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RESUMO 

Indivíduos dependentes de etanol que diminuem ou interrompem a sua utilização 

podem apresentar a Síndrome de Abstinência do Álcool, caracterizada por sinais e 

sintomas desagradáveis que favorecem a recaída, dentre eles, a ansiedade. Por ser 

uma droga psicotrópica, o etanol é capaz de promover mudanças comportamentais 

e neurofisiológicas, atuando sobre diversos sistemas de neurotransmissão, dentre 

outros o sistema serotonérgico, que vem sendo diretamente relacionado aos estados 

aversivos, como é o caso da ansiedade. O presente estudo teve por objetivo 

investigar a participação do receptor de serotonina do tipo 7 (5-HT7) da substância 

cinzenta periaquedutal dorsal (DPAG) na ansiedade experimental basal e naquela 

gerada pela retirada de etanol. Para isso, ratos Wistar com 75-100 dias foram 

submetidos a dois experimentos. No primeiro, os animais receberam as doses de 

2,5; 5,0 e 10 nmoles do antagonista de receptor 5-HT7 SB269970(SB) ou veículo 

intra-DPAG e, dez minutos após, foram expostos ao labirinto em cruz elevado (LCE). 

No dia seguinte, os animais foram submetidos aos mesmos tratamentos e testados 

no campo aberto (CA). No segundo experimento, os animais receberam 

concentrações crescentes (2%, 4%, 6%) de etanol como única fonte de dieta líquida 

ou água (grupo controle), ambos com acesso livre à ração. Setenta e duas e noventa 

e seis horas após a retirada do etanol, os animais receberam SB (2,5 e 5,0 nmoles) 

intra-DPAG dez minutos anteriores ao teste no LCE e no CA, respectivamente. No 

experimento 1, a dose do antagonista de 10 nmoles foi capaz de reverter a 

ansiedade gerada pela exposição ao LCE. No experimento 2, as doses ineficazes no 

LCE de SB (2,5 e 5,0 nmoles) não foram capazes de reverter a ansiedade gerada 

pela retirada de etanol no LCE, embora a dose de 2,5 nmoles de SB tenha revertido 

o seu efeito hipolocomotor neste teste. Esses resultados sugerem que o receptor 5-

HT7 participa modulando a ansiedade experimental basal de ratos, mas não a 

ansiedade gerada pela retirada do etanol na DPAG. 

Palavras-chave: Etanol, abstinência, ansiedade, labirinto em cruz elevado, 

serotonina, 5-HT7, SB269970. 

 

 

 



11 
 

ABSTRACT 

Ethanol-dependent individuals who reduce or discontinue its use may present 

Alcohol Withdrawal Syndrome, which is characterized by unpleasant signs and 

symptoms, such as anxiety, that may trigger relapses. Ethanol, a psychotropic drug, 

is able to promote behavioral and neurophysiological changes, acting on different 

neurotransmitter systems, including the serotonergic, which has also been directly 

associated with aversive states, including anxiety. This study aimed to investigate the 

participation of type 7 serotonin receptor (5-HT7) of the dorsal periaqueductal gray 

(DPAG) on basal experimental anxiety and that caused by ethanol withdrawal. For 

this, 75-100 days old Wistar rats were subjected to two experiments. On the first one, 

animals underwent stereotactic surgery for implantation of guide cannulas used for 

administration of the drug directly into the DPAG. After seven days, the animals 

received doses of 2.5; 5 and 10 nmols of type 7 receptor antagonist SB269970 (SB) 

or vehicle intra-DPAG and, ten minutes after, they were exposed to elevated plus 

maze (EPM). In the following day, the animals were submitted to the same treatment 

and tested in the open field (OF). In the second experiment, animals received 

increasing concentrations (2%, 4%, 6%) of ethanol as the only source of liquid diet or 

water (control group), both with free access to chow. Seventy two hours and ninety 

six hours after the ethanol withdrawal, animals received SB (2.5 and 5.0 nmols) intra-

DPAG ten minutes before the test in the LCE and OF, respectively. In experiment 1, 

the dose of antagonist 10 nmols was able of reversing the anxiety generated by 

EPM. In the experiment 2, ineffective SB doses on the LCE (2.5 and 5.0 nmol) were 

not able to reverse the anxiety caused by the ethanol withdrawal in the EPM, 

although the dose of 2.5 nmols of SB has reversed its hipolocomotor effect in this 

test. This result suggests that the 5-HT7 receptor is involved in the modulation of the 

basal experimental anxiety in rats, but not in the anxiety caused by ethanol 

withdrawal in the DPAG. 

Keywords: Ethanol, withdrawal, anxiety, elevated plus maze, serotonin, 5-HT7, 

SB269970. 

 

 

 



12 
 

1. O ETANOL E SUA PROBLEMÁTICA 

O consumo de drogas pela humanidade não é um fato recente: o etanol, 

uma droga que pode ser utilizada de forma recreativa, tem os seus primeiros 

registros de uso há 6.000 anos (CEBRID, 2014), talvez devido a sua fácil 

obtenção a partir da fermentação de vários açucares. Dentre as drogas de 

abuso existentes na atualidade, o etanol é uma das mais frequentemente 

utilizadas; por ser lícita na maioria dos países, alcança um grande número de 

pessoas em todo o planeta. A prevalência anual do uso mundial de álcool 

chega a ser oito vezes maior que a do abuso de drogas ilícitas, chegando a 

42% da população mundial (World Health Organization, 2004; World Health 

Organization, 2011). 

Seu consumo indiscriminado pode impactar diversos setores da 

sociedade, dentre eles os serviços de saúde, visto que o abuso de etanol pode 

levar a mais de sessenta tipos de doenças ou agravos diversos, incluindo altas 

taxas de mortalidade (aproximadamente 2,5 milhões de pessoas perdem a vida 

todo ano devido ao abuso do etanol). Também causa impactos nos serviços 

judiciários e criminais, e está diretamente relacionado com problemas sociais 

(Rehm, et al., 2003; World Health Organization, 2007; Laranjeira, 2007; Gallasi, 

et al; 2008).  

Existem dois tipos de transtornos mentais resultantes do uso 

indiscriminado do etanol segundo o Manual Diagnóstico Estatístico de 

Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

DSM-IV-RT, 2000), da Associação Americana de Psiquiatria (APA), o abuso e 

a dependência.  Na sua versão atualizada, o DSM-V de 2013, não existe tal 

distinção, e ambos diagnósticos de abuso e dependência constituem os 

“transtornos relacionados ao uso de álcool”, com classificação de gravidade em 

três níveis (leve, moderada e grave). Apesar disso, a versão anterior do 

manual, DSM-IV, permanece como referência e ainda é amplamente utilizada. 

As principais mudanças da nova edição foram, além da união dos diagnósticos 

de abuso e dependência em um único transtorno, a exclusão do critério de 

“problemas legais recorrentes relacionados ao uso da substância”, 

anteriormente utilizado para o diagnóstico de abuso, e a inclusão do critério de 

fissura (“craving”), que é o forte desejo ou urgência em consumir a substância 
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(CISA, 2014). Essas mudanças são demonstradas no quadro comparativo 

abaixo. 
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Quadro 1: Comparação dos critérios diagnósticos: DMS-IV e DSM-5 (CISA, 2014) 
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Independente dessas diferenças no material utilizado para diagnóstico 

de transtornos mentais pelo uso de etanol, ambos destacam a abstinência 

como um dos fatores participantes dessa patologia. A abstinência ocorre 

quando indivíduos dependentes interrompem, total ou parcialmente, a 

utilização do etanol. Como resultado, pode ocorrer a Síndrome de Abstinência 

do Álcool – SAA, que é caracterizada por sinais e sintomas desagradáveis que 

podem atuar favorecendo a recaída, ou seja, a volta do consumo da substância 

(Laranjeira et al., 2000). Tremores, insônia, náuseas, inquietação e ansiedade 

surgem aproximadamente 6 horas após a interrupção do uso. Com o passar 

das horas ocorre uma progressão na severidade dos sintomas, com o 

surgimento de sudorese profunda, febre baixa, alucinações e taquipnéia, que 

podem evoluir para convulsão. Em casos extremos, essas crises convulsivas 

podem ser fatais. Se o paciente não for tratado adequadamente o quadro de 

delirium tremens pode ocorrer. Apesar de atingir menos de 5% da população 

em abstinência, ele é responsável por grande morbidade e mortalidade 

associadas à SAA (Trevisan et al., 1998; Laranjeira et al., 2000, Maciel; Kerr-

Corrêa, 2004). 

O transtorno relacionado ao uso do etanol é uma condição crônica e 

multifatorial, ou seja, no seu processo de ocorrência diversos fatores irão 

influenciar. Apesar disso, historicamente, a manutenção do seu uso vem sendo 

atribuída aos sinais físicos da síndrome de abstinência. Porém, atualmente se 

sabe que componentes emocionais negativos, como queda no humor, elevada 

ansiedade e atenuação na habilidade de experimentar prazeres reforçadores 

naturais, também estão envolvidos na manutenção desse ciclo abuso-

abstinência, sendo correlacionados com recaídas após períodos prolongados 

de retirada (Zhang et al., 2007; Heilig et al., 2010). Por exemplo, um estudo 

mostra que indivíduos dependentes relataram como a razão mais comum de 

recaídas esses estados emocionais negativos, da retirada do etanol (Annis et 

al., 1998). Ainda, esses estados emocionais apresentam 3 vezes mais chances 

de resultar em recaídas quando comparados com os sinais de abstinência 

física (Hershon, 1977 apud Zhang et al., 2007). A ansiedade, em particular, é 

uma característica central da abstinência alcoólica (Becker, 2008). 
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Por causa da capacidade de atingir diferentes locais em todo o globo 

terrestre e diversas classes sociais, o potencial prejudicial do etanol é ilimitado, 

e um entendimento mais aprofundado sobre essa substância é necessário. 

Para isso diversos estudos visam entender a sua ação aguda e crônica no 

organismo, assim como os transtornos e doenças resultantes da sua utilização 

e da sua retirada. 

 

1.2. FARMACOLOGIA DO ETANOL 

O etanol, comumente chamado de álcool etílico, é um solvente orgânico 

constituído por uma molécula extremamente simples de dois carbonos e uma 

função alcoólica (CH3CH2OH). Apresenta baixo peso molecular (46,06844 

g/mol) e tem a capacidade de atingir todas as partes do corpo por causa do seu 

caráter hidrofílico e lipofílico, atuando em diferentes tecidos, e 

consequentemente,  afetando funções vitais (Lieber, 1997). 

Quando ingerido, o etanol é rapidamente absorvido por difusão no 

estômago (20%) e no intestino (80%) e irá atingir sua concentração plasmática 

máxima entre 30 e 90 minutos. O seu metabolismo pode variar 

consideravelmente entre indivíduos e entre diferentes etnias (Ramchandani et 

al., 2001). Aproximadamente 2 a 10% são expelidos sem sofrer transformações 

pela respiração, pelo suor ou pela urina e aproximadamente 90% do etanol irá 

sofrer biotransformação no fígado. Inicialmente ele é oxidado gerando 

acetaldeído, um composto reativo e tóxico que pode promover hepatotoxidade; 

isso ocorre pela ação da enzima álcool desidrogenase e pelas enzimas do 

sistema microssômico P450. Em seguida, há uma nova metabolização e todo 

acetaldeído é convertido em acetato pela enzima aldeído desidrogenase 

(Goodman; Gilman, 2010). 

Por ser uma droga psicotrópica, ou seja, uma droga que age no sistema 

nervoso central (SNC), o etanol é capaz de promover mudanças 

comportamentais, gerando, inicialmente, excitação comportamental, seguida de 

uma inibição comportamental. Afeta também as funções emocionais, sensorial, 

de memória e aprendizagem e a coordenação motora. Uma grande ingestão 

aguda dessa droga pode levar ao coma e a morte (Dubowski, 1985). Para 
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tanto, o etanol atua sobre diversos sistemas de neurotransmissão em 

diferentes áreas encefálicas (Rang; Dale, 2001), tanto no consumo agudo, 

quanto no crônico, e sua ação resulta na diminuição da atividade de neurônios 

do SNC e, por isso, é classificado como droga depressora (Mukherjee, 2013).  

Estudos moleculares e farmacológicos demonstram que o etanol tem 

alguns alvos primários (Vengeliene et al., 2008). Os dois principais sistemas de 

neurotransmissores atingidos pelo etanol são os sistemas do ligante endógeno 

ácido gama-aminobutírico (GABA), o sistema GABAérgico, maior sistema de 

neurotansmissão inibitório, que é favorecido com a utilização da substância, e o 

glutamatérgico, maior sistema de neurotransmissão excitatório do SNC, que é 

inibido pela mesma (Gass; Olive, 2008; Lobo; Harris, 2008).  

