ao uso de 

álcool) 10 minutos antes da administração de etanol (2,0g/kg), apresentaram 

redução no desenvolvimento de PCL (McGEEHAN e OLIVE, 2003), o que 

demonstra que o acomprosato pode diminuir os efeitos recompensadores de etanol. 

Apesar de o mecanismo de ação do acamprosato não ser ainda totalmente 

compreendido, tem-se demonstrado que um provável mecanismo seja inibir a 

excitabilidade neuronal mediada pelo antagonismo glutamatérgico, via modulação da 

atividade de receptores NMDA (SCOTT et al., 2005). Neste sentido, é interessante 

observar que os adolescentes apresentaram um aumento substancial da atividade 

glutamatérgica após administração repetida de etanol (Experimento “4.1”), enquanto 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Dickinson%20SD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


os adultos pré-tratados com etanol tiveram diminuição da atividade glutamatérgica 

no núcleo accumbens. Portanto, a atividade glutamatérgica nesta região parece ter 

um papel importante na PCL ao etanol.   

É interessante também observar que os adolescentes tratados repetidamente 

com etanol que exibiram PCL, também apresentaram níveis aumentados de AMPc.  

Neste primeiro experimento, seguimos o protocolo de Cunningham, Gremel e 

Groblewski et al. (2006), que geralmente utiliza camundongos da linhagem DBA. Em 

futuros experimentos pretendemos incorporar a sugestão de Risinger e Oakes 

(1996), que trabalhou com camundongos Swiss. Os autores utilizaram diversas 

doses de etanol para produzir PCL (1,0 g/kg; 2,0 g/kg; 3,0 g/kg; 4,0 g/kg) e 4 

sessões de condicionamento a mais que nosso estudo. No primeiro teste, 

observaram PCL nas doses mais elevadas (3,0 e 4,0 g/kg). No segundo teste, ao 

final do experimento, a PCL foi evidente para todas as doses utilizadas. Já que o 

desenvolvimento de PCL varia de acordo com a espécie, linhagem, tempo de 

condicionamento e idade, nossa proposta é prolongar o tempo de condicionamento 

para tornar mais evidente o desenvolvimento de PCL em camundongos Swiss, 

adolescentes e adultos, e verificar se as diferenças encontradas são dependentes 

de dose e tempo de condicionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Efeitos reforçadores do etanol em camundongos Swiss adolescentes e 

adultos previamente expostos a tratamento repetido com injeções de etanol no 

paradigma de auto-administração num protocolo de livre escolha entre duas 

garrafas 

 

 

4.5.1 Delineamento Experimental 

 

 

Cinco dias após o final do tratamento descrito em “4.1.1” camundongos swiss 

adolescentes e adultos foram sujeitos ao protocolo de Auto-Administração (Livre 

Escolha Entre Duas Garrafas) conforme descrito no item 3.9. Para o 

desenvolvimento da sensibilização comportamental foi utilizada a dose de 2,0 g/kg 

de etanol.  

 Foi utilizada a ANOVA de 3 vias (idade x tratamento prévio x concentração de 

etanol), na fase de instalação do consumo, em que as concentrações de etanol 

foram aumentando gradualmente. Considerando que esse experimento possui 

várias fases, foi utilizada a medida repetida para comparações específicas, assim 

como a ANOVA de 2 vias (idade x tratamento prévio) para comparações em que a 

concentração de etanol deixava de ser uma variável. Essas comparações 

específicas estão descritas na análise dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.2 Resultados 
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Figura 20 - Distância percorrida (cm) de animais adolescentes (J) e adultos (A) tratados 
com injeções intraperitoneais repetidas de 2,0 g/kg de etanol (ET) ou solução 
salina (SAL) por 15 dias consecutivos (Tratamento). Nos 2 dias que 
antecederam esse tratamento os animais receberam injeção de solução 
salina e foram habituados ao  campo aberto (Habituação).  
ANOVA de duas vias (idade x tempo) seguida de teste post-hoc Newman-
Keuls (Habituação); ANOVA de três vias (idade x tratamento x tempo) 
seguida de teste post-hoc Newman Keuls (Tratamento). 
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=11-12 animais por grupo. 

  p<0,05 em comparação a hab. 1 
p<0,05 em relação aos animais tratados com solução salina, no mesmo dia 
experimental 

  p<0,05 em comparação ao primeiro dia de tratamento, trat. 1..  
 

 

 

 

 



A Figura 20 representa a atividade locomotora de animais adolescentes e 

adultos tratados repetidamente com etanol (2,0 g/kg) ou solução salina por 15 dias 

consecutivos. A atividade locomotora foi quantificada nos 2 dias de habituação que 

antecederam o tratamento repetido, no primeiro dia de tratamento (tratamento 

agudo), na metade do tratamento (8º) e no último dia de tratamento (15º dia).  

A ANOVA de 2 vias (idade x tempo) realizada para analisar o período da 

“Habituação” revelou efeito do tempo [F(1,43)=7,0926; p<0,05]. Em “Hab 2” os 

animais apresentaram atividade locomotora reduzida em comparação a hab. 1, o 

que indica habituação ao aparato. A ANOVA de 3 vias (idade x tratamento x tempo) 

revelou efeito do tratamento [F(1,41)=77,581; p<0,05], do fator tempo [F(2,82)=6,941 

e interação dos fatores tempo x tratamento [F(2,82)=9,415; p<0,05] para o período 

experimental “Tratamento”.  

 Nos dias experimentais trat. 8 e trat. 15 animais jovens e adultos tratados com 

ET apresentaram atividade locomotora aumentada em comparação a seus 

respectivos grupos controle, tratados com solução salina. Em trat. 8 e trat. 15 os 

grupos J-ET e A-ET apresentaram atividade locomotora significativamente 

aumentada em comparação ao primeiro dia de tratamento, o que caracteriza a 

sensibilização comportamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consumo (g/kg)

2% 4% 6% 8%

10
%

(1
)

10
%

(2
)

10
%

(1
)A

B

10
%

(2
)A

B
Q
U
I

0

20

40

60

80

J-SAL

J-ET

A-SAL

A-ET

Livre Escolha Re-exposição Adulteração
g

/k
g

 
Figura 21 - O gráfico representa o consumo (g/kg) de etanol (2%, 4%, 6%, 8% e 10%) em 

animais adolescentes (J) e adultos (A) expostos ao protocolo de livre escolha 
entre duas garrafas após tratamento repetido com salina ou etanol. Após um 
período de abstinência, os animais foram re-expostos à solução de etanol 10% 
(AB). Na última fase de exposição, a solução foi adulterada com quinino (QUI).  
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=9-11 animais por grupo. 
p<0,05 em comparação aos animais jovens, para a mesma medição 
p<0,05 em comparação aos animais de mesma idade, porém tratados com 
solução salina 

           p<0,05 em comparação ao mesmo grupo em 10%(2) 
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Figura 22 - O gráfico representa a preferência pelas soluções de etanol (2%, 4%, 6%, 8% 
e 10%) em animais adolescentes (J) e adultos (A) expostos ao protocolo de 
livre escolha entre duas garrafas após tratamento repetido com salina ou 
etanol. Após um período de abstinência, os animais foram re-expostos à 
solução de etanol 10% (AB). Na última fase de exposição, a solução foi 
adulterada com quinino (QUI).  
O gráfico representa as médias ± erro padrão. 
n=9-11 animais por grupo. 

          p<0,05 em comparação aos animais jovens, para a mesma medição.    
p<0,05 em comparação aos animais de mesma idade, porém tratados             
com solução salina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As Figuras 20 e 21 ilustram o Consumo e a Preferência por etanol 

respectivamente, de animais adolescentes e adultos tratados previamente com 

injeções repetidas de etanol ou solução salina. 

