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RESUMO 

A abstinência do álcool em indivíduos dependentes promove um conjunto de sinais e 

sintomas físicos e psíquicos e, dentre eles, alguns estão relacionados com a depressão. 

Diversos estudos pré-clínicos têm utilizado modelos animais de consumo de álcool seguido 

por retirada para analisar as alterações decorrentes do uso do álcool. O presente estudo teve 

por finalidade observar se as retiradas em curto e longo prazo após consumo crônico do etanol 

promoveriam alterações comportamentais sugestivas de depressão no teste do campo aberto 

(CA) e no teste do nado forçado (TNF) e ainda, se promoveria alterações na imunomarcação 

de células reativas para serotonina (5-HT) no núcleo mediano da rafe (MRN). Ratos Wistar 

com aproximadamente 60 dias de vida foram submetidos a concentrações crescentes de etanol 

como única fonte de dieta líquida ou água, ambos com livre acesso a ração. Os experimentos 

dividiram-se em duas etapas: a comportamental e a imunomarcação. Na etapa 

comportamental, após 21 dias de consumo exclusivo de álcool, o mesmo foi substituído por 

água (retirada) e, após, 72 horas (grupo retirada curto prazo; n=7) ou 21 dias (grupo retirada 

longo prazo; n=7) de retirada, os animais foram expostos ao teste do CA, sendo avaliado a 

atividade locomotora dos animais através dos parâmetros de distância percorrida e velocidade 

média, e comparados com o grupo controle (n=4). No dia seguinte, foi realizado o TNF, com 

o objetivo de avaliar os tempos de climbing e de imobilidade, parâmetros utilizados para 

verificar comportamentos do tipo depressivo. Na etapa imunohistoquímica, os encéfalos dos 

animais submetidos ao consumo crônico de etanol por 21 dias (grupo consumo crônico; n=5) 

seguido pela retirada de 72 horas (grupo retirada curto prazo; n=6) ou 21 dias (grupo retirada 

longo prazo; n=5) e o grupo controle (n=4), foram submetidos à imunohistoquímica para 

verificar a marcação de células imunorreativas para 5-HT no MRN. Além disso, foi 

determinado o percentual de área celular imunorreativa para 5-HT (densidade óptica relativa). 

Os dados comportamentais do CA não mostraram qualquer alteração na atividade locomotora 

dos animais entre os grupos. Quanto ao TNF, os dados mostraram diminuição no tempo de 

climbing nos grupos retirada a curto (-34,6%) e longo prazo (-35,6%) e aumentado tempo de 

imobilidade nos grupos retirada a curto prazo (34,6%) e longo prazo (33,3%), comparados ao 

grupo controle. Na imunohistoquímica, não foram observadas diferenças na contagem de 

perfis celulares imunorreativos para 5-HT no MRN entre os grupos controle, consumo 

crônico, retirada a curto prazo e retirada a longo prazo. A análise da densidade óptica relativa 

verificou um aumento no conteúdo de 5-HT no grupo retirada curto (81,7%) comparado com 

o grupo controle. Em conjunto, os dados obtidos demonstram um efeito do tipo depressor 

induzido pelas retiradas a curto e longo prazo do etanol que não está relacionado a alterações 

no número de células serotonérgicas, mas pode estar relacionado com um aumento na 

densidade óptica relativa de 5-HT no MRN. 

 

Palavras-chave: etanol, abstinência, depressão, serotonina, núcleo mediano da rafe, teste do 

nado forçado, imunohistoquímica.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

Abstinence from alcohol in dependent individuals promotes a set of physical and psychic 

signs and symptoms, some of them are related to depression. Several preclinical studies have 

used animal models of alcohol consumption followed by withdrawal to analyze changes 

resulting from alcohol use. The purpose of the present study was to determine whether short-

term and long-term withdrawals after chronic ethanol consumption would promote behavioral 

changes suggestive of depression in the open field (CA) test and forced swimming test (TNF), 

and whether changes in immunoreactivity of serotonina (5-HT) reactive cells in the median 

raphe nucleus (MRN). Wistar rats with approximately 60 days of life were submitted to 

increasing concentrations of ethanol as the only source of liquid diet or water, both with free 

access to feed. The experiments were divided into two stages: behavioral and 

immunostaining. In the behavioral stage, after 21 days of exclusive consumption of alcohol, it 

was replaced by water (withdrawal) and after 72 hours (short term withdrawal group; n = 7) 

or 21 days (long term withdrawal group; n=7), the animals were exposed to the CA test, and 

the animals' locomotor activity was assessed through the parameters of distance traveled and 