A ação do etanol no sistema GABAérgico se dá, principalmente, pela 

modulação de receptores ionotrópicos do tipo GABAA. Quando ativados, esses 

receptores permitem o influxo de cloreto (Cl-) gerando uma hiperpolarização 

celular, o que produz um potencial pós-sináptico inibitório. O etanol favorece 

um maior influxo de Cl-, potencializando a atuação do neurotransmissor 

endógeno GABA nesses canais e favorecendo a inibição celular (Lobo; Harris, 

2008; Golan et al, 2009). Já no sistema glutamatérgico essa substância atua 

sobre os receptores ionotrópicos NMDA (N-metil-D-aspartato) e AMPA (alfa-

amino-3-hydroxi-5-metilisoxazole-4-propionic acid) sendo os do primeiro tipo 

inibidos por concentrações mais baixas de etanol do que as necessárias para 

afetar os do segundo tipo (Rang; Dale, 2011). Essa ação do etanol nesses dois 

sistemas causa uma perda da homeostase no funcionamento encefálico. Com 

a continuação do uso da substância, o organismo tenta restaurar o equilíbrio 

diminuindo a neurotransmissão inibitória e aumentando a neurotransmissão 

excitatória. Atualmente sabe-se que a utilização prolongada de etanol resulta 

numa diminuição funcional dos receptores GABAA, provavelmente pela 

diminuição no número desses receptores ou por uma alteração das 

subunidades que o compõem, o que resulta em uma sensibilidade menor ao 

ligante endógeno GABA (Vengeliene et al., 2008). Com relação à 

neurotransmissão glutamatérgica, o consumo crônico de etanol parece gerar 

uma adaptação dos receptores desse sistema, aumentando a atividade 

excitatória. Após exposição crônica há um aumento na expressão de 
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receptores NMDA e alguns sintomas comuns da abstinência vêm sendo 

relacionados a esse fator (Vengeliene et al., 2008; McCool et al., 2010).  

Além de seus efeitos sobre os receptores de GABA e glutamato, o etanol 

também atua em receptores de glicina, de serotonina, de acetilcolina 

(nicotínico) (Xiao et al., 2013). Outros sistemas de neurotransmissão que 

podem ser influenciados pelo etanol são os sistemas opióide (Gianoulakis, 

1993), endocanabinóide (Hungund et al., 2002; Erdozain; Callado, 2011), 

noradrenérgico (Zaleski et al; 2004), neuropeptidérgico (Bison; Crews, 2003), 

do fator liberador de corticotrofina (Wills et al., 2009) e o dopaminérgico 

(Banerjee, 2014).  

A atuação do etanol sobre o sistema dopaminérgico vem sendo 

amplamente relacionada com o efeito reforçador desta droga. Sua ação ocorre 

direta e indiretamente sobre a via de recompensa do SNC, que tem como 

principais componentes as estruturas do sistema mesolímbico, cuja ativação 

envolve a liberação de dopamina no núcleo accumbens através da estimulação 

de neurônios que partem da área tegmental ventral do mesencéfalo (Boileau et 

al., 2003). Dessa forma, o poder reforçador das drogas de abuso, entre elas, o 

etanol, se dá via ativação do sistema dopaminérgico de recompensa, que 

contribui para a maior procura da substância, podendo levar ao abuso e a 

dependência (Baler; Volkow, 2006; Sulzer, 2011).  

Além da sua atuação sobre sistemas de neurotransmissão distintos, a 

modulação direta da atividade de canais iônicos ou receptores pode, 

posteriormente, conduzir a uma cascata de eventos sinápticos envolvendo 

vários outros neurotransmissores. Um bom exemplo disso é a sua atuação 

sobre receptores de serotonina do tipo 3 (5-HT3). Presentes em interneurônios 

GABAérgicos, esses receptores de serotonina, quando modulados pelo etanol, 

podem contribuir para a ação inibitória desse sistema através do aumento de 

liberação de GABA (Vengeliene et al., 2008). Curiosamente, além disso, a 

ativação dos receptores 5-HT3 também é conhecida por aumentar a liberação 

de glutamato e dopamina, o que ilustra a complexidade na modulação de 

sistemas de neurotransmissão pelo etanol (Lovinger, 1999). Tal complexidade 

é aumentada, quando considerado o sistema serotoninérgico. 
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1.3. A SUBSTÂNCIA CINZENTA PERIAQUEDUTAL, ETANOL E 

ANSIEDADE  

A PAG é uma estrutura que tem uma organização longitudinal e está 

localizada no mesencéfalo circundando o Aqueduto mesencefálico. O aqueduto 

serve de referência para a subdivisão da PAG em quatro colunas ao longo do 

seu eixo rostro-caudal (iniciando próximo a comissura posterior até o locus 

coeruleus): são elas as porções dorsomedial, dorsolateral, lateral e 

ventrolateral. Essa organização é baseada na anatomia e nas características 

imunoistoquímicas, densidade de receptores, conexões e detalhes funcionais 

(Bandler; Shipley, 1994; Carrive, 1993). Nesse estudo será utilizada a divisão 

anatômica proposta por Bandler (2000) onde a denominação substância 

cinzenta periaquedutal dorsal se refere às colunas dorsomedial e dorsolateral. 

 

Figura 2: Ilustração esquemática das colunas dorsomedial (dm), dorsolateral (dl), lateral (l) e 
ventrolateral (vl) da substância cinzenta periaquedutal (PAG) nas suas porções rostrais, 
intermediária e caudal. (Adaptado de Linnman et al, 2011). 

Sabe-se que essa estrutura está envolvida em diversas funções 

fundamentais para a sobrevivência do organismo, entre elas a regulação 

autonômica, comportamento maternal, processamento e informação 

nociceptiva ascendente, medo e ansiedade, comportamento predatório e 

vocalização (Behbehani, 1995). Todas as funções da PAG parecem 

desempenhar um papel homeostático das respostas de defesa dos animais 

integrando informações aferentes provenientes da periferia e informações 

provenientes de outras estruturas do SNC, como o hipotálamo, a amígdala e os 
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núcleos da rafe. Além disso, as respostas evocadas pela ativação da PAG 

podem estar segregadas dentro das suas subdivisões anatômicas, ou seja, não 

é uma estrutura funcionalmente homogênea (Carrive, 1993; Linnman et al., 

2011).  

A observação de que PAG participa da mediação de respostas 

defensivas associadas à ansiedade vem de estudos com humanos e animais. 

Há relatos de que a estimulação elétrica da PAG em seres humanos é capaz 

de induzir medo extremo, desconforto, angústia, ansiedade e choro (Linnman 

et al., 2011). Em concordância com esses estudos, as investigações da 

atuação da PAG em modelos animais mostraram que a estimulação elétrica da 

DPAG, em gatos e em ratos, evoca respostas de luta e fuga (Bandler; 

DePaulis, 1991). Além disso, tem sido demonstrado que estimulação dessa 

área favorece a expressão de respostas relacionadas a ansiedade, como a 

esquiva inibitória no labirinto em T elevado (Camplesi et al., 2012; Silva; Nobre, 

2014). 

Além dessas evidências, outros estudos reforçam a importância da PAG 

na circuitaria cerebral que processa medo e ansiedade (para revisão ver 

Behbehani, 1995; de Paula Soares, 2004). Essa descoberta é valorosa para o 

entendimento desses estados aversivos e suas bases farmacológicas. Estudos 

que visam elucidar a farmacologia da ansiedade, do medo e da fuga gerados 

pela estimulação da PAG mostram o envolvimento de vários 

neuromoduladores, como a colecistoquinina (CCK), o GABA, o óxido nítrico, os 

peptídeos opióides, a noradrenalina e a serotonina (Graeff, 1994; de Paula 

Soares, 2004; Netto; Guimarães, 2004; Lovick, 2008a; Lovick, 2008b; Bonassoli 

et al., 2011 ).  

Ainda que diversos estudos venham investigando a atuação do sistema 

serotoninérgico da PAG nos comportamentos defensivos, inclusive na 

ansiedade (de Paula Soares; Zangrossi, 2004; Moraes et al., 2008; Nunes-de-

Souza et al., 2008; de Paula Soares; Zangrossi, 2009), poucos trabalhos na 

literatura trazem informações sobre a ação da retirada do etanol nessa 

estrutura. Apesar disso, evidências apontam para o envolvimento da PAG na 

abstinência (Cabral et al., 2006).  

Nesse sentido, Cabral e colaboradores (2006) avaliaram se a DPAG 

poderia estar envolvida no estado de medo induzido pela retirada após 
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ingestão crônica de etanol. Os resultados mostram que animais submetidos à 

retirada de 48 horas apresentaram comportamento do tipo ansiogênico no LCE. 

Além disso, a avaliação dos comportamentos de congelamento e fuga eliciados 

pela estimulação elétrica da DPAG mostrou um resultado significativo, já que 

houve uma diminuição no limiar de fuga e congelamento dos animais que 

passaram pela retirada do etanol, em comparação com os animais controle. 

Esses dados sugerem que a retirada do etanol sensibiliza o substrato do medo 

na DPAG. 

Outros estudos que evidenciam a atuação da PAG nos sinais e sintomas 

da retirada após tratamento crônico com etanol tinham entre os seus objetivos 

identificar áreas que eram ativadas após a retirada. Essa abordagem envolve a 

marcação de atividade neuronal e tem sido bastante utilizada para estudos da 

relação estrutura-função no SNC (Kovacs, 1998). O proto-oncogene c-fos vem 

sendo amplamente empregado, nesse sentido. Ele codifica a proteína Fos que 

está envolvida na transdução de sinal da cascata intracelular responsável por 

mudanças provocadas por eventos extracelulares (Herrera; Robertson, 1996). 

Dessa forma, a expressão dessa proteína fornece um índice da ativação 

neuronal de animais expostos a vários tipos de situações experimentais 

(Herrera; Robertson, 1996; Kovacs, 1998). 

Knapp e colaboradores (1998) utilizaram a imunoreatividade a Fos para 

associar regiões específicas do encéfalo de ratos com a ansiedade gerada pela 

retirada do etanol. Para isso eles utilizaram dois protocolos de administração 

do etanol, um de 4 dias por via intragástrica, e outro de 14 dias na dieta líquida. 

Durante a retirada dos dois protocolos de tratamento, a proteína Fos foi 

induzida com maior destaque em áreas frontais do encéfalo, embora o 

mesencéfalo e o rombencéfalo também tenham sido representados. Dentre as 

regiões que foram marcadas, estavam diversas áreas do córtex, septo, núcleo 

accumbens, amígdala, núcleo paraventricular do tálamo e hipotálamo, 

hipocampo, locus coeruleus, e a PAG. Estes resultados sugerem que 

determinadas regiões do encéfalo, como a PAG, mas não outras, são afetadas 

por e/ou medeiam à retirada do etanol. 

Já Borlikova e colaboradores (2006), investigaram se múltiplas retiradas, 

após o consumo crônico de etanol, eram capazes de aumentar a ansiedade 
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induzida pela abstinência e modificariam a ativação de regiões encefálicas 

relacionadas com esse estímulo. Para isso, eles trataram os animais com 

etanol por 24 dias e fizeram uma única retirada para um grupo e múltiplas 

retiradas de - 2 a 3 dias - para o outro grupo, além do grupo controle, que não 

recebeu etanol.  Com oito horas de abstinência, os animais foram testados no 

LCE e, posteriormente, a atividade neuronal e a plasticidade foram avaliadas 

com a utilização de marcação de c-fos e zif268. O zif268 codifica uma proteína 

nuclear que funciona como regulador da transcrição e a sua indução tem sido 

associada com a plasticidade neuronal (Knapska; Kaczmarek, 2004). Como 

resultado, eles encontraram que a retirada de oito horas, para ambos os 

protocolos, aumentou a ansiedade avaliada no LCE, em comparação com os 

animais controle. Ainda, houve ativação neuronal na amígdala, núcleo 

accumbens, hipocampo e PAG. Dentre essas estruturas a única com resultado 

positivo na análise do zif268 foi a amígdala. 

Ainda nessa linha de investigação que sugere a ativação da PAG nos 

sinais e sintomas da retirada do etanol, Bertotto e colaboradores (2010) 

objetivaram identificar substratos neurais potencialmente envolvidos no 

aumento da resposta de medo contextual em animais abstêmios. Além disso, 

eles estudaram as marcações de c-Fos em diferentes áreas do encéfalo 

relacionadas com o estresse, medo e ansiedade. Os resultados mostraram que 

a retirada da administração crônica de álcool facilitou a formação de memória 

de medo contextual com um aumento da expressão de c-Fos na amígdala 

basolateral, giro denteado, PAG ventrolateral e PAG dorsomedial.  

