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RESUMO 

 

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas e do cigarro é considerado uma das causas 

para o surgimento de doenças devastadoras e dispendiosas atualmente, sendo responsável por 

inúmeros efeitos prejudiciais aos indivíduos e à sociedade. Dentre as áreas de investigação que 

abordam o consumo de álcool, muitas se preocupam em determinar os mecanismos de ação 

desta substância no encéfalo. Apesar de anos de pesquisa, ainda é pouco o conhecimento sobre 

os mecanismos pelos quais o álcool afeta as funções neurológicas e quais seriam as causas 

exatas das deficiências cognitivas e de memória relacionadas ao seu uso. Por outro lado, as 

ações da nicotina já foram bastante estudadas, e o mecanismo de ação melhor estabelecido. No 

entanto, o uso concomitante de álcool e nicotina ainda necessitam de pesquisas mais 

aprofundadas no sentido de se estabelecer como as drogas interagem no sistema nervoso e quais 

as consequências do uso combinado. Uma das principais funções do sistema nervoso é a 

capacidade de aprender e lembrar. Os reflexos condicionados são mudanças comportamentais, 

que podem ser aprendidas a partir de experiências repetidas. Essa aprendizagem pode sofrer 

alterações de acordo com mudanças fisiológicas e neurais, por exemplo, após o uso de 

substâncias psicoativas, como o álcool e nicotina. Devido à complexidade do sistema nervoso 

dos mamíferos e de suas respostas comportamentais variadas, outros modelos animais mais 

simples têm sido propostos, entre eles, o peixe paulistinha, Danio rerio. Neste trabalho, 

utilizamos esta espécie, com o objetivo de testar os efeitos de álcool, nicotina e álcool + nicotina 

no desempenho cognitivo do peixe na tarefa de aprendizagem associativa. Neste sentido, seis 

grupos foram testados: Controle (C00A00, n=13), Álcool 0,5% agudo (Ca00Aa0.5, n=9), Álcool 

0,5% crônico (Ca0.5Aa0.5; n=13), Nicotina 50mg agudo (Ca00An50, n=13), Álcool 0,5% 

crônico + nicotina 50mg agudo (Ca0.5An50, n=15), Álcool 0,5% agudo e Nicotina 50mg agudo 

(Ca00Aa0.5An50 n= 7). Nossos resultados mostram que o peixe paulistinha é capaz de realizar 

tarefas associativas, mesmo sob ação de álcool 0,5% agudo, álcool 0,5% crônico, associação 

álcool crônico + nicotina 50mg agudo, Álcool 0,5% agudo e Nicotina 50mg agudo. No entanto, 

a nicotina (50mg) aguda interferiu negativamente na aprendizagem do animal. Nossos 

resultados sugerem que o peixe paulistinha consegue executar tarefas de aprendizagem 

associativa em labirinto em cruz. Ademais, os grupos expostos ao álcool e que receberam a 

associação do álcool e da nicotina, não tiveram o desempenho afetado com exceção do grupo 

que foi exposto somente a nicotina.  

Palavras-chave: aprendizagem, labirinto em cruz, álcool, nicotina, peixe paulistinha 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRICO DO ÁLCOOL  

A história do álcool e de seu consumo pela humanidade é datada de pelo menos 8.000 

anos atrás. Acredita-se que o surgimento da utilização de bebidas alcoólicas tenha ocorrido de 

maneira acidental, pelo manejo incorreto de grãos que se encontravam em vasos de cerâmica e 

que foram expostos a chuvas (Viala-Artigues & Mechetti, 2003). Em registros datados de 4.000 

a.C., o vinho foi apresentado pela primeira vez em pictogramas egípcios (Lucia, 1963). Esta 

bebida era considerada pelos povos antigos como uma “dádiva dos deuses” (Inaba & Cohen, 

1991). No Egito antigo, ocorreu a produção de cerveja e vinho, que eram utilizados durante 

cerimônias funerárias, rituais religiosos e na medicina (Cherrington, 1930). Entre os povos 

gregos e romanos, o consumo de vinho era excessivo e sua ingestão era realizada em práticas 

que pudessem aumentar a ingestão da bebida, como consumir o álcool de estômago vazio e 

induzir o vômito (Babor, 1986; Viala-Artigues & Mechetti, 2003). Por volta de 2.000 a.C. 

bebidas como a cerveja, por exemplo, já foram recomendadas como tônico para mulheres 

lactantes (Escohotado, 2003). 

Já entre os povos Hebreus, o vinho começou a ser consumido durante a escravidão no 

Egito. Quando esse povo foi libertado por Moisés, por volta de 1.200 a.C., os hebreus, em sua 

nova terra, começaram a plantar as vinhas (Lutz, 1922). A videira é a planta mais citada na 

Bíblia e as passagens bíblicas mostram que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água 

em vinho em Canaã. Existem relatos de que Jesus consumia vinho e consentia o consumo 

moderado da bebida (Hanson, 1995).  

Bebidas como vinho e cerveja tiveram importante destaque na vida de povos do ocidente 

até o século XIX. No Brasil, os índios produziam uma bebida alcoólica da mandioca, chamada 

cauim, cuja fermentação era realizada a partir do caldo extraído da raiz tuberosa, o qual era 

misturado à saliva (Raminelli, 2005). Por volta de 1762, surgiu a fabricação da cachaça e da 
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aguardente no Brasil. A obtenção dessas bebidas destiladas acontece a partir do caldo de cana 

fermentado, conhecido como aguardente de cana, ou o que resta das caldeiras dos engenhos, 

chamado de aguardente de mel ou cachaça (Zeron, 2000). Durante os séculos XVIII e XIX, 

médicos e boticários receitavam drogas para o tratamento de doenças. Bebidas como 

aguardente, vinho e licores entravam na preparação de medicações à base de plantas 

(Figueiredo, 2005). Dentre as propriedades medicinais que eram empregadas para a cachaça, 

podemos citar a prevenção da malária, o tratamento da picada de cobra e sífilis (Fidelis Dias, 

2008). Atualmente, bebidas alcoólicas no Brasil são consumidas por todas as classes sociais e 

em todos os contextos (Andrade et al., 2010).   

O consumo de álcool não parece ser somente feito por nós humanos. Um pequeno 

mamífero arborícola (Ptilocercus lowii) faz a ingestão de álcool por meio do consumo do néctar 

fermentado de flores (Wiens, 2008). Foi observado que elefantes derrubam palmeiras e fazem 

buracos nos troncos para que a seiva seja armazenada neste local e fermente, gerando um 

liquido embriagante (Buhner, 1998).  

Seres humanos podem ter herdado a atração pelo álcool de ancestrais primatas 

frugívoros, que desenvolveram apreciação pelo álcool a partir da acumulação deste em frutas 

maduras (Dudley, 2002; 2004). Dudley (2000) acredita que macacos consomem frutos 

fermentados devido ao valor calórico do etanol que é de 7,1kcal/g e pelo sabor que aparenta ser 

atraente.  

