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 RESUMO 
 
Indivíduos dependentes de etanol, ao reduzirem ou cessarem seu consumo, 
apresentam um conjunto de sinais e sintomas, dentre eles, alguns relacionados à 
ansiedade. Para um melhor entendimento das bases neurais envolvidas com a 
ansiedade na abstinência, ensaios pré-clínicos vêm utilizando modelos de consumo 
de etanol seguido de retirada em ratos submetidos a distintos testes de ansiedade, 
dentre eles, o labirinto em cruz elevado. O presente estudo teve por objetivo 
investigar se a retirada do etanol em curto e longo prazo promoveria alterações 
comportamentais sugestivas de ansiedade no teste do labirinto em cruz elevado 
(LCE) e no teste do campo aberto (CA) e, ainda, se influenciaria o número de células 
imunorreativas para a serotonina (5-HT-IR) no núcleo dorsal da rafe (NDR), fonte de 
inervação serotonérgica ascendente relacionada à ansiedade. Ratas Wistar com 
aproximadamente 90 dias de vida foram submetidas a concentrações crescentes de 
etanol como única fonte de dieta líquida (2% durante os três primeiros dias, seguido 
de 4% durante três dias e 6% durante 15 dias) ou água (grupo controle), ambos com 
livre acesso à ração. Na etapa comportamental, no 21º dia de consumo, o etanol foi 
substituído por água (retirada) e, após 72 horas ou 21 dias de retirada, os animais 
controle e submetidos à retirada foram expostos ao teste do LCE, onde foram 
avaliadas as porcentagens de tempo gasto e de entradas nos braços abertos e o 
número de entradas nos braços fechados durante 5 minutos. Vinte e quatro horas 
após o teste no LCE, os animais foram submetidos ao teste do CA por 15 minutos. 
Durante este período avaliou-se a distância total percorrida pelos animais e durante 
os 5 minutos iniciais foram avaliados o tempo, a distância e o número de entradas 
no centro do aparato. Na etapa imunoistoquímica, os encéfalos de animais 
submetidos ao consumo de etanol por 21 dias, seguidos ou não de retirada de 72 
horas e 21 dias, e seus controles foram submetidos à técnica da imunoistoquímica 
para detectar células 5-HT-IR nas porções dorsal e caudal do NDR. Os dados 
comportamentais mostraram que tanto a retirada do etanol em curto prazo, quanto 
em longo prazo diminuiu a exploração dos braços abertos do LCE. No teste do CA 
não foram observadas alterações na locomoção no período de 15 minutos; porém, 
no mesmo teste, durante os 5 primeiros minutos observou-se efeito do tipo 
ansiogênico nos animais submetidos à 22 dias de retirada do etanol. Na etapa 
imunoistoquímica, não foram observadas diferenças na contagem de células 5-HT-
IR nas porções dorsal e caudal do NDR dos animais submetidos à retirada em curto 
e longo prazo do etanol, em relação ao controle. No entanto, o consumo do etanol 
por 21 dias reduziu a contagem de células 5-HT-IR na região dorsal deste núcleo. 
Em conjunto, os dados aqui obtidos demonstram um efeito do tipo ansiogênico 
promovido pela retirada em curto e longo prazo do etanol não relacionado a 
alterações na marcação de serotonina nas porções dorsal e caudal do NDR. 
 

Palavras-chave: etanol. abstinência. ansiedade. labirinto em cruz elevado. 

imunoistoquímica. serotonina. núcleo dorsal da rafe. 
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ABSTRACT 

Ethanol withdrawn individuals present a wealth of signs and symptoms, some of 
them related with anxiety. To better understand brain areas involved in anxiety 
caused by ethanol abstinence, preclinical studies have been employing models of 
ethanol consumption followed by withdrawal in rodents submitted to behavioral tests 
of anxiety, such as the elevated plus-maze. The aim of this study was to investigate if 
short- or long-term ethanol withdrawal could alter both anxiety-related behaviors in 
the elevated plus-maze (EPM) and open field tests and the number of serotonin 
immunorreactive cels in the dorsal raphe nucleus, a midbrain area associated with 
anxiety. Female Wistar rats (90 days old) were submitted to increasing 
concentrations of ethanol (2% for 3 days, 4% for 3 days and 6% for 15 days) as the 
only source of liquid diet and the control group received water ad libitum. Both groups 
received food ad libitum. In the behavioral experiments, on 21st day of consumption, 
ethanol was substituted by water (withdrawal) and 72 h or 21 days after withdrawal 
animals were submitted to the EPM, where it was evaluated the percentage of time 
and entries in the open arms and the entries in the enclosed arms during 5 minutes. 
Twenty and four hours after testing in the EPM, animals were submitted to the open 
field test for 15 minutes, where the distance traveled by the animals was observed 
along this period. During the first 5 minutes, the distance traveled, entries and time 
spent in the center of the test were analyzed. In the immunohistochemistry study, 
animals were submitted to 21 days of consumption of ethanol followed or not by 72 
hours and 21 days of withdrawal previously perfusion, brain tissue preparation and 
quantification of serotonin dyed cells in the dorsal and caudal portions in the dorsal 
raphe nucleus. Behavioral data showed that both short- and long-term ethanol 
withdrawals reduced the open arms exploration in the EPM. In the open field test 
there were no locomotor activity changes during the total 15 minutes; however, long-
term ethanol withdrawal reduced the exploration in the center of the open field during 
the first 5 minutes. In the immunohistochemistry step, there were no differences, 
when short- and long-term withdrawn groups were compared with control group; 
nevertheless, the chronic consumption of ethanol decreased the number of 
serotonergic immunorreactive cells in the dorsal part of dorsal raphe nucleus. Taken 
together, results here obtained suggest that both short- and long-term ethanol 
withdrawals promoted an anxiogenic-like effect that was not related with changes in 
the serotonin immunorreactivity in the dorsal and caudal parts of the dorsal raphe 
nucleus.  
 
Keywords: ethanol. abstinence. anxiety. elevated plus-maze.  
immunohistochemistry. serotonin. dorsal raphe nucleus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O etanol é uma droga consumida por um grande número de pessoas na 

maioria dos países. Considerada uma das drogas mais antigas utilizadas pela 

espécie humana, é bastante difundida nos dias atuais, destacando-se por sua 

legalização e fácil disponibilidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004; WONG 

et al, 2008; ZELNER; KOREN, 2013). Em muitos casos, o uso excessivo do álcool 

pode levar ao abuso, que é considerado um grave problema de saúde da atualidade 

(MUKHERJEE, 2013). Dados da Organização Mundial de Saúde (2011) apontam 

que esta substância é responsável por aproximadamente 2,5 milhões de mortes por 

ano no mundo. Nesse sentido, por causar sérias consequências em indivíduos 

consumidores, e, também, na sociedade, torna-se interessante um melhor 

entendimento desta substância, bem como um detalhamento dos seus efeitos no 

organismo. Considerando o crescente número de mulheres dependentes de etanol 

(SIMÃO et al., 2002), e a importância da abstinência neste grupo de usuárias 

(WOJNAR et al., 1997), torna-se importante investigar este efeito em fêmeas. 

Segundo a antiga classificação do Manual Diagnóstico e Estatístico das 

Doenças Mentais da Associação Psiquiátrica Americana (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION- APA) na sua 4ª versão revisada em 2000 (DSM- VI- 

RT), o uso frequente de substâncias, dentre elas, o etanol poderia desencadear no 

indivíduo dois tipos de desordens mentais, o abuso e a dependência. Nesse 

contexto, considerando a sua versão atualizada (DSM-V) (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013), é possível observar uma dissociação na 

dicotomia existente entre o diagnóstico destes dois tipos de desordens. Desse 

modo, esta nova versão reúne quase todos os critérios do abuso e da dependência 

e os classifica em Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias, como 

mostrado na tabela abaixo: 
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Tabela 1- Critérios para o diagnóstico de Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias 

TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS: Um padrão mal-adaptativo de 

uso de substância levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo, manifestado por dois 

(ou mais) dos seguintes aspectos, ocorrendo dentro de um período de 12 meses: 

1. uso recorrente da substância resultando em um fracasso em cumprir obrigações importantes 

relativas a seu papel no trabalho, na escola, ou em casa (por ex., repetidas ausências ou 

fraco desempenho ocupacional relacionados ao uso de substância; ausências, suspensões 

ou expulsões da escola relacionadas a substância; negligência dos filhos ou dos afazeres 

domésticos) 

2. uso recorrente da substância em situações nas quais isto representa perigo físico (por ex., 

dirigir um veículo ou operar uma máquina quando prejudicado pelo uso da substância) 

3. uso continuado da substância, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou 

recorrentes causados ou exacerbados pelos efeitos da substância (por ex., discussões com 

o cônjuge a cerca das consequências da intoxicação, lutas corporais) 

4. tolerância definida por qualquer um dos seguintes aspectos: 

a) uma necessidade de quantidades progressivamente maiores da substância para adquirir a 

intoxicação ou efeito desejado 

b) acentuada redução do efeito com o uso continuado da mesma quantidade de substância 

5. abstinência manifestada por qualquer um dos seguintes casos: 

a) síndrome de abstinência característica para a substância 

b) a mesma substância (ou uma substância estreitamente relacionada) é consumida para 

aliviar ou evitar sintomas de abstinência 

6. a substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por um período mais 

longo do que o pretendido 

7. existe um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o 

uso da substância 

8. muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção da substância (por ex., 

consulta a múltiplos médicos ou fazer longas viagens de automóvel), na utilização da 

substância (por ex., fumar em grupo) ou na recuperação de seus efeitos 

9. importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são abandonadas em virtude do 

uso da substância 

10. o uso da substância continua, apesar da consciência de ter um problema físico ou 

psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pela 

substância (por ex., uso atual de cocaína, embora o indivíduo reconheça que sua depressão 

é induzida por ela, ou consumo continuado de bebidas alcoólicas embora o indivíduo 

reconheça que uma úlcera piorou pelo consumo do álcool 

11. Fissura ou Craving – um forte desejo ou urgência de usar uma substância específica 

 

Fonte: Adaptado do Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais da Associação 

Psiquiátrica Americana (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013) 
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Dentre os critérios diagnósticos importantes para classificar os Transtornos 

Relacionados ao Uso de Substâncias, destaca-se a abstinência (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). Nesse sentido vale ressaltar que a 

abstinência alcoólica é decorrente da retirada abrupta do etanol, podendo resultar 

em sinais e sintomas indesejáveis que, quando agrupados, caracterizam a 

denominada Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA) (LARANJEIRA et al., 2000). 

Decorridas seis horas da diminuição ou interrupção do uso do etanol, aparecem os 

primeiros sintomas e sinais, que podem constar de tremores generalizados, 

hipertensão arterial, náuseas, vômitos, agitação psicomotora, alucinações auditivas, 

táteis ou visuais, sudorese profunda e cefaleia. Ainda, além de alterações somáticas, 

a abstinência do uso prolongado de etanol pode promover distúrbios afetivos, de 

modo particular, aqueles relacionados à ansiedade (BECKER, 2000).  

A ansiedade é considerada um estado de emoção semelhante ao medo. O 

medo é originário de um perigo iminente ou de uma ameaça definida; já a ansiedade 

é caracterizada como um estado emotivo subjetivo de tensão, apreensão ou 

desconforto decorrente de um perigo incerto ou potencial (GRAEFF; GUIMARÃES, 

2005). Torna-se interessante destacar que diante de um estímulo ambiental ou uma 

situação de estresse, a ansiedade é uma resposta importante por possuir um valor 

adaptativo, permitindo ao indivíduo a proteção de sua integridade física e psicológica 

(GRAEFF; GUIMARÃES, 2005). Ao passo que a ansiedade apresenta-se de 

maneira aumentada, ultrapassando os níveis normais e interferindo nas tarefas 

diárias e na qualidade de vida do indivíduo, caracteriza-se em um quadro patológico 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION , 2000).  

Com base no Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais (DSM-V) 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013) os transtornos de ansiedade 

foram reclassificados em algumas categorias: agorafobia, fobia específica, 

transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de 

ansiedade por separação, mudismo seletivo, ataque de pânico e ainda, transtorno 

de ansiedade induzida por medicações ou substâncias (toxinas ou abuso de 

drogas), dentre as quais podemos associar a ansiedade relacionada ao abuso do 

etanol. 

De maneira interessante, altos níveis de ansiedade destacam-se entre os 

fatores que contribuem para o início e a manutenção do consumo crônico do etanol 
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(SCHUCKIT; HESSELBROCK, 1994; CORNELIUS et al., 2003; BREESE et al., 

2005; BECKER, 2008; CORREIA et al., 2009). Tal sintoma, observado na retirada do 

etanol, destaca-se por favorecer a recaída em muitos indivíduos (KNAPP et al., 

1998). 

 

1.2 FARMACOLOGIA DO CONSUMO E DA RETIRADA DO ETANOL  

 

Para melhor entender a ação do etanol no organismo durante o consumo e a 

retirada, torna-se importante compreender os aspectos farmacológicos desta 

substância. Inicialmente, ao ser ingerido pelo indivíduo, o etanol é rapidamente 

absorvido pelo estômago e intestino delgado, onde possui sua maior absorção, 

sendo, em seguida, distribuído por todo o corpo através da circulação sanguínea. 

Sua biotransformação ocorre predominantemente no fígado pela atuação da enzima 

álcool desidrogenase (ADH) - localizada no citoplasma, e por enzimas do sistema 

microssômico P450, possuindo como papel fundamental a oxidação do etanol em 

um composto denominado acetaldeído, composto tóxico ao organismo. Este 

composto é rapidamente metabolizado chegando a ser quase totalmente convertido 

em acetato, uma substância inócua ao organismo, pela enzima aldeído 

desidrogenase (ALDH), localizada nas mitocôndrias do fígado. Em torno de 90% de 

todo etanol ingerido sofre biotransformação em nível hepático, sendo 

aproximadamente 10% excretado pela respiração, transpiração ou urina 

(BRUNTON, 2010). 

Baseado em aspectos farmacodinâmicos, o etanol é considerado uma droga 

depressora do Sistema Nervoso Central (SNC) (MUKHERJEE, 2013). Esta 

substância interage com sistemas específicos de neurotransmissores, dentre eles: o 

sistema GABAérgico - principal sistema de neurotransmissão inibitório - e o 

glutamatérgico - principal sistema de neurotransmissão excitatório do SNC (KORPI, 

1994; MATTHEWS; MORROW, 2000; KHANNA et al., 2002). No sistema 

GABAérgico, o etanol atua modulando receptores do tipo GABAA, que são 

ionotrópicos e permeáveis ao íon cloreto (DAVIES, 2003; KUMAR et al., 2009). Ao 

se ligar em sítios específicos, o etanol promove uma abertura deste receptor 

favorecendo um maior influxo de íon cloreto para o interior da célula proporcionando 

um aumento na hiperpolarização celular (MIHIC; HARRIS, 1997). No sistema 
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glutamatérgico, esta droga atua inibindo a ação do glutamato sobre os receptores do 

tipo N-metil-D-aspartato (NMDA) e alfa-amino-3-hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiônico 

(AMPA) (WOODWARD, 1994; MARIZ; SILVA, 2006).  

Considerando os receptores NMDA foi demonstrado na literatura que o etanol 

atua no sítio da glicina (um co-agonista necessário para a ativação deste receptor) 

inibindo sua ação (WOODWARD, 1994).  Evidências sugerem que o etanol também 

atue nos canais de cálcio do tipo L, promovendo a redução do influxo de Ca2+ 

(ZALESKI et al., 2004). 