mean velocity, and compared with the control group (n = 4). On the following day, TNF was 

used to evaluate the climbing and immobility times, parameters used to verify depressive type 

behaviors. In the immunohistochemical stage, the brains of the animals submitted to chronic 

ethanol consumption for 21 days (chronic consumption group, n = 5) followed by the 

withdrawal of 72 hours (short term withdrawal group, n = 6) or 21 days (long term 

withdrawal group; n = 5) and the control group (n = 4), were submitted to 

immunohistochemistry to verify the labeling of 5-HT immunoreactive cells in MRN. In 

addition, the percentage of immunoreactive cell area for 5-HT (relative optical density) was 

determined. The behavioral data of CA did not show any change in the locomotor activity of 

the animals between the groups. As for TNF, the data showed a decrease in climbing time in 

the short-term (-34.6%) and long-term (-35.6%) and increased short-term (34.6%) and long 

term (33.3%), compared to the control group. In immunohistochemistry, no differences were 

observed in counting of immunoreactive cellular profiles for 5-HT in MRN between the 

control, chronic consumption, short-term withdrawal and long-term withdrawal groups. 

Analysis of the relative optical density showed an increase in the content of 5-HT in the short 

withdrawal group (81.7%) compared to the control group. Taken together, the data obtained 

demonstrate a depressor-like effect induced by short- and long-term withdrawals of ethanol 

that is unrelated to changes in the number of serotonergic cells, but may be related to an 

increase in the relative optical density of 5-HT in the MRN. 

  

Key words: ethanol, abstinence, depression, serotonin, median raphe nucleus, forced 

swimming test, immunohistochemistry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O álcool e sua problemática 

 

O etanol, também chamado de álcool etílico, tem a capacidade de provocar 

dependência e causar detrimentos na saúde e nas relações sociais e econômicas dos 

consumidores e sua família, sendo considerado um problema de saúde pública. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2010) reporta que o uso do álcool gera prejuízos para 

a sociedade como um todo, seja aumentando a carga de doenças ou onerando os custos 

econômicos e sociais a toda população. Por exemplo, é descrito que o álcool está relacionado 

a um total de 3,3 milhões de mortes a cada ano em todo o mundo (OMS, 2014) e, foi estimado 

nos EUA, somente em 2006, um gasto econômico de 233,5 bilhões de dólares relacionados a 

80.000 mortes (BOUCHERY et al., 2006).  

A Organização Panamericana de Saúde divulgou em 2015 (PAHO, 2015) o relatório 

“Status do consumo de álcool nas Américas”, o qual relata que o consumo alcoólico nas 

américas é superior à média do consumo do restante do mundo, com taxas de 13% e 29,4% 

para mulheres e homens, respectivamente. No Brasil, no ano de 2006, cada brasileiro a partir 

de 15 anos consumia o equivalente a 6,2 litros de álcool puro por ano. Em 2016, foi 

observado um aumento de 43,5% no consumo de álcool, alcançando um nível de 8,9 L/ano e 

superando a média internacional de 6,4 L/ano. Além disso, é descrito pelo relatório de 

Estatísticas Mundiais de Saúde da OMS que o Brasil ocupa a 49a posição entre 194 países no 

consumo de álcool (OMS, 2017).  

 O Ministério da Saúde divulgou no inquérito “VIGITEL Brasil 2016” que o consumo 

abusivo de bebida alcoólica (mulheres: consumo de 4 ou mais doses; homens: consumo de 5 

ou mais doses em uma mesma ocasião) foi declarado por 27,3% dos homens e 12,1% das 

mulheres. Somado a isto, a diferença no consumo de álcool entre homens e mulheres 

diminuiu, considerando o período de 2006 a 2016, de 17% para 15%. Tal fenômeno pode ser 

justificado pelo aumento no consumo de bebidas alcoólicas pelo gênero feminino (7,8% para 

12,2%). 

No Brasil, o álcool é consumido de forma lícita a partir dos 18 anos de idade. No 

entanto, implicitamente o consumo tem sido iniciado cada vez mais cedo, sendo estimulado 

por campanhas publicitárias, grupos sociais, impulsividade e inexperiência peculiar à faixa 
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etária (PINSKY et al., 2010; VENDRAME, 2016). Os adolescentes e adultos jovens formam 

um grupo de risco altamente vulnerável, com risco aumentado de sofrerem com problemas 

relacionados ao álcool (BELLIS et al., 2007). O II Levantamento Nacional de Álcool e 

Drogas (LENAD), divulgou em 2013, uma estimativa que 11,7 milhões de pessoas sejam 

dependentes de álcool no país, sendo a região Sudeste a que tem maior consumo regular 

(LARANJEIRA et al., 2013). 