Após a Revolução Industrial, a expansão da produção e do acesso a bebidas alcoólicas 

pelo mundo facilitou o consumo de álcool e, com isso, gerou diversos problemas sociais e 

comportamentais devido ao seu uso excessivo. O álcool  afeta diversas populações em todo o 

mundo, como mostra o relatório da OMS de 2014. Nas Américas, o consumo médio é de 8,4 

litros de álcool puro per capita por ano e, na Europa, esse consumo aumenta para 10,9 litros por 
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ano (WHO, 2014). A estimativa é de que existam dois bilhões de usuários de álcool no mundo 

(WHO, 2011). 

1.2 HISTÓRICO DA NICOTINA 

A América disseminou o tabaco pelo mundo. Este produto foi inicialmente utilizado 

pelos aborígenes americanos em cerimônias religiosas. A planta era usada de diferentes formas: 

como alimento, como infusão de folhas de tabaco e na forma de pó, mas o uso da folha como 

fumo era o mais comum (Nardi, 1985). O fumo fazia parte da vida dos índios da América do 

Sul antes mesmo da chegada dos europeus (Souza Cruz, 2001). A partir do século XVI, o tabaco 

chegou à França (Rosemberg, 2003), através do diplomata Jean Nicot, o qual enviou para a 

rainha francesa algumas folhas de tabaco para curar suas crises de enxaqueca. Logo a rainha 

difundiu o tabaco na corte francesa (Rosemberg, 2002).  

 A utilização e a propagação do tabaco ocorreram de maneira rápida graças aos soldados 

e marinheiros, que fumavam durante as longas viagens (Nardi, 1985). O tabaco brasileiro 

também teve grande influência na disseminação do fumo. No período colonial, por volta de 

1530, mudas e sementes do tabaco foram levadas para a corte em Portugal e foram cultivadas 

no jardim da infanta D. Maria, causando curiosidade na corte, devido a boatos sobre suas 

propriedades curativas. Passou a ser chamado de Erva-Santa ou Erva-das-Índias, e usado para 

o tratamento e para a cura de males como dores de cabeça, de estômago e de úlceras cancerosas 

(Souza Cruz, 2001). O uso do tabaco para uso medicinal foi muito comum, empregado 

principalmente no tratamento de feridas, úlceras, passando a ser considerado uma erva sagrada 

(Dickson, 1954). 

A fabricação de cigarros teve início apenas no final do século XIX, sendo os 

responsáveis por 98% do consumo de tabaco atualmente (Rang & Dale, 2007). A primeira 

ampliação do uso de cigarros ocorreu por volta da Primeira Guerra Mundial, alcançando 

proporção ainda maior após a Segunda Guerra Mundial (Valle et al., 2007). 



12 
 

 O tabagismo está inserido na listagem de classificação internacional de doenças (CID), 

e relaciona-se com enfermidades, como os cânceres de boca e de pulmão, responsáveis por 30 

e 90% das mortes por câncer, respectivamente (OMS, 2003). O câncer de pulmão é o que mais 

mata mulheres nos EUA e, no Brasil, é a segunda causa de morte. A taxa de mortalidade vem 

aumentando ao longo dos anos, entre 1977 e 1999, demonstrando crescimento de 122% e entre 

homens, esse aumento foi de 57% (INCA, 2002). 

No ano de 2013, relatório da OMS sobre a epidemia mundial de tabagismo apresentou 

dados indicativos de que 21% dos adultos em todo o mundo são fumantes, dos quais 950 

milhões são homens e 177 milhões mulheres. Em 2015, a OMS divulgou dados mostrando que 

o continente onde se encontra maior número de fumantes é o Europeu, com 29% da população 

usuária de cigarros, seguido pelo continente Americano, com 18,7%, e pelo Africano com 

12,4%. A estimativa é de que existam 1,3 bilhões de fumantes no mundo (WHO, 2011). A 

droga leva a óbito 6 milhões de pessoas e causa prejuízos econômicos de mais de meio trilhão 

de dólares a cada ano (WHO, 2013). A estimativa é que no Brasil cerca de 200.000 mortes/ano 

ocorram devido ao uso do tabaco (OPAS, 2002). 

 

1.3 EFEITOS FISIOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS DO ÁLCOOL 

O álcool é uma droga psicotrópica presente em inúmeras bebidas à venda por todo o 

mundo. Vários são os efeitos fisiológicos da sua exposição, sendo o Sistema Nervoso Central 

(SNC) o principal alvo. É uma substância com efeito dose-dependente nas funções neurais e 

apresenta resposta caracterizada por uma curva em U invertido, em que exposições a pequenas 

concentrações de etanol causam aumento na atividade do SNC. Porém, o aumento da 

concentração causa efeitos depressores nos indivíduos, como prejuízos na coordenação motora, 

déficits cognitivos, podendo levar até a estados comatosos (White, 2003).  
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O etanol, ao ser ingerido, é absorvido por todo o trato gastrointestinal, atingindo 

principalmente a circulação portal, sendo levado ao fígado e metabolizado pelo sistema de 

desidrogenases (álcool desidrogenase). É convertido inicialmente em acetaldeído (principal 

substância relacionada aos efeitos lesivos do álcool) e, por fim, ácido acético, para que seja 

utilizado como fonte de energia direta ou armazenada (Rang & Dale, 2007). Após o álcool ser 

ingerido e absorvido, ele é transportado pela corrente sanguínea e atinge o cérebro em 20 

minutos (Melo, 2005).  

Depois que atravessa a barreira hematoencefálica, a substância atua sobre diferentes 

sistemas de neurotransmissores, como o GABAérgico, glutamatérgico, opióide, 

serotoninérgico, noradrenérgico e colinérgico (Gilpin & Koob, 2008). Os receptores 

GABAérgicos são uma família de canais de cloreto (Cl-), os quais, ao se ligarem ao GABAA, 

causam influxo desse íon, diminuindo o potencial de ação (Sieghart, 1995). O álcool 

potencializa a ação do GABA nos receptores GABAA por efeito direto ou pela liberação de 

neuromoduladores endógenos como por exemplo, neuroesteróides (Morrow, 1999; Vandoren, 

2000). Além disso, ele inibe os receptores do tipo cainato (KAR), receptores glutamatérgicos 

presentes no hipocampo (Dildy-Mayfield & Harris, 1995). Estes regulam a liberação de GABA 

na região CA1, causando desinibição desta mediada pelo etanol, podendo também estar 

relacionados a efeitos na memória (Carta et al., 2003). 

É observado que o álcool apresenta afinidade por receptores glutamatérgicos. O 

glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do SNC (Curtis, 1974; Bittencourt, 2009). 