De maneira interessante, Bonassoli e colaboradores (2011) investigaram 

a ativação de neurônios produtores de óxido nítrico (NO) localizados em áreas 

do encéfalo relacionadas com a ansiedade depois da retirada do etanol; 

concomitantemente, foi utilizada a marcação de proteína Fos para identificação 

de possível atividade neuronal. Para isso, os animais foram submetidos a um 

protocolo de consumo de etanol por 21 dias, seguido pela interrupção abrupta 

do tratamento. Vinte e quatro ou 48 horas depois, os animais passaram pelo 

teste do campo aberto por 10 minutos e, duas horas mais tarde, os encéfalos 

foram retirados para análise imunoistoquímica. No resultado comportamental 

os autores encontraram uma diminuição da exploração do aparato pelos 
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animais que passaram por 24 horas de retirada, o que os autores consideraram 

como uma expressão do estado ansioso gerado pela retirada. O aumento da 

expressão de Fos foi detectado nos córtices cingulado e piriforme, em vários 

núcleos do hipotálamo, amígdala, no NDR e na maioria das subdivisões da 

PAG. A retirada de etanol ativou neurônios produtores de NO no núcleo 

paraventricular do hipotálamo, PAG dorsolateral e no NDR. Dessa forma os 

autores confirmaram a hipótese de que a retirada do etanol ativa neurônios 

produtores de NO em áreas do encéfalo implicadas na modulação de 

comportamentos emocional, autônomo e da expressão motora da ansiedade e 

apontaram a PAG como uma possível área na modulação da ansiedade 

favorecida pela retirada. 

1.4. ETANOL E O SISTEMA SEROTONINÉRGICO   

Para entender melhor esse sistema é necessário conhecer os seus 

componentes. A maioria dos neurônios serotoninérgicos está concentrada na 

linha média da região da rafe no tronco encefálico formando um complexo 

conhecido por núcleos da rafe (Abrams et al., 2004, Reis, 2007; Rang; Dale, 

2011). Este complexo formado pelos corpos celulares de neurônios 

serotoninérgicos emite uma rede de terminais que se projetam para quase todo 

o SNC, incluindo muitas partes do córtex, o hipotálamo, o hipocampo, os 

núcleos da base, a amígdala e a substância cinzenta periaquedutal (PAG); 

algumas dessas áreas estão diretamente relacionadas com a emoção (Abrams 

et al., 2004, Reis, 2007; Rang; Dale, 2011). Nessas áreas, diferentes tipos de 

receptores de serotonina foram descritos (Celada et al., 2013).  

Os receptores de serotonina, amplamente distribuídos pelo SNC são 

bastante variados possuindo diferentes perfis farmacológicos e papéis 

fisiológicos. Isso explica as diferentes funções atribuídas ao neurotransmissor. 

Atualmente são conhecidos 16 subtipos de receptores divididos em 7 famílias. 

Dependendo do subtipo eles podem estar localizados tanto pré, quanto pós 

sinapticamente (Kitson, 2007, Rang; Dale, 2011; Celada et al., 2013). 

Inicialmente, a classificação desses receptores continha apenas as famílias 5-

HT1 (subdivido em A, B, D, E e F), 5-HT2 (subdivido em A, B e C) e 5-HT3. 

Posteriormente, foram identificados os receptores das famílias 5-HT4, 5-HT5 (A 

e B), 5-HT6 e 5-HT7 (A, B e D) como demonstrado na figura 1 (Pauwels, 2003; 
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Celada et al., 2013). Funcionalmente, os receptores serotoninérgicos 

subdividem-se em duas classes, o receptor ionotrópico e os receptores 

metabotrópicos; o primeiro grupo tem como único representante o subtipo 5-

HT3, que é acoplado a um canal iônico permeável a sódio (Na+), potássio (K+) e 

cálcio (Ca++). Já o segundo grupo, que abrange os outros subtipos de 

receptores de serotonina, esta acoplado a uma proteína G e quando 

estimulados, atuam em vários sistemas enzimáticos, incluindo aquele da 

adenililato ciclase, da fosfolipases A e C, e canais de cátions, especialmente 

canais de K+ e Ca++ (Lee et al., 2004).  

 

 

Figura 1: Receptores serotoninérgicos e respectivas ações intracelulares (Lam; Hesler, 2007). 

As influências do etanol sobre o sistema serotoninérgico não estão 

completamente elucidadas, mas diversos estudos vêm sendo realizados com o 

objetivo de melhor compreendê-las (Lê; Funk, 2005; Kirby et al., 2011). 

Evidências do envolvimento do sistema serotoninérgico com a dependência 

surgiram em 1968, quando Myer e Veale demonstraram que a depleção de 

serotonina no encéfalo produzia uma supressão forte e duradoura do consumo 

de etanol em ratos (Myer; Veale, 1968 apud Lê; Funk, 2005).  

Sabe-se que o sistema serotoninérgico está envolvido desde a etapa 

inicial de ingestão aguda do etanol, na manutenção do consumo, na retirada e 
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na recaída (Lê; Funk, 2005; Vengeliene et al., 2008; Kirby et al., 2011). Sugere-

se que uma disfunção inata no sistema dopaminérgico e/ou serotoninérgico 

pode ser importante para a preferência inicial pelo álcool, já que baixos níveis 

de ambos neurotransmissores foram observados em diferentes linhagens de 

ratos que preferem álcool (Vengeliene et al., 2008). Ainda com relação à 

aquisição do consumo de etanol, o receptor de serotonina do tipo 3 parece 

exercer um papel importante. Foi demonstrado que o etanol potencializa a ação 

da serotonina através da ativação desse subtipo de receptor e a utilização de 

antagonistas específicos de receptores 5-HT3 foi capaz de suprimir a aquisição 

do consumo de etanol voluntário em ratos que preferem álcool (Vengeliene et 

al., 2008).  

De maneira aguda, o etanol parece atuar aumentando a liberação desse 

neurotransmissor de forma consistente em várias regiões do encéfalo, incluindo 

núcleo accumbens, área tegmental ventral, amígdala e hipocampo. Este efeito 

parece ser potencializado em linhagens de animais que preferem etanol, em 

comparação com a sua contraparte que não prefere (Kirby et al., 2011). 

Com relação ao consumo voluntário, estudos conduzidos em animais 

com deleção gênica (animais knockout) e com manipulações farmacológicas 

dos vários componentes do sistema serotoninérgico indicam um papel 

modulador da serotonina neste processo (Vengeliene et al., 2008). Em geral, 

pode ser dito que, apesar de algumas inconsistências na literatura, os dados 

pré-clínicos gerados nas últimas 3 décadas sugerem fortemente que esse 

sistema atue significativamente no consumo de etanol (Lê; Funk, 2005). A 

deleção de transportadores de serotonina nos animais resulta em uma redução 

na auto-administração de etanol, em comparação com animais controle. Além 

disso, a administração de inibidores de recaptação de serotonina foi capaz de 

reduzir o consumo de álcool em animais de linhagens selvagens e também em 

sua contraparte que preferem etanol (Vengeliene et al., 2008). Por conseguinte, 

é bem conhecido que o consumo de etanol pode ser reduzido pelo uso de 

drogas que aumentam a disponibilidade central de serotonina, podendo ser 

pela indução da liberação ou pelo bloqueio da recaptação desse 

neurotransmissor (Casu et al., 2003; Lê; Funk, 2005; Vengeliene et al., 2008). 

Já a deleção de receptores 5-HT1B mostrou aumentar a ingestão de etanol 
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(Vengeliene et al., 2008). Curiosamente, bloqueadores seletivos de receptores 

5-HT2, 5-HT3, e 5-HT4 parecem reduzir o seu consumo (Casu et al., 2003).  

Quando o consumo do etanol se torna crônico, o seu efeito sobre os 

níveis de serotonina é contrário, quando comparado com a ingestão aguda, 

causando uma diminuição da sua disponibilidade no núcleo accumbens e no 

hipocampo (Kirby et al., 2011). Estudos também sugerem que o consumo 

crônico de grandes quantidades de etanol resulta em redução no número de 

neurônios de serotonina (Heinz et al., 1998; Berggren et al., 2002). 

Adicionalmente ao seu efeito sobre os níveis de serotonina, a 

administração crônica de etanol também é capaz de modificar a expressão de 

subtipos de receptores serotoninérgicos. Ulrichsen (1991) investigou a 

presença de receptores 5-HT1A, através da técnica de binding, após uma dieta 

com administração de etanol intragastricamente durante 4 dias em ratos. Seus 

resultados mostraram uma redução de receptores 5-HT1A no hipocampo, sendo 

de 25% durante a intoxicação e de 17% durante a retirada. Em outro estudo, 

Nevo e colaboradores (1995), após tratamento crônico de etanol por 2 

semanas, seguido de retirada de 18 horas em ratos, encontraram uma redução 

de 20% na marcação do mesmo receptor no hipocampo, e também uma 

redução de 30% no córtex anterior e 32% no posterior. Além disso, os autores 

também encontraram um aumento da marcação de receptores 5-HT1A de 

aproximadamente 30% no núcleo dorsal da rafe (NDR). Os receptores 5-HT1B 

também respondem à utilização crônica do etanol, aumentando a sua 

marcação em aproximadamente 55% no globo pálido de ratos (Nevo et 

al.,1995). 

Outro receptor de serotonina que vem sendo bastante citado na 

literatura como um alvo promissor para o tratamento dos transtornos 

relacionados ao etanol é o 5-HT3.  Diversos trabalhos indicam que estes 

receptores estão envolvidos em efeitos comportamentais e neuroquímicos 

importantes do etanol, e que isso pode ocorrer pela capacidade da droga atuar 

diretamente sobre o receptor, potencializando a ação da serotonina endógena 

(Grant, 1995; Ye et al., 2001). Além disso, sugere-se que o receptor 5-HT3 esta 

envolvido no efeito recompensador do etanol e a utilização de antagonistas 

desse receptor são eficazes na diminuição do consumo de etanol, 
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provavelmente mediando a liberação de dopamina no SNC (Grant, 1995; Ye et 

al., 2001). Neste sentido, a ondansetrona, um antagonista de receptores 5-HT3, 

vem sendo utilizada em pesquisas pré-clinicas e proposta na clínica para tratar 

indivíduos dependentes. Resultados pré-clínicos indicam que o antagonismo do 

receptor 5-HT3 na área tegmental ventral, no núcleo accumbens ou na 

amígdala reduz a auto-administração de etanol e/ou os efeitos associados ao 

etanol. As manifestações clínicas estão em paralelo aos resultados pré-clínicos 

de tal forma que o antagonismo do receptor 5-HT3, reduz o consumo de álcool 

e de alguns dos seus efeitos subjetivos (Grant, 1995; Ye et al., 2001; Engleman 

et al., 2008). 

Além da ação do etanol após utilização aguda e crônica sobre o sistema 

serotoninérgico, estudos recentes vêm investigando sua importância também 

na retirada (Knapp et al., 2004; Overstreet et al., 2003; Uzbay, 2008). Há uma 

crescente evidência de que um desequilíbrio do sistema serotoninérgico pela 

exposição em longo prazo a drogas de abuso pode ser a base da alta taxa de 

comorbidade de transtornos afetivos (por exemplo, ansiedade e depressão) 

com a dependência (Kirby et al., 2011). Esses estados de humor são relatados 

como parte da síndrome de retirada e podem desencadear a procura pela 

droga e a vulnerabilidade à recaída como um meio de automedicação e 

restauração de homeostasia no âmbito desse sistema (Kirby et al., 2011). 

Estudos iniciais que visavam propor a participação de receptores 

serotoninérgicos na ansiedade gerada pela retirada do etanol utilizaram a 

buspirona, um agonista parcial de receptores serotoninérgicos do tipo 5-HT1A. 

Esse agente foi capaz de reverter o comportamento ansiogênico de animais 

testados no labirinto em cruz elevado (LCE), um teste de ansiedade, após a 

retirada aguda de 20 horas e também após 7 dias de abstinência (Lal et al., 

1991). Os autores sugeriram que a atividade ansiolítica da buspirona 

observada no experimento poderia ser devido a uma diminuição na 

neurotransmissão serotoninérgica através da ativação dos auto-receptores pré-

sinápticos do tipo 5-HT1A. Eles ainda sugeriram que a farmacoterapia com 

agonistas seletivos de 5-HT1A poderia ser benéfica na redução da ansiedade 

durante a retirada do etanol.  
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Outro receptor de serotonina que foi investigado para um melhor 

entendimento do sistema serotoninérgico nos efeitos da retirada do etanol foi o 

do tipo 5-HT1B. Pandey e colaboradores (1996) administraram etanol na 

concentração de 9% em uma dieta líquida com a duração de 1 dia ou de 15 

dias em ratos machos Sprague-Dawley até a interrupção do tratamento. Os 

pesquisadores então avaliaram um dos grupos de animais que receberam 

etanol por 15 dias quanto às alterações comportamentais relacionadas à 

abstinência após 24 horas da retirada do etanol. Posteriormente, os encéfalos 

foram retirados para quantificação de receptores 5-HT1B através da técnica de 

binding por saturação no córtex, cerebelo, estriado e hipocampo utilizando 

como ligante o 125I-cyanopindolol. O tratamento crônico com etanol produziu 

um aumento significativo na ligação do reagente aos receptores 5-HT1B no 

córtex e no hipocampo dos animais que passaram pelo consumo crônico de 

etanol, e este efeito permaneceu após 24 horas de retirada do etanol. Em 

contraste, no estriado e no cerebelo, a taxa de ligação se manteve inalterada. 