Considerando os dois principais sistemas de neurotransmissão que são seus 

alvos primários, o etanol favorece a inibição neuronal por ativar o sistema inibitório 

GABAérgico e inibir o sistema excitatório glutamatérgico acarretando, muitas vezes, 

em sedação, sonolência, redução da atenção, alteração da coordenação motora e 

cognição (MIHIC;HARRIS, 1997; VALENZUELA, 1997). Durante a utilização 

prolongada desta substância, observa-se uma redução na neurotransmissão 

GABAérgica, provavelmente,  em virtude da diminuição do número dos receptores 

GABAA ou mudança na sua composição proteica; também é observado um aumento 

da atividade excitatória pela neurotransmissão glutamatérgica e esses fatores vêm 

sendo associados a sinais e sintomas de retirada (VALENZUELA, 1997). 

Além dos sistemas GABAérgico e glutamatérgico, pesquisadores vêm 

evidenciando o sistema dopaminérgico (DA) para explicar efeitos motivadores do 

consumo desta droga (McBRIDE et al., 1991; KOOB, 2009; KOOB; VOLKOW, 

2010). O sistema dopaminérgico vem sendo amplamente relacionado aos efeitos de 

recompensa do etanol, assim como, de outras drogas (DI CHIARA; IMPERATO, 

1988; KOOB, 2013). A denominada via mesolímbica constitui-se de neurônios que 

partem da área tegmentar ventral no mesencéfalo (ATV) e se projetam para o núcleo 

accumbens (NAc). Foi demonstrado que o etanol ativa neurônios da ATV 

favorecendo a liberação de dopamina no NAc (DI CHIARA; IMPERATO, 1988; 

WISE; ROMPRE, 1989; BOILEAU et al., 2003). Dessa forma, trabalhos sugerem que 

a ativação dessa via mesolímbica aumente o poder reforçador das drogas de abuso, 

aumentando a busca da droga pelo indivíduo (DIANA et al., 1992; KOOB; LE MOAL, 

2001; WISE, 2002, 2004; SULZER, 2011).  

Outros sistemas de neurotransmissão também sofrem a influência do uso do 

etanol, dentre eles, o colinérgico, o opióide, o endocanabinóide e o serotonérgico 



19 
 

 
 

(GIANOULAKIS, 1993; UZBAY et al., 2000; HUNGUND et al., 2002; 

VASCONCELOS et al., 2004; BOYCE-RUSTAY et al., 2006; ERDOZAIN; CALLADO 

2011, XIAO et al., 2013). 

 

1.3 O SISTEMA SEROTONÉRGICO NO ABUSO E NA RETIRADA DE ETANOL  

 

O papel da serotonina no abuso e retirada de etanol permanece parcialmente 

entendido. Talvez isto se deva à complexidade da neurotransmissão serotonérgica, 

considerando a gama de receptores que podem ser ativados por este 

neurotransmissor, as diversas alterações celulares decorrentes desta ativação e a 

localização destes receptores em várias áreas encefálicas (CELADA et al., 2013). 

A serotonina (5-HT) é um neurotransmissor pertencente à classe das aminas 

biogênicas que atua desenvolvendo papéis importantes em funções fisiológicas 

vitais, como dor, apetite, sexo, memória, emoções, além de estar associada a 

quadros patológicos, como aqueles de depressão e de ansiedade (GREEN, 2006; 

KITSON, 2007).  

A síntese de 5-HT ocorre a partir do aminoácido L-triptofano, o qual é obtido 

por meio da dieta. Ao ser ingerido, sofre ação da enzima denominada triptofano 

hidroxilase, que converte o L-triptofano em 5-hidroxitriptofano, que é transformado 

em 5-HT por uma descarboxilase (GOLAN et al., 2009; KITSON, 2007). A 5-HT é 

armazenada no interior de vesículas, sendo liberada no espaço extracelular por um 

mecanismo de exocitose dependente de cálcio (GOLAN et al., 2009). Após a 

liberação na fenda sináptica, a 5-HT pode interagir com receptores pós-sinápticos ou 

com receptores pré-sinápticos (HOLMES, 2008; AAN HET ROT et al., 2009). 

 Os receptores serotonérgicos são classificados em sete tipos, incluindo 5-

HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6 e 5-HT7, sendo a maioria pertencente à 

família de receptores acoplados a proteína G (metabotrópicos) com exceção dos 

receptores 5-HT3 que são canais iônicos permeáveis ao sódio, ao potássio e ao 

cálcio (ionotrópicos) (HOYER et al.,1994; RAMMES et al., 2004; KITSON, 2007; 

CELADA et al., 2013). Ainda, os receptores de serotonina (5-HTR) são subdivididos 

em diferentes subtipos, destacando-se: 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F 

(acoplados à proteína Gi, atuam inibindo a adenilato ciclase) e 5-HT2A, 5-HT2B, 5-

HT2C (acoplados à proteína Gq, atuam estimulando a fosfoslipase C para a produção 
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dos segundos mensageiros, o diacilglicerol - DAG e o trifosfato de inositol - IP3) 

(KITSON, 2007; CELADA et al., 2013). Por fim, estando na fenda sináptica, a 5-HT 

pode ser recaptada por proteínas transportadoras e, posteriormente, é degradada, 

preferencialmente, pela enzima monoamina oxidase (MAO) no interior da célula 

(GOLAN et al., 2009).  

Trabalhos da literatura mostram o envolvimento do sistema serotonérgico em 

transtornos de humor e ansiedade (GRAEFF, 2002; KIRBY et al., 2011; 

ZANGROSSI; GRAEFF, 2014). Ainda, estudos investigam o papel da 

neurotransmissão serotonérgica e o envolvimento destes receptores na dependência 

e recaída de drogas de abuso, de modo particular do etanol (KIRBY et al., 2011).  

Estudos pré-clínicos têm investigado mudanças nos receptores 

serotonérgicos em ratos que foram expostos ao etanol. Um estudo utilizando 

radioligantes demonstrou que receptores 5-HT1 e 5-HT2 foram alterados pela 

administração de etanol crônico (ULRICHSEN, 1991). Em 1995, Nevo e seus 

colegas mostraram que a exposição por duas semanas ao etanol alterou a 

expressão de subtipos de receptores 5-HT1A e 5-HT1B em áreas encefálicas, tais 

como, núcleo dorsal da rafe, córtex frontal, hipocampo e globo pálido. No trabalho de 

Kinoshita e colaboradores (2003) foi observada uma menor densidade de receptores 

5-HT1A no hipocampo de ratos durante a exposição ao etanol por meio de uma 

intubação intragástrica durante cinco dias. Estudos sugerem, ainda, que receptores 

5-HT3 estejam envolvidos com o aumento de dopamina no NAc (WALLIS et al., 

1993; ZALESKI et al., 2004) levando à sensação prazerosa que estimula o indivíduo 

a consumir a droga. Neste sentido, sugere-se que antagonistas de receptores 5-HT3 

sejam eficazes na diminuição do consumo de etanol pela diminuição na liberação da 

dopamina no NAc causada pelo bloqueio da ação da 5-HT endógena nestes 

receptores (WOZNIAK et al., 1990; LEWIS, 1996). 

Além de seu envolvimento no consumo exacerbado do etanol, o sistema 

serotonérgico vem sendo, também, relacionado a alguns sinais e sintomas de 

retirada desta droga (UZBAY, 2008). Como exemplo, vem sendo sugerido que 

fármacos antidepressivos, como a fluoxetina, um inibidor seletivo da recaptação de 

5-HT, possam ser indicados na abstinência do etanol por promoverem uma redução 

de alguns sinais e sintomas de retirada relacionada a um aumento na disponibilidade 

de 5-HT promovida por estes fármacos (SIMON et al., 2011). É interessante 
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mencionar que grande parte deste conhecimento, inclusive da ansiedade promovida 

pela retirada do etanol, advém de estudos utilizando modelos animais conduzidos 

em roedores (OVERSTREET et al., 2004; KLIETHERMES, 2005; CABRAL et al., 

2006; GETACHEW et al., 2008; BONASSOLI et al., 2011). 

 

1.4 ANSIEDADE NA RETIRADA DE ETANOL : DADOS OBTIDOS EM ANIMAIS DE 

LABORATÓRIO  

 

Para um melhor entendimento sobre as bases neurobiológicas da ansiedade 

pela abstinência desta droga, o etanol pode ser fornecido aos animais por meio de 

injeção intraperitoneal, por livre escolha (quando é disponibilizado tanto água, como 

etanol como fonte de líquido), como única fonte de líquido em concentrações 

crescentes ou, ainda, sob a forma de vapor (FILE, 1994; HIRANI et al., 2002; 

DOREMUS et al., 2003; OVERSTREET et al., 2004; CABRAL et al., 2006; 

GETACHEW et al., 2008; STEVENSON et al., 2009; WALKER et al., 2010). Após 

períodos variados de exposição, o etanol é retirado e os animais são submetidos a 

testes comportamentais relacionados à ansiedade, dentre eles o campo aberto, o 

teste de interação social, a caixa-claro-escuro e o labirinto em cruz elevado 

(KLIETHERMES et al., 2004; OVERSTREET et al., 2004; CABRAL et al., 2006; 

GETACHEW et al., 2008; STEVENSON et al., 2009; BONASSOLI et al., 2011).  

Nesse contexto, vários estudos demonstraram que roedores exibem 

comportamentos relacionados à ansiedade em consequência da retirada do etanol 

em curto e longo prazo; na maior parte destes estudos, a retirada foi conduzida num 

período entre 6 e 48 horas e em roedores machos (BALDWIN et al., 1991; FILE et 

al., 1991; LAL et al., 1991; RASSNICK et al., 1993; REZAZADEH et al., 1993; FILE 

et al.,1994; MOY et al., 1997; GATCH et al., 1999, 2000; DOREMUS et al., 2003; 

OVERSTREET et al., 2004; KLIETHERMES, 2005; CABRAL et al., 2006; 

BONASSOLI et al., 2011). No que diz respeito aos efeitos da retirada sobre os 

comportamentos relacionados à ansiedade em fêmeas, os dados são escassos.       

 No trabalho de Overstreet e colaboradores (2004) foi investigado se ratas 

apresentariam um comportamento relacionado à ansiedade ao utilizar um protocolo 

envolvendo a exposição intermitente (ciclos de exposição seguidos de retirada) ao 

etanol numa concentração de 7% durante 15 ou 16 dias de consumo. As análises 
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comportamentais foram realizadas cinco horas após o etanol ser removido, 

mostrando uma redução das entradas nos braços abertos do labirinto em cruz 

elevado - efeito do tipo ansiogênico - e uma redução de entradas nos braços 

fechados do aparato, sugerindo um efeito hipolocomotor. 

Doremus-Fitzwater e Spear (2007) utilizaram fêmeas Sprague-Dawley adultas 

e adolescentes em seu trabalho, nas quais administrou uma dose aguda de etanol 

de 4g/Kg (correspondendo a uma concentração de 20% de etanol) por via 

intraperitoneal e, após 13 horas de retirada, os animais foram testados no labirinto 

em cruz elevado, onde apenas os animais adultos expressaram comportamentos 

relacionados à ansiedade. Empregando períodos maiores de abstinência, no 

trabalho de Abreu-Villaça e seus colegas (2008), ratas que receberam etanol por via 

intraperitoneal numa concentração de 25% durante 15 dias, foram expostas ao 

labirinto em cruz elevado após cinco dias de abstinência, revelando um 

comportamento do tipo ansiogênico. Por outro lado, Pang e colaboradores (2013) 

não observaram comportamentos relacionados à ansiedade ao submeterem 

camundongos fêmeas ao labirinto em cruz elevado após duas semanas de 

abstinência, antecedidas de um período de consumo voluntário de etanol a 10% de 

seis semanas. 

 

1.5 ESTUDOS PRÉ-CLÍNICOS ENVOLVENDO A TRANSMISSÃO 

SEROTONÉRGICA E A RETIRADA DE ETANOL  

 

Considerando a participação de receptores serotonérgicos na retirada do 

etanol, Lal e seus colaboradores (1991), após observarem comportamentos 

ansiogênicos em ratos submetidos ao labirinto em cruz elevado durante a retirada 

aguda (20 horas) e prolongada (7 dias) do etanol após consumo prolongado por 7 

dias, verificaram que a buspirona, um agonista parcial de receptores 5-HT1A, 

reverteu tais comportamentos. Em 1993, File e seus colegas também observaram 

que a buspirona foi capaz de inibir o comportamento ansiogênico após 12 horas de 

retirada do etanol.  

Posteriormente, Overstreet e colegas (2004) submeteram ratos machos 

Sprague-Dawley a retiradas repetidas de etanol por um período de 15 dias. Após a 

última retirada, foram administrados a buspirona e SB-242084, um antagonista de 
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receptores 5-HT2C, e os animais foram submetidos ao teste de interação social. 

Como resultado, foi observado que tanto o agonista de receptores 5-HT1A, como o 

antagonista de receptores 5-HT2C reduziram o comportamento do tipo ansiogênico 

causado pela retirada do etanol, promovendo um aumento na interação social dos 

animais. Estes achados obtidos após a administração periférica de drogas 

fundamentam a importância do sistema serotonérgico na modulação da ansiedade 

causada pela retirada do etanol e apontam para os receptores 5-HT1A e 5-HT2C 

como possíveis envolvidos nesta modulação. 

Visando propor em quais áreas encefálicas tal modulação ocorreria, no ano 

de 2006, Overstreet e seu grupo de pesquisadores verificaram se a administração 

da buspirona e SB-243213, um agonista inverso do receptor 5HT2C, em diferentes 

regiões encefálicas, como amígdala, núcleo dorsal da rafe, NAc ou núcleo 

paraventricular alteraria déficits de interação social causados pela retirada do etanol. 

Como resultado, foi observado que o agonista inverso do receptor 5-HT2C 

contrabalanceou o déficit de interação social quando injetado na amígdala, enquanto 

que a buspirona reduziu o déficit quando injetada no núcleo dorsal da rafe. 

 Além dos receptores 5-HT1A e 5-HT2C, uma alteração dos receptores 5-HT1B 

tem sido também observada durante a retirada de etanol. Pandey e colaboradores, 

em 1996, observaram que 24 horas após a retirada do etanol, depois de um 

consumo de 15 dias, foi mantida uma upregulation dos receptores 5-HT1B no córtex 

de ratos.  

Em relação aos receptores 5-HT3, ainda que no estudo de File e 

colaboradores (1993) o antagonista destes receptores, a ondansetrona, não tenha 

alterado os comportamentos ansiogênicos promovidos pela retirada do etanol 

quando administrado por via intraperitoneal, a literatura sugere o envolvimento 

destes receptores nos mecanismos de ingestão e retirada do etanol (KOSTOWSKI 

et al., 1994; KOSTOWSKI, 1996). Ainda, com base em ensaios clínicos, 

antagonistas de receptores 5-HT3 vêm sendo propostos como promissores no 

tratamento da dependência do etanol (MÜLLER et al., 2014). Em relação aos 

demais receptores serotonérgicos, não há achados na literatura envolvendo os 

receptores 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6 ou 5-HT7 e efeitos de retirada do etanol.  
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Conforme supracitado, além da diversidade de receptores serotonérgicos, é 

de extrema importância investigar quais áreas encefálicas são importantes na 

mediação da ansiedade promovida pela retirada do etanol. 

Ainda que não tenham investigado especificamente a transmissão 

serotonérgica, Bonassoli e seus colegas, no ano de 2011, realizaram um estudo 

analisando a expressão da proteína Fos em ratos abstêmios em várias áreas 

encefálicas relacionadas à ansiedade. Esta proteína é o produto de um gene 

denominado c-fos, também conhecido por gene de expressão imediata, sendo 

considerada marcadora de ativação neuronal (HOFFMAN et al., 1993; BOTTERILL 

et al., 2014).  