Os receptores de dividem-se em quatro famílias: NMDA-r; KA-r; AMPA-r (Traynelis et al., 

2010) e receptores metabotrópicos ligados à proteína G (Anwyl, 1999). A inibição dos 

receptores glutamatérgicos NMDA pelo álcool gera consequências em processos cognitivos, 

como aprendizagem e memória (Chandler,1998).  
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 O uso de álcool também está associado a um aumento da atividade dopaminérgica no 

sistema mesolímbico, com aumento da liberação de dopamina no núcleo acumbens, 

proporcionando a sensação de bem-estar (Gessa, 1985). Isso causa um reforço positivo, 

estimulando, assim, a repetição deste comportamento em frequências crescentes, levando à 

adição (Carlson, 2001). Em relatório, a OMS (2014) revela que a ingestão de álcool por 

indivíduos na faixa etária de 15 anos ou mais é cerca de 6,2 litros. Edwards e Cross (1976) 

propõe que a Síndrome da dependência do álcool está relacionada a fatores biológicos e 

ambientais, que influenciam na maneira como o indivíduo o consome. Diversas doenças surgem 

a partir do seu uso recorrente, como esteatose hepática, hepatite e pancreatite (Mincis et al., 

1995). O álcool é fator de risco para neoplasias, tais como carcinomas do trato aerodigestivo 

alto (esôfago, laringe e faringe), do estômago, de mama, entre outros (Zhao, 2012). Tais efeitos 

podem ser explicados tanto pela ação direta do acetaldeído na reparação do DNA, como 

também pela produção de espécies reativas de oxigênio pelo metabolismo do etanol, os radicais 

livres, gerando alterações nucleares e predispondo à oncogênese (Homann, 2006; Väkeväinen, 

2000; Simonetta, 2006). 

Em humanos, o desenvolvimento da tolerância ao álcool é caracterizado pelo consumo 

a longo prazo e o indivíduo faz o uso de maiores quantidades da substância para proporcionar 

os mesmos efeitos da droga (King et al., 2002), além de contribuir para que o indivíduo se torne 

suscetível ao alcoolismo (Waller et al., 1986). Estudos com modelos animais mostram que a 

tolerância pode causar hipotermia, sedação e anestesia (Samson & Harris, 1992).  

A abstinência ao álcool ocorre quando indivíduos que fazem ingestão alcoólica de forma 

excessiva começam a reduzir o consumo ou quando a bebida é retirada permanentemente. Estes 

podem apresentar sintomas e sinais que caracterizam Síndrome de Abstinência do Álcool 

(SAA) (Laranjeira, 2000). Nesta síndrome ocorre uma hipoatividade GABAérgica, na qual os 

receptores GABAA apresentam função inibitória e que durante a SAA diminuem a atividade 
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inibitória e, com isso, ocorre uma estimulação do SNC (Laranjeira, 2000). O aumento da 

excitabilidade do SNC associado à retirada da exposição do álcool em pacientes cronicamente 

expostos à droga pode aumentar o risco de convulsões, ansiedade, hiperalgesia e insônia 

(Grobin, 1998). Além dos efeitos associados à abstinência, o uso crônico de álcool também está 

relacionado ao desenvolvimento de síndromes demenciais (Oslin & Cary, 2003), tanto pela 

própria ação do etanol, quanto pelos déficits nutricionais associados, como a síndrome de 

Wernicke-Korsakoff, relacionada a déficit de tiamina (vitamina B1) em alcoolistas (Chang, 

1992; Germiniani, 2002; Thomson & Mashal, 2006).  

O álcool apresenta ação dose-dependente, podendo apresentar diferentes respostas 

comportamentais em diferentes concentrações (Tran & Gerlai, 2014). No peixe paulistinha a 

concentração de 0,1% favorece seu desempenho numa tarefa de condicionamento apetitivo com 

reforço alimentar (Chacon & Luchiari, 2014). Concentrações intermediárias de álcool 

aumentaram o comportamento de agressão e diminuíram o medo e a formação de cardume no 

peixe paulistinha (Gerlai et al., 2000). Concentrações elevadas em humanos (acima de 0,25% 

de álcool na corrente sanguínea) causam perda de controle motor, desorientação e sedação, 

indicando a ação depressora da droga (Charness, 1989). Em estudo realizado com 

camundongos, baixas concentrações de álcool proporcionaram efeito de melhora na memória 

de curto e longo prazo, enquanto concentrações altas mostraram prejuízos (Gulick & Gould, 

2007). Camundongos geneticamente modificados, com depleção das subunidades α1 ou β2 do 

receptor GABAA mostraram menor duração no tempo de perda do reflexo de endireitamento 

ao serem expostos ao etanol, confirmando que a sua ação sedativa no sistema nervoso central 

depende do receptor GABBA (Blednov et al., 2003). 
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1.4 EFEITOS FISIOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS DA NICOTINA 

A nicotina é um alcaloide que contêm um anel piridínico e um anel pirrólico (Benowitz, 

1988). Está presente nas folhas do tabaco e pode ser encontrada também em concentrações mais 

baixas em vegetais como berinjela, tomate, batata e pimenta verde, protegendo essas plantas de 

ataques de insetos, já que funciona como um inseticida natural (Doolittle et al., 1995; Hukkanen 

et al., 2005; Gotti et al., 2006). A nicotina é a principal responsável pelo desenvolvimento de 

dependência nos consumidores de cigarros (Nakajima, 2007), esta substância pode ter  ação 

tanto estimulante quanto depressora no sistema nervoso central , dependendo da dose utilizada 

e da frequência do consumo (Henningfield & Keenan, 1993).  

Um único cigarro contém aproximadamente 0,8 g de tabaco e entre 9 e 17 mg de 

nicotina. Destes, cerca de 10% é absorvido, a depender dos hábitos e do tipo de cigarro utilizado 

(Rang & Dale, 2007). A absorção da nicotina ocorre pelos pulmões e por meio da 

vascularização da cavidade oral, chegando ao SNC em cerca de 9s após uso (Rosemberg 1987; 

Benowitz, 1990). A substância apresenta meia-vida de aproximadamente 2 h, grande parte da 

sua metabolização é realizada pelo fígado, pela ação do citocromo P450 (Balbani & Montovani, 

2005). 

Drogas de abuso como a nicotina agem via SNC, causando modificações fisiológicas e 

comportamentais, através da ativação das vias dopaminérgicas do sistema mesocorticolímbico 

do encéfalo (Di Chiara & Imperato, 1988). A nicotina liga-se aos receptores colinérgicos 

nicotínicos, canais iônicos regulados por ligantes (Benowitz, 1988), e tanto ativa quanto 

dessensibiliza esses receptores. Essa ligação acarreta mudanças na conformação estrutural, 

ocorrendo a abertura do canal, ocasionando o influxo de cátions sódio e fluxo de potássio 

(Picciotto et al., 2000) e gerando a estimulação e a liberação de vários neurotransmissores 

incluindo a acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina e glutamato (Levin & Simon, 

1998). Os receptores nicotínicos são divididos em dois subtipos: os muscarinicos e os 
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nicotínicos e suas subunidades divididas em α (α2-α10), β (β2-β4), γ e δ (Gotti & Clementi, 

2004), e estão presentes de forma ampla por todo cérebro, em regiões como hipocampo e córtex. 

No cérebro, as principais subunidades que compõem o receptor nicotínico são α4, α7 e β2 e estes 

estão relacionados com funções neuronais como memória e aprendizagem (Bancroft & Levin, 

2000). Os receptores nicotínicos estão relacionados com algumas doenças do SNC como 

esquizofrenia, autismo, depressão, ansiedade, Alzheimer e doença de Parkinson (Hogg et al., 

2003; Dajas & Wonnacott, 2004; Hogg & Bertrand, 2004).  