A análise estatística do Consumo de etanol pela ANOVA de 3 vias (idade x 

tratamento prévio x concentração de etanol) (Figura 21) mostrou aumento no 

consumo (g/kg) da solução de etanol com o aumento da concentração de etanol 

[F(8,296)=65,4; p<0,05]. A interação dos fatores idade x concentração 

[F(8,296]=3,58; p<0,05] indicou menor consumo de etanol entre os adolescentes, na 

concentração de 10% antes do período de abstinência, comparados aos adultos. A 

análise dos dados de consumo de etanol a 10%, após o período de abstinência, 

(com ou sem quinino) não mostrou diferenças entre os animais adolescentes e 

adultos, sugerindo que os animais adolescentes passaram a consumir mais etanol 

após a abstinência. A interação dos fatores tratmento prévio x concentração 

[F(8,296)=4,11; p<0,05]  indicou que na última fase da exposição às soluções (fase 

de adulteração com quinino), os animais tratados previamente com etanol 

consumiram mais solução de etanol 10% do que aqueles tratados previamente com 

salina.   Uma vez que o quinino não é considerado uma substância de sabor 

agradável, essa diferença encontrada durante essa fase do experimento se deve ao 

maior tempo de exposição aos efeitos do etanol. Essa diferença não foi detectada 

entre os animais adultos. Uma análise longitudinal (ANOVA de uma via para 

medidas repetidas) de cada grupo indicou que os animais adolescentes pré-tratados 

com salina apresentaram  aumento de consumo de etanol até que a solução de 

etanol atingisse a concentração de 6%. A partir dessa concentração, o consumo se 

estabilizou [F(8,80)=20,78; p<0,05].  Os adultos pré-tratados com salina atingiram 

um pico de consumo com a concentração de 10% de etanol pré-abstinência 

[F(8,64)=13,71; p<0,05]. Os animais adolescentes pré-tratados com etanol 

apresentaram um padrão de consumo diferencial. Houve um aumento gradativo de 

consumo até atingir a concentração de 6%, que se estabilizou (entre 6% e 10%). 

Entretanto, após o período de abstinência, observou-se um aumento gradual do 

consumo comparado ao último período de exposição à solução de etanol 10% (pré-

abstinência) [F(8,80)=17,64; p<0,05]. Em relação aos animais adultos pré-tratados 

com etanol, os mesmos aumentaram o consumo de etanol até que a solução de 

etanol atingisse a concentração de 8%. A partir dessa concentração, o consumo se 

estabilizou [F(8,72) = 21,85; p<0,05].  



A Figura 22 ilustra a Preferência de animais tratados com 15 injeções de 

etanol ou solução salina 0,9% e posteriormente expostos ao paradigma de livre 

escolha entre duas garrafas. 

A análise estatística da preferência pelo etanol pela ANOVA de 3 vias para 

medidas repetidas (idade x tratamento prévio x concentração) mostrou diferenças 

estatísticas para o fator concentração [F(8,296)=5,17; p<0,05], para a interação 

idade x concentração [F(8,296)=2,91; p<0,05] e para a interação pré-tratamento x 

concentração [F(8,296)=2,22; p<0,05]. O aumento da concentração de etanol 

diminuiu a preferência pelo álcool entre os camundongos a partir da concentração 

de etanol 8%, comparado com as concentrações de 2 e 4%. A interação idade x 

concentração revelou que os animais adolescentes apresentaram menor preferência 

à concentração de etanol 8 e 10% em comparação às concentrações de 2 e 4%, 

antes do período de abstinência. Essa diferença desapareceu após a abstinência. 

Entre os animais adultos, não houve alteração na preferência entre as diferentes 

concentrações. Observou-se um aumento da preferência pela concentração de 

etanol 10% (durante a segunda exposição a essa concentração) em adultos 

comparados aos adolescentes. Como foi detectada diferença estatística na interação 

pré-tratamento x concentração, analisamos, separadamente, as diferenças entre os 

grupos para cada concentração, usando uma ANOVA de2 vias (idade x tratamento 

prévio) para cada concentração. Não foram encontradas diferenças estatísticas nas 

concentrações 2%, 4%, 6% e 8%. A análise dos dados referentes à concentração de 

10% (1ª. exposição) revelou que os animais adultos apresentaram maior preferência 

comparados aos adolescentes [F(1,37)=4,71; p<0,05]. Resultado semelhante foi 

detectado com a 2ª. exposição de etanol 10% [F(1,37)=11,84; p<0,05]. Essas 

diferenças relacionadas à idade desapareceram após o período de abstinência. A 

análise dos dados de preferência relativa ao último período de exposição ao etanol 

(10% de etanol + quinino) indicou uma diferença de pré-tratamento [F(1,37)=8,32; 

p<0,05]. Os animais pré-tratados com etanol (durante a adolescência ou na vida 

adulta) apresentaram maior preferência pelo etanol do que aqueles que receberam 

solução salina.  

 

 

 

 



4.5.3 Discussão Parcial 

 

 

Assim como nos experimentos anteriores, animais adolescentes e adultos, 

tratados repetidamente com etanol, apresentaram o fenômeno de sensibilização 

comportamental, sendo a magnitude da sensibilização comportamental em 

adolescentes menor do que a observada em adultos.  

Em relação aos dados de consumo, observamos que a exposição dos 

animais a uma concentração mais alta de etanol (10%) revelou uma diferença de 

consumo dependente da idade. Os animais adultos, independente do pré-

tratamento, consumiram mais etanol 10%, relativo ao peso corpóreo, comparados 

aos adolescentes. Após um período de abstinência, essa diferença  desapareceu, ou 

seja, a abstinência promoveu aumento do consumo em animais adolescentes 

tratados previamente com etanol. Quando o sabor da solução foi alterado, ou seja, 

tornou-se amargo devido à presença do quinino, os animais do grupo J-ET 

mantiveram o consumo aumentado em comparação ao grupo de animais J-SAL. 

Este, provavelmente, é o achado mais interessante de nosso estudo, pois demonstra 

a vulnerabilidade do indivíduo à recaída quando exposto ao etanol no período da 

adolescência.  No período de livre-escolha, quando os animais adolescentes tinham 

à sua disposição soluções de etanol, a fissura pela droga não se manifestou. 

Entretanto, a história prévia de exposição ao etanol durante a adolescência interagiu 

com as mudanças induzidas pela abstinência e promoveu um aumento na fissura 

pela droga, com conseqüente aumento gradual no consumo de etanol, mesmo 

quando a solução estava alterada por quinino.  

O modelo de auto-administração é um dos modelos mais aceitos e relevantes 

para a dependência ao álcool, visto que mimetiza a motivação para buscar a droga, 

ou seja, a escolha espontânea do sujeito experimental pelo consumo da droga. A 

técnica de microdiálise permitiu que Griffin, Middaugh e Becker (2007) observassem 

as concentrações de etanol no núcleo accumbens de camundongos C57BL/6J (B6) 

enquanto bebiam etanol voluntariamente.  

Apenas alguns pesquisadores realizam tratamento com injeções repetidas 

anteriormente ou algum outro tipo de exposição prévia ao etanol. Alguns estudos 

com animais adultos demonstram que a pré-exposição ao etanol pode modificar o 

consumo (CAMARINI e HODGE, 2004) ou sensibilização locomotora (LESSOV et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Griffin%20WC%203rd%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


al., 2001) posteriormente. No presente estudo, demonstramos que um histórico de 

pré-exposição ao etanol alterou a preferência pela droga, ou seja, animais pré-

tratados com etanol, independente da idade, apresentaram maior preferência pelo 

etanol do que aqueles pré-tratados com salina. Entretanto, é importante salientar 

que essa maior  preferência induzida pela exposição prévia com etanol só foi 

observada após um período de abstinência. O “efeito da privação de álcool” (EPA) é 

um aumento temporário na razão de consumo de etanol/total de fluido ingerido e no 

consumo voluntário de soluções de etanol sobre as condições basais de beber 

voluntário, quando o acesso ao etanol é reinstalado após um período de privação de 

álcool. Esse modelo tem sido usado como modelo de recaída e fissura. Apesar de o 

modelo requerer vários períodos de abstinência (SPANAGEL e HÖLTER, 2000), 

Rodd-Henricks et al. (2000) mostraram que após um único período de privação (por 

2, 4, 6 ou 8 semanas), os animais privados exibem um aumento nos níveis de 

consumo de etanol relativo às condições basais de beber.  