No respectivo estudo, ratos machos foram submetidos a uma dieta líquida de 

concentrações crescentes de até 8% de etanol por um período de 21 dias. Após este 

período, o etanol foi retirado, e, 24 ou 48 horas após a privação, os animais foram 

levados ao teste do campo aberto. Como resultado, apenas os ratos abstêmios, mas 

não os animais controle, apresentaram comportamento do tipo ansiogênico ao 

serem submetidos a este teste após 24 horas de retirada. Duas horas após o teste, 

os encéfalos destes animais foram removidos e submetidos à imunoistoquímica. Foi 

demonstrado um aumento significativo na expressão da proteína Fos nos córtices 

cingulado e piriforme, núcleos hipotalâmico e amigdalóide, substância cinzenta 

periaquedutal dorsal e núcleo dorsal da rafe de animais abstêmios, em comparação 

ao grupo controle (BONASSOLI et al., 2011).  

É interessante ressaltar que a transmissão serotonérgica em áreas como 

amígdala, substância cinzenta periaquedutal dorsal e núcleo dorsal da rafe vem 

sendo associada à modulação da ansiedade (DEAKIN; GRAEFF, 1991; DE PAULA 

SOARES; ZANGROSSI, 2004; STRAUSS et al., 2013; PAUL; LOWRY, 2013). Mais 

especificamente, trabalhos têm apontado o núcleo dorsal da rafe como uma 

estrutura mesencefálica crucial na modulação da ansiedade, por ser uma das fontes 

de inervação serotonérgica ascendente (DEAKIN; GRAEFF, 1991; LOWRY et al., 

2008; HALE; LOWRY, 2011, PAUL; LOWRY, 2013). 
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1.6 NÚCLEO DORSAL DA RAFE (NDR) : ESTRUTURA RELACIONADA À 

ANSIEDADE  

 

Considerando aspectos anatômicos, estudos iniciais como os do anatomista 

Ramón Y Cajal, no ano de 1911, descreveram grandes neurônios multipolares com 

projeções indefinidas na linha média do tronco encefálico (JACOBS; AZMITIA, 

1992). Décadas depois, utilizando a técnica de fluorescência induzida por 

formaldeído, foi evidenciada a presença de um sistema neuronal monoaminérgico na 

região do tronco encefálico de ratos (FALCK et al.,1962; DAHLSTROM; FUXE, 

1964, apud SOARES et al., 2012). Os pesquisadores Dahlstrom e Fuxe (1964) 

sugeriram a designação dos grupamentos B1 a B9 na direção caudal-rostral para a 

região da rafe.  

Estudos posteriores, utilizando a técnica da imunoistoquímica, associaram 

esta classificação com a nomenclatura citoarquitetônica deste sistema (STEINBUSH, 

1981; TÖRK, 1985). Estes grupos serotonérgicos, que foram originalmente 

classificados como B1-B9, podem ser correlacionados com os núcleos da rafe, os 

quais são divididos em rostral e caudal.  

Estudos mostraram que grande parte das fibras serotonérgicas ascendentes 

têm origem nos núcleos dorsal (NDR) e mediano (MnR) e que estes núcleos 

possuem a maior densidade serotonérgica existente na região da rafe (JACOBS; 

AZMITIA, 1992; VERTES, 1991; VERTES et al.,1999). 

Situado precisamente entre a porção caudal do mesencéfalo e a porção 

rostral da ponte, este complexo emite uma rede de terminais serotonérgicos que se 

distribui por quase todo o sistema nervoso central, possuindo uma variação da 

densidade de inervação em diferentes áreas (TÖRK, 1985, HALE; LOWRY, 2011).   

Estudos revelam que o NDR é caracterizado como uma estrutura 

heterogênea, uma vez que este núcleo possui, além de neurônios serotonérgicos, 

uma grande variedade de neurônios não serotonérgicos (ABRAMS et al., 2004; 

CALIZO et al., 2011; HALE et al., 2012). Estes neurônios não serotonérgicos 

sintetizam outros neurotransmissores, incluindo ácido gama-aminobutírico (GABA), 

glutamato e dopamina, além de neuropeptídeos, tais como substância P, 

neuropeptídeo Y, neurotensina, fator liberador de corticotropina (CRF), dentre outros 

(MONTI, 2010a; 2010b). Além disso, o NDR recebe de outras áreas encefálicas 



26 
 

 
 

projeções neuronais que expressam monoaminas, como exemplo norepinefrina e 

histamina, aminoácidos, acetilcolina e neuropeptídios, cuja função é modular a 

atividade serotonérgica (MONTI, 2010b).  

Considerando características anatômicas, na direção rostro-caudal, o NDR é 

visto inicialmente como um pequeno concentrado de neurônios encaixados na 

porção ventral da periaquedutal dorsal, que aumenta e exibe as porções dorsal 

(DRD), ventral (DRV) e interfascicular (DRIF). O NDR exibe, em um nível mais 

intermediário, além das porções DRD, DRV e DRIF, alguns neurônios que se 

expandem em formato de asa, constituindo a sua porção lateral (DRL). Atingindo 

uma porção mais superior da ponte, o NDR chega a sua porção final, constituindo a 

sua porção caudal (DRC) (SOARES et al., 2012). Além das porções anteriormente 

citadas, os pesquisadores Hale e Lowry (2011) definem a porção rostral do NDR. 

Esta porção se estende do aqueduto cerebral, dorsalmente, para o núcleo linear 

caudal, ventralmente. Caudalmente, a porção rostral do NDR é delimitada pelo DRD 

e DRV. 

É interessante mencionar que no ano de 1986, Imai e seus colaboradores 

haviam sugerido uma organização topográfica dos neurônios encontrados no NDR, 

levando em consideração diferenças encontradas em suas projeções. Considerando 

a direção rostro-caudal do NDR, os pesquisadores sugeriram que a porção mais 

rostral possuía neurônios que enviavam projeções para o caudado, putâmen e 

substância negra, enquanto que a porção mais caudal continha neurônios que se 

projetavam para estruturas do sistema límbico, tais como locus coeruleus e 

hipocampo (IMAI et al., 1986).  

Tomando como base características anatômicas, funcionais topográficas e 

hodológicas, estudos mais recentes sugerem que o NDR seja subdividido em 

regiões que incluem a parte rostral, dorsal, ventral, ventrolateral, interfascicular e 

caudal (HALE; LOWRY, 2011; HALE et al., 2012).  

A tabela abaixo (tabela 2) mostra algumas características importantes 

inerentes a estas regiões no encéfalo do rato. E a figura 1 (A, B, C, D e E) ilustra a 

localização de tais regiões no NDR. 
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Tabela 2- Representação esquemática da localização, limitações anatômicas, projeções 

aferentes e eferentes das porções do Núcleo Dorsal da Rafe (NDR) 

Região do 

NDR 

Localização Limites 

anatômicos 

Conexões 

Aferentes 

Conexões 

Eferentes 

Rostral Extensão de -7,04 a 

-7,30 mm do 

bregma   

(PAXINOS; 

WATSON, 1998) 

Dorsalmente, 

estende-se do 

aqueduto 

cerebral e 

ventralmente 

para o CLi. 

Caudalmente 

está delimitado 

pelo DRD e 

DRV.  

A literatura não é 

clara 

Caudado, putâmen 

e substância negra 

(IMAI, 1986) 

Dorsal  

(DRD) 

Extensão de -7,30 a 

-8,30 mm do 

bregma (PAXINOS; 

WATSON, 1998) 

Dorsalmente é 

circundado pelo 

aqueduto 

cerebral, 

ventralmente 

pelo DRV e 

lateralmente é 

delimitado 

pelas asas 

laterais 

(DRVL/VLPAG). 

Região 

orbitofrontal e 

infralímbica, 

BNST, núcleo 

central da 

amígdala e núcleo 

hipotalâmico 

(PEYRON et al., 

1998) 

Núcleo basolateral 

da amígdala (BLA) 

(HALE et al., 2008), 

núcleo central da 

amígdala (CeA) 

(COMMONS et al., 

2003), núcleo 

accumbens e córtex 

pré-frontal medial 

(mPFC) (VAN 

BOCKSTAELE et 

al., 1993) 

Ventral  

(DRV) 

Extensão de -7,30 a 

-8,30 mm do 

bregma (PAXINOS; 

WATSON, 1998) 

Dorsalmente é 

limitado pelo 

DRD. Na 

porção mais 

caudal estende-

se com o DRI. 

Região 

hipotalâmica, 

límbica e cortical 

que inerva o DRD, 

hipotálamo, córtex 

cingulado e córtex 

lateral orbital. 

Caudado e 

putâmen. 

(STEINBUSCH et 

al., 1980) 

Asas laterais   

(DRVL/VLPAG) 

Extensão de 

aproximadamente -

8,54 mm do bregma 

(PAXINOS; 

WATSON, 1998) 

Localizam-se 

na parte 

ventrolateral do 

NDR e 

adjacente a 

parte 

Córtex infralímbico 

(HURLEY et al., 

1991), BNST, 

núcleo 

amigdaloide 

central (GRAY; 

Hipotálamo lateral 

(LJUBIC-THIBAL et 

al., 1999), medula 

rostroventrolateral 

(BAGO et al.,  

2002), dorsolateral 
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ventrolateral 

periaquedutal 

cinzenta 

MAGNUSON, 

1987) e núcleo 

lateral e 

perifornical 

hipotalâmico (LEE, 

2003). 

da periaquedutal 

(STEZHKA;  

LOVICK ,1997). 

Interfascicular 

(DRI) 

Extensão de 

aproximadamente -

8,54 mm do bregma 

(PAXINOS; 

WATSON, 1998) 

Evidências 

morfológicas 

sugerem que a 

porção 

interfascicular 

esteja mais 

relacionada ao 

Núcleo 

mediano da 

rafe do que 

com outras 

porções do 

NDR. 

Àrea pré-óptica 

mediana, núcleo 

parabraquial 

lateral, Locus 

Coeruleus (KIM et 

al., 2004) 

Dorsal e ventral do 

hipocampo, septum 

medial, córtex 

entorrinal. 

Caudal 

(DRC) 

Extensão de -8,30 a 

-9,30 mm do 

bregma (PAXINOS; 

WATSON, 1998) 

 Dorsalmente 

circundado pelo 

aqueduto 

cerebral, 

lateralmente 

pelo núcleo 

tegmentar 

dorsal e 

ventralmente 

pelo DRI e 

paramediano 

(PnR). 

Córtex pré-frontal 

medial (mPFC) 

(LEE et al., 2003) 

e regiões 

hipotalâmicas 

(LEE et al., 2003)  

Amígdala, locus 

coeruleus e 

hipocampo (IMAI et 

al., 1986b) e linha 

média do núcleo 

talâmico (KROUT et 

al., 2002) 

Fonte: Adaptado de Hale e Lowry (2011); Paul e Lowry (2013). 
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Figura 1 - Ilustração representativa das porções rostral (A), dorsal – DRD (B), ventral – DRV (C), 

asas laterais - DRVL/VLPAG (D) e caudal –DRC (E) do Núcleo Dorsal da Rafe (NDR) 

 

 

 

 

 

Fonte: Hale e Lowry (2011) 

A: PORÇÃO ROSTRAL, em 

roxo 

B: PORÇÃO DORSAL (DRD), em 

amarelo 

C: PORÇÃO VENTRAL (DRV), 

em azul 

D: ASAS LATERAIS 

(DRVL/VLPAG), em vermelho 

E: PORÇÃO CAUDAL, em rosa 
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Estudos conduzidos em roedores mostraram que fatores ansiogênicos 

específicos foram capazes de ativar feixes neuronais serotonérgicos apenas das 

subáreas dorsal (DRD) e caudal (DRC) do NDR, cujas projeções se davam para 

áreas importantes no controle das emoções, como amígdala, córtex pré-frontal, NAc 

e hipocampo. Como exemplo, no trabalho de Abrams e colaboradores (2004), foi 

demonstrado que compostos ansiogênicos, tais como cafeína, um antagonista de 

adenosina, m-clorofenilpirazepina (mCCP), um antagonista do receptor 5-HT2A/2C e 

N-metil-beta-carbolina-3-carboxamida (FG-7142), um agonista inverso do receptor 

benzodiazepínico, administrados de forma sistêmica promoveram a ativação de 

neurônios serotonérgicos no DRD/DRC. Essa ativação específica do DRD/DRC, 

vista por meio da expressão da proteína Fos, foi também observada em resposta à 

administração central de agentes ansiogênicos (STAUB et al., 2005; SPIGA et al., 

2006). Estes achados reforçam a importância destas subáreas para estudos em 

ansiedade. Adicionalmente, um estudo clínico demonstrou um aumento na 

imunorreatividade à triptofano hidroxilase (THP-IR) no encéfalo de pacientes 

suicidas dependentes de etanol especificamente na região dorsal do NDR 

(BONKALE et al., 2006).  

Neste sentido, embora não especifiquem qual subárea do NDR é alterada, 

trabalhos mostram que o etanol influencia a atividade neuronal no NDR (VERBANK 

et al., 1990; PISTIS et al., 1997; JANG et al., 2002). Estudos envolvendo a técnica 

de eletrofisiologia demonstraram que o etanol foi capaz de reduzir a atividade 

neuronal do NDR (VERBANK et al., 1990; PISTS et al., 1997). Especificamente em 

relação à transmissão serotonérgica, Jang e colaboradores (2002), por meio da 

técnica de imunoistoquímica avaliaram se o etanol influenciaria a produção de 5-HT 

nos núcleos da rafe de ratos machos Sprague-Dawley. O estudo, que utilizou 

anticorpos anti-5HT e anti-TPH (triptofano hidroxilase) para a marcação da 

expressão da serotonina e da enzima triptofano hidroxilase, respectivamente, 

revelou que a administração de diferentes doses de etanol (0,5 g/Kg, 1 g/kg, 2 g/Kg 

e 4 g/kg), por 3 dias consecutivos, reduziu os níveis de TPH e de 5-HT nas regiões 

do NDR e MnR. Ainda, foi demonstrada uma relação inversamente proporcional da 

dose do etanol e das células positivamente marcadas (JANG et al., 2002).  

Em relação à influência da retirada do etanol na neurotransmissão 

serotonérgica no NDR, no interessante estudo de Heinz e seus colaboradores 
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(1998), foi realizada uma comparação da disponibilidade do transportador de 5-HT 

(SERT) em dependentes do sexo masculino e voluntários saudáveis. Para tal estudo 

foi utilizada a técnica de tomografia por emissão de fótons computadorizada para a 

observação de radioligantes para transportadores de 5-HT e dopamina. Como 

resultado foi demonstrado uma diminuição na disponibilidade de SERT no tronco 

encefálico dos indivíduos dependentes, quando comparados a indivíduos saudáveis, 

relacionada a escores aumentados de ansiedade durante a retirada. Os autores 

sugeriram que uma disfunção serotonérgica em áreas do tronco encefálico, e aqui 

poderia ser associado ao núcleo dorsal da rafe, possa estar relacionada a sintomas 

de retirada.  

Ainda são poucos ou, pelo menos inconclusivos, os estudos da literatura 

relacionando a retirada do etanol e 5-HT em áreas relacionadas à ansiedade. 

Considerando a existência de sinais ansiogênicos na abstinência do etanol e o 

envolvimento do NDR na ansiedade, torna-se interessante investigar em ratas se a 

retirada do etanol influencia a quantidade de células imunorreativas para a 5-HT 

nesta área. Baseados em aspectos hodológicos e topográficos funcionais, os 

pesquisadores Paul e Lowry (2013) destacaram a participação das porções 

DRD/DRC do NDR em respostas de ansiedade e desordens afetivas. No presente 

estudo, a quantificação de células imunorreativas para a 5-HT foi direcionada às 

regiões dorsal e caudal do NDR, citadas nos trabalhos de Lowry e seus 

colaboradores (HALE; LOWRY, 2011; HALE et al., 2012; PAUL; LOWRY, 2013) 

como importantes na modulação da ansiedade.  