A estimulação dos gânglios autônomos e de receptores sensoriais periféricos por baixas 

concentrações de nicotina geram respostas reflexas autônomas no coração e nos pulmões, 

provocando taquicardia, aumento do débito cardíaco e da pressão arterial, sudorese e 

diminuição da motilidade gastrintestinal (Rang & Dale, 2007). Após o consumo de cigarro é 

observado aumento nos níveis de ACTH e de adrenalina (Mendelson et al., 2005). Através da 

ação do ACTH, ocorre a liberação de cortisol e o aumento do estado de alerta do indivíduo após 

o uso do cigarro.  

A nicotina também age na liberação de dopamina no núcleo accumbens. Esse 

neurotransmissor tem efeito em respostas de reforço, o que pode contribuir com o 

desenvolvimento de dependência e adição ocasionada pelo uso do cigarro (Gerasimov et al., 

2000; Balfour, 2004; Benowitz, 2008). A estimulação desse sistema tem associação com efeitos 

de prazer e sensação de bem-estar, o que é observado ser produzido por drogas de abuso, como 

a nicotina (Benowitz, 2008). 

O tabagismo é classificado no Código Internacional de Doenças (CID-10) entre aquelas 

do grupo de transtorno mentais e comportamentais (WHO, 1992). A expectativa de vida de um 

indivíduo que fuma é 25% menor que a de um não fumante (American Thoracic Society, 1996). 

Estudos mostram que a incidência de transtorno como depressão, em fumantes, é três vezes 

maior do que indivíduos não fumantes (Hughes et al., 1986; Glassman et al., 1988, 1990; 
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Kandel et al., 2001; Fergusson et al., 2003). A síndrome de abstinência é observada a partir do 

momento que o indivíduo inicia a redução do consumo em 50 % (West et al., 1984). Pacientes 

que fizeram o uso do cigarro por muitos anos, ao tentar parar de fumar apresentam estado grave 

de depressão e após parar de fazer o uso, essa situação se agrava (Volkow, 2006).  

A nicotina também vem sendo apresentada como alternativa para o tratamento de 

doenças e síndromes,  como a doença de Alzheimer, o déficit cognitivo leve (MCI) , o déficit 

de atenção , a esquizofrenia e a doença de Parkinson (Levin & Rezvani, 2000). A ação da 

nicotina vem sendo investigada em  modelos animais como peixe paulistinha (Danio rerio) 

(Levin & Chen, 2004; Levin et al., 2006; Miller et al., 2013a),  ratos (Levin, 1992; 2002) e em  

humanos (Mcclernon et al., 2003). Entre seus efeitos estão melhora cognitiva e diminuição da 

ansiedade, as quais estão relacionadas à concentração utilizada e ao tipo de consumo (agudo ou 

crônico).  

A administração aguda de nicotina provoca comportamentos ansiolíticos em roedores 

(Elliott et al., 2004). Em administração crônica mostra perda temporária em um comportamento 

impulsivo (Kolokotroni, 2012). Em estudos com animais, a nicotina parece ter efeito dose-

dependente (Levin & Chen, 2004; Levin et al., 2006; Stewart et al., 2015). Em uma tarefa com 

estímulo aversivo realizada com o peixe paulistinha, na qual foram submetidos a concentrações 

baixas de nicotina (50 ou 100 mg/L), os mesmos apresentaram porcentagem mais alta de acertos 

quando comparados ao grupo controle.  Entretanto, em indivíduos que receberam concentrações 

altas (≥ 150 mg/L), o número de escolhas corretas decresceu (Levin & Chen, 2004). O peixe 

paulistinha, quando submetido à administração crônica de nicotina, permanece por mais tempo 

no fundo do aquário, tipo de comportamento que sugere que o animal está em estado de 

ansiedade, semelhante ao que acontece em roedores (Stewart et al., 2015).  
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1.5 ASSOCIAÇÃO ÁLCOOL E NICOTINA 

A associação entre álcool e tabaco é um problema de saúde pública mundial. Cerca de 

7 milhões de pessoas morrem todo ano devido a esta associação (WHO, 2011).  Essas drogas 

apresentam efeitos excitatórios (como sensação de prazer e euforia), atuando como reforçadores 

positivos e sendo potencialmente capazes de causar dependência.  

Estudos mostram que fumantes têm maior propensão ao uso do álcool do que os não 

fumantes (Difranza & Guerrera, 1990; Shiffman, 1995; Britt & Bonci, 2013; Doyon et al., 

2013a, b). O uso simultâneo de drogas é algo comum (Jackson et al., 2008, Martin et al., 2008), 

além disso, em alguns casos, uma substância pode reforçar o efeito da outra (Shoaib et al., 1999) 

ou predispor seu consumo (Doyon et al., 2013; Leao et al., 2015). Tenta-se explicar a associação 

álcool-nicotina de várias maneiras (Cooney et al., 2007). As principais teorias sugerem que essa 

associação ocorra pois são substâncias que atuam de maneira oposta, de modo que uma supri 

os efeitos da outra (Monti et al., 1995). Outra possível explicação decorre do uso concomitante 

de álcool e nicotina por longo período, que levaria ao desenvolvimento do uso combinado 

condicionado (Rohsenow et al., 1997). Esta última hipótese pode esclarecer o motivo pelo qual 

a interrupção do tabagismo é prejudicada pela presença de álcool (Sayette et al., 2005). 

O tabagismo pode aumentar a ingestão alcoólica em humanos (Kouri et al., 2004; 

Barrett et al., 2006; Harrison & Mckee, 2008), assim como em roedores (Olausson et al., 2001; 

Lê et al., 2003, 2010; Alén et al., 2009; Hauser et al., 2012). Ratos aumentam a 

autoadministração de álcool quando estão em uso de implantes subcutâneos, injeções de 

nicotina e tratamento crônico com essa substância (Potthoff et al., 1983; Doyon et al., 2013; 

Leao et al., 2015;). Ratos adultos, expostos à nicotina, aumentam a ingestão de álcool quando 

são submetidos a uma re-exposição à droga (Kemppainen, 2009). Outro estudo mostrou que o 

efeito contrário também ocorre, quando evidenciou um aumento do tabagismo que variava de 

acordo com a quantidade de álcool consumido (Nil et al., 1984).  
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Nesse estudo, utilizamos o peixe paulistinha (Danio rerio) como modelo. Este peixe 

teleósteo de água doce apresenta algumas vantagens em relação a outros modelos animais, 

como fácil reprodução e manutenção (Zon, 1999; Westerfield, 2000), administração das 

substâncias químicas diretamente na água (Goldsmith, 2004) e semelhança de 70% do genoma 

com humanos (Howe et al., 2013), sendo uma alternativa de pesquisa no lugar de outros 

modelos animais como roedores. Além disso, é observado que o peixe paulistinha consegue 

realizar tarefas de aprendizagem e memória (Williams, 2002; Sison & Gerlai, 2010; Chacon & 

Luchiari, 2014). Esses animais apresentam estruturas semelhantes às de humanos, como as 

divisões encefálicas, que são o cérebro anterior, mesencéfalo e rombencéfalo (Panula et al., 

2010). Além de sistemas de neurotransmissores semelhantes, como sistema glutamatérgico 

(Edwards & Michel, 2002); colinérgico (Clemente et al., 2004); dopaminérgico (Boehmler et 

al., 2004); serotoninérgico (Rink & Guo, 2004); histaminérgico (Kaslin & Panula, 2001) e 

gabaérgico (Kim et al., 2004). Apesar do conhecimento da ação do álcool e da nicotina no 

comportamento do peixe paulistinha (Gerlai et al., 2000; Levin & Chen, 2004; Gerlai et al., 

2006; Levin et al., 2007; Miller et al., 2013b; Luchiari et al., 2015), não se tem na literatura os 

efeitos da associação dessas substâncias nesse modelo animal.  