A literatura ainda carece de estudos com animais adolescentes. A proposta 

desse estudo foi observar se a exposição ao etanol no período da adolescência 

(tratamento com injeções repetidas) poderia alterar o consumo ou preferência ao 

etanol posteriormente. 

Há poucos estudos de auto-administração com animais adolescentes 

(HEFNER e HOLMES, 2007; SIEGMUND et al., 2005; TAMBOUR, BROWN e 

CRABBE, 2008; VETTER, DOREMUS-FITZWATER e SPEAR, 2007; WALKER, 

WALKER e EHLERS, 2008). Tambour, Brown e Crabbe (2008) utilizaram um 

protocolo de exposição à droga, seguido de privação e re-exposição. Observaram 

que camundongos adolescentes foram mais vulneráveis ao consumo de etanol em 

comparação a animais adultos em todas as fases experimentais. Vetter, Doremus-

Fitzwater e Spear (2007) acompanharam o consumo do álcool por ratos da 

adolescência até a idade adulta. Durante a adolescência, os indivíduos consumiam 

mais que adultos. Porém, conforme foram alcançando a idade adulta, passaram a 

consumir tanto quanto animais adultos.  

Podemos comparar nossos achados com os poucos estudos em que ratos 

adolescentes foram previamente expostos ao etanol antes de serem sujeitos à auto-

administração. Walker e Ehlers (2009) separaram o comportamento de busca (“drug-

seeking”) do comportamento de utilizar (“drug-taking”) o etanol. Propuseram ao 

sujeito experimental percorrer um caminho (buscar) para obter (beber) o etanol, ou 



seja, um engajamento numa tarefa motivacional. Animais adolescentes treinados 

nessa tarefa apresentaram consumo aumentado num protocolo de livre escolha 

entre duas garrafas na idade adulta, ou seja, a tarefa motivacional contribuiu para o 

aumento do consumo. Rodd-Henricks et al. (2002a;b) permitiram que ratos tivessem 

acesso ao etanol do PND 30-60. No PND 75 esses animais foram colocados num 

aparato em que, ao pressionar a barra, erram recompensados com etanol. Animais 

expostos ao etanol na adolescência apresentaram aquisição mais rápida do 

comportamento de pressionar a barra em comparação a animais adultos, além de 

maior resistência para extinguir esse comportamento quando o etanol deixou de ser 

fornecido como recompensa. Esses autores associaram a rápida aquisição do 

comportamento com a saliência do incentivo motivacional (etanol). O aprendizado 

associativo participa do processo de aquisição desse comportamento (KATNER, 

MAGALONG e WEISS, 1999). O resultado mais interessante de nosso experimento 

denota do fato de que animais com uma história prévia de exposição ao etanol 

durante a adolescência, passaram a consumir mais etanol, após um período de 

abstinência. Este dado é corroborado por Siegmund et al. (2005), que também 

observou aumento no consumo de etanol após a abstinência por ratos. Nosso 

experimento é somado aos achados já descritos, mostrando a vulnerabilidade do 

indivíduo adolescente ao consumo do etanol e vulnerabilidade para recaída. Essa 

diferença em comparação ao indivíduo adulto, provavelmente está relacionada às 

particularidades relacionadas ao processo de maturação de substratos neurais na 

adolescência, que refletem peculiaridades dos processos motivacionais e de 

aprendizado associativo. 

Sari, Bell e Zhou (2006) propuseram que, em protocolos de auto-

administração mais longos, os níveis de dopamina reduzem progressivamente. Esta 

hipótese pode explicar o aumento do consumo progressivo do consumo pelos 

animais na fase de livre escolha. O aumento do consumo de etanol após a 

abstinência, observado em animais adolescentes, pode ser motivado pela 

diminuição da liberação de dopamina no núcleo accumbens durante a abstinência. A 

redução da dopamina pode contribuir para os sintomas de abstinência (KOOB e 

VOLKOW, 2010; MELIS, SPIGA e DIANA, 2005; TREVISAN et al., 1998). Weiss  et 

al. (2006) observaram que a re-exposição restaurou os níveis de dopamina no 

núcleo accumbens, mas falhou em restaurar completamente. Dessa forma, os 

animais estariam mais motivados a consumir o etanol para manter os níveis ótimos 



de dopamina nessa região. A inibição da liberação de dopamina promovida pelo 

auto-receptor dopaminérgico D2 pode contribuir para o estado de hipodopaminergia 

durante a abstinência (PERRA et al., 2011). O alívio dos sintomas de abstinência 

promove aumento do consumo. Sugere-se também participação do fator de 

liberação da corticotrofina no aumento do consumo na re-exposição, pois o 

antagonismo desta função reduz a auto-administração (FUNK et al., 2006; SPARTA 

et al., 2009).  

A auto-administração induz modificações na neutransmissão 

(WOLFFGRAMM e HEYNE, 1995; FADDA e ROSSETTI, 1998; LITTLETON, 2001), 

controle da emoção (GRAY e McNAUGHTON, 2000) e processos de aprendizado 

(KALIVAS e VOLKOW, 2005). descrever Nestby et al. (1999) observaram em cortes 

de caudato putamen, mas não de núcleo accumbens, que a produção de AMPc 

estimulada pelo receptor D1 pós-sináptico estava aumentada após auto-

administração de etanol. O consumo de etanol causou aumento da reatividade de 

neurônios dopaminérgicos terminais no núcleo accumbens, mas não no caudato 

putamen. As neuroadaptações em receptores promovidas pelo consumo contínuo 

são diferentes daquelas promovidas pela abstinência. Num estudo de auto-

radiografia, Sari, Bell e Zhou (2006) perceberam que animais expostos a um 

protocolo contínuo de auto-administração e animais que passaram por repetidas 

privações apresentaram aumento na densidade de receptores dopaminérgicos D1 

no “cerne” do núcleo accumbens e de receptores D2 na “concha” e no “cerne” do 

núcleo accumbens. Porém, apenas o grupo que passou por privações apresentou 

também aumento da densidade de receptores D1 na amígdala e receptores D2 no 

estriado dorsal. Os autores compararam, na discussão do artigo, diversos protocolos 

de auto-administração e propuseram que a densidade desses receptores varia 

conforme o tempo de consumo, características do protocolo e concentração de 

etanol consumida.  Além de alteração em receptores, a atividade dos neurônios 

dopaminérgicos é regulada por diversos neurotransmissores que também sofrem 

neuroadaptações promovidas pelo etanol (MORIKAWA e MORRISETT, 2010).  

 Enquanto alguns estudos mostram correlação negativa entre auto-

administração e sensibilização locomotora (PHILLIPS et al., 1995) outros mostram 

correlação positiva (CAMARINI, NOGUEIRA PIRES e CALIL et al., 2000a; LESSOV 

et al., 2001). Ribeiro et al. (2008) observaram desenvolvimento de sensibilização 

comportamental (aumento da atividade locomotora) induzida pelo etanol 



independentemente da classificação dos animais conforme o padrão de consumo 

em “Dependente”, “Consumo Pesado” e “Consumo Leve”. Portanto, o padrão de 

consumo não se correlacionou com os achados de atividade locomotora induzida 

pelo etanol. Evidências demonstram que os substratos neurais envolvidos no 

aumento da atividade locomotora não são exatamente os mesmos envolvidos no 

consumo voluntário de etanol. Afinal, no paradigma de auto-administração o animal 

“escolhe” se beberá ou não da solução de etanol. Por outro lado, a injeção aplicada 

pelo experimentador não é uma opção. A comparação do comportamento das 

linhagens de camundongos C57 e DBA provavelmente está entre os melhores 

exemplos de que tal correlação não pode ser esperada. Afinal, camundongos C57 

consomem espontaneamente o etanol e dificilmente desenvolvem sensibilização 

locomotora, já camundongos DBA apresentam sensibilização locomotora, mas não 

consomem voluntariamente (LESSOV et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 Comportamento de consumo de camundongos adolescentes e adultos da 

linhagem C57, vulnerável ao consumo voluntário de álcool, num protocolo de 

múltiplas intoxicações com vapor de etanol seguidas de abstinência 

 