    

  



32 
 

 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Investigar a hipótese de que a retirada do etanol após consumo crônico 

promova alterações nos comportamentos relacionados à ansiedade, bem como em 

células imunorreativas para a serotonina das regiões dorsal e caudal do núcleo 

dorsal da rafe em ratas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Observar se a retirada do etanol por 72 horas e 21 dias promove alterações 

comportamentais relacionadas à ansiedade em ratas no labirinto em cruz 

elevado; 

 

 Observar se a retirada do etanol por 96 horas e 22 dias promove alterações 

comportamentais relacionadas à ansiedade e na atividade locomotora de 

ratas no teste do campo aberto; 

 

 Observar se a retirada por 72 horas e 21 dias, bem como se o consumo 

contínuo do etanol por 21 dias promovem alterações na quantificação de 

células imunorreativas para a serotonina nas regiões dorsal e caudal do 

núcleo dorsal da rafe em ratas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ANIMAIS  

 

Para a realização deste estudo foram utilizadas ratas Wistar com 

aproximadamente 90 dias no início do experimento, provenientes do Biotério do 

Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (DBF-UFRN). Os animais permaneceram em ambiente controlado sob ciclo 

claro-escuro de 12 horas (fase de claro das 06:00 às 18:00) e temperatura ambiente 

de 22 ºC ± 1ºC. Os animais foram mantidos em gaiolas plásticas de polietileno de 

41x34x16 cm.  

Todos os animais receberam ração ad libitum e, com exceção do grupo 

Controle, que recebeu água à vontade, todos os demais grupos foram tratados 

adequadamente com etanol, conforme descrito a seguir. 

Os procedimentos experimentais deste estudo foram realizados sob 

aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFRN (protocolo nº 

051/2012), sendo realizadas todas as adequações para minimizar o número de 

animais usados e o seu sofrimento. 

 

3.2 HABITUAÇÃO (MANUSEIO) 

 

Como primeira parte dos procedimentos experimentais, cada animal foi 

gentilmente manuseado pelo experimentador (habituação ou handling) em duas 

sessões, com duração de cinco minutos cada, durante dois dias consecutivos. 

Realizado em todos os grupos anteriormente ao esfregaço vaginal, este 

procedimento permitiu aos animais uma melhor adaptação ao pesquisador durante 

os procedimentos experimentais, reduzindo alterações comportamentais causadas 

pelo estresse da manipulação. 

 

3.3 ESFREGAÇO VAGINAL 

 

O esfregaço vaginal é uma técnica que permite verificar as fases para 

mapeamento do ciclo estral das ratas (MARCONDES et al., 2002). Coletas da 
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secreção vaginal foram realizadas uma semana antes dos procedimentos 

experimentais, com o auxílio de uma pipeta plástica (pipeta de Pasteur) embebida 

em solução salina (NaCl 0,9%) suavemente introduzida no canal vaginal do animal. 

O material coletado foi imediatamente corado com Azul de Metileno (5 mg/ml) para 

uma melhor visualização das células nas lâminas, e, posteriormente, foi realizada a 

análise em microscópio óptico em objetiva de 10x para a visualização da fase. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS FASES DO CICLO ESTRAL 

 

O ciclo estral das ratas tem uma duração de aproximadamente 4 a 5 dias 

(MANDL, 1951; MARCONDES et al., 2002) e é dividido em fases de acordo com as 

diferenças morfológicas das células que compõem o esfregaço vaginal. Essas 

diferenças são baseadas na proporção diferencial de células epiteliais, células 

cornificadas e leucocitárias (HARTMAN, 1944). No presente estudo foram 

consideradas as fases de proestro, estro, diestro precoce e diestro tardio (BRACK et 

al., 2006). A fase de proestro é determinada pela predominância de células epiteliais 

nucleadas dispostas ou não em aglomerados globosos. No estro são encontradas 

quantidades elevadas de células epiteliais cornificadas sem núcleo visível. O diestro 

precoce é determinado pela predominância de leucócitos e presença de células 

epiteliais nucleadas dispersas. Já no diestro tardio há uma quantidade mínima de 

pequenos leucócitos e ocasionais células epiteliais vacuolizadas. Há uma 

quantidade muito escassa de muco (BRACK et al., 2006). A figura 2 ilustra as 

células encontradas nas diferentes fases do ciclo estral. 

Os diferentes grupos experimentais foram compostos por ratas em todas as 

fases acima citadas e buscou-se equilibrar o número de animais em cada fase para 

os diferentes tratamentos. 
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Figura 2- Fotomicrografia do esfregaço vaginal de ratas em diferentes fases do ciclo 

estral, diestro precoce (A), diestro tardio (B), proestro (C) e estro (D) 

 

Fonte: Aldo Fonseca (2013) - Laboratório de Farmacologia Comportamental – UFRN. 

 

3.5 PROTOCOLO DE CONSUMO E RETIRADA (EM CURTO E LONGO PRAZO) 

DE ETANOL  

 

Todos os animais, com exceção do grupo Controle, foram submetidos ao 

tratamento com etanol (Alcoolabor® Segmenta) como única fonte de dieta líquida 

em concentrações crescentes (2%, 4% e 6%), visando reduzir uma possível aversão 

à bebida. Estas concentrações foram baseadas no trabalho de Tirapelli e 

colaboradores (2008). Inicialmente, os animais receberam a concentração de 2% de 

etanol, permanecendo por três dias; em seguida, houve a troca para a concentração 

de 4%, na qual permaneceram por mais três dias e, por fim, trocou-se a 

concentração para 6%, mantendo-se esta concentração durante quinze dias, 

totalizando um protocolo de consumo de 21 dias. Não houve restrição de etanol 

durante todo o consumo. 
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Após o consumo prolongado, substituiu-se o etanol por água, obedecendo dois 

protocolos: 

- Retirada em curto prazo: (grupo Retirada Curto Prazo) 

Decorridos 21 dias de consumo prolongado, o etanol foi substituído por água 

(retirada) e, a partir de 72 horas de abstinência, os animais foram levados aos testes 

comportamentais ou submetidos à perfusão para a remoção dos encéfalos e 

posterior análise imunoistoquímica. 

- Retirada em longo prazo: (grupo Retirada Longo Prazo) 

Decorridos 21 dias de consumo prolongado, o etanol foi substituído por água 

(retirada) e, a partir de 21 dias de abstinência, os animais foram levados aos testes 

comportamentais ou submetidos à perfusão para remoção dos encéfalos e posterior 

análise imunoistoquímica. 

Os animais do grupo Etanol Crônico receberam etanol durante 21 dias (21 dias de 

consumo contínuo) e em seguida foram submetidos à perfusão para a remoção dos 

encéfalos e posterior análise imunoistoquímica. 

O Grupo Controle recebeu água ad libitum durante todo o experimento. 

 

3.6 ETAPA COMPORTAMENTAL  

 

3.6.1 Aparatos 

 

3.6.1.1 Labirinto em Cruz Elevado (LCE) 

 

O Labirinto em Cruz Elevado consiste de uma estrutura de madeira formada 

por dois braços fechados e dois braços abertos de mesmas dimensões (50x10 cm). 

Esses braços estão conectados a uma plataforma central (10x10 cm) em que se 

cruzam perpendicularmente 50 cm acima do nível do solo. Os braços abertos são 

cercados por proteções laterais de acrílico transparente com 1 cm de altura, a fim de 

evitar que o animal caia durante o experimento, enquanto que os braços fechados 

possuem paredes medindo 40 cm de altura (PELLOW et al., 1985). 
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Figura 3- Representação esquemática do Labirinto em Cruz Elevado 

 

Fonte: Pellow e File (1985) 

 

3.6.1.2 Delineamento Experimental no LCE 

 

Durante o teste, cada animal foi colocado no centro do labirinto com a cabeça 

voltada para um dos braços fechados onde sua exploração foi permitida por 5 

minutos e o comportamento gravado por uma câmera filmadora, acoplada a um 

computador para posterior análise. Foram analisados os seguintes parâmetros: 

porcentagem de entrada (entradas nos abertos x 100/ entradas nos abertos + 

fechados + centro) e de tempo nos braços abertos (tempo nos abertos x 100/300) e 

número de entradas nos braços fechados. Após o teste, a limpeza do aparato foi 

realizada com um papel toalha embebido de água. Os animais foram tratados de 

modo que todos os grupos experimentais foram submetidos ao teste num mesmo 

dia e sempre num período entre 13:00 e 18:00. Para a iluminação da sala, durante o 

teste do LCE, foi utilizada uma lâmpada vermelha e para a refrigeração padronizou-

se à temperatura de 22±1ºC. 

 

3.6.1.3 Campo Aberto (CA)  

 

O Campo Aberto foi introduzido por Calvin Hall em 1934 (HALL, 1934), para 

estudos de emocionalidade em ratos. Atualmente o teste utilizando o aparato é 

baseado na observação da atividade exploratória dos roedores quando expostos a 
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um novo ambiente, onde, dentre outros comportamentos, avalia-se a locomoção e a 

ansiedade. O aparato consiste de uma caixa de fórmica branca com fundo quadrado 

com dimensões de 60x60x60 cm e preto para facilitar o rastreamento do animal. 

 

Figura 4- Representação esquemática do Campo Aberto 

 

Fonte: (a autora) 

 

3.6.1.4 Delineamento Experimental no CA  

 

O teste do Campo Aberto foi realizado 24 horas após a realização do teste do 

LCE. Para o início do teste, cada animal foi levado ao centro do aparato, o qual pôde 

explorar por um período de 15 minutos. A atividade exploratória foi monitorada por 

uma câmera e os vídeos foram posteriormente analisados pelo uso do software 

ANYMaze (Stoelting, EUA), automaticamente a cada 5 minutos . O parâmetro 

considerado para avaliar a locomoção foi a distância total percorrida (em metros) 

pelos animais ao longo de 15 minutos. Também foi possível, neste teste, avaliar 

comportamentos relacionados à ansiedade; para tal, foram considerados como 

parâmetros a distância, o tempo e o número de entradas no centro durante os 

primeiros 5 minutos (RAMOS, 2008). O teste foi realizado em ambiente controlado, 

com temperatura constante de 22ºC±1ºC, com luz branca (40W) e silêncio. A 

limpeza do Campo Aberto após o teste de cada animal foi realizada com um papel 

toalha embebido de água. 
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3.7 ETAPA IMUNOISTOQUÍMICA  

 

Na etapa imunoistoquímica, os animais foram divididos nos seguintes grupos: 

Controle, Retirada Curto Prazo, Retirada Longo Prazo e Etanol Crônico. Este último 

grupo recebeu etanol continuamente durante 21 dias. Os animais submetidos aos 

protocolos de abstinência foram submetidos ao procedimento inicial da etapa 

imunoistoquímica obedecendo aos mesmos períodos de retirada propostos para o 

teste comportamental do LCE (72 horas e 21 dias). 

 

3.8 PERFUSÃO TRANSCARDÍACA, MICROTOMIA E IMUNOISTOQUÍMICA  

 

3.8.1 Procedimento anestésico  

 

Para o início dos procedimentos, os animais foram anestesiados por meio da 

administração de Quetamina e Xilazina (numa dosagem de 80 mg/Kg/ml e 10 

mg/Kg/ml, respectivamente, por via intraperitoneal). O cloridrato de quetamina é um 

antagonista não competitivo dos receptores glutamatérgicos NMDA responsável pela 

anestesia e analgesia (VASCONCELOS et al., 2005), enquanto que a xilazina é um 

fármaco agonista alfa2-adrenérgico de ação central responsável pelo relaxamento 

muscular. 

 

3.8.2 Perfusão Transcardíaca  

 

Decorridos alguns minutos após serem anestesiados, os animais foram 

submetidos à técnica da perfusão transcardíaca. Durante o procedimento, cada 

animal foi posicionado em decúbito dorsal sobre uma tela de arame mantida na 

horizontal dentro de uma capela de exaustão com ponto de água corrente. Logo 

após, ainda anestesiado, o animal foi submetido, com auxílio de material cirúrgico 

específico, a um corte na cavidade torácica para dar acesso ao coração. Foi inserida 

no músculo cardíaco, de modo a posicioná-la no terceiro ventrículo em direção à 

aorta, uma agulha com dimensões de 17 mm x 1,5 mm, conectada a uma bomba 

peristáltica (Cole-Parmer). Por meio desta bomba peristáltica foi impulsionada, pelo 

leito vascular do animal, 400 ml de solução salina a 0,9% em tampão fosfato 0,1M, 
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pH 7,4  seguida de 700ml de paraformaldeído a 4% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4. 

Imediatamente após a inserção da agulha no ventrículo esquerdo, o átrio direito foi 

seccionado para que o sangue fosse escoado do corpo do animal.  

 

3.8.3 Remoção dos encéfalos 

 

Após o procedimento da perfusão, os encéfalos foram retirados da calota 

craniana com auxílio de material cirúrgico. Ao serem retirados, os encéfalos 

permaneceram por 4 horas em solução contendo paraformaldeído a 4% acrescido 

de sacarose a 30% para a pós-fixação. Depois da pós-fixação, os encéfalos foram 

armazenados em solução de sacarose a 30% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 para 

serem posteriormente submetidos ao processo da microtomia. Para evitar 

desenvolvimento de fungos, a solução de sacarose foi trocada diariamente até que a 

microtomia fosse realizada.  

 

3.8.4 Microtomia  

 

Os encéfalos foram congelados em gelo seco e seccionados em micrótomo 

de deslizamento manual (LeicaTM). Foram realizados cortes coronais com uma 

espessura de 30µm onde foram distribuídos serialmente e sequencialmente em seis 

compartimentos. Portanto, a distância entre uma secção e a seguinte, no mesmo 

compartimento foi de 180µm. As secções foram armazenadas em solução 

anticongelante e acondicionadas em um freezer com temperatura de -20Cº até a 

realização do processo imunoistoquímico. 

 

Figura 5- Representação esquemática dos pontos de realização dos cortes coronais no 

encéfalo do rato. 

 

Fonte: (http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisenc%C3%A9falo#mediaviewer/File:Mouse_brain.jpg) 
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3.8.5 Imunoistoquímica   

 

 Anteriormente ao processo imunoistoquímico, os cortes foram retirados da 

solução anticongelante e submetidos a um pré-tratamento para inativação de 

peroxidases endógenas e, assim, prevenir a formação de artefatos. Inicialmente, os 

cortes foram lavados com tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 durante 20 minutos, havendo 

a troca da solução tampão a cada 5 minutos. As lavagens foram realizadas em 

recipientes posicionados sobre um agitador orbital. Os cortes foram incubados 

durante 20 minutos numa solução contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) a 0,03% 

em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4. 

Em seguida foram realizadas mais 4 lavagens em tampão fosfato 0,1M, pH 

7,4 com uma duração de 5 minutos cada. Posteriormente, os cortes foram incubados 

em uma solução contendo o anticorpo primário (anti- 5-HT obtido em coelho, 

concentração de 1:5000, Sigma, St. Louis, MO, USA) diluído em tampão fosfato 

contendo Triton X-100 0,04% e soro normal de cabra (concentração 1:50). Os cortes 

permaneceram na solução durante 18 horas em um rotor com rotação lenta com 

eixo de inclinação de 30°. Decorridas 18 horas, os cortes foram submetidos a mais 4 

lavagens em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 com duração de 5 minutos cada, sendo, 

posteriormente incubados em solução contendo o anticorpo secundário diluído (anti-

coelho obtido em cabra, concentração, 1:1000, Jackson Immunoresearch, West 

Groove, PA, USA) em tampão fosfato contendo Triton X-100 0,4% por 2 horas. 