A dependência ao álcool é caracterizada pela perda no controle do consumo, desejo 

desenfreado e o uso persistente mesmo quando consequências sociais e relacionadas à saúde 

estão presentes (EŞEL e DINÇ, 2017). A dependência ao álcool (alcoolismo) é uma doença 

crônica e multifatorial, definida pela Organização Mundial de Saúde por meio da 10ª edição 

de Classificação Internacional de Doenças (CID-10), como sendo um conjunto de fenômenos 

comportamentais, cognitivos e fisiológicos que são observados após o uso repetido do álcool 

associados a alguns sintomas como forte desejo de beber, dificuldade em controlar o consumo 

mesmo após consequências negativas, prioridade ao consumo da substância, aumento da 

tolerância e apresentação de sintomas relacionados com a abstinência física, como sudorese, 

tremores, taquicardia e até distúrbios relacionados às emoções. Essas apresentações clínicas 

são produzidas por três mecanismos distintos: toxicidade, intoxicação aguda e dependência 

(LARANJEIRA e ROMANO, 2004), como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 1 – Relações entre consumo de álcool, os três fatores que mediam os danos e os diversos tipos de danos 

produzidos. O padrão de consumo ou a quantidade consumida por episódio geram danos, que podem ser agudos 
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ou crônicos, através de três mecanismos distintos: toxicidade sobre os órgãos e sistemas corporais, intoxicação 

aguda e dependência. Retirado de LARANJEIRA e ROMANO, 2004. 

 

 Por sua vez, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), 

em sua 5ª edição, define que os transtornos relacionados ao álcool são decorrentes de 

problemas que levam à prejuízos e/ou sofrimento clinicamente significativo, cuja gravidade 

varia de acordo com o número de sintomas apresentados (APA, 2013). A tabela abaixo mostra 

alguns dos critérios do DSM-V que são utilizados no diagnóstico do transtorno relacionado ao 

uso de álcool: 

Tabela 1 - Critérios para transtornos relacionados ao uso de álcool – DSM-V. 

 Um padrão mal adaptativo de uso de álcool levando à prejuízo ou sofrimento 

clinicamente significativo, manifestado por dois (ou mais) dos seguintes critérios, 

ocorrendo a qualquer momento no mesmo período de 12 meses: 

1. O álcool é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período 

mais longo do que o pretendido. 

2. Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de reduzir ou 

controlar o uso de álcool. 

3. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção do álcool, na 

utilização do álcool ou na recuperação de seus efeitos. 

4. Fissura, desejo intenso ou urgência em consumir álcool (“craving”). 

5. Uso recorrente de álcool resultando em fracasso em cumprir obrigações 

importantes relativas a seu papel no trabalho, na escola ou em casa. 

6. O uso de álcool continua, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes 

ou recorrentes causados ou exacerbados pelos efeitos do álcool. 

7. Importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são abandonadas ou 

reduzidas em virtude do uso do álcool. 

8. Uso de álcool recorrente em situações nas quais isto representa perigo físico. 

9. O uso do álcool continua, apesar da consciência de ter um problema físico ou 

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

álcool. 

10. Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos:  

a) necessidade de quantidades progressivamente maiores de álcool para adquirir a 
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intoxicação ou efeito desejado; 

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

11. Abstinência, manifestada por qualquer dos seguintes aspectos:  

a) síndrome de abstinência característica para a substância (consultar os critérios A e 

B dos conjuntos de critérios para Abstinência do Álcool);  

b) o álcool (ou uma substância estreitamente relacionada, como os 

benzodiazepínicos) é consumido para avaliar ou evitar sintomas de abstinência. 

 

 

 

A classificação da gravidade do transtorno baseia-se na quantidade de critérios acima 

preenchidos pelo indivíduo, sendo: 

Leve: presença de 2 a 3 sintomas 

Moderada: presença de 4 a 5 sintomas 

Grave: presença de 6 ou mais sintomas  

FONTE: Adaptado do National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), 2013. 