 

4.6.1 Delineamento Experimental 

 

 

O experimento envolveu 5 fases e durou 5 semanas conforme descrito no 

item 3.10. Três semanas de livre escolha entre 2 garrafas (Basal, Teste 1 e Teste 2) 

foram intercaladas por 2 semanas de inalação de etanol (grupos MA) ou somente ar 

(grupos CTR), definidas como Ciclo I e Ciclo II. Após a primeira semana 

experimental (Consumo Basal), em que os animais foram expostos ao paradigma de 

livre-escolha entre duas garrafas,  grupos de animais adolescentes e adultos foram 

subdivididos nos grupos “Múltiplas Abstinências (MA)” e “Controle (CTR)”. Os grupos 

MA receberam 4 ciclos (de segunda-feira a quinta-feira) de 16h de exposição 

contínua ao vapor de etanol em câmaras de inalação, com um período de 8h 

separando cada exposição. Os animais dos grupos CTR passaram pelo mesmo 

procedimento; porém, foram colocados em câmaras com ar nas horas 

correspondentes a exposição ao etanol para os outros animais. Assim, foram 

constituídos 4 grupos experimentais: J-CTR, J-MA, A-CTR e A-MA; constituídos de 

9-12 animais cada.  

Nas fases de comportamento de beber (Basal, Teste 1 e Teste 2) 

camundongos adolescentes e adultos beberam etanol voluntariamente num 

paradigma de livre escolha entre 2 garrafas por 5 dias consecutivos como 

previamente descrito no item 3.9. As fases de inalação (Ciclo I e Ciclo II) duraram 4 

dias e os animais foram expostos ao vapor de etanol (MA) ou ar (CTR) por 64h ao 

todo (16h por dia, por 4 dias; 8h de intervalo entre as exposições).  

Antes de serem colocados nas câmaras de inalação, animais adolescentes e 

adultos receberam uma injeção de etanol + pirazole (MA) ou apenas pirazole (CTR).  

O delineamento experimental empregado permitiu a análise do consumo em 

três períodos: Basal, Teste 1 e Teste 2. Esses dois últimos períodos 

corresponderam a sessões de consumo que aconteceram após uma primeira e 



segunda intoxicação com etanol seguida de abstinência; respectivamente, o Ciclo I e 

o Ciclo II. 

O consumo de etanol (g/kg) e a preferência durante cada período de consumo 

(Basal, Teste 1 e Teste 2) foram analisados pela ANOVA de 3-vias (idade x 

tratamento x dias) sendo “dias” a medida repetida. As médias do consumo semanal 

também foram utilizadas para análise. O teste post-hoc utilizado foi o Newman-

Keuls. Os valores de concentração de álcool no sangue obtidos de animais 

adolescentes e adultos durante a exposição ao vapor foram analisados por uma 

ANOVA de 2 vias (idade x ciclo) seguida de teste post-hoc de Newman-Keuls. Ao 

final do experimento, quando amostras de sangue foram obtidas de todos os grupos, 

os dados foram analisados por uma ANOVA de 2-vias (idade x tratamento) e teste 

post-hoc de Newman-Keuls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6.2 Resultados 
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Figura 23 - A figura ilustra todos os dias dos períodos experimentais de consumo num 
paradigma de livre escolha entre duas garrafas; camundongos C57 
adolescentes e adultos.  
ANOVA de três vias (idade x tratamento x dias) seguida de teste post-hoc 
Newman-Keuls. 
n=9-12 animais por grupo. 

          p<0,05 em comparação aos respectivos grupos controle. 
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Figura 24 - A figura ilustra as médias semanais dos períodos experimentais de consumo 
num paradigma de livre escolha entre duas garrafas; camundongos C57 
adolescentes e adultos.  
ANOVA de três vias (idade x tratamento x período) seguida de teste post-hoc 
Newman-Keuls. 
n=9-12 animais por grupo. 

          p<0,05 em comparação aos respectivos grupos controle. 
          p<0,05 em comparação ao período Basal. 
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Figura 25 - A figura ilustra todos os dias dos períodos experimentais de consumo num 
paradigma de livre escolha entre duas garrafas; camundongos C57 
adolescentes e adultos. ANOVA de três vias (idade x tratamento x dias) 
seguida de teste post-hoc Newman-Keuls. 
n=9-12 animais por grupo. 

          p<0,05 em comparação aos respectivos grupos controle. 
          p<0,05 em relação aos animais adolescentes. 
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Figura 26 - A figura ilustra as médias semanais dos períodos experimentais de consumo 

num paradigma de livre escolha entre duas garrafas; camundongos C57 
adolescentes e adultos.  
ANOVA de três vias (idade x tratamento x período) seguida de teste post-hoc 
Newman-Keuls. 
n=9-12 animais por grupo. 

          p<0,05 em comparação ao grupo J-MA. 
          p<0,05 em relação ao período Basal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 As figuras 23 e 24 representam o consumo de etanol (g/kg). Os valores foram 

obtidos a partir do cálculo da quantidade de etanol consumida pelos animais 

proporcionalmente ao peso corpóreo. A figura 23 representa o consumo de etanol 

(g/kg) e ilustra cada dia experimental, enquanto a figura 24 representa a média dos 

dados semanais de cada período de consumo. A ANOVA de 3 vias (idade x 

tratamento x dias) revelou efeito dos dias [F(14,504)=56,826; p<0,05] e interação 

dos fatores dias x tratamento [F(14,504)=3,067; p<0,05]; (figura 24). De fato, 

diferenças significativas entre os tratamentos foram detectadas ao longo dos dias. 

Não foi observado efeito da idade (figuras 23 e 24), ou seja, animais adolescentes e 

adultos apresentaram o mesmo padrão de consumo no protocolo utilizado. A 

ANOVA de 3 vias seguida pelo teste post-hoc de Newman-Keuls não revelou 

diferença significativa alguma no consumo (g/kg) de etanol entre os grupos durante 

o período de consumo Basal (figuras 23 e 24). A ANOVA de 3 vias (período x 

tratamento x idade) seguida pelo teste post-hoc Newman-Keuls indicou aumento 

significativo no consumo (g/kg)  pelos grupos MA (Adolescentes e Adultos) e 

também pelos respectivos grupos controle (Adolescentes e Adultos) nos períodos de 

teste em comparação ao período de consumo Basal (figura 24). Este resultado é 

indicado pelo efeito do fator período [F(2,72)=202,673; p<0,05] e interação dos 

fatores período x tratamento [F(2,72)=8,392; p<0,05]. O aumento no consumo pelos 

grupos controle sugere que a abstinência por si só, mesmo na ausência da 

intoxicação com vapor, promove aumento no consumo. Porém, a exposição ao 

vapor promoveu aumento do consumo em animais adolescentes e adultos (MA) em 

comparação aos grupos não expostos (figura 24) em Teste 1 e Teste 2. Diferenças 

significativas entre os grupos não foram detectadas quando o período Teste 1 foi 

comparado com Teste 2 (figura 24).    

 A preferência pelo álcool também foi calculada (figuras 25 e 26). A ANOVA de 

3 vias (idade x tratamento x dias) revelou efeito do fator “dias” [F(14,504)=24,483; 

p<0,05]. O teste post-hoc de Newman-Keuls indicou diversas diferenças entre os 

grupos ao longo dos dias experimentais (figura 25). Quando os dias experimentais 

foram colabados para análise, a ANOVA de 3 vias seguida de teste post-hoc de 

Newman-Keuls revelou efeito do período experimental [F(2,72)=115,446; p<0,05]. 