Imediatamente após este período mais 4 lavagens de 5 minutos na solução tampão 

foram realizadas e as secções foram incubadas no complexo avidina-biotina-

peroxidase (Kit Elit Vector) Triton X-100 NaCl por mais 2 horas. Logo após este 

período, realizou-se mais 4 lavagens com tampão fosfato 0,1M, pH 7,4. 

Ao final, para a visualização da reação, as secções foram submetidas a uma 

técnica de revelação que ocorria em meio líquido contendo tampão fosfato 0,1M, pH 

7,4, peróxido de hidrogênio 0,003% tendo como cromógeno a diaminobenzina  

(DAB) (Sigma; St Louis, MO, USA). Os cortes foram imersos nesta solução por um 

período de 10 minutos. Ao final, os cortes foram lavados em tampão fosfato 0,1M, 

pH 7,4 durante 20 minutos e o tampão foi trocado a cada 5 minutos. As secções 

foram então montadas em lâminas de vidro gelatinizadas. Após a secagem em 
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temperatura ambiente, a reação de imunoistoquímica foi intensificada em solução de 

tetróxido de ósmio a 0,05% seguida de desidratação e diafanização em uma bateria 

de álcoois. Com o auxílio do meio de montagem ERV-MOUNT as lamínulas foram 

coladas sobre as lâminas. 

 

 3.8.6 Imagem  

 

 A visualização das lâminas foi realizada com o auxílio de um microscópio 

óptico (Nikon Eclipse Ni). Para a obtenção das imagens digitais utilizou-se uma 

câmera digital (Moticam 5) acoplada a este microscópio. O software utilizado para a 

captura das imagens foi o Motic Images Plus 2.0, tomando como base para cada 

foto o atlas do cérebro de rato de Paxinos e Watson (2007). As fotografias 

capturadas foram corrigidas para brilho e contraste com o auxílio do software Adobe 

Photoshop CS4®. Foram realizadas fotos nas objetivas de 2X e 10X. 

 

3.8.7 Contagem de células imunorreativas para a serotonina 

 

Para a contagem das células imunorreativas para a serotonina foi necessário 

o auxílio do software ImageJ. Considerando a contagem das células imunorreativas 

foi realizada uma média de 3 slices de cada porção dorsal e caudal do NDR, 

respectivamente, para cada animal, representando o número mais semelhante 

possível de células serotonérgicas dispostas no plano tridimensional. Inicialmente, 

todas as imagens obtidas foram renomeadas por outro pesquisador, de maneira 

aleatória, de modo que o contador realizasse a contagem “às cegas”, a fim de evitar 

abordagens tendenciosas. As imagens obtidas em objetivas foram utilizadas para a 

contagem no software ImageJ e como critérios padrões de contagem foram 

considerados núcleo e delimitação da borda celular. 

 

Grupos experimentais  

 

Nas etapas comportamental e imunoistoquímica os animais foram divididos 

em grupos, como ilustrado nas tabelas abaixo: 
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Tabela 3 – Representação das divisões dos grupos da etapa comportamental ilustrando o 

tempo de tratamento e de retirada do etanol 

Grupos etapa  

comportamental 

Tempo de tratamento Tempo de retirada e teste no 

LCE e CA  

 

Controle 

Sem etanol  

(água à vontade) 

 

Submetidos ao LCE e CA junto 

aos demais grupos 

Retirada Curto Prazo 21 dias de tratamento Submetidos ao LCE 72h e ao 

CA 96h após a retirada 

 

Retirada Longo Prazo 21 dias de tratamento Submetidos ao LCE 21 dias e 

ao CA após 22 dias de retirada 

Fonte: (a autora) 

 

Tabela 4 - Representação das divisões dos grupos da etapa imunoistoquímica ilustrando o 

tempo de tratamento e de retirada do etanol 

Grupos etapa  

imunoistoquímica 

Tempo de tratamento Tempo de retirada  

 

Controle 

Sem etanol  

(água à vontade) 

 

Submetidos à técnica da perfusão 

junto aos demais grupos 

Retirada Curto Prazo 21 dias de tratamento Submetidos à técnica da perfusão 

após 72h de retirada 

 

Retirada Longo Prazo 

 

21 dias de tratamento 

 

Submetidos à técnica da perfusão 21 

dias após a retirada 

 

Etanol Crônico 21 dias de tratamento Submetidos à técnica da perfusão 

imediatamente após 21 dias de 

consumo contínuo 

Fonte: (a autora) 
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4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todos os dados foram apresentados como média±erro padrão da média 

(EPM). Os resultados apresentados na etapa comportamental foram submetidos a 

uma análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Duncan, 

quando apropriado. Para o LCE foram considerados como fatores dependentes as 

porcentagens de entradas e de tempo gasto nos braços abertos/total e o número de 

entradas nos braços fechados e como fator independente o tratamento (Controle, 

Retirada Curto Prazo e Retirada Longo Prazo). Já para o CA foi considerada a 

variável distância percorrida (0-900s) ou distância percorrida, tempo e entradas no 

centro (0-300s) como fatores dependentes e o tratamento (Controle, Retirada Curto 

Prazo e Retirada Longo Prazo) como fator independente.  

Para a contagem de células na etapa imunoistoquímica foi utilizada uma 

análise de variância (ANOVA) para a comparação de médias entre os diferentes 

tratamentos e o teste de t-Student para a comparação entre os grupos controle e 

consumo crônico de etanol. 

Foi fixado um nível crítico de 5% (p<0,05) para se admitir diferença 

estatisticamente significativa. O software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 6.0 (IBM, USA) foi utilizado como ferramenta computacional para a 

análise dos dados. 

 

  



45 
 

 
 

5  RESULTADOS  

 

 Avaliação do efeito da retirada em curto e longo prazo do etanol após 

consumo crônico em fêmeas submetidas ao labirinto em cruz elevado 

 O gráfico apresentado na figura 6, assim como os números da tabela 5, 

representam o comportamento de fêmeas no LCE após a retirada em curto prazo 

(72 horas) e retirada em longo prazo (21 dias) do etanol. De acordo com a ANOVA, 

foi observado um efeito do tratamento sobre a porcentagem de tempo [F(2,44)=6,29; 

p=0,00] mas não sobre a porcentagem de entradas [F(2,44)=1,73; p=0,18] nos 

braços abertos do LCE, variáveis estas relacionadas com a ansiedade. Ainda, foi 

mostrado que o tratamento não alterou o número de entradas nos braços fechados 

[F(2,44)=1,12; p=0,33], variável utilizada para verificar a locomoção dos animais. 

 No teste post-hoc de Duncan foi possível observar que tanto a retirada em 

curto, quanto em longo prazo do etanol diminuiu a exploração nos braços abertos do 

LCE, quando comparado ao grupo Controle.  
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Figura 6- Efeitos (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo do etanol sobre a 

porcentagem de tempo (fig.6A) e porcentagem de entradas (fig.6B) nos braços abertos do LCE 

em fêmeas (grupo Controle n=16; grupo Retirada Curto Prazo n=16; grupo Retirada Longo 

Prazo n=13)  *p<0,05 em relação ao grupo Controle 

A 

 

B 

 

Fonte: (a autora) 
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Tabela 5- Efeito (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo do etanol sobre o número de 

entradas nos braços fechados por ratas submetidas ao teste do LCE (grupo Controle n=16; 

grupo Retirada Curto Prazo n=16; grupo Retirada Longo Prazo n=13) 

 

 

Grupo/tratamento 

 

Número Entradas Fechados 

 

Controle 7,8±0,4 

Retirada Curto Prazo 7,0±0,6 

Retirada Longo Prazo 6,6±0,5 

Fonte: (a autora) 

 

Avaliação do efeito da retirada em curto e longo prazo do etanol após 

consumo crônico em fêmeas submetidas ao campo aberto  

De acordo com a ANOVA foi observado um efeito do tratamento sobre as 

entradas [F(2,44)=6,73; p=0,00] e a distância percorrida no centro [F(2,44)=6,70; 

p=0,00] durante os cinco primeiros minutos do teste. Ainda nos cinco primeiros 

minutos, foi observado que o tratamento não alterou a variável tempo no centro 

[F(2,44)=2,79; p=0,07], conforme ilustrado na tabela 6.  

O teste de post-hoc de Duncan mostrou que os animais do grupo Retirada 

Longo Prazo entraram um menor número de vezes no centro do CA e apresentaram 

menor distância percorrida no centro do aparato em relação aos demais grupos. 

Quando observada a distância percorrida pelos animais ao longo de quinze 

minutos, a ANOVA não revelou efeito do tratamento [F(2,44)=0,33; p=0,71], como 

mostrado na tabela 7. 
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Tabela 6 - Efeito (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo do etanol em ratas nos 

parâmetros entradas, tempo e distância percorrida no centro no teste do CA durante os 

primeiros 5 minutos (grupo Controle n=16; grupo Retirada Curto Prazo n=16; grupo Retirada 

Longo Prazo n=13) *p<0,05 em relação ao grupo Controle; #p<0,05 em relação ao grupo 

Retirada Curto Prazo 

Grupo/ 

Tratamento 

Entradas no 

Centro 

Tempo no 

Centro (s) 

Distância no 

Centro (m) 

Controle 8,0±0,9 15,2±2,4 1,4±0,1 

Ret. Curto Prazo 7,0±1,1 13,0±2,4 1,2±0,2 

Ret. Longo Prazo     2,9±0,7* # 6,9±2,4    0,5±0,1* # 

Fonte: (a autora) 

 

Tabela 7- Efeito (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo do etanol em ratas no 

parâmetro distância percorrida durante 15 minutos no teste do CA (grupo Controle n=16; 

grupo Retirada Curto Prazo n=16; grupo Retirada Longo Prazo n=13) 

        

Grupo/tratamento 

     

Distância Percorrida (m) 

Controle 29,3±0,9 

Retirada em Curto Prazo 26,2±2,2 

Retirada em Longo Prazo 25,0±2,1 

Fonte: (a autora) 

 

Avaliação dos efeitos do consumo crônico e da retirada em curto e longo 

prazo do etanol sobre células imunorreativas para a serotonina nas regiões 

dorsal (DRD) e caudal (DRC) do núcleo dorsal da rafe em ratas 

 

Os dados apresentados na tabela 8 representam a imunorreatividade para a 

5-HT em diferentes regiões do núcleo dorsal da rafe de fêmeas controle e daquelas 

submetidas ao consumo crônico de etanol por 21 dias, à retirada em curto prazo (72 

horas) ou à retirada em longo prazo (21 dias) do etanol. De acordo com a ANOVA 

seguida de Duncan, não foi observado efeito de consumo ou de retirada em curto e 

longo prazo do etanol sobre células imunorreativas para a serotonina nas regiões 

dorsal e caudal do NDR, quando estas foram consideradas conjuntamente 

[F(3,21)=0,66; p=0,58]. No entanto, foi observado que o consumo crônico de etanol 
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tendeu a reduzir o número de células imunorreativas para a 5-HT na região dorsal 

(DRD) do mesmo núcleo em relação ao grupo controle [F(3,21)= 2,95; p=0,06]. 

Quando realizado o teste t de Student entre os grupos controle e consumo crônico 

de etanol, foi observado que este consumo reduziu significativamente a marcação 

para a serotonina na região dorsal do NDR [t(3,21)=4,52; p=0,01].  

 

Tabela 8- Efeito (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo e consumo crônico de etanol 

sobre o número de células imunorreativas para a serotonina nas regiões dorsal/caudal 

(DRD/DRC) do Núcleo Dorsal da Rafe (NDR) (grupo Controle n= 5; grupo Retirada Curto Prazo 

n= 5; grupo Retirada Longo Prazo n= 6; Etanol Crônico n= 6)  *p<0,05 em relação ao grupo 

Controle 

 

Grupo 

 

 

DRD + DRC 

Número de 

células 

marcadas 

 

DRD 

Número de 

células marcadas 

 

DRC 

Número de células 

marcadas 

 

Controle 54,0±8,1 16,2±3,2 37,8±7,1 

Retirada Curto Prazo 56,8±8,1 12,0±4,2 44,8±8,6 

Retirada Longo Prazo 51,8±3,5 7,6±4,1 44,2±4,9 

Etanol Contínuo 44,5±5,7 2,8±0,8* 41,7±5,6 

Fonte: (a autora) 



Figura 7: Imagens digitalizadas de secções coronais, do encéfalo de ratas do grupo Controle,

processadas por imunoistoquímica para a detecção de 5-HT. A e B: representação do Núcleo

Dorsal da Rafe em objetiva de 2x/0.06 no nível rostral (A) e caudal (B); C e D: detalhe em objetiva

de 10x0.25 do nível rostral (C) e caudal (D). Abreviaturas: 4v- quarto ventrículo; Aq- aqueduto

cerebral; B9- grupamento serotonérgico B9 (grupamento serotonérgico supralemniscal); CLi-

Núcleo Linear Caudal; DRD- Núcleo Dorsal da Rafe (porção dorsal); DRC- Núcleo Dorsal da Rafe

(porção caudal); DTgP- Núcleo Tegmental Dorsal Pericentral; NMR- Núcleo Mediano da Rafe

PAG- Substância Cinzenta Periaquedutal.
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Figura 8: Imagens digitalizadas de secções coronais, do encéfalo de ratas do grupo Retirada

Curto Prazo, processadas por imunoistoquímica para a detecção de 5-HT. A e B: representação

do Núcleo Dorsal da Rafe em objetiva de 2x/0.06 no nível rostral (A) e caudal (B); C e D: detalhe

em objetiva de 10x0.25 do nível rostral (C) e caudal (D). Abreviaturas: 4v- quarto ventrículo; Aq-

aqueduto cerebral; B9- grupamento serotonérgico B9 (grupamento serotonérgico supralemniscal);

CLi- Núcleo Linear Caudal; DRD- Núcleo Dorsal da Rafe (porção dorsal); DRC- Núcleo Dorsal da

Rafe (porção caudal); DTgP- Núcleo Tegmental Dorsal Pericentral; NMR- Núcleo Mediano da Rafe

PAG- Substância Cinzenta Periaquedutal.
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Figura 9: Imagens digitalizadas de secções coronais, do encéfalo de ratas do grupo Retirada

Longo Prazo, processadas por imunoistoquímica para a detecção de 5-HT. A e B: representação

do Núcleo Dorsal da Rafe em objetiva de 2x/0.06 no nível rostral (A) e caudal (B); C e D: detalhe

em objetiva de 10x0.25 do nível rostral (C) e caudal (D). Abreviaturas: 4v- quarto ventrículo; Aq-

aqueduto cerebral; B9- grupamento serotonérgico B9 (grupamento serotonérgico supralemniscal);

CLi- Núcleo Linear Caudal; DRD- Núcleo Dorsal da Rafe (porção dorsal); DRC- Núcleo Dorsal da

Rafe (porção caudal); DTgP- Núcleo Tegmental Dorsal Pericentral; NMR- Núcleo Mediano da Rafe

PAG- Substância Cinzenta Periaquedutal.
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Figura 10: Imagens digitalizadas de secções coronais, do encéfalo de ratas do grupo Etanol

Crônico, processadas por imunoistoquímica para a detecção de 5-HT. A e B: representação do

Núcleo Dorsal da Rafe objetiva de 2x/0.06 no nível rostral (A) e caudal (B); C e D: detalhe em

objetiva de 10x0.25 do nível rostral (C) e caudal (D). Abreviaturas: 4v- quarto ventrículo; Aq-

aqueduto cerebral; B9- grupamento serotonérgico B9 (grupamento serotonérgico supralemniscal);

CLi- Núcleo Linear Caudal; DRD- Núcleo Dorsal da Rafe (porção dorsal); DRC- Núcleo Dorsal da

Rafe (porção caudal); DTgP- Núcleo Tegmental Dorsal Pericentral; NMR- Núcleo Mediano da Rafe

PAG- Substância Cinzenta Periaquedutal.
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6 DISCUSSÃO  

 

No presente estudo a retirada em curto e longo prazo do etanol após 

consumo prolongado promoveu uma redução na exploração dos braços abertos do 

LCE, um efeito do tipo ansiogênico, em fêmeas. Este efeito do tipo ansiogênico 

promovido pela retirada em longo prazo do etanol foi reforçado pela redução da 

exploração no centro nos primeiros cinco minutos no teste do CA. Considerando a 

retirada em curto prazo, o resultado obtido corrobora dados prévios envolvendo 

estudos pré-clínicos empregando roedores fêmeas e machos (BALDWIN et al., 

1991; FILE et al., 1991; RASSNICK et al., 1993; REZAZADEH et al., 1993; FILE et 

al., 1994; MOY et al., 1997; GATCH et al., 1999, 2000; JUNG et al., 2000;  

OVERSTREET et al., 2004; DOREMUS et al., 2003; CABRAL et al., 2006; 

DOREMUS-FITZWATER; SPEAR, 2007; ABREU-VILLAÇA et al., 2008).  