Assim, nós avaliamos os efeitos do álcool (tratamento crônico e agudo), da nicotina 

(tratamento agudo) e a associação das duas drogas na aprendizagem associativa do peixe 

paulistinha em tarefa de labirinto em cruz. 

 

2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral 

Verificar o efeito do álcool e da nicotina, assim como da associação destas 

substâncias, na aprendizagem associativa em peixe paulistinha (Danio rerio). 

2.2 Objetivos específicos  
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- Identificar o intervalo de tempo necessário para que os indivíduos associem o estímulo 

condicionado (placa azul) ao estímulo não condicionado (alimento) e verificar se há 

influência da exposição crônica ao álcool neste intervalo. 

- Avaliar o desempenho dos indivíduos submetidos ao tratamento crônico ou agudo de álcool 

na tarefa de condicionamento associativo. 

- Avaliar o desempenho dos indivíduos na tarefa de condicionamento associativo após 

exposição aguda à nicotina. 

- Avaliar o desempenho do peixe paulistinha na tarefa de condicionamento associativo após 

exposição aguda à associação de álcool e nicotina.  

 

3. Metodologia 

3.1 Procedimentos gerais 

Indivíduos adultos da espécie Danio rerio (Hamilton, 1822) foram adquiridos do 

comércio local (Natal, RN) e transferidos para aquários de estocagem (50 x 40 x 30 cm, 50 L) 

localizados no biotério de peixes ornamentais do Departamento de Fisiologia - UFRN. Cada 

quatro tanques de 50 L formam um sistema de recirculação com água constantemente aerada e 

filtrada através de filtro biológico (tubos de cerâmica colonizados por bactéria), químico 

(carvão ativado), físico (esponjas porosas) e desinfecção com luz UV. A temperatura da água 

foi mantida em 26 ± 2°C e o pH em torno de 7,0. O fotoperíodo utilizado foi de 12C:12E 

(claro:escuro) com início da fase luminosa as 7 h da manhã. Os animais foram alimentados 

diariamente, duas vezes ao dia com ração comercial peletizada (38% proteína e 4% lipídio, 

TetraMin Pet) e artêmia. A fase experimental foi realizada no Laboratório de Peixes 

Ornamentais e os aquários experimentais mantidos nas mesmas condições acima descritas. 

PROTOCOLO CEUA N.º 077/2015 

3.2 Procedimentos experimentais 
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Para os testes, utilizamos um aquário em forma de cruz (Fig.1) (30 x 10 x 10 cm; 

comprimento x largura x altura de cada braço), revestido de papel branco, para minimizar 

possíveis perturbações externas, e posicionado no interior de um tanque maior (70x70cm). A 

parte central do labirinto (10x10 cm), área de conexão dos 4 braços, recebeu um start box móvel 

de acrílico (10x10cm) para a introdução do animal experimental antes do início dos testes. Uma 

placa azul (10x10 cm) conectada a um recipiente destinado ao alimento foram fixados na área 

distal de um dos braços e serviu como estimulo condicionado (EC). O alimento (artêmia adulta) 

foi utilizado como estímulo não condicionado (ENC). O labirinto foi preenchido com 7 litros 

de água a 27°C. Este modelo de labirinto já foi utilizado em outros estudos com peixes e 

validado para testes de aprendizagem ( Sison & Gerlai, 2010; Fernandes et al., 2014). 

 

(a) 

 

(b) 

 

Fig.1. Desenho esquemático do labirinto em cruz. A placa azul representa a pista visual (EC), oferecida junto 

com um pequeno recipiente anexo contendo o alimento (ENC, artêmia). O labirinto foi dividido em 12 áreas, 3 

em cada braço (b). As áreas referenciadas como1, 2, 3 e 4 foram as áreas avaliadas para inferência de 

aprendizagem.  

 

3.3 Exposição às substâncias 

Três dias anteriores ao início da fase experimental, os animais foram transferidos dos 

tanques estoque (biotério) para aquários de 15 L (40x25x20cm) e divididos em grupos de 



23 
 

acordo com o tratamento. Os aquários tinham aeração constante e 50% da água foi trocada 

todos os dias. 

Para os tratamentos com álcool (Álcool Etílico PA 99,9%), utilizamos duas 

concentrações crônicas (0.0% e 0.5%) e duas concentrações agudas (0.0% e 0.5%). Já a 

administração de nicotina (Nicotine Ditartrate Sigma Aldrich N0590200) ocorreu sempre em 

concentração aguda (0 mg/L ou 50 mg/L). As concentrações agudas foram administradas 

apenas no dia de teste final. Para os grupos que receberam tratamento crônico com álcool, a 

concentração desejada foi obtida de forma gradual para evitar mortalidade dos animais, e seguiu 

o protocolo descrito por Tran & Gerlai (2013). Ao longo de 22 dias, os animais ficaram 

constantemente imersos em álcool e a concentração foi aumentada progressivamente: do 1° ao 

4° dia, os peixes foram submetidos à concentração de 0,125% de álcool, do 5° ao 8° dia, 

0,250%, do 9° ao 12° dia, os animais receberam dose de 0,350% e no 13° alcançamos a dose 

crônica final de 0,5% de álcool, mantida até o 22o dia.  

A partir do 23o dia, foi iniciada a fase de prova do teste de aprendizagem, os animais 

foram submetidos à concentração aguda de álcool ou nicotina, e testados quanto à aprendizagem 

(detalhado abaixo). Para a concentração aguda de álcool, os animais foram expostos 

individualmente à droga por 40 min, e para a dose aguda de nicotina, os peixes foram expostos 

à droga por 3 min, em seguida foram colocados no labirinto para teste cognitivo, no dia da 

prova.  

Para nomear cada grupo experimental utilizamos C como abreviação para o tratamento 

crônico, A como abreviação de agudo e os valores equivalentes às concentrações finais de 

álcool (subscrito a) e nicotina (subscrito n) utilizadas. Este delineamento permitiu a formação 

de 6 grupos experimentais, como se segue: C00A00 (n=13), Ca00Aa0.5 (n=9), Ca00An50 

(n=13), Ca00Aa0.5An50 (n=7), Ca0.5Aa0.5 (n=13), Ca0.5An50 (n=13). 
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3.4 Teste de aprendizagem 

 O objetivo do teste foi verificar se o peixe é capaz de associar um estímulo neutro a uma 

recompensa. Para isso, utilizamos uma placa azul (estímulo condicionado) conectada a um 

recipiente com alimento (estímulo não condicionado).  

O experimento foi dividido em três fases: (1) habituação, (2) treinamento e (3) prova. 

Antes de iniciar os testes, os animais foram privados de alimentação por 24 h e se alimentavam 

apenas quando encontravam a recompensa no labirinto. Após cada sessão no labirinto, os 

animais foram transferidos para tanques de 15 L e mantidos até a próxima sessão. 