De fato, todos os grupos exibiram aumento da preferência pelo etanol nos períodos 

de teste em comparação ao período de consumo Basal. Não foram detectadas 

diferenças entre Teste 1 e “Teste 2”.  
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Figura 27 - Concentração de etanol no sangue de animais adolescentes e adultos dos 
grupos MA nos períodos de exposição ao vapor de etanol seguido de 
abstinência. 
ANOVA de duas vias (idade x tempo) seguida de teste post-hoc Newman-
Keuls. 
n=9-12 animais por grupo. 

          p<0,05 em comparação aos animais adolescentes 
          p<0,05 em comparação ao mesmo grupo em Ciclo I.  
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Figura 28 - Concentração de etanol no sangue de animais adolescentes e 
adultos de todos os grupos experimentais após o Teste 2.  
ANOVA de 2 vias seguida de teste post-hoc Newman-Keuls. 
n=9-12 animais por grupo. 

        p<0,05 em comparação ao grupo CTR-adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A figura 27 apresenta os valores de CES obtidas de amostras coletadas de 

animais dos grupos MA nos dois períodos de ciclo. Quando os dois períodos de ciclo 

foram comparados, a ANOVA de 2 vias (ciclo x idade) revelou interação dos fatores 

ciclo x idade [F(1,19)=19,579; p<0,05]. De fato, a CES apresentou variação 

relacionada ao ciclo e idade dos animais. A análise post-hoc (Newman-Keuls) 

revelou que no primeiro ciclo animais adultos apresentaram CES mais elevadas que 

animais adolescentes. Porém, no segundo ciclo, animais adultos apresentaram 

menor CES em comparação a animais adolescentes e em comparação ao próprio 

grupo no primeiro ciclo, sugerindo um efeito de tolerância. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os ciclos quando os valores de CES de animais 

adolescentes foram comparados. Este resultado sugere que o os animais 

adolescentes não apresentaram tolerância.      

 Ao final do experimento, quando os animais foram expostos ao paradigma de 

livre-escolha entre duas garrafas pela última vez (Teste 2), amostras de sangue 

foram coletadas antes que os animais fossem sacrificados (figura 28). A ANOVA de 

2 vias (idade x tratamento) revelou efeito do fator idade – colocar no gráfico. A 

análise post-hoc Newman-Keuls revelou que animais adultos do grupo controle 

apresentaram maior CES em comparação a animais adolescentes, também do 

grupo controle (CTR). Diferenças significativas não foram detectadas entre animais 

adolescentes e adultos expostos às múltiplas intoxicações seguidas de abstinência 

(MA).    
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Figura 29 - Peso corpóreo de animais adolescentes e adultos expostos (MA) ou não (CTR) 
à múltiplas intoxicações com vapor de etanol. 
ANOVA de 3 vias seguida de teste post-hoc Newman-Keuls 
n=9-12 animais por grupo. 

          p<0,05 em comparação ao respectivo grupo controle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Animais adolescentes e adultos que foram expostos ao vapor de etanol (MA) 

apresentaram redução significativa no peso corpóreo ao final dos ciclos. Essas 

diferenças deixaram de ser observadas na semana seguinte, em que os animais 

consumiam etanol no paradigma de livre escolha entre 2 garrafas. Esses resultados 

são revelados pela ANOVA de 3 vias (dias x tratamento x idade) seguida de teste 

post-hoc de Newman-Keuls que mostrou efeito do fator dias [F(22,792)=65,811; 

p<0,05], interação dos fatores idade x dias [F(22,792)=31,939; p<0,05] e interação 

dos fatores dias x tratamento [F(22,792)=12,985; p<0,05]. A figura 29 ilustra essa 

variação no peso corpóreo em camundongos adolescentes e adultos ao longo dos 

dias experimentais. É possível observar que essa variação está relacionada ao 

tratamento, já que animais dos grupos MA apresentaram redução no peso corpóreo 

em comparação aos respectivos grupos controle.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6.3 Discussão Parcial 

 

 

Os animais dos grupos controle, adolescentes e adultos, apresentaram 

consumo aumentado de etanol em Teste 1 e Teste 2 em comparação ao período de 

consumo Basal. Esses animais não foram expostos às múltiplas intoxicações 

seguidas de abstinência (injeção de etanol + vapor de etanol / abstinência); mas 

permaneceram abstinentes do consumo de etanol nos períodos em que os outros 

grupos experimentais foram expostos à inalação. Assim, o aumento do consumo nos 

grupos controle mostra que a abstinência induzida pelo consumo voluntário de 

etanol, por si só, promoveu aumento no consumo de etanol.  

 Animais dos grupos experimentais (adolescentes e adultos expostos à 

intoxicação / abstinência) apresentaram consumo aumentado em Teste 1 e Teste 2 

em comparação ao período Basal e em comparação aos respectivos grupos 

controle, sugerindo uma adição do efeito de abstinência mais a tolerância induzida 

pela intoxicação do vapor de álcool. Não foram detectadas diferenças significativas 

entre os períodos Teste 1 e Teste 2.  

Estudos anteriores corroboram nossos achados. Animais adolescentes e 

adultos aumentam o consumo após a privação num paradigma de livre escolha entre 

duas garrafas (TAMBOUR, BROWN e CRABBE,, 2008; SIEGMUND et al., 2005) ou 

auto-administração operante (RODD-HENRICK et al., 2002a,b). Possíveis 

mecanismos relacionados a este achado podem ser as modificações promovidas 

pelo etanol nos sistemas de neurotransmissão dopaminérgico e glutamatérgico, que 

são fundamentais para o mecanismo de recompensa (CHAMBERS, TAYLOR e 

POTENZA, 2003). Weiss et al. (1996) sugeriram que o déficit na liberação de 

dopamina no NAcc devido à abstinência promove motivação para a auto-

administração quando a droga é oferecida novamente. O consumo de etanol 

restaura os níveis de dopamina no NAcc. RAEDER et al. (2008) detectou alterações 

relacionadas ao sistema glutamatérgico no estriado. Esses autores observaram que 

diversas fases de privação de etanol aumentam a atividade e promovem 

modificações na quantidade de RNAm (RNA mensageiro) que codifica diversas 

subunidades NMDA. Alguns autores destacaram a participação do Fator de 

Liberação da Corticotrofina no aumento do consumo de etanol observado após a 

abstinência. Um antagonista do Fator de Liberação de Corticotrofina impediu que os 



animais apresentassem o comportamento de pressionar a barra exacerbadamente 

após a abstinência (SPARTA et al., 2009) e aumentassem o consumo após 

exposição ao vapor de etanol (FINN et al., 2007). 

 As propriedades reforçadoras do etanol podem ser observadas quando os 

animais têm a oportunidade de associar o consumo de etanol com o alívio dos 

sintomas de abstinência (MEISCH, 2001). Devido à natureza crônica e episódica do 

alcoolismo, muitos indivíduos dependentes experimentam múltiplos episódios de 

abstinência e consumo pesado, intoxicação. Dessa forma, para muitos indivíduos 

dependentes, a experiência de abstinência repetida pode ser especialmente 

relevante para refinar os substratos motivacionais e promover a instalação do 

comportamento de busca pela droga e consumo (“drug-seeking” e “drug-taking”) 

(BECKER e LOPEZ, 2004).  

 Estudos anteriores demonstraram que este modelo de múltiplas exposições 

ao vapor de etanol / abstinência promoveu aumento no consumo de etanol em 

animais C57 adultos (BECKER e LOPEZ, 2004; LOPEZ e BECKER, 2005) no Teste 

1 e Teste 2 em comparação ao período de consumo basal. Nosso presente estudo 

corrobora os estudos anteriores ao confirmar os resultados encontrados em animais 

adultos. Porém, diferenças importantes devem ser notadas entre os protocolos. Em 

estudos anteriores (BECKER e LOPEZ, 2004) os animais permaneceram no período 

Basal por aproximadamente um mês com o objetivo de estabilizar o consumo, mas 

no presente estudo um protocolo de 5 dias de consumo Basal foi utilizado. De outra 

forma, os animais adolescentes teriam alcançado a idade adulta nos períodos de 

teste. Mesmo fazendo essa adaptação, não observamos diferenças significativas 

entre os grupos no período de consumo Basal; além disso, o aumento no consumo 

de etanol por todos os grupos foi observado.  

 Os animais nunca foram privados de água durante o estudo, portanto, o 

aumento no consumo de etanol não pode ser justificado pela sede (um fator natural 

de motivação), mas sim pelo comportamento de busca pela droga. Este fato foi 

previamente comprovado por Becker e Lopez (2004) que ofereceram solução de 

sacarose ao invés de etanol e não observaram aumento no consumo.  