Estes resultados sugerem um aumento dos receptores 5-HT1B disponíveis 

nestas regiões, levando os autores a sugerirem uma possível atuação desses 

receptores na dependência, representando uma diminuição da atividade 

serotoninérgica durante o consumo crônico de etanol. 

Além dos receptores supracitados, Gatch e colaboradores (2000) 

investigaram a capacidade da ritanserina, um antagonista de receptores do tipo 

5-HT2A, de modificar comportamentos causados pela retirada do etanol no 

LCE. Ratos Long-Evans receberam uma dieta líquida de etanol a 4,5% durante 

10 dias. Doze horas após a remoção do etanol, os animais foram testados no 

LCE. Observou-se uma redução significativa na atividade dos animais nos 

braços abertos, sugestivo de efeito ansiogênico. A ritanserina administrada por 

5 dias aumentou o tempo gasto nos braços abertos e reverteu a redução 

induzida pela retirada sobre o total de entradas nos braços abertos do aparato. 

No teste de interação social, utilizado para avaliação da ansiedade, um 

antagonista seletivo do receptor 5-HT2C bloqueou a redução da interação social 

causada pela retirada do etanol, mas o mesmo não aconteceu com 

antagonistas de receptores 5-HT1A e 5-HT3 (Knapp et al., 2000 apud Overstreet 

et al., 2003). Posteriormente, Overstreet e colaboradores (2003) investigaram o 
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papel de alguns receptores de serotonina em ratos que passaram por múltiplas 

retiradas. Para isso, foi utilizado um protocolo de consumo de etanol com 15 

dias de duração, e no 5º e no 10º dia, o etanol era substituído por água por dois 

dias, até a reintrodução do etanol. Os autores utilizaram a buspirona, o WAY-

100635, um antagonista de receptor 5-HT1A, o SB242084, um antagonista de 

receptor 5-HT2C, a ketanserina, um antagonista de receptor 5-HT2A, a 

ritanserina, um antagonista misto de receptores 5-HT2A/2C e o Ro-601075, um 

agonista de receptor 5-HT2C, administrados perifericamente 30 minutos antes 

do teste comportamental, ou administrados no quinto e décimo dia do protocolo 

de consumo, quatro horas após as retiradas. As únicas drogas que foram 

capazes de reduzir os déficits na interação social causada pela retirada do 

etanol em ambos os protocolos de administração foram a buspirona e o 

SB242084. Já o Ro-601075 acentuou o déficit comportamental no teste da 

interação social causado pela retirada do etanol. Assim, pôde ser sugerido que 

tanto a modulação de receptores 5-HT1A, quanto o bloqueio dos receptores 5-

HT2C podem melhorar os sintomas de ansiedade associados à retirada do 

etanol (Overstreet et al., 2003). Ainda segundo Overstreet e colaboradores 

(2003), o fato de nenhuma das duas drogas (buspirona e SB242084) terem 

alterado o comportamento da interação social em animais controle sugere que 

os seus efeitos resultam de uma ação contrária das possíveis anormalidades 

serotonérgicas resultantes da abstinência. 

Em um estudo visando verificar possíveis áreas encefálicas envolvidas 

na ansiedade gerada por múltiplas retiradas de etanol, Overstreet e 

colaboradores (2006) administraram a buspirona, o agonista inverso de 5-HT2C 

SB-243213 e o agonista de receptor 5-HT2C Ro-601075 na amígdala, no NDR, 

no núcleo accumbens e no núcleo paraventricular do hipotálamo. Seguindo um 

protocolo de consumo de etanol com a duração de quinze dias, dividido em 3 

ciclos com 5 dias de consumo forçado de etanol e dois ciclos de retirada com 2 

dias de duração, os autores observaram que a administração de SB-243213 na 

amígdala reverteu os déficits apresentados no teste de interação social 

causados pela retirada, enquanto a buspirona reduziu déficits somente quando 

administrada no NDR. Em contraste, o agonista do receptor 5-HT2C, Ro 

601075, acentuou o déficit comportamental após as administrações na 
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amígdala. Todas as drogas foram administradas uma vez em cada ciclo de 

retirada.    

Tabela 1: Resumo dos estudos científicos que avaliaram a participação de receptores de serotonina na ansiedade 
gerada pela retirada de etanol. 

 

Os resultados dos estudos da relação do sistema serotoninérgico e o 

etanol sugerem o possível envolvimento de receptores 5-HT1B, 5-HT1A, 5-HT2c 

e 5-HT3 em áreas encefálicas como a amígdala, o córtex e no hipocampo na 

retirada do etanol. Além disso, como demonstrado na tabela 1, a atuação de 

alguns desses receptores também estão relacionadas a ansiedade gerada na 

abstinência. O papel de outros subtipos de receptores de serotonina, como o 5-

HT7, na dependência do etanol é menos compreendido.   

 

1.5. PAPEL DOS RECEPTORES DO TIPO 5-HT7 NA MODULAÇÃO DE 

COMPORTAMENTOS RELACIONADOS À ANSIEDADE 

O receptor de serotonina do subtipo 7 (5-HT7) foi o último a ser 

descoberto (Leopoldo et al., 2012). Por esse motivo, o conhecimento da 

atuação desse receptor no funcionamento fisiológico e em processos 
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patológicos do organismo é considerado pequeno, quando comparado com 

outros receptores de serotonina. Esse atraso se deu principalmente pela falta 

de agentes seletivos que pudessem ajudar na investigação do papel desse 

receptor.  

Com o advento da síntese de antagonistas e agonistas desse receptor e 

do desenvolvimento de animais modificados geneticamente, o entendimento da 

sua atuação em processos fisiológicos e patológicos está avançando. Como 

resultado, estudos pré-clínicos avaliando seu envolvimento em transtornos 

psiquiátricos vêm sendo realizados (Hedlund, 2009; Leopoldo et al., 2012).  

A maioria dos estudos encontrados na literatura utilizam como 

ferramentas para a investigação desse receptor antagonistas considerados 

relativamente seletivos, como o (2R)-1-[(3-hydroxyphenyl)sulfonyl]-2-[2-(4-

methyl-1-piperidinyl)ethyl]-pyrrolidine (SB-269970) e o 2a-[4-(4-phenyl-1,2,3,6-

tetrahydropyridyl)butyl]-2a,3,4,5-tetrahydrobenzo(c,d)indol-2-(1H)-one (DR 

4004). Com o mesmo interesse, também foram desenvolvidos em diferentes 

laboratórios animais knockout (5-HT7
-/-

), que não expressam os receptores 5-

HT7 (Leopoldo et al, 2012). 

Existe uma correlação consistente entre distribuição e função do 5-HT7 

no encéfalo: sua presença no hipotálamo sugere um envolvimento no ritmo 

circadiano, na termoregulação e na regulação endócrina; sua presença no 

hipocampo é relevante para o seu papel na memória e na aprendizagem. No 

córtex e no tálamo, a importância desses receptores é correlacionada com o 

sono, a epilepsia e a regulação do humor (Leopoldo et al., 2012). O interesse 

no possível envolvimento desse receptor em distúrbios emocionais surgiu a 

partir de achados experimentais de que fármacos antipsicóticos (Roth et al., 

1999) e antidepressivos (Monsma et al., 1993; Mullins et al., 1999) têm 

afinidade por 5-HT7, e foi reforçado pela sua presença em regiões relevantes do 

SNC à modulação das emoções, tais como a amígdala, o hipocampo, o 

hipotálamo e a porção dorsal da substância cinzenta periaquedutal (DPAG) 

(Bonaventure et al., 2002; Rang; Dale, 2011; Leopoldo et al., 2012). 

Estudos que tiveram como objetivo avaliar o papel do receptor 5-HT7 na 

ansiedade encontraram resultados variados (Leopoldo et al., 2012). A utilização 
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de animais knockout para esse receptor submetidos a testes de ansiedade, 

como a resposta ao alarme sonoro, o LCE e o teste da caixa claro/escuro, são 

inconclusivos (Guscott et al., 2005; Leopoldo et al., 2012). Já, estudos com o 

bloqueio dos receptores 5-HT7 pela administração de antagonista sugerem um 

efeito ansiolítico deste bloqueio (Wesolowska et al., 2006a; 2006b). 

A participação do receptor 5-HT7 foi avaliada em três testes de 

ansiedade, o Teste de conflito de Vogel e o LCE para ratos e o Four Plate test 

para camundongos.  Em todos os três testes a administração intraperitoneal do 

SB 269970 favoreceu um efeito ansiolítico, em relação aos animais controle 

(Wesolowska et al., 2006a). Porém, substratos neurais críticos para a atividade 

ansiolítica desse antagonista ainda são desconhecidos. Apesar disso existem 

algumas hipóteses baseadas na localização neuroanatômica do receptor 5-HT7 

e as consequências da sua manipulação no funcionamento do SNC. Uma 

elevada densidade desses receptores foi encontrada em estruturas como, por 

exemplo, o hipocampo, a amígdala e a PAG (Gustafson et al., 1996; 

Bonaventure et al., 2002). Essa distribuição encefálica de receptores 5-HT7 no 

sistema límbico indica um potencial papel destes receptores em processos 

afetivos. Vale a pena ressaltar que a transmissão serotonérgica em áreas como 

amígdala, hipocampo e PAG vêm sendo associadas à modulação da 

ansiedade (de Paula Soares; Zangrossi 2004; Wesolowska et al., 2006b; 

Strauss et al., 2013). 

Para um maior entendimento da ação do antagonista SB 269970 na 

ansiedade, Wesolowska e colaboradores (2006b) aprofundaram a sua 

investigação escolhendo uma área encefálica de interesse para os 

comportamentos aversivos, o hipocampo. Para tal, os autores administraram o 

antagonista de 5-HT7 SB269970 diretamente nessa região e avaliaram o 

comportamento dos animais no teste de conflito de Vogel. Os resultados 

obtidos mostraram que o SB 269970 produziu um efeito ansiolítico, ao 

aumentar o beber punido durante a sessão experimental. 

Por ser um transtorno complexo, a dependência ao etanol não é fácil de 

ser modelada e as bases neurais envolvidas tanto no uso prolongado do 

etanol, como na sua retirada não estão completamente elucidadas. Estudos 

que visam compreender tais bases mostram que o consumo crônico de etanol 
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induz alterações morfológicas no sistema nervoso central e a retirada não é 

capaz de reverter estas mudanças (García-Moreno et al., 2000).  

Ainda que tais estudos envolvam diferentes protocolos e tempos de 

retirada, algumas áreas encefálicas são frequentemente associadas à 

modulação de alguns efeitos da retirada do etanol. São elas: hipocampo, 

hipotálamo, córtex, bulbo olfatório, colículos inferior e superior, cerebelo, septo, 

núcleo accumbens, núcleo paraventricular do tálamo, locus coeruleus, núcleos 

da rafe, núcleos central e basolateral da amígdala e PAG (porções dorsal e 

ventrolateral) (Pistis et al., 1997; Knapp et al., 1998; Yang et al., 2003; 

Stephens et al., 2005; Borlikova et al., 2006; Cabral et al., 2006; Smith e Aston-

Jones, 2008; Ikemoto, 2010; Bonassoli et al., 2010).  

A PAG é uma área candidata aos estudos da ansiedade gerada pela 

retirada do etanol já que ela esta relacionada com a ansiedade natural e 

patológica (Deakin; Graeff, 1991) e parece estar associada com a retirada de 

etanol (Cabral et al., 2006). Apesar disso, ainda são escassos os estudos do 

envolvimento dessa estrutura na retirada do etanol. 

Com base nos resultados de diversos estudos clínicos e pré-clínicos 

sabe-se que a retirada de etanol é capaz de gerar ansiedade e que essa tem 

relação direta com diversos sistemas de neurotransmissão, dentre eles o 

sistema serotoninérgico. Também a partir da literatura científica, existe a 

proposta de que a PAG é ativada durante a ansiedade e durante a abstinência. 

Dessa forma, torna-se interessante investigar o papel dos componentes do 

sistema serotoninérgico presentes na PAG, em particular dos receptores 5-HT7 

da região dorsal, na ansiedade resultante da retirada do etanol após consumo 

crônico. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Investigar se os receptores do tipo 5-HT7 da DPAG podem mediar a 

ansiedade experimental basal e a ansiedade gerada pela retirada de etanol no 

labirinto em cruz elevado e no campo aberto em ratos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Observar o efeito da administração intra-DPAG das doses de 2,5; 5 e 10 

nmoles de SB-269970, um antagonista de receptores do tipo 5-HT7, sobre as 

respostas comportamentais de ratos naive no labirinto em cruz elevado e no 

teste do campo aberto. 