Como exemplo de dados obtidos utilizando machos, no trabalho de Moy e 

colaboradores (1997), ratos Sprague-Dawley submetidos à retirada do etanol por 6-8 

horas após 14 dias de consumo demonstraram uma redução na exploração dos 

braços abertos do LCE. Do mesmo modo, Jung e seus colaboradores (2000), após 

fornecerem etanol por um período de 7 a 10 dias, observaram que ratos machos da 

linhagem Long-Evans evidenciaram uma redução na atividade exploratória dos 

braços abertos do LCE após 12 horas de retirada. Ainda, Cabral e colaboradores 

(2006), em seu protocolo também utilizando machos, mostraram que a retirada de 

etanol de 48h após consumo por 21 dias também promoveu uma diminuição na 

exploração dos braços abertos do mesmo aparato. No presente estudo, o fato de 

que a retirada de três dias tenha favorecido a expressão de um comportamento 

ansiogênico sugere a persistência deste efeito após períodos maiores de 

abstinência, em relação aos estudos prévios. 

Levando em consideração o efeito da retirada em curto prazo sobre o 

comportamento de fêmeas no LCE, corroborando os dados aqui obtidos, no trabalho 

de Overstreet e colaboradores (2004) foi demonstrado que fêmeas da linhagem 

Sprague-Dawley, após serem expostas por 15-16 dias ao etanol seguidos de 5-6 

horas de retirada apresentaram uma redução na exploração dos braços abertos do 

LCE. No trabalho de Doremus-Fitzwater e Spear (2007), fêmeas Sprague-Dawley 
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adultas, mas não adolescentes expressaram comportamentos relacionados à 

ansiedade ao serem testadas no LCE decorridas 13 horas de retirada do etanol.  

Da mesma forma, no trabalho de Abreu-Villaça e seus colaboradores (2008), 

ratas que foram expostas ao etanol por um período de 15 dias apresentaram 

alterações comportamentais sugestivas de efeito do tipo ansiogênico ao serem 

testadas no LCE cinco dias após a retirada do etanol. Tais dados estão de acordo 

com estudos clínicos que sugerem que a retirada do etanol em curto e médio prazo 

após consumo crônico pode desencadear sintomas relacionados à ansiedade 

(HALL; ZADOR, 1997; LARANJEIRA et al., 2000).   

Quando considerado o efeito da retirada em longo prazo do etanol, em 

contraste com os achados deste trabalho, que demonstram um comportamento do 

tipo ansiogênico no LCE após retirada de 21 dias, Pang e seus colaboradores (2013) 

não observaram comportamentos relacionados à ansiedade ao submeterem 

camundongos fêmeas ao teste do LCE após duas semanas de abstinência seguida 

de um consumo prolongado de etanol a 10% por 6 semanas. Uma possível 

explicação para as divergências de resultados após a retirada em longo prazo 

poderia estar associada ao fator tempo de retirada – no presente estudo, a retirada 

foi de 3 semanas, enquanto no trabalho de Pang e colaboradores (2013), a retirada 

foi de 2 semanas. Outro fator que pode ter contado para esta discrepância é a 

espécie empregada no estudo. De qualquer modo, permanece por ser investigado 

se a retirada por 21 dias do etanol promoveria alterações comportamentais em 

camundongos fêmeas e se o efeito do tipo ansiogênico seria observado em ratas 

após 2 semanas de retirada.  

Reforçando o efeito do tipo ansiogênico da retirada em longo prazo do etanol, 

durante os cinco primeiros minutos do teste do CA, foi observada uma redução 

significativa nos parâmetros entradas e distância percorrida no centro. Considerando 

que os roedores têm aversão a lugares abertos e desprotegidos, a exploração no 

centro do CA tem sido considerada um índice de ansiedade (CHOLERIS et al., 

2001). No entanto, estas medidas não foram sensíveis ao efeito do tipo ansiogênico 

observado para a retirada em curto prazo do etanol no LCE. Uma possível 

explicação para a ausência deste efeito na retirada em curto prazo pode estar 

relacionada ao modelo animal utilizado não ser o mais indicado para estudos em 

ansiedade, tal como o LCE (PELLOW et al., 1985; CAROBREZ;BERTOGLIO, 2005). 
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Ainda levando em consideração a etapa comportamental, para a análise de 

efeitos de drogas ou procedimentos sobre a locomoção dos animais, a literatura 

sugere, além do teste do CA, a verificação do número de entradas nos braços 

fechados do LCE (CRUZ et al., 1994). No presente estudo, não houve diferenças 

entre os grupos em relação ao número de entradas nos braços fechados do LCE e a 

distância percorrida ao longo de 15 minutos no teste do CA, sugerindo ausência de 

alterações na atividade locomotora dos animais pela retirada em curto e longo prazo 

do etanol. Trabalhos prévios sugerem efeitos de hiperlocomoção (CAPAZ et al., 

1981) e hipolocomoção (MEERT, 1994; OVERSTREET et al., 2004) após a retirada 

do etanol. Fatores que poderiam explicar estas divergências na literatura seriam: o 

tempo de consumo e retirada de etanol, o tipo de iluminação utilizada durante os 

testes comportamentais, além de diferenças entre idades, linhagens, espécies ou 

sexo dos animais empregados. 

 Além destes fatores, em estudos envolvendo fêmeas deve-se levar em 

consideração que possíveis diferenças comportamentais podem estar relacionadas 

às variações hormonais, principalmente nos níveis de estradiol e progesterona, que 

ocorrem ao longo do ciclo estral de ratas (MORA et al., 1996; MARCONDES et al., 

2001).  

De acordo com Spornitz e colaboradores (1999), considerando as alterações 

hormonais a partir da fase de proestro, observa-se que, aproximadamente na 

metade desta fase, o estradiol, que estava em seu nível intermediário, começa a 

subir, chegando a atingir seus maiores níveis. Após atingir seu pico, o nível de 

estradiol começa a diminuir, chegando a níveis basais no estro. Ainda na fase de 

estro, o estradiol apresenta uma queda, que continua ao longo do diestro precoce, 

chegando a um valor mínimo no diestro tardio. Em relação à progesterona, observa-

se que esta começa a aumentar no final do estro chegando a atingir um de seus dois 

picos no diestro precoce. Logo em seguida, na fase de diestro tardio, o nível de 

progesterona cai bruscamente chegando a um nível baixo no final desta fase. No 

período inicial do proestro, a progesterona atinge o ponto mínimo do ciclo, subindo, 

posteriormente, até chegar ao final do proestro. Novamente chegando à fase do 

estro, a progesterona apresenta um nível intermediariamente baixo, subindo 

posteriormente. 
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No que concerne à relação entre progesterona e ansiedade, existem 

trabalhos sugerindo que a progesterona seja importante na modulação da ansiedade 

(BITRAN et al., 1991; WIELAND et al., 1991; BITRAN et al., 1993).  Estudos 

demonstraram que a administração de progesterona promoveu um efeito ansiolítico 

quando fêmeas foram submetidas a testes de ansiedade, inclusive, ao LCE (BITRAN 

et al., 1991; BITRAN et al., 1993). Paralelamente, estudos clínicos conduzidos em 

mulheres dependentes de etanol mostraram a ocorrência de alterações hormonais, 

dentre elas, a redução nos níveis de progesterona, quando comparados a mulheres 

que não eram dependentes químicas (AUGUSTYŃSKA et al., 2007). Permanece por 

ser investigado se os níveis de estradiol e progesterona encontram-se alterados na 

retirada do etanol e tal investigação favorecerá uma melhor interpretação sobre o 

papel destes hormônios na ansiedade promovida pela retirada do etanol em fêmeas. 

Considerando a influência das variações hormonais que ocorrem ao longo do 

ciclo estral em comportamentos relacionados à ansiedade, tem sido sugerido na 

literatura que ratas em diferentes fases do ciclo estral e, portanto, sob influências 

hormonais distintas, exploram de maneira diferenciada aparatos comportamentais 

relacionados à ansiedade. Como exemplo, foi observado um aumento significativo 

da exploração nos braços abertos do LCE por ratas nas fases do proestro e do 

estro, quando comparadas às fases do diestro e do metaestro (DIAZ-VELIZ et al., 

1997). Por outro lado, Nomikos e Spyraki (1988) mostraram ausência de efeito 

significativo das fases do proestro e do estro, quando ratas foram testadas no LCE. 

Visando atenuar este possível viés, no presente estudo os diferentes grupos 

experimentais (controle, retirada em curto e longo prazo do etanol) foram compostos 

por fêmeas representantes de todas as fases do ciclo estral, em torno de 3 a 4 ratas 

em cada fase do ciclo estral. 

Visto que a literatura mostra um grande número de trabalhos pré-clínicos 

relacionando o efeito ansiogênico com a retirada do etanol (BALDWIN et al., 1991; 

FILE et al., 1991; LAL et al., 1991; RASSNICK et al., 1993; REZAZADEH et al., 

1993; FILE et al.,1994; MOY et al., 1997; GATCH et al., 1999, 2000; JUNG et al., 

2000; DOREMUS et al., 2003; OVERSTREET et al., 2004; KLIETHERMES et al., 

2005; CABRAL et al., 2006), esforços vêm sendo realizados para um melhor 

entendimento das bases neurais (sítios encefálicos e alterações neuroquímicas) 

envolvidas nestas respostas. Vários trabalhos destacam os principais sistemas de 
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neurotransmissão, glutamatérgico e GABAérgico, que são alvos primários desta 

droga (GATCH; LAL, 2001) na modulação dos sinais e sintomas de abstinência. 

Durante o período de abstinência observa-se uma hiperexcitabilidade do 

sistema nervoso central em decorrência do aumento na expressão dos receptores 

NMDA (upregulation) e uma redução na expressão dos receptores GABAA 

(downregulation) (SILBERMAN et al., 2009). Estas alterações poderiam modificar 

comportamentos e/ou afetar outros sistemas de neurotransmissão, fatos estes que 

explicariam alguns sinais e sintomas observados durante esta fase de abstinência 

(EŞEL, 2006).  Ainda sob esta perspectiva, Gatch e colaboradores (1999) mostraram 

que antagonistas de receptores NMDA reverteram comportamentos do tipo 

ansiogênico de ratos abstêmios ao serem submetidos ao LCE. Em relação aos 

receptores GABAA, evidências comportamentais sugerem que agonistas GABAA 

melhoram a síndrome de retirada do etanol (REWAL et al., 2003). Dentre outros 

sistemas de neurotransmissão afetados pelo consumo e retirada do etanol, destaca-

se o serotonérgico (UZBAY et al., 1998; JANG et al., 2002;  UZBAY et al., 2000; 

UZBAY et al., 2007), considerado um importante sistema na regulação da ansiedade 

(GATCH; LAL, 2001; GRAEFF, 2002; MARON et al., 2012). 

Nesse sentido, os dados envolvendo a etapa imunoistoquímica do presente 

estudo mostraram que não houve diferenças entre os animais controles e aqueles 

submetidos à retirada em curto e longo prazo do etanol no número de células 

imunorreativas à 5-HT nas porções dorsal e caudal do NDR. Em relação à retirada 

de 72 horas, no interessante trabalho de Pistis e colegas (1997), que utilizaram a 

técnica de eletrofisiologia em ratos machos Sprague-Dawley, foi visto que decorridas 

72 horas após a última administração do etanol, a taxa média de disparo neuronal 

do NDR foi semelhante aos valores encontrados nos controles.  

No entanto, no presente estudo, o consumo de etanol por 21 dias reduziu o 

número de células imunorreativas à 5-HT na região dorsal do NDR, em relação ao 

grupo controle. Estes resultados estão de acordo com o estudo de Jang e seus 

colaboradores (2002), que mostraram alterações serotonérgicas após o consumo 

crônico do etanol no NDR.  

Jang e seu grupo de pesquisadores, no ano de 2002, investigaram o efeito do 

consumo do etanol sobre a síntese de serotonina e a expressão de triptofano 

hidroxilase na região do NDR em ratos machos Sprague-Dawley utilizando a técnica 
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da imunohistoquímica. Neste experimento, os animais receberam solução contendo 

20% de etanol por via intraperitoneal durante três dias seguidos. Como resultado, foi 

demonstrada uma redução do número de células positivamente marcadas para 5-HT  

e para a enzima triptofano hidroxilase no NDR.  

É importante mencionar que no estudo de Jang e colaboradores (2002), o 

NDR não foi dividido nas porções dorsal e caudal, conforme proposto por Lowry e 

colaboradores (2008, 2013). De acordo com estes autores, o DRD recebe projeções 

dos córtices infralímbicos, amígdala, BNST e do núcleo hipotalâmico (PEYRON et 

al., 1998) e envia projeções para a amígdala, BNST, área dorsal hipotalâmica, NAc e 

córtex pré-frontal medial (VAN BOCKSTAELE et al., 1993; COMMONS et al., 2003; 

HALE et al., 2008). Já o DRC recebe projeções do córtex pré-frontal medial e de 

regiões hipotalâmicas e envia para regiões do hipocampo, amígdala e locus 

coeruleus e linha média do núcleo talâmico (IMAI et al., 1986; LEE et al., 2003). Vale 

lembrar que muitas destas estruturas, como amígdala, BNST, hipocampo e áreas 

corticais e hipotalâmicas participam da regulação do comportamento emocional. 

Sob esta perspectiva, ainda que no presente estudo quantidades maiores de 

células imunorreativas à 5-HT tenham sido observadas na porção caudal, em 

relação à porção dorsal do NDR, este aumento foi observado em todos os grupos 

experimentais, inclusive para o grupo controle. Porém, a diferença entre os grupos 

experimentais foi observada em relação à imunorreatividade para a 5-HT na porção 

dorsal do NDR, sendo reduzida pelo consumo crônico de etanol.  

Ainda considerando subáreas do NDR, no trabalho de Bonkale e 

colaboradores (2006), envolvendo dados clínicos, foi observado um aumento 

significativo na imunorreatividade à triptofano hidroxilase (TPH-IR) na porção dorsal 

(DRD) do NDR em suicidas depressivos dependentes de etanol, quando 

comparados aos sujeitos controle. Tendo em vista que trabalhos pré-clínicos 

demonstraram que roedores cronicamente tratados com etanol ou ratos que 

preferem etanol exibiram uma redução no número de TPH-IR no NDR (JANG et al., 

2002; CASU et al., 2004), Bonkale e seus colaboradores (2006) sugerem que o 

aumento da TPH-IR na região dorsal do NDR, esteja relacionado a uma 

compensação em resposta à capacidade funcional reduzida na neurotransmissão da 

5-HT causada pelo etanol. Ainda, é importante mencionar que no estudo clínico, os 
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pacientes suicidas eram diagnosticados com depressão maior, além da dependência 

de etanol. 