 A fase de habituação (1) teve duração de cinco dias. Nesta fase, todos os braços do 

labirinto apresentavam a placa (EC) e o recipiente com alimento. Os animais foram introduzidos 

no labirinto em grupos para minimizar o estresse do ambiente novo, com redução gradual do 

número de indivíduos e do tempo de permanência no labirinto ao longo dos dias. No primeiro 

dia de habituação, 10 animais foram inseridos no aquário experimental, no qual permaneceram 

por 1 h; 5 artêmias foram disponibilizadas em cada braço. No segundo dia, foram inseridos 7 

animais com 3 artêmias em cada braço durante 1 hora. No terceiro dia, foram inseridos 5 

animais com 2 artêmias em cada braço durante 30 minutos. No quarto dia, foram inseridos 3 

animais com 1 artêmia em cada braço durante 30 minutos. No quinto dia, apenas 1 animal foi 

inserido no labirinto e recebeu 1 artêmia em cada braço durante 10 minutos. A fase de 

habituação foi idêntica para os seis grupos experimentais. A fase de habituação correspondeu 

aos dias 1 a 5 da alcoolização. 

 Na fase de treinamento, cada animal passou por 20 sessões distribuídas ao longo de 10 

dias (2 sessões por dia; 10 min cada sessão). As sessões diárias ocorriam às 08:00h (primeira 

sessão) e às 15:00h (segunda sessão). Em cada sessão, o total de 20 animais foram treinados 

individualmente. Os 20 animais foram alternados ao longo dos horários durante as sessões ao 

longo dos dias da fase treinamento, fazendo com que cada animal participasse de todos os 
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horários. Nesta fase, somente um dos braços apresentava o EC com apenas 1 artêmia (ENC). 

Cada animal foi individualmente inserido no star box por 1 minuto e, então, liberado para 

exploração do labirinto por 10 minutos. Durante o treinamento, os animais do grupo aleatório 

recebiam o ENC aleatoriamente ao longo das sessões. Ao final de cada sessão, os animais foram 

mantidos em tanques de 500 ml, identificados por números e com contato visual mantido entre 

eles para minimizar o estresse de isolamento.  A fase de treino correspondeu aos dias 6 a 15 da 

alcoolização crônica.  

 Na fase de prova (cada indivíduo foi testado uma única vez), o labirinto apresentava o 

EC em um dos braços, mas sem a presença do alimento ENC e o registro comportamental 

ocorreu durante 10 minutos. O peixe foi inserido no centro do labirinto dentro de uma start box 

móvel de acrílico (10 x 10 cm), na qual permaneceu por 1 minuto até ser liberado para 

exploração. Nesta fase ocorreu a exposição aguda às drogas. 

A área de realização do experimento foi protegida por cortinas e placas brancas para que 

o ambiente exterior não servisse de pista visual e se evitasse possíveis perturbações. Uma 

câmera filmadora digital (Sony Digital Vídeo Câmera Recorder -DCR-SX45) foi posicionada 

a 1,5 m acima do tanque experimental para registro dos comportamentos.  

3.5 Análises comportamentais 

 Os registros comportamentais em vídeo foram analisados através do programa 

ZebTrack, desenvolvido em MatLab. O labirinto foi dividido em 13 áreas; cada braço foi 

dividido em 3 áreas, além do centro do labirinto. As análises do tempo de permanência foram 

feitas nas áreas relacionadas a parte distal de cada braço, totalizando 4 áreas de análise. 

Na fase de treinamento, analisamos a latência para ingestão do alimento. Na fase de 

prova, analisamos o tempo de permanência em cada uma das quatro áreas distais de cada braço 

no labirinto, além da frequência de cruzamentos entre as quatro áreas.  

3.6 Análises estatísticas 
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 Para comparar os parâmetros comportamentais entre as áreas definidas no labirinto em 

cada grupo experimental, utilizamos Anova para medidas repetidas (seguida de teste de Tukey) 

e para análise comparativa entre os grupos experimentais, utilizamos Anova One Way. 

Consideramos o nível de probabilidade em p<0,05 para significância estatística.  

 

5. RESULTADOS 

 Durante a fase de treinamento, o tempo para ingestão do alimento reduziu ao longo das 

sessões, exceto para o grupo Ca00Aa0.5An50 (RM Anova, F=1,65 p=0,168, Fig. 2F). Os grupos 

C00A00, Ca00Aa0.5 e Ca0.5An50 apresentaram queda significativa do tempo para ingestão a 

partir da 9a sessão (RM Anova, F=6,87 p<0,001, Fig. 2A; F=6,36 p<0,001, Fig. 2B; F=3,537 

p= 0,008, Fig. 2E). Para o grupo Ca00An50, essa diferença foi percebida a partir da 5° sessão 

(RM Anova, F= 13,371  p<0,001, Fig. 2C). No grupo Ca0.5Aa0.5 isso só ocorreu a partir da 13° 

sessão (RM Anova, F=4,441 p= 0,002, Fig. 2D).  

No dia da prova (após 20 sessões de treino), avaliamos o tempo de permanência e a 

frequência de entrada nas áreas do labirinto. Com exceção do grupo que recebeu a concentração 

de nicotina aguda (Ca00An50), os demais permaneceram mais tempo na área em que o estímulo 

estava presente (RM Anova, Ca00Aa00 F= 10,151 p<0,001, Fig. 3A; Ca00Aa0.5 F=10,115 

p<0,001, Fig. 3B; Ca00An50 F=1,252 p=0,305, Fig. 3C; Ca0.5Aa0.5 F=15,965 p<0,001, Fig. 

3D; Ca0.5An50 F=50,187 p<0,001, Fig. 3E; Ca00Aa0.5An50 F=10,314 p<0,001, Fig. 3F). A 

comparação entre os grupos (Fig.4), considerando apenas a área com o estímulo condicionado, 

não identificou diferença significativa no tempo de permanência (Anova one way, F=1,595 p= 

0,175).  
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Figura 2. Tempo para ingestão de alimento (ENC) durante a fase de treinamento. Os animais passaram por 20 

sessões de 10 min de treinamentos (ao longo de 10 dias) em tarefa de aprendizagem associativa em labirinto em 

cruz. As barras indicam a média ± epm do tempo que os animais levam para ingestão a cada 4 sessões de 

treinamento. Os tratamentos experimentais estão mostrados no eixo x: a letra C representa tratamento crônico com 

álcool (Ca) e o valor que se segue indica a concentração da exposição usada (00% e 0,5%), a letra A representa o 

tratamento agudo com álcool (Aa) ou nicotina (An) e o valor que se segue indica a concentração da exposição 

usada (00% e 0,5% de álcool e 50mg/L de nicotina). (A) grupo controle Ca00Aa00 (n=13), (B) Ca00Aa0.5 (n=9), 

(C) Ca00An50 (n=13), (D) Ca0.5Aa0.5 (n=13), (E) Ca0.5An50 (n=13), (F) Ca00 Aa0.5+An50 (n=7). Letras diferentes 

indicam significância estatística entre as sessões de treinamento (RM Anova p <0,05). 
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Figura 3. Tempo de permanência nas áreas distais (ponta do braço do labirinto de 4 braços) durante a fase de 

prova do teste de aprendizagem associativa. Os animais receberam o estimulo condicionado (placa azul) e 

estimulo não condicionado (alimento) em braços aleatórios durante a fase de treinamento e no dia da prova 

apenas o estimulo condicionado foi apresentado. A área 1, indica a região do braço que a pista visual estava 

localizada. A área 2, 3 e 4 são as outras regiões distais dos braços. A linha pontilhada representa randomicidade 