Verificar se a administração intra-DPAG da doses de 2,5 e 5 nmoles de 

SB-269970 seria capaz de reverter as alterações comportamentais no LCE e 

no teste do campo aberto promovidas pela retirada de etanol por 72 e 96 horas, 

respectivamente, após consumo por 21 dias em ratos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Animais 

Foram utilizados ratos machos Wistar, entre 75 e 100 dias, provenientes 

do Biotério do Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Os animais foram alojados em grupos de 5 

durante todo o experimento em gaiolas plásticas de 41x34x16 cm, com 

serragem no assoalho. Os animais eram mantidos em condições controladas 

com ciclo de luz claro/escuro de 12x12 horas, com início do período claro às 6 

horas, temperatura mantida em 22±1°C. Os animais receberam água e comida 

ad libitum até o início do experimento; após isso os animais foram divididos 

para o início do tratamento. Todos os procedimentos experimentais foram 

realizados sob aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Protocolo N°019/2010). 

3.2. Drogas 

Foi utilizado o seguinte antagonista serotoninérgico: SB 269970 

hydrocloride (2R)-1-[(3-Hydroxyphenyl)sulfonyl]-2-[2-(4-methyl-1-

piperidinyl)ethyl]pyrrolidine hydrochloride, Tocris Bioscience) nas doses de 2,5; 

5,0 e 10 nmoles, dissolvido em salina estéril 0,9% e Tween 80 a 2%. Os 

animais do grupo controle receberam salina 0,9% e Tween 80 a 2%.  Para o 

tratamento com etanol crônico foi utilizado álcool etílico 70% (Alcoolabor® 

Segementa) dissolvido em água a fim de se obter as concentrações de 2, 4 e 

6% da droga.  Para o procedimento cirúrgico foram utilizados os anestésicos 

Quetamina (80 mg/Kg/ml), Xilazina (10 mg/Kg/ml) e de cloridrato de lidocaína 

(2%, 0,2 mL/animal, subcutânea), além do analgésico com atividade 

antiinflamatória e antipirética (Banamine) (2,5 mg, 0,2 mL/animal, subcutânea) 
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e uma associação antibiótica de largo espectro (Pentabiótico, 10 mg, 0,2 

mL/animal, intra muscular). Para a perfusão transcardíaca, os animais foram 

anestesiados com tiopental (100 mg/kg/mL, intraperitoneal), e perfundidos com 

salina (NaCl 0,9%) e posteriormente com formol (10%). 

3.3. Exposição ao Etanol 

Os animais do grupo etanol consumiram água ad libitum durante o 

crescimento até atingir 75 dias, quando foi iniciado o tratamento com o etanol 

como única fonte de dieta líquida. O protocolo de exposição ao etanol foi 

montado com base em estudos prévios (Tirapelli et al., 2008; Ali, 2011) da 

seguinte forma: etanol na concentração de 2% por três dias, seguido de etanol 

na concentração de 4% por três dias e etanol na concentração de 6% por 

quinze dias totalizando 21 dias de tratamento. Ao final da exposição, foi 

realizada a retirada de etanol da dieta, voltando a oferecer água livremente 

para os animais. O grupo controle recebeu água ad libitum e ambos receberam 

dieta sólida sem nenhum tipo de restrição durante todo o experimento. A 

exposição ao etanol foi feita somente no experimento 2. 

 

 Quadro 2: Esquema do protocolo de consumo de etanol. 
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3.4. Cirurgia Estereotáxica para Implantação de Cânula Intra-DPAG 

Os animais foram anestesiados com Quetamina (80 mg/Kg/ml) e 

Xilazina (10 mg/Kg/ml). Confirmada a indução anestésica, estes foram 

colocados em um aparelho estereotáxico, com a barra dos incisivos fixas em 

2,5 mm abaixo da linha interaural para dar início aos procedimentos cirúrgicos. 

Foi realizada a limpeza do campo cirúrgico previamente raspado com uma 

solução de iodo onde foi administrado por via subcutânea o anestésico local 

cloridrato de lidocaína (0,2 mL/animal, subcutânea) associado a um 

vasoconstritor. Alguns minutos depois foi feita a incisão longitudinal para a 

exposição da calota craniana e foi realizada a remoção do periósteo por 

raspagem. 

O próximo passo foi a fixação de um parafuso de aço inoxidável para a 

ancoragem da prótese de acrílico a ser colocada no crânio do animal; para 

isso, foi feito um orifício perfurado com broca dental a fim de facilitar o 

procedimento. Para a introdução da cânula-guia, também foi feito um orifício 

com a localização demarcada a uma distância de 1,9 mm lateralmente ao 

lambda. A profundidade foi demarcada a partir da superfície craniana a uma 

distância de 3,2 mm com uma inclinação de 22° em relação ao plano sagital. A 

confecção da cânula-guia de 12 mm foi feita manualmente a partir de uma 

agulha hipodérmica descartável (25x6 mm). Para a fixação da cânula-guia na 

calota craniana, foi utilizada resina acrílica autopolimerizável. Para finalizar, foi 

introduzido pela cânula guia um mandril de aço inoxidável de mesmo 

comprimento, para evitar possíveis entupimentos da cânula. 

Finalizada a cirurgia, os animais foram assistidos no retorno da 

anestesia e, posteriormente, foram levados ao biotério do laboratório, onde 

permaneceram até a realização dos testes comportamentais. Durante o 

procedimento cirúrgico foi administrado um potente analgésico com atividade 

antiinflamatória e antipirética (Banamine) (0,2 mL/animal, subcutâneo) e uma 

associação antibiótica de largo espectro (Pentabiótico, 0,2 mL/animal, intra 

muscular), a fim de prevenir possíveis situações patológicas. 
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3.5. Habituação  

No quinto e sexto dia após a cirurgia, cada animal foi retirado do biotério 

e levado para sala de teste a fim de ser habituado ao experimentador e às 

condições experimentais. Para isso, o experimentador manuseou o animal por 

5 minutos e, em seguida, o rato foi colocado em uma gaiola com serragem no 

assoalho, onde permaneceu por 10 minutos. A mesma gaiola foi utilizada, 

posteriormente, na execução dos testes comportamentais. 

3.6. Aparatos, Injeção intra-DPAG e Testes comportamentais 

No sétimo dia após a cirurgia, os animais foram submetidos à injeção 

intra-DPAG de SB269970 ou veículo dez minutos anteriores ao teste do 

labirinto em cruz elevado. No oitavo dia pós-cirúgico, os mesmo animais foram 

submetidos à injeção intra-DPAG com o mesmo tratamento e, dez minutos 

após, ao teste do campo aberto. 

As injeções foram feitas com uma agulha odontológica (14 mm) inserida 

pela cânula guia, até atingir o alvo 2 mm abaixo da extremidade da cânula. A 

agulha odontológica estava conectada através de um sistema de tubo de 

polietileno a uma microsseringa (Hamilton 701-RN, EUA) de 5 µL. Todo o 

sistema estava preenchido por água destilada. Para verificar se a droga estava 

sendo injetada foi verificado o deslocamento de uma bolha de ar no polietileno 

antes e durante a injeção. O volume e o tempo de injeção foram controlados 

por uma bomba de microinjeção digital (Insight, Brasil), sendo o volume de 0,2 

µL da droga injetado durante 2 minutos. 
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3.6.1. Labirinto em Cruz Elevado (LCE) 

O teste foi realizado em um aparelho de fórmica branca elevado do chão 

40 cm, com dois braços laterais elevados (fechados), com paredes medindo 40 

cm de altura e dois braços (abertos), com moldura de acrílico de 1 cm de 

altura, unidos por uma plataforma central comum de 10x10 cm (Pellow et al., 

1985).  

 

 

Figura 3: Imagem do Labirinto em Cruz Elevado (Pires et al., 2012) 

 

Antes do início do teste, os animais eram realocados nas gaiolas 

utilizadas na habituação e transportados para uma sala adjacente à sala de 

experimento para ambientação e injeção da droga. Dez minutos após o 

tratamento, os ratos foram transportados até a sala experimental e expostos ao 

LCE. Cada animal era colocado na plataforma central com a cabeça voltada 

para um dos braços fechados e explorava o labirinto por 5 minutos. Todos os 

testes foram conduzidos durante a fase clara do ciclo de luz, sempre no mesmo 

horário (13h-18h), em uma sala com baixa iluminação (luz vermelha) e 

temperatura controlada. Após o teste de cada animal, a limpeza do labirinto era 

realizada com água. O teste foi gravado para análise posterior. Foram 

considerados os seguintes parâmetros: número de entradas nos braços 

fechados, porcentagem de entradas nos braços abertos (entradas nos 
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fechados+ centro+ abertos como total de entradas) e porcentagem de tempo 

gasto nos braços abertos (tempo total de 300 segundos). 

3.6.2. Campo Aberto 

Esse teste foi realizado em uma caixa quadrada de fórmica branca com 

o fundo negro medindo 60cm x 60cm, com paredes laterais de 60cm de altura. 

Inicialmente proposto por Calvin Hall em 1934, é utilizado para avaliação de 

atividade locomotora e ansiedade.  

 

Figura 4: Representação esquemática do Campo Aberto. Fonte: http://www.scienlabor.com.br/ 

 

A duração do teste foi de 15 minutos, ao longo dos quais foi observada a 

distância percorrida pelo animal, em metros, como índice de atividade 

locomotora. Os parâmetros distância percorrida, tempo e número de entradas 

no centro do aparato ao longo dos primeiros cinco minutos foram utilizados, 

também, para avaliação da ansiedade (Ramos, 2008). Toda a movimentação 

dos animais foi registrada e a análise foi realizada com o uso do software ANY-
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Maze (Stoelting, EUA) para quantificação dos parâmetros de interesse. O 

ambiente para realização do teste era controlado com temperatura constante 

de 22±1°C, com luz vermelha indireta e silêncio. Após o teste de cada animal a 

limpeza do campo aberto era realizada com água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

3.6.3. Desenho experimental 

No experimento 1, os animais receberam a injeção intra-DPAG do 

antagonista SB-269970 nas doses 2,5 nmoles (n=9), 5 nmoles (n= 9 - 10) e 10 

nmoles (n= 12) ou veículo (n= 9 - 10) dez minutos antes do teste no labirinto 

em cruz elevado e do teste do campo aberto. 

 

 

Quadro 3: Esquema do desenho experimental do Experimento 1. 
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No experimento 2 foi introduzido o protocolo de consumo de etanol a um 

dos grupos e, três dias após a retirada, os animais receberam administração 

intra-DPAG do antagonista SB-269970 nas doses 2,5 e 5 nmoles ou veículo e, 

após dez minutos, os animais foram submetidos ao teste do LCE. No dia 

seguinte, os mesmos animais passaram pela injeção intra-DPAG com os 

mesmos tratamentos e foram submetidos ao teste do campo aberto. Ao final, 

foram formados os seguintes grupos: água/veículo (n=7), água/antagonista 2,5 

(n=9), água/antagonista 5,0 (n=5), etanol/veículo (n=11), etanol/antagonista 2,5 

(n=8) e etanol/antagonista 5,0 (n=5). 

Quadro 4: Esquema do desenho experimental do Experimento 2. 
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3.7. Perfusão 

Para preparar os encéfalos para análise histológica após o termino dos 

testes comportamentais, os animais foram anestesiados com tiopental (100 

mg/kg/mL) e perfundidos com salina 0,9% e formol 10%. Terminada a 

perfusão, foi injetado 0,2 µL de corante fast green através de uma microagulha 

(14 mm) inserida pela cânula-guia. Os encéfalos corados foram retirados e 

então fixados em formol 10% para posterior análise histológica.  

3.8. Histologia 

Os encéfalos foram cortados em secções coronais a mão para 

verificação macroscópica do sítio de microinjeção, segundo as fotomicrografias 

do atlas de encéfalo de rato de Paxinos e Watson (1986). Foram incluídos na 

análise estatística somente os animais que tiveram a ponta da agulha de 

microinjeção localizada na DPAG. 

3.9. Análise estatística  

Todos os dados são apresentados como média±erro padrão da média e 

os resultados experimentais foram submetidos ao teste estatístico ANOVA de 

uma via (Experimento 1) e duas vias (Experimento 2). O teste post-hoc de 

Duncan foi utilizado, quando apropriado. O programa utilizado para análise foi o 

SPSS, versão 6.0. 
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4. RESULTADOS 

 

EXPERIMENTO 1: EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO INTRA-DPAG 

DO ANTAGONISTA DE RECEPTORES 5-HT7 SB-269970 SOBRE 

O COMPORTAMENTO DE RATOS NO LCE E TESTE DO CAMPO 

ABERTO. 
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A figura 5 ilustra os sítios de microinjeção de SB 269970 e veículo na 

DPAG de ratos submetidos aos testes do LCE e do campo aberto. 