Considerando algumas áreas de projeção da porção dorsal do NDR, como o 

NAc  e o córtex (VAN BOCKSTAELE et al., 1993) , dados prévios da literatura 

apontam para alterações  na neurotransmissão serotonérgica nestas áreas pela 

exposição ao etanol. Uzbay e seus colegas (2000) observaram mudanças 

significativas nos níveis de 5-HT e de seu metabólito (5-HIAA) em diferentes regiões 

encefálicas de ratos Wistar após dez dias de consumo de etanol. Durante este 

período de consumo, observou-se uma diminuição significativa de níveis 

serotonérgicos no córtex cerebral e corpo estriado, enquanto que no hipocampo foi 

visto um aumento do seu metabólito 5-HIAA. Ainda, no mesmo estudo foi observado 

que os níveis serotonérgicos tenderam a permanecer baixos em relação ao grupo 

controle, quando decorridos 21 dias de consumo crônico de etanol no córtex e no 

estriado, ao passo que os níveis de 5-HIAA no hipocampo não diferiram do grupo 

controle. É importante mencionar que as regiões do córtex cerebral, corpo estriado e 

hipocampo são áreas de projeção de neurônios do NDR (MARTHUR; LOVINGER, 

2012; ANDRADE; HAJ-DAHMANE, 2013). 

O hipocampo vem sendo citado como área de projeção da porção caudal do 

NDR (IMAI et al., 1986; LEE et al., 2003), na qual os níveis de 5-HT não foram 

alterados pelo etanol no presente estudo e não houve alteração nos níveis de 5-

HIAA no estudo de Uzbay e colaboradores (2000). Considerando que o hipocampo 

recebe projeções do núcleo mediano da rafe (MnR) e que a via núcleo mediano da 

rafe-hipocampo tem sido relacionada à regulação de respostas relacionadas à 

ansiedade (ANDRADE et al., 2013), permanece por ser investigado se o consumo 

crônico ou a retirada em curto e longo prazo do etanol alterariam a quantidade de 

células imunorreativas à 5-HT no MnR. 

Considerando a redução na quantidade de células imunorreativas na região 

dorsal do NDR causada pelo consumo de etanol por 21 dias, observada no presente 

trabalho, sabe-se que o NDR é uma estrutura complexa, compreendendo, além de 

5HT, também outros neurotransmissores, tais como, glutamato, GABA, dopamina e 

acetilcolina (CELADA et al., 2013). 

Tendo em vista a importância dos sistemas de neurotransmissão GABAérgico 

e glutamatérgico na modulação dos demais sistemas existentes, como também, uma 
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abundante quantidade de projeções GABAérgicas que chegam à região do NDR, 

uma possível explicação para a alteração dos níveis serotonérgicos no NDR pelo 

consumo crônico do etanol poderia estar relacionada ao envolvimento e atividade 

dos interneurônios GABAérgicos existentes neste núcleo (MONTI, 2010a).  

Evidências sugerem uma interação entre os sistemas GABAérgico e 

serotonérgico na regulação da ansiedade (GATCH;  LAL, 2001). Como exemplo, no 

estudo realizado por Monti no ano de 2010, foi observado que o GABA foi 

responsável por reduzir a atividade de neurônios serotonérgicos na região do NDR. 

No trabalho de Gallager e Aghajanian (1976 apud TAO; AUERBACH, 2000) foi visto 

que agonistas do receptor GABAA conseguiram inibir a atividade neuronal 

serotonérgica na região do NDR. Do mesmo modo, no ano de 1996, Tao e seu 

grupo de pesquisadores mostraram uma redução nos níveis de 5-HT extracelular no 

NDR após a infusão do muscimol e do baclofen, um agonista de receptores GABAA 

e um agonista de receptor GABAB, respectivamente, nesta área. É bastante citado 

na literatura que o etanol atua como um agonista dos receptores GABAérgicos do 

tipo GABAA gerando um aumento na inibição neuronal (MIHIC; HARRIS, 1997; 

GOLAN et al., 2009). Sendo assim, a ativação de receptores GABAA pelo etanol 

pode ter contado para uma redução do número de células imunorreativas à 5-HT na 

região dorsal do NDR no presente estudo.  

De acordo com esta hipótese, seria esperado que na retirada do etanol um 

tônus GABAérgico reduzido (pela ausência do etanol) pudesse favorecer um 

aumento na imunorreatividade à 5-HT no NDR, o que não foi observado no presente 

estudo. Neste sentido, é importante mencionar que o NDR possui neurônios não 

serotonérgicos, de forma que outros neurotransmissores/neuromoduladores, como o 

GABA, glutamato, dopamina, substância P, neuropeptídeo Y, neurotensina, fator 

liberador de corticotropina (CRF), dentre outros (MONTI, 2010a; 2010b; ABRAMS et 

al., 2004; CALIZO et al., 2011; HALE et al., 2012) poderiam estar alterados na 

retirada do etanol. 

Corroborando esta hipótese, um interessante estudo conduzido por Rex e 

colaboradores (2003) mostrou que a lesão seletiva de neurônios serotonérgicos do 

NDR não aboliu totalmente a expressão de comportamentos relacionados à 

ansiedade no LCE. Sendo assim, é necessário mencionar que outros sistemas de 

neurotransmissão são importantes na modulação da ansiedade, permanecendo por 



62 
 

 
 

ser investigado se a retirada em curto e longo prazo do etanol alterariam os níveis 

de outros neurotransmissores no NDR, ou destes e da própria serotonina em áreas 

de projeção do NDR envolvidas com a ansiedade. Ainda torna-se interessante 

investigar se a exposição prolongada ao etanol reduziu o número de células 

imunorreativas à serotonina por reduzir a sua síntese, alterar receptores de 

serotonina que regulam a sua síntese, como aqueles do tipo 5-HT1A, ou por 

favorecer processos de apoptose. No interessante trabalho de Pistis e seus 

colaboradores (1997) foi demonstrado que não houve diferença na sensibilidade dos 

auto-receptores 5-HT1A em neurônios do NDR em ratos abstêmios, quando 

comparados aos seus controles. Os resultados do referido estudo sugerem que a 

administração aguda ou a retirada do etanol não produziram efeitos drásticos sobre 

a atividade de neurônios do NDR. 

No presente estudo, ratas que foram expostas ao etanol e que tiveram a 

retirada desta droga por 72h ou 21 dias, apesar de alterações comportamentais 

sugerindo efeito ansiogênico, não apresentaram diferenças na imunorreatividade à 

5-HT, quando comparadas ao grupo controle, o que sugere que o efeito do etanol 

sobre a imunorreatividade pode ser revertido pela interrupção do consumo da droga. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Os dados obtidos permitem as seguintes conclusões: 

- A retirada do etanol em curto (72 horas) e longo prazo (21 dias), após consumo 

prolongado, favoreceu a expressão de comportamentos relacionados à ansiedade 

em fêmeas submetidas ao labirinto em cruz elevado; 

- A retirada do etanol em longo (22 dias), mas não em curto prazo (96 horas), 

promoveu a expressão de comportamentos relacionados à ansiedade durante os 5 

primeiros minutos no teste do campo aberto; 

- O comportamento do tipo ansiogênico observado na retirada em curto e longo 

prazo do etanol parece não decorrer de alterações de locomoção, uma vez que não 

foram observadas alterações locomotoras quando os animais foram submetidos ao 

teste do campo aberto durante 15 minutos, bem como nas entradas dos braços 

fechados do labirinto em cruz elevado; 

- As retiradas em curto e longo prazo do etanol não alteraram a quantificação de 

células imunorreativas para a serotonina nas porções dorsal e caudal do NDR, 

quando comparados ao grupo controle; no entanto, o consumo crônico do etanol 

reduziu a quantidade de células imunorreativas para a serotonina na porção dorsal 

do NDR, em relação ao grupo controle. 

- Mais estudos tornam-se necessários para um melhor entendimento das bases 

neurais e farmacológicas envolvidas com a ansiedade na retirada do etanol. 
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Abstract: Sibutramine is a serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor indicated for the treatment of obesity. A pre-clinical
study showed that acute administration of sibutramine promoted anxiolytic- and panicolytic-like effects in male rats. However, in
clinical reports, sibutramine favoured the onset of panic attacks in women. In this study, the effect of sibutramine on experimen-
tal anxiety in females and the relevance of different oestrous cycle phases for this effect were analysed. In experiment 1, both
male and female rats were submitted to acute intraperitoneal injection of sibutramine or vehicle 30 min. before testing in the ele-
vated T-maze (ETM) and in the open-field test (OF). Females in the pro-oestrus (P), oestrus (E), early dioestrus (ED) and late di-
oestrus (LD) phases were tested in the ETM and OF (experiment 2) or in the elevated plus-maze (EPM) 30 min. after the
injection of sibutramine. Sibutramine impaired the escape response in the ETM in both males and females. This effect was
observed for P, E and ED, but not for LD females. Sibutramine altered neither the inhibitory avoidance in the ETM nor the
behaviour of females in the EPM. Thus, sibutramine promoted a panicolytic-like effect in female rats cycling at P, E and ED,
but not in the LD phase and did not alter behaviours related to anxiety in both ETM and EPM. Considering that pre-clinical
studies aiming the screening of anxiolytic drugs employ male rodents, data here obtained reinforce the importance of better
understanding the effects of drugs in females.

Sibutramine is a tertiary amine belonging to the class of deriva-
tives cicloalkylamines that has been shown to reduce food
intake in human beings and rodent models and presents clinical
efficacy for the treatment of obesity [1–3]. Its mechanism of
action – similarly to tricyclic antidepressants – involves the
blockade of the neuronal reuptake of serotonin and noradrena-
line [3,4]. Considering that tricyclic antidepressants, such as
imipramine, are employed for the treatment of pathologies such
as generalized anxiety disorder and panic disorder in human
beings [5,6], it was previously investigated whether sibutramine
would alter both anxiety- and panic-related behaviours dis-
played by male rats submitted to animal tests of anxiety [7,8].
Sibutramine did not affect the behaviour of male rats in the ele-
vated plus-maze (EPM), but it decreased the inhibitory avoid-
ance in both light–dark transition test and elevated T-maze
(ETM) and impaired the escape response in the ETM [7,8].
Based on pharmacological validation, inhibitory avoidance gen-
erated by light–dark transition test, and ETM has been related
to generalized anxiety, whereas the escape response evoked by
ETM has been associated with panic [9–12]. Thus, the authors
suggested that sibutramine would have a relevant role in the
treatment of generalized anxiety and panic disorders [7].
Clinical data have linked sibutramine intake to behavioural

alterations, including those suggesting an antidepressant effect

[13,14]. Meanwhile, there are some case reports suggesting
that sibutramine would account for neuropsychiatric adverse
effects, such as psychotic episodes, delusional disorder, man-
iac episode, amnesia and panic attacks [15–18]. Interestingly,
this panicogenic effect of sibutramine was observed in women,
which would suggest that hormonal variation occurring during
menstrual cycle might be important for this adverse effect
[17,18].
Considering that females are large-scale consumers of anti-

obesity drugs, the aim of this study was to investigate the
effects of sibutramine on anxiety- and panic-related behaviours
of female rats cycling at different phases of oestrous cycle
submitted to both elevated plus-maze (EPM) and elevated T-
maze (ETM) tests.

Materials and Methods

Animals. Male and female Wistar rats (Department of Biophysics and
Pharmacology), 90 days old, were maintained in separate cages in the
same room in a 12-hr light–dark cycle (lights on at 6:00 a.m.) at
constant room temperature (22 � 2°C). Animals were housed in
groups of five rats per cage with free access to food and water. The
experimental protocol was based on the ethics principles of the
Brazilian Society of Neuroscience and Behaviour (local ethics
committee licence 030/2010).

Drug. Sibutramine (Sigma-Aldrich, Sao Paulo, Brazil, 10 mg/kg,
volume of 1 ml/kg, according to Jorge et al. [7]) was suspended in
saline and polyoxyethylenesorbitan monooleate (Tween 80) 2%
(vehicle). Both sibutramine and vehicle (control) were injected
intraperitoneally 30 min. before the behavioural tests.
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Estrous cycles mapping. Ten days before the behavioural tests, every
morning between 8 a.m. and 9 a.m., the female rats were submitted to
vaginal smears, as described by Marcondes et al. [19]. An extra
vaginal smear was taken after the behavioural tests to confirm the
oestrous cycle phase. According to the proportion of epithelial cells,
cornified cells and leucocytes, the oestrous cycle phases were divided
into pro-oestrus, oestrus, early dioestrus and late dioestrus [20,21].

Handling and experimental conditions. Two days before the
behavioural test, rats were gently handled by the experimenter for
5 min. Behavioural procedures were conducted between 9 a.m. and
1 p.m. After the behavioural evaluation of each rat, the apparatus was
cleaned with a 5% ethanol solution. In all experiments, illumination
was provided by an incandescent lamp of 60 W, and the room
temperature was kept at 22 � 2°C.

Elevated T-maze. The ETM, elevated 50 cm above the floor, was
made of wood and had three arms of equal dimension (50 912 cm).
One arm, enclosed by 40-cm-high walls, was perpendicular to two
opposed open arms. To prevent falls, a 1-cm-high Plexiglas rim
surrounded the open arms. As described by Teixeira et al. [11], the
animals were pre-exposed to one of the open arms of the T-maze for
30 min. It has been shown that this pre-exposure shortens latencies to
withdrawal from the open arm during the test and makes the escape
task more sensitive to the effects of antipanic drugs [11]. Twenty-four
hours later, animals were tested in the ETM 30 min. after acute
injection of sibutramine or vehicle. The test in the ETM began by
measuring inhibitory avoidance acquisition. To this end, each animal
was placed at the distal end of the enclosed arm, and the time taken
by the rat to leave this arm with the four paws was recorded
(baseline). The same measurement was repeated in two subsequent
trials (avoidance 1 and 2) at 30-sec. intervals. Thirty seconds after the
avoidance trials, each rat was placed at the end of the same open arm
used in the pre-exposure, and the latency to leave this arm with the
four paws was recorded for three consecutive trials (escape 1, 2 and
3) with 30-sec. intertrial intervals. A cut-off time of 300 sec. was
established for the avoidance and escape latencies [9,10].

Open field. Immediately after testing in the ETM, each animal was
placed for 5 min. in a wooden square arena (60 9 60 cm) with 30-
cm-high walls for evaluation of locomotor activity [22,23]. The total
distance travelled was analysed by a video tracking system (ANY-
maze, Stoelting, IL, USA).

Elevated plus-maze. The EPM, elevated 50 cm above the floor, was
made of wood and had four arms of equal dimension (50 9 10 cm).
Two arms were enclosed by 40-cm-high walls and were arranged
perpendicularly to two opposite open arms. To prevent falls, the open
arms were surrounded by a 1–cm-high Plexiglas rim. Thirty minutes
after the intraperitoneal injection of sibutramine or vehicle, each
female rat was placed in the centre of the maze, facing one of the
enclosed arms. The percentage of entries and time spent in the open
arms and the numbers of entries in the enclosed arms of the maze
were scored for 5 min. [24].

Experimental design. In experiment 1, females and males (n = 6–12)
were submitted to acute intraperitoneal administration of sibutramine
(10 mg/kg) or vehicle (saline + Tween 80 2%) 30 min. before testing
in the ETM as described above. Immediately after being tested in the
ETM, each animal was placed for 5 min. in the open field for
evaluation of locomotor activity. In this first experiment, females at
different phases of oestrous cycle were pooled in the same
experimental group: pro-oestrus (n = 3), oestrus (n = 3), early
dioestrus (n = 3) and late dioestrus (n = 3), for both vehicle and
sibutramine groups (n = 12 for each group). In experiment 2,

sibutramine (10 mg/kg) or vehicle (saline + Tween 80 2%) was
acutely injected in female rats in different phases of the oestrous cycle
(n = 6–11) 30 min. before testing in the ETM followed by the open-
field test. In experiment 3, female rats in different phases of the
oestrous cycle (n = 5–12) were submitted to the EPM 30 min. after
intraperitoneal injection of sibutramine (10 mg/kg) or vehicle
(saline + Tween 80 2%). In experiments 2 and 3, females at different
phases of the oestrous cycle submitted to injection of sibutramine or
vehicle were analysed as distinct groups.