O metabolismo do etanol depende da dose de etanol administrada (LOPEZ et 

al., 2003; QUETERMONT, GREEN e GRANT, 2003), via de administração, tempo de 

exposição ao etanol (DIAZ-GRANADOS e GRAHAM, 2007), espécie, linhagem e 

idade (CHUNG et al., 2008). No presente estudo, quando a via de administração foi 



a inalação de etanol, a concentração de álcool no sangue observada foi em torno de 

200 mg/dl. Em comparação, quando o etanol foi ingerido pelos animais (auto-

administração), os valores de concentração de álcool no sangue ficaram em torno de 

20 mg/dl. A concentração de álcool no sangue também apresentou variação 

dependente da idade.  

 A concentração de álcool no sangue foi quantificada durante os períodos de 

inalação de vapor (Ciclo I e Ciclo II) em amostras de sangue coletadas dos grupos 

expostos ao vapor (adolescentes e adultos). Quando o Ciclo I e o Ciclo II foram 

comparados, não foram observadas alterações no metabolismo do etanol em 

animais adolescentes. Porém, na primeira exposição ao vapor (Ciclo I), animais 

adultos apresentaram concentração de etanol no sangue aumentada em 

comparação aos animais adolescentes. Este achado sugere que animais adultos 

metabolizam o etanol mais lentamente que animais adolescentes. Na segunda 

exposição ao vapor (Ciclo II) animais adultos apresentaram concentração de etanol 

no sangue reduzida em comparação a animais adolescentes e em comparação a 

eles mesmos (Ciclo II x Ciclo I). Este resultado sugere que, na segunda exposição 

ao vapor de etanol, os animais adultos foram capazes de metabolizar o etanol mais 

rapidamente que animais adolescentes e também mais rapidamente que a primeira 

vez que foram expostos ao vapor de etanol. Essa diminuição nos níveis de álcool no 

sangue reflete a indução enzimática induzida pelo etanol, levando à tolerância 

farmacocinética de seus efeitos. É interessante observar que os adolescentes não 

apresentaram esse efeito.  

A concentração de etanol no sangue também foi quantificada ao final do 

experimento. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos de 

animais adultos. Animais adultos, expostos ou não ao protocolo de intoxicação 

apresentaram concentração de etanol no sangue aumentada em comparação aos 

grupos de animais adolescentes. Diferenças significativas foram observadas quando 

o grupo Adulto-controle foi comparado ao grupo Adolescente-controle. Ou seja, os 

adultos apresentaram um metabolismo mais lento do que os adolescentes. 

 É relevante notar que animais adultos apresentaram o mesmo padrão de 

consumo de etanol apesar das diferenças metabólicas observadas. Este achado é 

corroborado por nosso grupo (CARRARA-NASCIMENTO et al., 2011) e 

STEVENSON, BESHEER e HODGE (2008). Esses trabalhos mostraram existir 

diferenças comportamentais na atividade locomotora de animais adolescentes e 



adultos, induzida pela administração de etanol, porém, sem encontrar diferenças na 

concentração de etanol no sangue. Essas observações sugerem que o 

comportamento dos animais adolescentes e adultos não está necessariamente 

relacionado com a concentração de etanol no sangue. 

 Evidências anteriores demonstram que após algum tempo de tratamento com 

etanol os animais apresentam redução na concentração de etanol no sangue 

(LINSENBARDT et al., 2009; STEVENSON BESHEER e HODGE 2008). Estas 

evidências também são corroboradas por Zuba et al., (2002) que mostraram que a 

taxa de eliminação de etanol por pacientes dependentes (freqüentemente expostos 

ao álcool) é maior que a de indivíduos que bebem socialmente. Os autores 

atribuíram esse achado à indução enzimática promovida pelo etanol. No presente 

estudo, na segunda exposição ao vapor de etanol (Ciclo II), animais adultos 

apresentaram redução na concentração de etanol no sangue em comparação a 

animais adolescentes e em comparação a eles mesmo no Ciclo I. Este resultado 

sugere que, numa segunda exposição ao vapor de etanol, os animais adultos foram 

capazes de metabolizar o etanol mais rapidamente que os adolescentes e mais 

rapidamente do que a primeira vez que foram expostos ao vapor de etanol. 

Linsenbardt et al. (2009) mostraram que quando a concentração de etanol no 

sangue foi analisada novamente, após dias de injeções consecutivas de etanol, 

tanto animais adolescentes quanto adultos apresentaram redução nos níveis de 

álcool no sangue em comparação à coleta realizada após a primeira injeção de 

etanol (tratamento agudo). Porém, esse achado não foi observado nos animais 

adolescentes do presente estudo. A via de administração e diferenças entre 

protocolos devem ser consideradas. 

 As amostras de sangue coletadas após o Teste 2 revelaram que animais 

adolescentes metabolizaram o etanol mais rapidamente que animais adultos. 

Estudos anteriores corroboram nossos achados. Lopez e Becker (2003) notaram 

que após uma única injeção de 2,5 g/kg de etanol animais C57 adultos exibiram 

maior quantidade de etanol no sangue em comparação a adolescentes. Chung et al. 

(2008) observaram aumento na concentração de álcool no sangue de ratos adultos 

em comparação a jovens, e eliminação mais rápida após uma única injeção 

intraperitoneal de 2,5 g/kg de etanol. Os autores também observaram que a 

atividade da enzima álcool desidrogenase (ADH-2 e ADH-3) no fígado estava mais 

elevada em animais jovens em comparação a animais adultos. Linsenbardt et al. 



(2009) também observaram que camundongos C57BL6/2J se recuperam mais 

rapidamente do que adultos de uma dose elevada de etanol (4,0 g/kg), que é 

intoxicante e produz LORR (“Loss of righting reflex” ou perda do reflexo postural). 

Estes autores também avaliaram a farmacocinética e observaram uma coincidência 

com a LORR, pois animais adultos apresentaram níveis mais elevados de 

concentração de etanol no sangue que animais adolescentes. Morris et al. (2010) 

observaram que, em uma escala de intoxicação por etanol, animais adultos sofreram 

mais dos efeitos descritos que animais adolescentes. Esses achados sugerem que 

animais jovens se recuperam mais rapidamente da intoxicação por etanol que 

animais adultos. 

 Apenas grupos expostos à intoxicação (adolescentes e adultos) apresentaram 

alguma redução no peso ao final dos ciclos. Porém, os animais recuperaram o peso 

corpóreo no começo da semana seguinte, quando foram expostos ao protocolo de 

livre escolha entre duas garrafas novamente. Portanto, a intoxicação reduziu o peso 

corpóreo dos animais (DIAZ-GRANADOS e GRAHAM, 2007).  

 Em suma, os principais achados do presente experimento demonstram que a 

abstinência do consumo de etanol promove aumento no consumo em camundongos 

adolescentes e adultos. Sucessivas exposições à intoxicação / abstinência levam a 

potencialização desse efeito em animais adolescentes e adultos. Não foram 

observadas diferenças no comportamento de consumo entre animais adolescentes e 

adultos. Porém, animais adultos apresentaram diminuição na concentração de 

etanol no sangue após o segundo ciclo de intoxicação / abstinência. O aumento no 

consumo em animais abstinentes, quando o etanol foi oferecido novamente, 

provavelmente ocorreu devido a neuroadaptações promovidas pelo consumo 

seguido de abstinência, que aumentou a motivação para o comportamento de 

consumo. O aumento do consumo em animais expostos à intoxicação / abstinência 

em comparação a indivíduos expostos ao ar somente, provavelmente é devido a 

neuroadaptações geradas pela abstinência. Diferenças entre as idades no 

metabolismo de etanol podem ser explicadas por diferenças na quantidade e 

atividade das enzimas que metabolizam o etanol. 
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5 DISCUSSÃO GERAL 

 

 