 

 

Figura 5: Representação da localização dos sítios de microinjeção de SB 269970 ou veículo na DPAG. 

Os números fora dos gráficos representam o número de animais cujo sítio de microinjeção estava situado 
naquela determinada porção da DPAG (n=41, Experimento 1). 
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A figura 6 ilustra a frequência de entradas nos braços fechados do LCE 

durante os 5 minutos de teste realizado com os animais que receberam 

microinjeções de veículo ou de SB 269970 em diferentes doses. De acordo 

com a ANOVA, não foram observadas diferenças entre os grupos 2,5 nmoles 

(5,78±0,62), 5,0 nmoles (6,80±1,00) e 10 nmoles (6,33±0,78) [F(3,40)=0,22; 

p=0,87]. 

 

 

 

Figura 6: Média±EPM da freqüência de entradas nos braços fechados de animais submetidos ao  LCE 

após a injeção intra-DPAG de SB-269970 ou veículo (n= 9 - 12). 
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Na figura 7 pode ser observado o efeito da injeção intra-DPAG de SB-

269970 ou de veículo sobre a porcentagem de entrada nos braços abertos do 

LCE. A ANOVA mostrou que não houve efeito do tratamento com SB 269970 

nas doses de 2,5 nmoles (15,85±2,26), 5,0 nmoles (17,55±3,15) e 10 nmoles 

(27,33±4,35), em relação ao grupo controle (18,81±2,89) [F(3,40)=2,37; 

p=0,08]. 

 

 

 

Figura 7: Média±EPM da % das entradas nos braços abertos de animais submetidos ao LCE após a 

injeção intra-DPAG de SB-269970 ou veículo (n = 9 – 12). 
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A figura 8 mostra o efeito da injeção intra-DPAG de SB-269970 (2,5; 5 e 

10 nmoles) ou da injeção de veículo sobre a porcentagem de tempo nos braços 

abertos no LCE. A ANOVA mostrou que houve efeito do tratamento sobre esse 

parâmetro [F(3,40)=3,19; p=0,03]. O teste post-hoc de Duncan mostrou que a 

dose de 10 nmoles (34,52±6,32) aumentou a porcentagem de tempo nos 

braços abertos em relação ao grupo veículo (17,93±3,95).  

 

 

Figura 8: Média±EPM da % do tempo nos braços abertos, de animais submetidos ao LCE após a injeção 

intra-DPAG de SB-269970 ou veículo (n = 9 – 12).  * p<0,05 em relação ao grupo veículo. 
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A tabela 2 mostra parâmetros comportamentais relacionados à 

ansiedade analisados nos primeiros cinco minutos do teste do campo aberto. A 

ANOVA mostrou que não houve efeito dos tratamentos nos parâmetros: 

distância percorrida no centro da arena [F(3,38)=0,54; p=0,65], tempo gasto no 

centro [F(3,38)=0,91; p=0,44] e número de entradas no centro do aparato 

[F(3,38)=1,20; p=0,32] após injeção intra-DPAG de SB-269970. Em relação à 

atividade locomotora dos animais, podemos observar também (na tabela 2) 

que o tratamento com SB-269970 não alterou a distância percorrida pelos 

animais [F(3,38)=0,28; p=0,83] no teste do campo aberto ao longo de 15 

minutos. 

 

Tabela 2: Média±EPM dos resultados do teste do campo aberto para avaliação da atividade locomotora 

(distância total percorrida durante os 15 minutos) e dos parâmetros de ansiedade (distância percorrida no 
centro do aparato, tempo gasto no centro e número de entradas no centro durante os primeiros 5 minutos) 
pelos animais que receberam veículo e os que receberam o antagonista nas concentrações 2,5; 5 e 10 
nmoles intra-DPAG (n= 9 – 12). 

  
Distância 

Percorrida (m) 

 
Distância 

percorrida no 
centro (m) 

 
Tempo gasto 
no centro (s) 

 
N° de 

entradas 
no centro 

Veículo  
22,73±2,84 

 
1,05±0,21 

 
8,80±1,92 

 
5,56±0,77 

SB 269970 
2,5 nmoles 

 
19,90±2,86 

 
1,08±0,13 

 
12,76±2,41 

 
6,22±1,28 

SB 269970 
5 nmoles 

 
22,71±2,56 

 
1,18±0,13 

 
8,16±2,39 

 
4,33±0,67 

SB 269970 
10 nmoles 

 
21,28±1,64 

 
0,91±0,15 

 
8,14±2,23 

 
3,92±1,02 
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EXPERIMENTO 2: EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO INTRA-DPAG 

DO ANTAGONISTA DE RECEPTORES 5-HT7 SB-269970 EM 

RATOS SUBMETIDOS A RETIRADA DE 72 E 96 HORAS DE 

ETANOL APÓS CONSUMO CRÔNICO TESTADOS NO LCE E NO 

TESTE DO CAMPO ABERTO. 

  



52 
 

A figura 9 ilustra os sítios de microinjeção de SB-269970 e veículo na 

DPAG de ratos submetidos à retirada de etanol e seus controles testados no 

LCE e no teste do campo aberto. 

 

 

 

Figura 9: Representação gráfica da localização dos sítios de microinjeção de SB 269970 ou veículo na 

DPAG. Os números fora dos gráficos representam o número de animais cujo sítio de microinjeção estava 
situado naquela determinada porção da DPAG (n=45, Experimento 2). 
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Na figura 10 está ilustrada a frequência de entradas nos braços 

fechados dos animais controle (que receberam água durante todo o 

experimento) e dos animais etanol (que foram tratados cronicamente e 

sofreram a retirada do etanol 72 horas antes do teste), após microinjeções de 

veículo ou de SB 269970. A ANOVA mostrou uma diferença significativa nos 

resultados do LCE, esse efeito não foi da retirada por [F(1,44)=0,68, p=0,41], e 

também não foi do antagonismo do receptor 5-HT7 [F(2,44)=0,73, p=0,48]; 

porém, houve interação entre a retirada e o antagonismo [F(2,44)=6,22, 

p=0,00]. O post-hoc de Duncan evidenciou uma diferença significativa entre o 

grupo etanol/veículo (5,18±0,48) e o grupo água/veículo (7,71±0,45), 

mostrando que a retirada do etanol de 72 horas reduziu a locomoção dos 

animais. O SB na dose 2,5 nmoles foi capaz de reverter esse efeito, já que 

houve diferença entre os grupos etanol/ SB 2,5 nmoles (8,25±0,29) e 

etanol/veículo. 

 

 

Figura 10: Média±EPM da freqüência total de entradas nos braços fechados do LCE durante os 5 

minutos de teste. Os grupos, cujos nomes estão identificados na legenda, indicam os tratamentos intra-
DPAG recebidos previamente às exposições ao LCE (n= 5 - 11).  *p<0,05 em relação ao grupo 
água/veículo. #p<0,05 em relação ao grupo etanol/veículo. 
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A figura 11 mostra o efeito da injeção intra-DPAG de SB-269970 (2,5 e 

5 nmoles) ou da injeção de veículo sobre porcentagem de entrada nos braços 

abertos no LCE de animais submetidos à retirada de etanol após consumo 

crônico e seus controles. A ANOVA mostrou um efeito significativo na análise 

desse parâmetro do LCE, esse efeito não foi do antagonismo [F(2,44)=0,28; 

p=0,75], assim como, não houve interação entre o antagonismo e a retirada de 

etanol [F(2,44)=0,97; p=0,38]. Já a retirada apresentou um efeito significativo 

[F(1,44)=17,71; p=0,00]. Apesar desse efeito da retirada, o teste post-hoc de 

Duncan mostrou que não houve diferença entre os grupos etanol/veículo 

(12,46±3,71) e água/veículo (26,01±1,08). 

 

 

 

 

Figura 11: Média±EPM da % das entradas nos braços abertos de animais submetidos ao LCE após a 

injeção intra-DPAG de SB-269970 em diferentes doses ou veículo (n = 5 – 11).  
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A figura 12 mostra o efeito da injeção intra-DPAG de SB-269970 (2,5 e 

5 nmoles) ou da injeção de veículo sobre porcentagem de tempo nos braços 

abertos do LCE  de animais submetidos a retirada de etanol após consumo 

crônico. A ANOVA mostrou que não houve efeito do antagonismo 

[F(2,44)=0,33; p=0,72], assim como não houve interação entre os fatores 

antagonismo e a retirada de etanol [F(2,44)=0,28; p=0,75]. Já a retirada 

apresentou um efeito significativo [F(1,44)=16,05; p=0,00], e o post-hoc de 

Duncan demonstrou a diferença significativa entre os grupos etanol/veículo 

(14,60±5,09), etanol/SB 2,5 nmoles (10,41±2,33) e etanol/SB 5,0 nmoles 

(9,40±6,91), em relação ao grupo água/veículo (34,71±4,30). 

 

 

 

Figura 12: Média±EPM da % do tempo nos braços abertos de animais submetidos ao LCE após a injeção 

intra-DPAG de SB-269970 em diferentes doses ou veículo (n = 5 – 11). *p<0,05 em relação ao grupo 
água/veículo. 
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A tabela 3 mostra parâmetros comportamentais relacionados à 

ansiedade analisados nos primeiros cinco minutos do teste do campo aberto. A 

ANOVA mostrou que houve efeito da retirada na distância percorrida no centro 

[F(1,43)=13,86; p=0,00], mas não com relação ao antagonismo [F(2,43)=0,54; 

p=0,58] e a interação retirada/antagonismo [F(2,43)=0,07; p=0,93]. O teste 

post-hoc de Duncan mostrou que houve diferença entre os grupos 

etanol/veículo e água/veículo, de forma que a retirada do etanol por 96 horas 

reduzia a distância percorrida no centro do aparato. Com relação ao tempo 

gasto no centro, a ANOVA mostrou que houve efeito da retirada 

[F(1,43)=12,00; p=0,00] e não houve efeito do antagonismo [F(2,43)=0,92; 

p=0,40] e da interação retirada/antagonismo [F(2,43)=0,63; p=0,53]. Apesar do 

efeito da retirada detectado pela ANOVA, o post-hoc de Duncan mostrou que 

não houve diferença entre os grupos etanol/veículo e água/veículo. Por último, 

foi analisado o número de entradas no centro do campo aberto e a ANOVA 

mostrou que houve efeito da retirada [F(1,43)=9,01; p=0,00] mas não do 

antagonismo [F(2,43)=0,34; p=0,71] e interação retirada/antagonista 

[F(2,43)=0,23; p=0,79]. O post-hoc de Duncan mostrou que, apesar da retirada 

ter efeito significativo na ANOVA, não houve diferença entre os grupos 

etanol/veículo e água/veículo.  

Em relação à atividade locomotora dos animais, a ANOVA mostrou que 

não houve diferença entre os grupos em relação à retirada [F(1,43)=2,24; 

p=0,14], ao antagonismo [F(2,43)=0,03; p=0,96], e à interação 

retirada/antagonismo [F(2,43)=0,11; p=0,89]. Pode ser observado na tabela 3 

que o tratamento com SB-269970 no grupo água ou no grupo etanol não 

alterou a distância percorrida pelos animais no teste do campo aberto ao longo 

de 15 minutos. 
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Tabela 3: Média±EPM dos resultados do teste do campo aberto para avaliação da atividade locomotora 

(distância total percorrida durante os 15 minutos) e dos parâmetros de ansiedade (distância percorrida no 
centro do aparato, tempo gasto no centro e número de entradas no centro durante os primeiros 5 minutos) 
pelos animais que receberam veículo e os que receberam o antagonista nas concentrações 2,5 e 5 
nmoles intra-DPAG (n= 5 – 11). *p<0,05 em relação ao grupo água/veículo. 

  
 

Distância 
Percorrida (m) 

 
Distância 

percorrida no 
centro (m) 

 
Tempo 

gasto no 
centro (s) 

 
N° de 

entradas 
no centro 

 
Água/Veículo 

 
27,21±2,56 

 
1,01±0,21 

 
6,4±1,90 

 
5,0±0,93 

 
Etanol/Veículo 

 
22,19±2,73 

 
0,28±0,08* 

 
2,33±0,70 

 
2,67±0,78 

Água/SB  
2,5 nmoles 

 
26,06±2,57 

 
1,13±0,22 

 
11,26±3,0 

 
6,30±1,41 

Etanol/SB  
2,5 nmoles 

 
23,66±2,38 

 
0,42±0,24 

 
2,39±1,43 

 
2,43±1,13 

Água/SB 
 5 nmoles 

 
26,63±1,66 

 
1,16±0,34 

 
11,14±4,40 

 
6,40±2,01 

Etanol/SB  
5 nmoles 

 
21,31±8,17 

 
0,59±0,14 

 
3,54±0,34 

 
3,40±0,24 
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5. DISCUSSÃO 

Neste trabalho investigamos a participação dos receptores 5-HT7 da 

DPAG na ansiedade experimental basal e na ansiedade gerada pela retirada 

do etanol após o consumo crônico. Para isso fizemos, inicialmente, a análise 

dos efeitos das doses de 2,5; 5 e 10 nmoles do antagonista seletivo de 

receptores do tipo 5-HT7 SB269970 administrado intra-DPAG sobre 

comportamentos relacionados à ansiedade gerados pela exposição ao LCE e 

ao CA. Em seguida, utilizando as doses ineficazes por si só do antagonista SB 

de 2,5 e 5 nmoles, para com isso tentar ao máximo excluir os efeitos da ação 

do próprio antagonista e realizar a investigação do papel dos receptores 5-HT7 

da DPAG na ansiedade gerada pela retirada do etanol. 