Statistical analysis. Data are reported as the mean � S.E.M. The
results obtained in the ETM were analysed by two-way ANOVA (sex or
oestrous cycle phase and treatment) with repeated measures (trials at
ETM) followed by Duncan’s test as appropriate. The locomotor
activity in the open field and the results obtained in the EPM were
subjected to simple factorial ANOVA (sex or oestrous cycle phase and
treatment). A value of p < 0.05 was considered significant. These
analyses were performed with SPSS software (IBM Corporation,
North Castle, NY, USA).

Results

Experiment 1: acute injection of sibutramine in male and
female rats submitted to the ETM and the open-field test. In
this experiment, both male and female rats were submitted to
the ETM and following to the open-field test 30 min. after
intraperitoneal injection of sibutramine or vehicle. Figure 1
(upper panel) shows that inhibitory avoidance was acquired by
rats submitted to the ETM [trial effect: F2,66 = 59.52;
p < 0.05]; an effect that was impaired in males, but not in
females, by acute administration of sibutramine in avoidance 1
and 2 [treatment effect: F1,33 = 4.35; sex-by-treatment effect:
F1,33 = 13.67; sex-by-treatment-by-trial effect: F2,66 = 5.31;
p < 0.05, Duncan’s test]. As shown in the lower panel of
fig. 1, sibutramine impaired escape 1 and escape 2
performance in both male and female rats [treatment effect:
F1,33 = 23.01; p < 0.05, Duncan’s test].
Importantly, total distance travelled in the open field was

not changed by sibutramine [treatment effect: F1,36 = 0.003;
NS, see table 1]. It should be mentioned, however, that con-
trol female rats displayed a higher distance travelled in the
open field when compared with control male rats [sex effect:
F1,36 = 9.79; p < 0.05, Duncan’s test].

Experiment 2: acute injection of sibutramine in female rats in
different phases of oestrous cycle submitted to the ETM and
the open-field test. Female rats cycling at pro-oestrus, oestrus,
early dioestrus and late dioestrus were intraperitoneally
injected with sibutramine or vehicle 30 min. before testing in
the ETM. As it can be seen in fig. 2 (upper panel), females at
different phases of the oestrous cycle acquired inhibitory
avoidance in the ETM [trial effect: F2,122 = 89.52; p < 0.05],
and this response was not modified by sibutramine [treatment
effect: F1,61 = 0.47; NS]. Regarding the escape response
(fig. 2, lower panel), sibutramine impaired escape 1 in rats
cycling at the early dioestrus phase and the escape 2 in rats
cycling at the oestrus phase. Escape 3 was impaired by
sibutramine in rats cycling at pro-oestrus, oestrus and early
dioestrus phases, but not in rats cycling at late dioestrus
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[treatment effect: F1,61 = 19.52; p < 0.05, Duncan’s test].
Sibutramine did not alter the total distance travelled by
females in different oestrous cycle phases in the open-field
test [treatment effect: F1,32 = 0.009; NS, see table 1].

Experiment 3: acute injection of sibutramine in female rats in
different phases of the oestrous cycle submitted to the
EPM. As illustrated in table 2, sibutramine did not alter the
percentage of entries [treatment effect: F1,64 = 2.03; NS] and
the percentage of time spent [treatment effect: F1,64 = 0.02;
NS] in the open arms of the EPM. In addition, this drug did

not affect the number of entries in the enclosed arms of the
EPM [treatment effect: F1,64 = 0.40; NS].

Discussion

In this study, acute administration of sibutramine impaired the
escape response in ETM, a panicolytic-like effect, in male and

Table 1.
Mean � S.E.M of the distance travelled (m) in the open-field test by
male and female rats with all phases of the oestrous cycle pooled
30 min. after the intraperitoneal administration of sibutramine (10 mg/
kg) or vehicle (n = 6–12 animals in each group).

Sex/treatment n Animals Distance travelled (mean � S.E.M.)

Male/vehicle 6 16.00 � 1.47
Male/sibutramine 7 18.38 � 1.64
Female/vehicle 12 22.72 � 1.22*
Female/sibutramine 12 20.20 � 1.01

*p ≤ 0.05 compared with male/vehicle group, ANOVA followed by
Duncan’s test.

A

B

Fig. 2. Effects of acute intraperitoneal administration of sibutramine
(10 mg/kg) or vehicle in female rats in pro-oestrus (P), oestrus (E),
early dioestrus (ED) and late dioestrus (LD) on the inhibitory avoid-
ance (A) and escape (B) latencies measured by the ETM. The bars
represent the mean � S.E.M. of the latency (in seconds) for leaving
the enclosed (inhibitory avoidance) or the open (escape) arm in 3 con-
secutive trials (n = 6–11 animals in each group). *p ≤ 0.05 compared
with ED/vehicle in a same trial; #p ≤ 0.05 compared with P/vehicle in
a same trial; & p ≤ 0.05 compared with E/vehicle in a same trial, ANO-

VA followed by Duncan’s test.

Table 2.
Mean � S.E.M of the distance travelled (m) in the open-field test by
female rats in pro-oestrus (P), oestrus (E), early dioestrus (ED) and
late dioestrus (LD), 30 min. after the intraperitoneal administration of
sibutramine (10 mg/kg) or vehicle (n = 6–11 animals in each group).

Oestrous
cycle/treatment n Animals

Distance travelled
(mean � S.E.M.)

P/vehicle 8 22.13 � 2.06
P/sibutramine 9 19.83 � 2.02
E/vehicle 10 18.43 � 2.14
E/sibutramine 9 18.38 � 2.25
ED/vehicle 11 19.50 � 2.28
ED/sibutramine 10 20.21 � 2.49
LD/vehicle 6 17.9 � 1.40
LD/sibutramine 6 16.73 � 1.76

A

B

Fig. 1. Effects of acute intraperitoneal administration of sibutramine
(10 mg/kg) or vehicle in male and female rats with all phases of the
oestrous cycle pooled on the inhibitory avoidance (A) and escape (B)
latencies measured by the ETM. The bars represent the
mean � S.E.M. of the latency (in seconds) for leaving the enclosed
(inhibitory avoidance) or the open (escape) arm in 3 consecutive trials
(n = 6–12 animals in each group). *p ≤ 0.05 compared with male/
vehicle in a same trial; & p ≤ 0.05 compared with female/vehicle in a
same trial, ANOVA followed by Duncan’s test.
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female rats in pro-oestrus, oestrus and early dioestrus phases,
but not in late dioestrus. Corroborating previous results [7],
this drug also impaired the inhibitory avoidance acquisition in
the ETM, an anxiolytic-like effect, in male rats. The effects of
sibutramine on anxiety- and panic-related responses were not
influenced by changes in locomotion, whereas no difference in
the distance travelled by both sibutramine and control rats was
observed in the open-field test. Female controls, however, pre-
sented a higher distance travelled, when compared with male
controls (table 1) as previously described [25–29], suggesting
a sex-related difference on exploratory behaviour.
Some studies suggest that hormonal variation occurring

along oestrous cycle, mainly in oestradiol and progesterone
levels, alters the basal behaviour of females, and data are
inconclusive regarding the influence of each hormone on
behaviour [30–32]. Throughout the oestrous cycle, the oestra-
diol level begins to increase at early dioestrus, reaching its
peak during pro-oestrus and returning to baseline at oestrus
before it starts to increase again. At the end of this phase, the
oestradiol level drops reaching its minimum at the beginning
of the late dioestrus. Then, it increases to an intermediate level
during the last third of the late dioestrus. Progesterone secre-
tion starts to increase at the end of oestrus and reaches one of
its two peaks in the early dioestrus. Then, the progesterone
level drops sharply and reaches a low level at the end of the
late dioestrus. At the beginning of the pro-oestrus, the proges-
terone level is the lowest point of the cycle, and then, it rises
to its second peak towards the end of pro-oestrus. During the
oestrus, progesterone reaches an intermediate low level that
rises to ultimately reach its peak during early dioestrus [33].
In the present study, the longer distance travelled by females
was not linked to a particular phase of the oestrous cycle, as
observed in experiment 2 (table 2). Indeed, there were no dif-
ferences on basal behaviours in the EPM (table 3) and ETM
(fig. 2) related to the phases of the oestrous cycle, suggesting,
as previously reported [34–36], that hormonal fluctuations
along the oestrous cycle did not influence these behaviours.
Although such hormonal changes did not modify the

basal behaviours of females, they influenced the effect of

sibutramine on escape response in the ETM (fig. 2B). Our
results corroborate previous studies demonstrating that the
response to anxiolytics varies through the oestrous cycle, so
that the anxiolytic-like effect was less pronounced in dioestrus
when compared with the pro-oestrus phase [37–40]. Interest-
ingly, chronic treatment with desipramine, which presents the
same pharmacodynamics as sibutramine, reduced the burying
behaviour, an anxiolytic-like effect, in pro-oestrus, but not in
dioestrus females [40].
In a similar way as tricyclic antidepressants, sibutramine acts

by blocking the reuptake of noradrenaline and serotonin [4].
The importance of central noradrenergic and serotonergic sys-
tems in the modulation of panic responses has been presented
in the literature [41–45]. Regarding brain areas, studies con-
ducted in freely moving rats have shown an increase in extra-
cellular concentration of both noradrenaline and serotonin in
the frontal cortex and hypothalamus after acute administration
of sibutramine [46–48]. A study investigating the importance
of adrenergic and serotonergic receptors to the hypophagic
effect of sibutramine indicates alpha 1- and beta 1-adrenoceptor
and 5-HT2A and 5-HT2C subtypes of serotonin receptors as
candidates in the mediation of its effect [49]. Interestingly, acti-
vation of 5-HT2A receptors in brain areas associated with
panic responses, such as dorsomedial hypothalamus and dorsal
periaqueductal grey, promotes panicolytic-like effect and has
been linked to the mode of action of antipanic drugs [50,51].
Thus, the panicolytic-like effect of sibutramine might be
involving, at least in part, an increase in serotonin level in
brain areas such as dorsal periaqueductal grey and hypothala-
mus. However, it remains to be investigated which adrenergic
and serotonergic receptors mediate this effect. Beyond the
mechanism by which sibutramine caused a panicolytic-like
effect, the mechanisms by which this drug lacked its effect in
late dioestrus rats are extremely important to be discussed.
As cited before, the late dioestrus phase is characterized by

rising levels of oestradiol and sharp fall in progesterone level
[33]. It is remarkable that, in the literature on both pre-clinical
and clinical studies, an increased sensitivity to panic-, anxiety-
and stress-related stimuli during late dioestrus and late luteal
phase, respectively, was observed [52–58]. Although progester-
one and oestradiol act by both genomic (nuclear receptors) and
non-genomic mechanisms [59,60], such behavioural changes
have been linked to the abrupt fall in progesterone, thus reduc-
ing the potentiation on neuronal response to GABA at GABAA
ionotropic receptors mediated by its metabolite 3a-hydroxy-5a-
pregnane-20-one (allopregnanolone) [61,62]. Interestingly,
either the natural fall during late dioestrus or the withdrawal
from progesterone exogenously administered promotes changes
in the conformation of GABAA receptors subunits, increasing
the expression of a4b1d GABAA receptors in brain areas
linked to the emotional behaviour regulation, such as hippo-
campus, amygdala, and periaqueductal grey [63–66]. Periaqu-
eductal grey has been extensively associated with panic-related
responses and is under inhibitory GABAergic tonic control
[67–69]. In this area, a4b1d GABAA receptors have been pro-
posed to be extrasynaptically located on GABAergic interneu-
rons carrying tonic currents [54]. According to Lovick [54], as

Table 3.
Mean � S.E.M. of the percentage (%) of entries and time in the open
arms (OA) and the number (n) of entries in the enclosed arms (EA) of
the EPM by female rats in pro-oestrus (P), oestrus (E), early dioestrus
(ED) and late dioestrus (LD) 30 min. after intraperitoneal administra-
tion of sibutramine (10 mg/kg) or vehicle (n = 5–12 animals in each
group).

Oestrous
cycle/treatment

n
Animals % Entries OA % Time OA n Entries EA

P/vehicle 8 15.53 � 3.52 22.16 � 5.78 7.87 � 0.47
P/sibutramine 7 16.23 � 2.59 21.14 � 7.11 6.28 � 1.01
E/vehicle 9 23.09 � 3.03 22.66 � 3.53 7.88 � 0.67
E/sibutramine 8 18.50 � 3.82 29.00 � 7.59 7.62 � 0.59
ED/vehicle 12 22.59 � 1.50 27.24 � 3.92 7.33 � 0.54
ED/sibutramine 10 17.25 � 3.10 25.76 � 6.59 7.40 � 0.85
LD/vehicle 5 24.02 � 3.24 35.73 � 7.87 7.80 � 0.86
LD/sibutramine 6 19.91 � 5.46 29.11 � 9.88 8.10 � 1.10

© 2013 Nordic Pharmacological Society. Published by John Wiley & Sons Ltd

4 RALINY O. SANTOS ET AL.



these receptors present a low EC50 for the GABA neurotrans-
mitter, their activation by extracellular levels of GABA during
late dioestrus would modulate a decrease in the level of ongo-
ing inhibitory tone from the GABAergic interneurons. This
reduction in the inhibitory tone would increase the excitability
of the output neurones in the periaqueductal grey resulting in a
more excitable panic circuitry [54].
Interestingly, it has been suggested that 5-HT2A receptors –

which were linked to the hypophagic effect of sibutramine
[49] – mediate anti-aversive effects in the periaqueductal grey
by activating GABAergic interneurons [51,70,71]. In the pres-
ent work, if sibutramine exerted a panicolytic-like effect
through the activation of GABAergic interneurons mediated
by 5-HT2A receptors, the reduced inhibitory GABAergic tone
during late dioestrus would impair its effect on escape
response in the ETM. However, considering that sibutramine
blocks the reuptake of both serotonin and noradrenaline and
the range of receptors that can be activated by these monoam-
ines, future studies are needed to characterize the mechanisms
underlying the lack of effect of this drug administered acutely
in females in late dioestrus.
In the present study, the regimen of administration was cho-

sen based on previous results showing the anxiolytic and pan-
icolytic profile of acute sibutramine in male rats [7]
contrasting with case reports describing panic symptoms
shortly after starting sibutramine treatment in women [17,18].
We found no anxiogenic- or panicogenic-like effect in females
after acute administration. However, chronic sibutramine has
been demonstrated to increase blood pressure and anxiety lev-
els in obese rats [72]. Thus, considering the chronic therapeu-
tic regimen of clinically used sibutramine, the effects of its
chronic administration on panic-related behaviours in female
rats await future investigation.
In conclusion, the present study showed that acute adminis-

tration of sibutramine impaired the escape response in the
ETM, a panicolytic-like effect, in female rats cycling at pro-
oestrus, oestrus and early dioestrus, but not in the late dioes-
trus phase. This drug did not alter neither the exploration in
the EPM nor the inhibitory avoidance in the ETM in females.
Seeing that the majority of pre-clinical studies aiming the
screening of anxiolytic drugs are conducted in male rodents,
data here obtained reinforce the importance of better under-
standing the effects of drugs in females, considering differ-
ences between sex and the hormonal influence of oestrous
cycle phases in this population.
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