(600s/13áreas=46s). Os tratamentos experimentais estão mostrados no eixo x: a letra C representa tratamento 

crônico com álcool (Ca) e o valor que se segue indica a concentração da exposição usada (00% e 0,5%), a 

letra A representa o tratamento agudo com álcool (Aa) ou nicotina (An) e o valor que se segue indica a 

concentração da exposição usada (00% e 0,5% de álcool e 50mg/L de nicotina).  (A) C00A00 (n=13), (B) 

Ca00Aa0.5 (n=9), (C) Ca00An50 (n=13), (D) Ca0.5Aa0.5 (n=13), (E) Ca0.5An50 (n=13), (F) Ca00 Aa0.5 An50 

(n=7). * indica diferença estatística (RM Anova p <0,05). 
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Figura 4. Tempo de permanência dos grupos experimentais na área com o estímulo condicionado no labirinto em 

cruz durante a fase de prova do teste de aprendizagem associativa. Os animais receberam o estimulo condicionado 

(placa azul) e estimulo não condicionado (alimento) em braços aleatórios durante a fase de treinamento no 

labirinto, e no dia da prova apenas o estimulo condicionado foi apresentado. Os tratamentos experimentais estão 

mostrados no eixo x: a letra C representa tratamento crônico com álcool (Ca) e o valor que se segue indica a 

concentração da exposição usada (00% e 0,5%), a letra A representa o tratamento agudo com álcool (Aa) ou 

nicotina (An) e o valor que se segue indica a concentração da exposição usada (00% e 0,5% de álcool e 50mg/L 

de nicotina). Não houve diferença significativa entre os grupos (Anova One Way  p= 0,175). 

 

Quanto à frequência de entrada nas áreas do labirinto, os animais submetidos à 

concentração aguda de nicotina não apresentaram diferença significativa (RM Anova, F= 2,085, 

p=.0, 119, Fig.5C), já os demais grupos visitaram mais vezes a área em que o estímulo estava 

presente (RM ANOVA F=2,894 p=0,048, Fig. 5A; Ca00Aa0.5 F=3,178 p=0,042, Fig. 5B; 

Ca0.5Aa0.5 F=9,997 p<0,001, Fig. 5D; Ca0.5An50 F=21,721 p<0,001, Fig. 5E; 

Ca0.5Aa0.5An50 F=7,07 p=0,002, Fig. 5F). A frequência de visitação da área do estimulo 

condicionado (placa azul) não diferiu entre os grupos experimentais (fig. 6) (Anova One Way, 

F=1,749 p=0,137). 
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Figura 5. Frequência de entrada nas áreas distais de cada braço do labirinto em cruz durante a fase de prova do 

teste de aprendizagem associativa. A área 1 indica a região do braço que a pista visual estava localizada no dia 

da prova final e as áreas 2, 3 e 4 são as outras regiões distais dos braços do labirinto em cruz. Os tratamentos 

experimentais estão mostrados no eixo x: a letra C representa tratamento crônico com álcool (Ca) e o valor que 

se segue indica a concentração da exposição usada (00% e 0,5%), a letra A representa o tratamento agudo com 

álcool (Aa) ou nicotina (An) e o valor que se segue indica a concentração da exposição usada (00% e 0,5% de 

álcool e 50mg/L de nicotina).(A) Ca00Aa00 (n=13), (B) Ca00Aa0.5 (n=9), (C) Ca00An50 (n=13), (D) Ca0.5Aa0.5 

(n=13), (E) Ca0.5An50 (n=13), (F) Ca00 Aa0.5 An50 (n=7). As letras diferentes indicam diferença estatística (RM 

Anova p <0,05).  
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Figura 6. Frequência de entrada na área com o estimulo. Os tratamentos experimentais estão mostrados no 

eixo x: a letra C representa tratamento crônico com álcool (Ca) e o valor que se segue indica a concentração 

da exposição usada (00% e 0,5%), a letra A representa o tratamento agudo com álcool (Aa) ou nicotina (An) 

e o valor que se segue indica a concentração da exposição usada (00% e 0,5% de álcool e 50mg/L de nicotina): 

Ca00Aa00 (n=13), Ca00Aa0.50 (n=9), Ca00An50 (n=13), Ca0.5Aa0.5 (n=13), Ca0.5An50 (n=13), Ca00 

Aa0.5An50 (n=7). Não houve diferença significativa entre os grupos (Anova One Way F= 17,49 p=0,137). 

 

6. DISCUSSÃO 

Neste estudo, nós observamos que o peixe paulistinha apresenta aprendizagem 

associativa, e que o uso de álcool nas concentrações aguda ou crônica, bem como a associação 

álcool-nicotina não interferem na evocação de memória associativa dos animais. Ademais, 

observamos que o uso agudo da concentração de nicotina impede a memória. 

Nossos resultados para o grupo controle corroboram estudos já realizados com o mesmo 

protocolo experimental utilizando aprendizagem associativa (Al-Imari & Gerlai, 2008; 

Braubach et al., 2009; Sison & Gerlai, 2010; Karnik & Gerlai, 2012, Fernandes et al., 2015). 

Esse tipo de aprendizagem pode ser adquirida a partir da percepção e integração de sinais 

egocêntricos e alocêntricos para aquisição de diferentes recursos. O peixe paulistinha é capaz 
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de utilizar pistas visuais do ambiente para se orientar em tarefas de aprendizagem. Como já 

relatado na literatura, peixes são capazes de recordar a posição de diferentes áreas de 

alimentação distribuídas em uma arena (Pitcher, 1982) e localizar a posição anterior de um 

refúgio após sua remoção (de Perera & Guilford, 2008). Todos estes estudos, somados aos 

nossos resultados para o grupo controle, indicam que peixes apresentam capacidade cognitiva 

para aprendizagem associativa.  