 O objetivo deste trabalho foi caracterizar alterações comportamentais e 

neuroquímicas promovidas pelo etanol relacionadas à transmissão dopaminérgica e 

glutamatérgica. As abordagens neuroquímicas relacionadas à neurotransmissão 

glutamatérgica e dopaminérgica foram, respectivamente: a liberação de glutamato 

no Núcleo Accumbens e a quantidade de dopamina no Núcleo Accumbens e 

Caudato Putamen, a quantificação do AMPc no estriado e a atividade da PKA no 

estriado. Para possibilitar tais quantificações neuroquímicas ocasionadas por 

neuroadaptações promovidas pelo etanol foi utilizado um protocolo de sensibilização 

comportamental constituído de tratamento repetido com etanol por 15 dias 

consecutivos, 5 dias de abstinência e injeção desafio. Esse protocolo também foi 

utilizado como tratamento prévio de animais adolescentes e adultos no estudo dos 

efeitos reforçadores do etanol, com o objetivo de avaliar se a exposição prévia ao 

etanol durante a adolescência podealterar o comportamento de consumo e o 

desenvolvimento de preferência condicionada por lugar. As diferentes facetas dos 

comportamentos induzidos pelo etanol podem ser examinadas usando diferentes 

modelos animais. O efeito de privação de etanol (EPE), definido como um aumento 

no consumo absoluto de álcool e na razão de consumo de álcool/consumo total de 

fluido observado com a reinstalação ao acesso de álcool após um período de 

abstinência, tem sido usado como modelo de fissura e recaída. Neste projeto, 

estudamos a influência de ciclos de intoxicação seguidos de abstinência no 

comportamento de consumo em animais adolescentes e adultos.  

 Observamos diversas diferenças comportamentais e neuroquímicas entre 

animais adolescentes e adultos em todos os experimentos realizados; atribuímos 

essas diferenças ao processo de maturação cerebral pelo qual está passando o 

indivíduo adolescente, conforme explanado na Introdução e  argumentado em cada 

discussão parcial. 

 Nos experimentos em que os animais foram tratados com 2,0 g/kg de etanol, 

observamos desenvolvimento de sensibilização comportamental em animais 

adolescentes e adultos, ou seja, a atividade locomotora apresentou-se 

significativamente aumentada no último dia de tratamento repetido (trat. 15) em 

comparação ao primeiro (trat. 1). Nesses experimentos animais adolescentes 



apresentaram uma magnitude menor deste fenômeno comparados aos animais 

adultos.  

 O tratamento repetido com etanol seguido de abstinência promoveu 

neuroadaptações diferenciadas em animais adolescentes e adultos na liberação de 

glutamato no NAcc, quantificada pela técnica de microdiálise, após desafio com 

etanol para todos os grupos. Enquanto animais adolescentes apresentaram aumento 

dos níveis de glutamato no Núcleo Accumbens após injeção desafio de etanol, 

animais adultos apresentaram diminuição. Podemos sugerir que, apesar do etanol 

em baixas doses antagonizar as propriedades do receptor NMDA, a adaptação do 

sistema ao tratamento repetido e abstinência promoveu aumento da liberação de 

glutamato no Núcleo Accumbens em animais adolescentes que receberam injeção 

desafio de etanol. Podemos sugerir também que as sinapses estão sendo 

fortalecidas pela ação do glutamato (potencialização a longo prazo, plasticidade) e, 

portanto, animais adolescentes estão mais vulneráveis às neuroadaptações 

promovidas pelo etanol apesar de não terem apresentado evidência de 

sensibilização locomotora.   É importante enfatizar que a dependência é considerada 

uma doença dependente de processos de aprendizagem (HYMAN, 2005). 

Investigações celulares e moleculares têm revelado semelhanças entre as ações de 

drogas de abuso e formas de aprendizagem e memória (HYMAN e MALENKA, 

2001) e substratos moleculares envolvidos na plasticidade neuronal que permeia a 

sensibilização e a aprendizagem são a dopamina e o glutamato (HYMAN, 2005; 

WOLF, 2002).  

Foi possível estabelecer uma relação entre sensibilização comportamental e 

liberação de glutamato no núcleo accumbens. Nossos dados (CARRARA-

NASCIMENTO et al., 2011) e os relatos de Kapasova e Szumlinski (2008) reforçam 

a hipótese da participação do sistema glutamatérgico na sensibilização 

comportamental ao etanol. Mais especificamente, os estudos mostraram uma 

relação inversa entre o desenvolvimento da sensibilização induzida pelo etanol e a 

capacidade de uma injeção desafio de etanol aumentar os níveis extracelulares de 

glutamato no núcleo accumbens. Considerando-se que a pré-exposição ao etanol 

durante a adolescência pode promover um aumento no consumo de álcool quando 

os animais tornam-se adultos, estas descobertas podem ser particularmente 

relevantes para explicar a maior vulnerabilidade em se desenvolver problemas 

relacionados a drogas em adultos expostos ao etanol durante a adolescência.  



Inclusive, os paradigmas experimentais relacionados ao reforço e 

recompensa (Preferência Condicionada por Lugar e Auto-Administração) revelaram 

a vulnerabilidade do indivíduo adolescente à dependência. A exposição prévia 

desses animais ao etanol, durante a adolescência foi um fator crucial para a 

manifestação da vulnerabilidade ao consumo de etanol e preferência pelo ambiente 

pareado com etanol. O grupo de animais que foi tratado repetidamente com etanol 

na adolescência (J-ET) apresentou desenvolvimento de PCL, o que não aconteceu 

com o adolescente que não foi tratado previamente com etanol (J-SAL) nem com o 

grupo de animais adultos, expostos ao etanol previamente (A-ET). Esse achado 

sugere que a exposição ao álcool na adolescência torna o indivíduo mais propenso à 

associação de pistas ambientais (contexto) ao efeito do etanol posteriormente. 

Portanto, a exposição ao etanol na adolescência facilitou o aprendizado associativo 

(contexto + álcool). Atribuímos esse achado a alterações em substratos neurais 

relacionados à recompensa induzidos pelo álcool no período da adolescência que, 

provavelmente, promoveram a facilitação do aprendizado associativo 

posteriormente. Os dados de preferência pelo etanol no paradigma de livre escolha 

entre duas garrafas revelaram importante efeito da exposição prévia tardiamente, 

após um período de abstinência. Apesar do sabor amargo do quinino, animais 

adolescentes e adultos expostos ao tratamento repetido previamente apresentaram 

preferência pelo etanol. Além disso, a abstinência promoveu aumento gradual do 

consumo (g/kg) em indivíduos adolescentes; os que foram tratados previamente com 

etanol mantiveram consumo aumentado mesmo quando a solução de etanol foi 

alterada com quinino. Este achado mostra que o indivíduo é vulnerável à recaída 

quando exposto ao etanol na adolescência.  

Finalmente, o efeito de múltiplas intoxicações seguidas de abstinência no 

consumo de animais adolescentes e adultos foi comparado. A abstinência, por si só, 

promoveu aumento do consumo em animais adolescentes e adultos, provavelmente 

porque o etanol restaura os níveis de dopamina no Núcleo Accumbens, e 

associação dos efeitos do etanol com o alívio dos sintomas de abstinência. Porém 

as intoxicações seguidas de abstinência exacerbaram ainda mais esse efeito. Esse 

modelo pode ser útil para estudar o fenômeno do consumo pesado seguido de 

períodos de abstinência. O indivíduo pode ter este comportamento de consumo 

porque está tentando deixar o comportamento de beber ou porque bebe 

ocasionalmente e, nesses momentos faz uso pesado do álcool. Os períodos de 



abstinência nesse padrão de consumo podem promover neuroadaptações 

duradouras, relacionadas à instalação da dependência. Nesse procedimento de 

inalação de vapor de etanol, utilizando-se animais da linhagem C57 foram 

observadas diferenças no metabolismo do álcool entre animais adolescentes e 

adultos. Enquanto na segunda semana de exposição ao vapor animais adultos 

foram capazes de metabolizar o etanol mais rapidamente que no primeiro ciclo, 

animais adolescentes não apresentaram essa adaptação, provavelmente 

relacionada às enzimas que metabolizam o etanol.    