No primeiro experimento realizado, verificamos que a administração 

intra-DPAG do antagonista SB269970 não alterou comportamentos 

relacionados à ansiedade em animais testados no LCE nas doses de 2,5 

nmoles e 5 nmoles. Já a dose de 10 nmoles promoveu um efeito do tipo 

ansiolítico neste teste.  

Existem poucos dados disponíveis sobre a avaliação do efeito da 

manipulação do receptor 5-HT7 na ansiedade; apesar disso, a literatura sugere 

uma provável relação entre este receptor e alguns transtornos afetivos. Robert 

e colaboradores (2004) avaliaram camundongos 5-HT7
-/- 

na caixa claro/escuro, 

um teste de ansiedade. Nesse experimento não houve diferença significativa 

entre a linhagem geneticamente modificada e os animais selvagens: os animais 

knockout
 
gastaram o mesmo tempo no compartimento claro que os animais 

controle. O mesmo se repetiu para o número de transições entre os 

compartimentos claro e escuro, sugerindo que este receptor não esteja 

envolvido na ansiedade analisada neste teste. Utilizando a mesma linhagem, 

Hedlund e Sutcliffe (2007) investigaram a participação do receptor 5-HT7 no 

teste de esconder esferas (marble burying test), um modelo experimental para 

a avaliação comportamental da ansiedade e do transtorno obsessivo 

compulsivo. Nesse estudo, os animais 5-HT7
-/- 

tiveram um comportamento 

considerado ansiolítico, já que eles esconderam significativamente menos 
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esferas que os animais selvagens. No mesmo trabalho, os autores também 

investigaram a ação do antagonista de 5-HT7, SB-269960, em animais 

selvagens. Os resultados estavam de acordo com o encontrado no teste com 

os animais geneticamente modificados, tendo os animais tratados com o 

antagonista uma redução significativa no parâmetro de esconder esferas, com 

relação aos animais controle. Os autores demonstraram que tanto a deleção 

gênica, quanto o bloqueio do receptor 5-HT7, reduziu o comportamento de 

esconder esferas em um modelo comportamental capaz de gerar respostas 

relacionadas à ansiedade, sugerindo a participação deste receptor neste 

estado afetivo.  

Além dos supracitados, outros testes também foram utilizados no estudo 

do papel dos receptores 5-HT7 na ansiedade. No estudo de Guscott e 

colaboradores (2005), não houve diferença significativa entre os camundongos 

5-HT7
-/- e os animais selvagens nos parâmetros tempo de exploração e número 

de entradas nos braços abertos do LCE.  

Também utilizando o LCE, Wesolowska e colaboradores (2006a) fizeram 

o bloqueio desses receptores com a administração intraperitoneal do 

antagonista SB269970 em ratos. O resultado desse estudo contradiz o estudo 

anterior com animais knockout, já que os pesquisadores visualizaram um efeito 

ansiolítico significativo. Os animais tratados com o antagonista tiveram um 

número de entradas e de tempo gasto nos braços abertos do aparato maior, 

quando comparado com os animais controle. Ainda nesse trabalho, o teste de 

conflito de Vogel, conhecido também por teste do beber punido, foi utilizado 

para avaliar a ansiedade. Assim como no LCE, o antagonista teve um efeito do 

tipo ansiolítico, aumentando a expressão do beber punido. O grupo ainda 

avaliou a ação do SB269970 na ansiedade em camundongos usando o Four-

Plate test. O antagonista foi capaz de aumentar o número de cruzamentos 

punidos no teste, sugerindo, também, um efeito ansiolítico (Wesolowska et al., 

2006a).  

Os efeitos ansiolíticos do antagonista de 5-HT7 acima mencionados têm 

sido obtidos, em sua maioria, após a administração periférica da droga, não 

existindo muitos dados que possam indicar o seu local de ação no SNC. 
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Visando um maior conhecimento das áreas encefálicas que poderiam 

estar envolvidas na atuação do receptor 5-HT7, Wesolowska e colaboradores 

(2006b) investigaram o efeito da administração intra-hipocampal do SB-269970 

na ansiedade experimental. Sugere-se que o hipocampo desempenha um 

papel importante nos estados emocionais e possa estar envolvido no efeito de 

antidepressivos e ansiolíticos, assim como do antagonista 5-HT7, 

principalmente pelo fato desses receptores estarem presentes nessa estrutura 

(Bonaventure et al., 2002; Wesolowska et al., 2006b). Para a análise da 

ansiedade, os pesquisadores utilizaram o teste de conflito de Vogel em ratos. 

Os animais que receberam o antagonista nas doses de 0,3, 1 e 3µg tiveram 

aumento significativo no comportamento do beber punido, em comparação com 

os animais controle, mostrando que o SB-269970 também é capaz de produzir 

um efeito ansiolítico quando administrado no hipocampo. Além do hipocampo, 

a presença do receptor 5-HT7 no sistema olfatório, septo, tálamo, hipotálamo, 

amígdala, córtex e na PAG (Gustafson et al., 1996; Bonaventure et al., 2002; 

Leopoldo et al., 2012) torna essas áreas atrativas para o estudo da atuação 

desse receptor principalmente nos estados aversivos,  na ansiedade e na 

dependência do etanol.   

Os dados da literatura, principalmente os do grupo de Wesolowska e 

colaboradores (2006a, 2006b) embasam e reforçam os achados do 

experimento 1 do presente estudo, corroborando a participação dos receptores 

5-HT7 na ansiedade e demonstrando a ação ansiolítica do antagonista de 5-

HT7. Além disso, o presente estudo propõe a DPAG, que está envolvida na 

modulação da ansiedade (Deakin; Graeff, 1991; de Paula Soares, 2004) e 

contém os receptores 5-HT7 (Gustafson et al., 1996; Bonaventure et al., 2002), 

como um dos sítios neuroanatômicos para a ação ansiolítica do SB 269970. 

Levando em consideração a seletividade de ação do SB 269970, os 

nossos resultados parecem estar diretamente relacionados com as suas 

propriedades como antagonista do receptor 5-HT7, uma vez que esta droga é 

um ligante seletivo de 5-HT7, tendo baixa afinidade por outros receptores de 

serotonina e, também, por receptores de outros sistemas de neurotransmissão 

(Hagan et al., 2000). A investigação in vitro da afinidade do SB269970 

demonstrou uma excelente seletividade para receptores 5-HT7 (> 250 vezes), 



61 
 

em relação aos receptores 5-HT1, 5-HT2, 5-HT4, 5-HT6, assim como em relação 

aos receptores adrenérgicos α1 e aos receptores D2 e D3. Para outros 50 

receptores, transportadores, enzimas e canais de iônicos a seletividade foi 

maior que 100 vezes para os receptores 5-HT7, em relação aos demais (Lovell 

et al., 2000). O antagonista apresenta alguma afinidade para o receptor 5-HT5A; 

no entanto, a relação 5-HT7/5-HT5A é de cerca de 50 vezes (Lovell et al., 2000).  

Estudos que visavam conhecer a distribuição e caracterizar a 

farmacodinâmica dos receptores 5-HT7 geraram hipóteses sobre o mecanismo 

molecular envolvido na sua ativação. Sabe-se que, quando ativado, este 

receptor, que é acoplado à proteína Gs, estimula a enzima adenilil ciclase, 

levando a um aumento na produção de AMPc à partir de ATP (Thomas; Hagan, 

2004; Leopoldo et al., 2012). A partir desta cascata intracelular, o possível 

mecanismo de atuação de ativação deste receptor no SNC permanece por ser 

investigado já que existe a proposta de que os receptores 5-HT7 possam 

regular a liberação de outros neurotransmissores, como, por exemplo, GABA, 

glutamato e catecolaminas, e, também, de serotonina (Roberts et al., 2001a, 

2001b, 2004; Harsing et al., 2004; Wesolowska, 2006a, 2006b). Todos estes 

neurotransmissores vêm sendo relacionados à modulação da ansiedade 

(Durant et al., 2010). 

O fato do antagonista do receptor 5-HT7, que não promove nenhuma 

alteração intracelular por si só, já que atua bloqueando a ação do antagonista 

endógeno e não estimulando o receptor; ter um efeito comportamental sugere 

que o sistema serotonérgico da DPAG atue modulando comportamentos 

relacionados à ansiedade avaliados no LCE e que o receptor 5-HT7 

provavelmente é requerido para a expressão desses comportamentos. De 

Paula Soares e Zangrossi (2004), após fazer a administração de serotonina na 

DPAG obtiveram resultados que indicaram um efeito ansiogênico desse 

neurotransmissor, o qual favoreceu a aquisição da resposta de esquiva 

inibitória no labirinto em T elevado. Uma hipótese que poderia explicar a ação 

do antagonista encontrada no experimento 1 seria a de que a exposição ao 

LCE favoreceu um aumento na liberação de serotonina na DPAG e que a 

administração do SB269970 inibiu a interação da serotonina com receptores 5-

HT7 nesta área. Tal ação resultou na diminuição do comportamento 
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relacionado à ansiedade. No entanto, para uma melhor verificação dessa 

hipótese, novas investigações são necessárias. 

De maneira geral, os resultados comportamentais do nosso trabalho, 

juntamente com a literatura científica, apontam para um importante papel dos 

receptores 5-HT7 na ansiedade, assim como a participação de regiões 

encefálicas, como o hipocampo e a DPAG, nesse estado emocional. 

Permanece por ser investigado se o bloqueio deste receptor na DPAG altera 

respostas de ansiedade por alterar especificamente a neurotransmissão 

serotonérgica ou outros sistemas de neurotransmissão. 

Tendo em vista a importância do sistema serotonérgico na regulação da 

ansiedade (Deakin; Graeff, 1991) e que esse sistema se destaca nos sinais e 

sintomas gerados pelo consumo crônico e retirada do etanol (Kirby et al., 

2011), um grande esforço vem sendo aplicado para um melhor entendimento 

dos sítios encefálicos e dos componentes moleculares envolvidos nessas 

respostas. A literatura mostra diversos trabalhos pré-clínicos (Knapp et al., 

1998; Overstreet et al., 2003; Overstreet et al., 2006, Cabral et al., 2006, Zhang 

et al., 2007; Stevenson et al., 2009) e clínicos (Nutt, 1990; Grant, 1995; Ye et 

al., 2001; Stephens et al., 2005) que relacionam a ansiedade com a retirada do 

etanol. Nesse sentido, estudos que visam aprofundar o conhecimento acerca 

dessa patologia investigam a atuação da serotonina e de seus receptores nos 

processos de abuso e retirada do etanol (Ulrichsen 1991; Pandey et al., 1992;. 

Overstreet et al., 1994; Overstreet et al., 2003; Overstreet et al., 2006; Uzbay, 

2008). 

Vários estudos têm relatado alterações em alguns subtipos de 

receptores de serotonina, dentre eles, o 5-HT1A, o 5-HT1B e o 5-HT2, após 

tratamento crônico com etanol (Ulrichsen, 1991; Pandey, et al., 1992;. 

Overstreet, et al., 1994; Pandey et al., 1996). Considerando especificamente a 

participação dos receptores de serotonina na retirada do etanol, dados prévios 

sugerem que a buspirona, um agonista parcial do receptor 5-HT1A, após 

administração periférica, reduz os sintomas de ansiedade associados com a 

retirada (Lal et al, 1991; Overstreet et al., 2003). Além dele, um antagonista 

seletivo do receptor 5-HT2C, também administrado perifericamente, mas não de 

5-HT1A ou 5-HT3, bloqueou a redução na interação social causada pela 



63 
 

abstinência (Knapp et al., 2000 apud Overstreet et al., 2003). Assim, tanto a 

estimulação parcial de receptores 5-HT1A, quanto o bloqueio dos receptores 5-

HT2C podem melhorar os sintomas de ansiedade associados a uma única 

retirada do etanol, ou após um protocolo de múltiplas retiradas (Overstreet et 

al., 2003).  