Durante as sessões de treinamento, os animais reduziram o tempo para ingestão do 

alimento, com exceção do grupo Ca00Aa0.5An50 (fig. 2). Todos os animais sob tratamento 

crônico zero (Ca00) não foram expostos a nenhum tipo de substância durante a fase de 

treinamento. Entretanto, os animais do grupo Ca00Aa0.5An50, não mostraram redução 

significativa no tempo para ingestão de alimento durante os treinos (fig. 2F). Quanto a esse 

grupo, não foi possível tirar maiores conclusões sobre sua resposta. Por outro lado, os grupos 

que receberam tratamento crônico com álcool (Ca0.5), mesmo sob influência da droga, 

mostraram redução no tempo para ingestão ao longo das sessões de treinamento (fig.2D). É 

sabido que o uso continuado de álcool pode levar ao desenvolvimento de tolerância à 

substância, e assim, os animais apresentam comportamento comparável ao grupo controle (Tran 

& Gerlai, 2013; Luchiari et al., 2015). O peixe paulistinha quando exposto à uso crônico de 

álcool a partir de 2 semanas pode desenvolver tolerância a droga, o que é demonstrado pelo 

comportamento de formação de cardume aparentemente normal após sucessivas exposições à 

droga (Dlugos & Rabin, 2003; Damodaran et al., 2006; Gerlai et al., 2009), e em nosso estudo 

os animais foram expostos à 38 dias sucessivos de exposição ao álcool (22 dias de pré-

exposição ao álcool mais 16 dias de período experimental). Sugere-se que a tolerância é uma 

adaptação pelos mecanismos do sistema nervoso central mais do que mudanças na excreção ou 

metabolismo do álcool pelos organismos (Tran & Gerlai, 2013a).  
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Nossos dados corroboram com um trabalho realizado em ratos, no qual a 

administração crônica de álcool gera tolerância (Boulouard et al., 2002). A tolerância ao álcool 

no peixe paulistinha já foi descrita, e acredita-se que à medida que se prolonga a exposição ao 

álcool, ocorra a redução da liberação de neurotransmissores como dopamina, serotonina, 

glutamato e GABA (Gerlai et al., 2009; Tran & Gerlai, 2013;Chatterjee et al., 2014). Estudos 

que usaram concentrações baixas a moderadas de álcool para exposição crônica também 

encontraram adaptação comportamental (Gerlai et al., 2006, 2009; Tran & Gerlai, 2013b). 

O tempo de permanência dos animais na área relacionada ao ENC durante a fase de 

prova, na qual apenas o EC estava presente, mostrou que à exceção do grupo Ca00An50 (fig.3C), 

todos os outros grupos permaneceram por mais tempo no local onde havia o EC. Embora a 

nicotina seja conhecida por favorecer o desempenho cognitivo (Levin & Chen, 2004; Levin et 

al., 2006), o grupo Ca00An50 não apresentou aprendizagem associativa durante a fase de prova. 

Embora não tenhamos dados relativos aos padrões locomotores em nosso estudo, é possível que 

a nicotina tenha afetado a locomoção desses animais, resultado consistente com o estudo de 

Gerlai & Miller (2013), em que concentrações acima de 12 mg/L de nicotina provocam 

prejuízos motores nos animais, como letargia, espasmos, nados em círculos e, em alguns casos, 

morte. Levin (2006) avalia o efeito de diferentes concentrações de nicotina (50, 100 e 200 mg) 

em tarefa de discriminação espacial, na qual o peixe paulistinha mostra melhora no desempenho 

no intervalo entre 20 e 40 min após a exposição a 100 mg/L de nicotina. Nossos animais 

realizavam a tarefa logo após a exposição de nicotina. Esse intervalo de tempo entre exposição 

à droga e a realização da tarefa, talvez tenha interferido nos efeitos da nicotina para o 

desempenho do animal em nosso experimento. 

 Por outro lado, os animais sob ação de concentração aguda de 0,5 mg/L de álcool na 

fase de prova mostraram aprendizagem da tarefa associativa. Alguns estudos utilizando essa 

mesma concentração apresentam resultados relacionados com um possível efeito ansiolítico e 
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excitatório do álcool em testes comportamentais em animais, como diminuição da evitação do 

predador no paradigma de modelo predador em Gerlai et al. (2006) e aumento da atividade 

locomotora no teste de habituação em ambiente novo (Gerlai et al., 2000).   A concentração 

utilizada em nosso trabalho não foi capaz de alterar a resposta do animal ao realizar a tarefa, 

conseguindo recordar do local onde a recompensa estava presente. Sugerimos que a partir do 

momento em que a memória está consolidada, as ações do álcool se tornam menos prejudiciais, 

permitindo a realização da tarefa. 

O grupo Ca0.5An50 conseguiu associar o local da pista em que a recompensa 

costumava ser exposta no dia de prova (Fig. 3E), e durante as sessões de treino, esse grupo 

apresentou uma diminuição progressiva no tempo de ingestão, apesar de um pequeno aumento 

deste tempo na última sessão (17º a 20º sessão, Fig. 2E). Este último, pode ter sido devido a 

alguma perturbação no ambiente externo nas quatro últimas sessões, pois o grupo Ca0.5Aa0.5 

teve o tempo de ingestão diminuído progressivamente (Fig. 2D). Portanto, podemos concluir 

que a associação de álcool crônico com nicotina aguda não atrapalhou a aprendizagem, já que 

o resultado foi semelhante ao grupo controle (Fig. 2 e 3A). É possível que o uso de álcool 

crônico tenha compensado o efeito agudo da nicotina no dia da prova. Estudos em humanos 

mostram que ao fazer uso do tabaco e em seguida ingerir o álcool, a nicotina minimiza os efeitos 

depressores do álcool já que é uma droga estimulante, agindo de maneira a compensar os efeitos 

do álcool (Zacny, 1990; Perkins, 1997).  

Com relação à frequência de cruzamento na fase de prova (figura 5), todos os grupos, 

com exceção do grupo Ca00An50, apresentaram maior frequência de cruzamento para o braço 

onde o estimulo estava presente, mostrando que esses animais procuraram explorar mais essa 

área onde o EC estava disponível. A comparação entre a frequência de entrada na área do 

estímulo entre os grupos (Fig. 6) reforça o resultado de que todos os grupos aprenderam a 

associar a recompensa ao estímulo. Essa medição visa verificar a motivação em explorar e a 
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buscar a recompensa alimentar. Mostrando que nossos animais não deixaram de explorar o 

labirinto e aprendendo a associar a tarefa.  

Estudos sobre a ação de drogas em processos cognitivos são de extrema importância 

para compreender como essas substâncias agem na neurofisiologia e no comportamento dos 

indivíduos, podendo auxiliar nas funções cognitivas, como aprendizagem e memória, além de 

verificar o efeito do desenvolvimento cognitivo. Esses animais são de fato, um modelo de 

grande importância para tentar responder questionamentos de diferentes processos cognitivos. 

Nosso estudo apresenta algumas falhas como interferências externas no ambiente de 

experimentação que podem ter afetado ao longo do processo de aprendizagem desses animais. 

Contudo, concluímos que o peixe paulistinha é capaz de realizar tarefas associativas. As 

substâncias utilizadas e suas respectivas concentrações não interferiram no desempenho do 

animal. Estudos mais aprofundados para tentar compreender o efeito da nicotina na 

aprendizagem do peixe paulistinha devem ser melhores investigados, bem como a associação 

entre álcool e nicotina. Nosso estudo contribui para abertura de novos estudos sobre a 

associação dessas substâncias no modelo utilizado e contribui para uma melhor compreensão 

do efeito dessas substâncias na aprendizagem do peixe paulistinha. 

 

CONCLUSÃO  

No presente estudo confirmamos que o peixe paulistinha consegue realizar tarefas de 

aprendizagem associativa em labirinto em cruz. Vimos que os grupos expostos ao álcool e com 

a associação álcool e nicotina não tiveram o desempenho prejudicado. Entretanto, o grupo com 

administração aguda de nicotina não foi capaz de evocar memória associativa. Ademais, 

pesquisas mais aprofundadas sobre essas substâncias e sua associação é de extrema importância 

para melhor compreender suas ações e efeitos em modelos animais como peixe paulistinha.  
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