O tratamento repetido com etanol seguido de abstinência promoveu 

neuroadaptações diferenciadas em animais adolescentes e adultos na quantificação 

em tecido de DA, DOPAC e HVA no NAcc e Caudato Putamen após desafio com 

etanol para todos os grupos. Os resultados sugerem que, 30 minutos após a injeção 

desafio de etanol, animais adultos apresentam maiores quantidades de DA, DOPAC 

e HVA no NAcc e Caudato Putamen. Os resultados mostraram também quantidades 

reduzidas de DA, DOPAC e HVA no NAcc de animais adultos tratados 

repetidamente com etanol em comparação aos animais adultos que recebiam 

tratamento agudo de etanol no dia do desafio. Os resultados sugerem que animais 

jovens apresentam mais renovação de dopamina que animais adultos, ou seja, 

existe uma diferença relacionada ao fator idade no metabolismo da dopamina.  

O tratamento repetido com etanol seguido de abstinência também promoveu 

modificações na via AMPc/PKA relacionadas aos fatores idade e tratamento. A 

quantidade de AMPc no estriado apresentou-se aumentada em animais 

adolescentes e adultos tratados repetidamente com etanol, porém, em situações 

experimentais diferenciadas. Em animais adolescentes observou-se aumento de 

AMPc quando os animais receberam injeção desafio de etanol, após 5 dias de 

abstinência. Já em animais adultos, o aumento do AMPc foi observado no grupo 

desafiado com solução salina, ou seja, abstinente de etanol. A literatura carece de 

achados que possam ser comparados e discutidos juntamente com nossos dados. 

Porém, devemos considerar que o aumento do AMPc está relacionado a uma série 

de eventos intracelulares como a ativação da PKA e conseqüente ativação do CREB 

e transcrição gênica relacionada à neuroadaptações duradouras promovidas por 

drogas de abuso. Diante disso, o desenvolvimento de estratégias terapêuticas 

diferenciadas entre indivíduos adolescentes e adultos são necessárias, assim como 

o desenvolvimento de fármacos que possam impedir tais neuroadaptações 



duradouras em cascatas intracelulares. A atividade da PKA apresentou-se 

aumentada em animais desafiados com etanol. Observamos que após a injeção de 

etanol a PKA é ativada e, portanto, pode desencadear cascatas de eventos 

intracelulares que incluem a ativação do CREB e transcrição gênica. 

Esta discussão pode ser finalizada valorizando cada modelo comportamental 

utilizado no estudo dos efeitos recompensadores do etanol. A quantificação da 

atividade locomotora (sensibilização comportamental) contribui para o estudo da 

sensibilização neural, ou seja, neuroadaptações plásticas que levam o indivíduo do 

uso para o abuso. O modelo de auto-administração e preferência condicionada por 

lugar permitem ao sujeito experimental um comportamento voluntário de consumo 

ou busca pelo contexto associado ao etanol, ou seja, estuda-se a busca pela 

recompensa. O modelo de intoxicação crônica seguida de abstinência e sua 

influência no consumo constitui num modelo importante nos padrões de consumo de 

indivíduos dependentes. A literatura ainda carece de estudos com indivíduos 

adolescentes nesses modelos. 

Esse trabalho abordou também importantes quantificações neuroquímicas 

que também carecem de estudos com animais adolescentes, como a quantificação 

dos neurotransmissores dopamina e glutamato em importantes estruturas cerebrais 

relacionadas ao desenvolvimento de dependência, e dos segundos mensageiros 

AMPc e atividade da PKA. 

Como demonstrado em nossos resultados, o animal adolescente apresenta: 

desenvolvimento de sensibilização comportamental ao etanol; aumento dos níveis 

de glutamato e renovação aumentada de dopamina no Núcleo Accumbens quando 

recebe injeção desafio de etanol; aumento na quantidade de AMPc e atividade da 

PKA no estriado quando recebe injeção desafio de etanol (após abstinência); 

preferência por consumir etanol se foi exposto ao etanol na adolescência, mesmo se 

a solução apresentar sabor amargo; vulnerabilidade para aumentar o consumo de 

etanol após a abstinência; o indivíduo mantém o consumo elevado mesmo após 

adulteração do sabor se tiver sido exposto ao etanol previamente, na adolescência; 

apresenta preferência pelo compartimento associado aos efeitos recompensadores 

do etanol se foi previamente exposto, na adolescência; apresenta aumento do 

consumo na abstinência e aumento ainda mais exacerbado se exposto a um 

protocolo de sucessivas intoxicações seguidas de abstinência. 



Esses dados são argumentos mais que justificáveis para empenho na 

pesquisa de dependência ao etanol em indivíduos adolescentes. A elucidação de 

aspectos mecanicísticos característicos desse período do desenvolvimento 

contribuem para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas - farmacológicas ou 

não. Afinal, quanto mais cedo o indivíduo inicia o uso, maiores as chances de 

progredir para o abuso posteriormente.    
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 Camundongos Swiss machos, adolescentes e adultos desenvolvem 

sensibilização comportamental na dose de 2,0 g/kg de etanol. Porém, o 

adolescente apresenta fenômeno menos exacerbado que o animal adulto. 

 Na dose de 1,8 g/kg de etanol camundongos adultos apresentam 

desenvolvimento de sensibilização comportamental e camundongos adolescentes 

não apresentam evidência de sensibilização comportamental. 

 Diferenças no desenvolvimento de sensibilização comportamental ao etanol por 

animais adolescentes e adultos não estão relacionadas à diferenças no 

metabolismo de etanol. 

 Diferenças entre as idades estudadas na quantidade de glutamato liberada no 

Núcleo Accumbens não estão relacionadas à diferenças no metabolismo de 

etanol. 

 Animais adolescentes e adultos apresentam diferenças na resposta 

glutamatérgica ao tratamento repetido com etanol. 

 Animais adolescentes são mais vulneráveis às neuroadaptações promovidas pelo 

etanol devido ao aumento da liberação de glutamato no Núcleo Accumbens. 

 A dopamina e seus metabólitos estão presentes em maior quantidade em animais 

adultos tratados repetidamente com etano e que receberam injeção desafio de 

etanol e em animais adultos tratados agudamente com etanol no Núcleo 

Accumbens e Caudato Putamen.  

 No Núcleo Accumbens, animais adultos tratados repetidamente com etanol e que 

receberam injeção desafio de etanol apresentam níveis reduzidos de dopamina e 

seus metabólitos em comparação a animais adultos tratados agudamente com 

etanol. 

 Animais adolescentes apresentam maior renovação da dopamina, ou seja, 

existem diferenças relacionadas à idade no metabolismo da dopamina. 

 No animal adolescente tratado repetidamente com etanol o desafio com etanol 

após abstinência promove aumento de AMPc no estriado. 

 No animal adulto tratado repetidamente com etanol a abstinência promove 

aumento de AMPc. 

 A PKA é ativada após injeção desafio de etanol. 



 A exposição ao etanol no período da adolescência torna o indivíduo vulnerável à 

associação de pistas ambientais ao efeito recompensador do etanol. 

 A exposição prévia ao etanol promove preferência pela solução de etanol num 

protocolo de livre escolha entre duas garrafas em animais adolescentes e adultos. 

 A abstinência torna o indivíduo adolescente vulnerável à recaída; animais 

adolescentes, expostos ou não ao etanol previamente, apresentam consumo 

aumentado (g/kg) quando o etanol é oferecido novamente. 

 O consumo de etanol se mantém elevado pelo animal exposto ao etanol na 

adolescência após abstinência, mesmo com a adulteração do sabor com quinino, 

mostrando que a exposição prévia na adolescência pode promover consumo 

pesado de etanol posteriormente. 

 A abstinência do consumo promove aumento da quantidade de etanol consumida; 

múltiplas intoxicações seguidas de abstinência promovem consumo ainda mais 

elevado.  

 Animais adultos metabolizam o etanol mais rapidamente na segunda exposição à 

múltiplas intoxicações seguidas de abstinência comparados aos adolescentes. 

 Em conclusão, as diferenças comportamentais e neuroquímicas observadas 

nestes estudos em animais tratados com etanol durante a adolescência, 

comparados aos adultos, podem ser determinantes para explicar a maior 

vulnerabilidade dos adolescentes à dependência.  
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