O efeito benéfico da buspirona pode ser devido a sua interação com 

auto-receptores 5-HT1A; já o antagonista do receptor 5-HT2C atua pós-

sinapticamente para induzir os seus efeitos do tipo ansiolítico em animais 

abstinentes. Como as drogas utilizadas no estudo de Overstreet e 

colaboradores (2003) alteraram o comportamento relacionado à ansiedade e os 

sintomas afetivos são riscos importantes para a recaída em indivíduos com 

transtornos relacionados ao etanol, tal resultado pode favorecer uma futura 

abordagem terapêutica para o tratamento de sintomas de ansiedade durante a 

retirada aguda do etanol. Considerando o potencial ansiolítico da administração 

central e periférica de antagonistas do receptor 5-HT7 e que não existem dados 

na literatura relacionando o uso destes antagonistas na retirada do etanol, no 

presente estudo investigamos se o bloqueio destes receptores na DPAG 

poderia alterar comportamentos ansiogênicos gerados pela retirada do etanol. 

Neste contexto, o experimento 2 mostrou que a administração do 

antagonista SB 269970 diretamente na DPAG, em doses que não produziram 

efeitos comportamentais por si só (2,5 e 5 nmoles), não foi capaz de reverter a 

ansiedade gerada pela retirada do etanol após consumo crônico no LCE. 

O LCE é um teste de avaliação de comportamentos relacionados à 

ansiedade amplamente utilizado, inclusive, na avaliação de estados aversivos 

em roedores que passaram pela retirada (Lal et al., 1991; Moy et al., 1997; 

Overstreet et al., 2004; Cabral et al., 2006; Zhao et al., 2007; Kotlinska; 

Bochenski, 2008).  Neste trabalho, os ratos submetidos a um período de 

ingestão de etanol de 21 dias seguido de 72 e 96 horas de retirada exibiram 

comportamentos relacionados à ansiedade, quando testado no LCE e no teste 

do campo aberto. De fato, animais sob privação do etanol exploraram menos 

os braços abertos do LCE, quando comparados aos controles, exibindo um 

típico comportamento do tipo ansiogênico para este teste. Os dados de 
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avaliação da ansiedade no campo aberto reforçam os resultados obtidos no 

LCE. 

Nossos dados confirmam estudos anteriores que mostram um aumento 

da ansiedade em animais que passaram por um tratamento crônico com etanol 

seguido de retirada (Lal et al., 1991; File, 1994; Rasmussen et al., 2001; Hirani 

et al., 2002; Overstreet et al., 2003; Overstreet et al., 2004; Kliethermes, 2005; 

Overstreet et al., 2006, Cabral et al., 2006; Getachew et al., 2008; Stevenson et 

al., 2009; Economidou et al., 2011). 

Além dos parâmetros de ansiedade, na análise do número de entradas 

no braço fechado do LCE, parâmetro utilizado para avaliação da locomoção, 

nossos dados mostram uma diferença significativa entre os animais do grupo 

água que receberam veículo intra-DPAG e os animais do grupo submetido à 

retirada de etanol que também receberam veículo intra-DPAG, sugerindo um 

efeito hipolocomotor da retirada de 72 horas. Tal resultado é corroborado por 

estudos na literatura que mostram que a retirada de etanol causa uma 

diminuição significativa na locomoção no LCE (Overstreet et al., 2004; Zhao et 

al., 2007; Kotlinska; Bochenski, 2008). De maneira interessante, no nosso 

estudo a dose de 2,5 nmoles de SB 269970 foi capaz de reverter esse efeito 

hipolocomotor, ainda que não tenha revertido o efeito ansiogênico do etanol. É 

necessário ressaltar que na avaliação da locomoção no teste do campo aberto 

o efeito da retirada de 96 horas não foi observado, para uma confirmação da 

ação hipolocomotora da retirada do etanol, permanece por ser investigado se 

no teste do campo aberto a abstinência de 72 horas favoreceria esse efeito.  

O efeito ansiogênico produzido pela retirada do etanol pode estar 

relacionado com regiões encefálicas importantes na modulação da ansiedade, 

dentre elas a DPAG. Em relação à DPAG, um estudo prévio mostrou a 

participação dessa região encefálica na ansiedade gerada pela retirada do 

etanol (Cabral et al., 2006). Animais testados 48 horas após a interrupção da 

ingestão de etanol por 21 dias mostraram uma diminuição no limiar da 

estimulação elétrica da DPAG necessária para evocar comportamentos de 

congelamento e fuga. Neste mesmo estudo, os animais abstêmios 

demonstraram um comportamento ansiogênico no LCE, o que permitiu aos 

autores sugerirem a partir dos resultados obtidos a participação da DPAG 
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como um dos substratos neurais que medeiam o efeito ansiogênico provocado 

pela retirada do etanol (Cabral et al., 2006). Apesar da ingestão crônica de 

etanol causar danos microestruturais a integridade de várias áreas do encéfalo, 

que vão desde a aberração na diferenciação neuronal até a perda celular 

(O'Neil et al., 2001), os resultados apresentados não foram atribuídos a lesões 

da DPAG, já que Brandão e colaboradores (1999) mostraram que ao se 

lesionar essa estrutura os limiares aversivos aumentavam significativamente.  

Além disso, alguns estudos que avaliaram a expressão de proteína Fos 

e do gene c-fos durante a retirada de etanol encontraram indícios de ativação 

da DPAG, apesar de divergirem na duração da exposição ao etanol, método de 

administração (por exemplo, etanol dieta líquida, de vapor de etanol ou 

administração intragástrica) e intervalo após a última exposição ao etanol. As 

condições experimentais diferentes podem explicar os padrões diferenciais de 

ativação das regiões encefálicas durante a retirada do etanol (Knapp et al, 

1998; Borlikova et al., 2006; Bertotto et al., 2010; Bonassoli et al., 2010). 

Porém, considerando os estudos que utilizaram protocolos de exposição e 

retirada semelhantes aos empregados no nosso estudo (Bertotto et al., 2010; 

Bonassoli et al., 2010), a DPAG também é citada como uma área em potencial 

na mediação dos sintomas promovidos pela retirada do etanol.  

Sendo assim, fortes evidências embasam a participação da DPAG nos 

comportamentos gerados pela retirada do etanol após consumo crônico. No 

presente estudo, apesar de reduzir a ansiedade experimental no LCE quando 

administrado intra-DPAG, o antagonista de receptores 5-HT7 SB269970 não 

alterou os comportamentos relacionados à ansiedade observados em animais 

abstinentes quando injetado em dose ineficaz nesta mesma área. Estes dados 

podem sugerir que as alterações serotoninérgicas que medeiam a ansiedade 

resultante da retirada do etanol estejam relacionadas com outros subtipos de 

receptores desse sistema na DPAG e/ou com outras regiões encefálicas que 

fazem parte do substrato neuronal desse componente da retirada. 

Analisando a relação entre a função da serotonina e a ansiedade em 

regiões encefálicas específicas de animais que sofreram múltiplas retiradas 

Overstreet e colaboradores (2006) encontraram que a buspirona reduziu a 

ansiedade, quando administrada no NDR, mas não na amígdala. Já o agonista 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014488606000628#bib29
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inverso do receptor 5-HT2C (SB243213) foi eficaz somente após pré-tratamento 

na amígdala. No entanto, nenhuma droga foi eficaz quando administrada no 

núcleo accumbens ou no núcleo paraventricular. Estes dados apontam 

claramente para o envolvimento de regiões específicas do encéfalo 

relacionadas à ansiedade nas mudanças adaptativas induzidas por múltiplas 

retiradas (Overstreet et al., 2006). 

Além da participação de diferentes receptores ou de receptores 5-HT7 

em outras áreas encefálicas na modulação da ansiedade gerada pela retirada 

do etanol, permanece por ser investigado se o estímulo ansiogênico da retirada 

tenha aumentado a liberação de serotonina na DPAG, a ponto de que as doses 

de SB269970 empregadas no Experimento 2 não tenham sido suficientes para 

antagonizar este aumento. Porém esta hipótese é confrontada por dados da 

literatura que sugerem que a retirada do etanol causa uma redução da 

serotonina extracelular a níveis normais e/ou subnormais em algumas regiões 

encefálicas (para revisão ver: Nutt, 1990; LeMarquand et al., 1994; Koob, 1998; 

Kirby, 2011). Reduções no metabolismo da serotonina; no seu conteúdo ou dos 

seus metabólitos em encéfalos de roedores e em cortes de regiões do sistema 

límbico e estriatal podem ser encontradas na literatura (Kahn; Scudder,1976; 

Tabakoff et al., 1977; Badawy; Evans, 1983; Kempf et al., 1990; Wahlström et 

al., 1991; Yamamura et al., 1992 apud Weiss et al., 1996) 

Em um destes trabalhos, Weiss e colaboradores (1996) investigaram a 

neurotransmissão serotoninérgica na retirada de etanol, monitorando a 

liberação de serotonina no núcleo accumbens de ratos Wistar através de 

microdiálise. Os animais passaram 3-5 semanas consumindo etanol livremente 

e posteriormente foi realizada a retirada de 8 horas. A retirada do etanol 

produziu uma supressão progressiva na liberação do neurotransmissor durante 

o período de 8 horas e a auto-administração do etanol não foi capaz de 

restaurar de maneira imediata a liberação de serotonina nos animais, que 

posteriormente retornou ao seu nível basal. Para os autores os resultados 

sugerem que os déficits encontrados na liberação de serotonina no núcleo 

accumbens poderiam contribuir para as consequências negativas da retirada. 

Ainda, outro estudo que investigava a neurotransmissão serotoninérgica 

em humanos, encontrou uma correlação negativa entre o tempo de consumo 
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de etanol e a neurotransmissão serotoninérgica. Os autores utilizaram uma 

técnica não invasiva com a administração da d-fenfluramina, um agente que 

estimula a liberação de serotonina e inibe sua recaptação, e que também 

estimula a liberação de prolactina, mediada por receptores serotoninérgicos. 

Dessa forma, a análise da prolactina disponível no sangue após a 

administração da d-fenfluramina é proposta como um marcador de disfunções 

serotoninérgicas (Corrêa et al., 2005). Dessa forma, Berggren e colaboradores 

(2002) mostraram que quanto mais longo era o período de consumo pesado de 

etanol do individuo, menor era a resposta da prolactina a d-fenfluramina. 

Berggren e colaboradores (2002) sugerem que o consumo de altas 

quantidades de etanol por um longo período reduz a neurotransmissão 

serotoninérgica no SNC e essa redução pode ser causada por efeitos 

neurotóxicos diretos ou indiretos. Ainda, a redução da neurotransmissão 

serotonérgica em indivíduos dependentes de etanol, pode ter consequências 

em outros sistemas de neurotransmissores (Berggren et al., 2002), que 

poderiam persistir durante a abstinência. 

Sendo assim, além de um melhor conhecimento sobre os efeitos da 

retirada sobre a transmissão serotonérgica, futuras investigações são 

necessárias para se conhecer a influência da exposição ao consumo crônico 

de etanol ou até mesmo ao aparato do LCE sobre a liberação de serotonina na 

DPAG. 

Este trabalho investigou a participação de receptores 5-HT7 da DPAG na 

ansiedade experimental, inclusive aquela promovida pela retirada do etanol. 

Embora mais estudos sejam necessários, o presente estudo abre perspectivas 

para uma melhor compreensão da participação do sistema serotoninérgico na 

ansiedade e na abstinência do etanol, que poderá favorecer o desenvolvimento 

de terapias adequadas para os transtornos de ansiedade e aqueles 

relacionados ao uso de etanol. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os dados obtidos nesse trabalho permitem as seguintes 

conclusões: 

A administração intra-DPAG da dose 10 nmoles, mas não das doses 2,5; 

5 nmoles de SB269970, promoveu um efeito do tipo ansiolítico em ratos 

testados no LCE. 

No teste do campo aberto as doses de 2,5, 5,0 e 10 nmoles de 

SB269970 não alteraram a locomoção dos animais, sugerindo que a ação do 

antagonista na dose de 10 nmoles não foi decorrente de alterações 

locomotoras. Ainda neste teste, as doses empregadas não alteraram a 

distância, o tempo e o número de entradas no centro do aparato. 

A retirada de etanol por 72 e 96 horas favoreceu a expressão de 

comportamentos relacionados à ansiedade no LCE e no teste do campo 

aberto, respectivamente. 

Os comportamentos relacionados à ansiedade gerados pela retirada do 

etanol 72 e 96 horas no LCE e no teste do campo aberto, respectivamente, não 

foram revertidos pela administração intra-DPAG das doses de 2,5 e 5,0 nmoles 

de SB. 

A retirada do etanol por 72 horas gerou um efeito hipolocomotor nos 

ratos submetidos ao LCE e tal efeito foi revertido pela administração intra-

DPAG do antagonista SB269970 na dose de 2,5 nmoles. 
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Mais estudos são necessários para o melhor entendimento do papel do 

sistema serotoninérgico da DPAG, incluindo o receptor 5-HT7, na ansiedade 

gerada pela retirada do etanol.   
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