  

A relação entre o álcool e os distúrbios relacionados às emoções são cada vez mais 

frequentes, uma vez que este agente atua no Sistema Nervoso Central (SNC), causando efeitos 

em uma variedade de sistemas neurotransmissores (COSTARDI et al., 2015). O consumo de 

álcool moderado a pesado tem sido associado a co-ocorrência de problemas físicos e 

desordens mentais. De fato, BELLOS et al. (2016) demonstra que os usuários moderados de 

álcool possuem baixos riscos para desenvolverem depressão ou desordem de ansiedade 

generalizada, enquanto que os usuários em consumo excessivo possuem um risco aumentado 

para o desenvolvimento de depressão. 
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1.2 A Farmacologia do Etanol e mecanismos de dependência 

 

O etanol, componente psicoativo das bebidas alcoólicas, é uma pequena molécula 

orgânica obtida a partir da fermentação de açúcares. O etanol é formado por dois átomos de 

carbono e um grupo hidroxila (formula molecular CH3 – CH2 – OH), o que lhe confere um 

perfeito balanço hidrofílico-hidrofóbico. Esse perfil de solubilidade confere ampla capacidade 

de difusão e distribuição em membranas celulares, tecidos e órgãos (MAHER, 1997). Quando 

ingerido, o etanol é absorvido rapidamente pelo estômago e intestino delgado, alcançando a 

corrente sanguínea e atravessando com facilidade a barreira hematoencefálica, atuando no 

SNC (HECKMANN e SILVEIRA, 2009). O álcool apresenta um efeito bifásico no SNC que 

gera desbalanceamento nos neurotransmissores excitatórios e inibitórios: em baixas doses são 

observados efeitos estimulantes, como euforia, desinibição e sociabilidade, causadas por 

estimulação psicomotora, enquanto que em altas doses, são produzidos efeitos depressores, 

como descoordenação motora, descontrole e sono (HENDLER et al., 2013). No entanto, seu 

efeito depressor é mais intenso e prolongado, caracterizando-o como uma substância 

psicotrópica depressora do SNC, causando efeito em diversos sistemas neurotransmissores, 

induzindo sedação, diminuição da função motora e cognitiva, além de causar dependência 

quando utilizado cronicamente (HILLEMACHER, 2011; RAVAN et al., 2014). É 

amplamente descrito que o etanol interage, diretamente ou indiretamente, com múltiplos 

neurotransmissores, como o GABA, glutamato, dopamina, serotonina, norepinefrina e 

opióides endógenos, causando desbalanceamento em diversas circuitarias neurotransmissoras 

(MUKHERJEE et al., 2008; TRUDELL et al. 2014). A figura abaixo esquematiza as ações do 

álcool nos principais sistemas neurotransmissores no SNC: 
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Figura 2 – Representação esquemática da habilidade do álcool para modular múltiplos sistemas 

neurotransmissores. Adaptado de VOLKOW et al., 2017. 

 

O álcool é considerado uma substância capaz de promover dependência devido sua 

capacidade de atuar em áreas específicas do cérebro que juntas formam o Sistema de 

Recompensa Cerebral. Estas áreas compreendem as vias nigroestriatais, mesolímbicas e 

mesocorticais que consistem de neurônios dopaminérgicos localizados na substância 

nigraestriatal e na área tegmentar ventral (VTA) que se projetam para um grande número de 

regiões, incluindo o núcleo accumbens (NAc), amígdala, córtex pré-frontal medial, 

hipocampo, entre outras (VOLKOW et al., 2004; KOOB e VOLKOW, 2010). 

 A ação do álcool nesses sistemas causa alterações comportamentais e 

neurofisiológicas que predispõe o indivíduo à manutenção desse consumo, desenvolvendo um 

mecanismo de neuroadaptação, o principal fator relacionado com a dependência, tolerância e 



20 

 

sintomas de retirada (KOOB, 2003). Estudos neurobiológicos de dependência têm 

estabelecido uma importante associação entre os efeitos de reforço agudo, a administração de 

drogas e a neurotransmissão dopaminérgica na via mesocorticolímbica (KOOB e NESTLER, 

1997; GARDNER, 2011; TABER et al., 2012). Drogas como anfetamina e cocaína atuam 

diretamente em neurônios dopaminérgicos, causando aumento nos níveis de dopamina na 

fenda sináptica por promoverem a liberação de dopamina ou por inibir a recaptação de 

dopamina no terminal pré-sináptico (BAICY e LONDON; CHANG et al.; ERSCHE e 

SAHAKIAN, 2007). No entanto, o álcool atua de forma indireta na neurotransmissão 

dopaminérgica; o álcool age em receptores GABAA nos interneurônios gabaérgicos 

localizados no VTA, promovendo desinibição do neurônio dopaminérgico, o qual se projeta 

para o NAc, liberando dopamina na via mesocorticolímbica (WISE, 1996; GILPIN e KOOB, 

2008). A figura abaixo é uma representação simplificada do modo de atuação do álcool na 

circuitaria de recompensa: 

 

Figura 3 - Modo de atuação do álcool na circuitaria de recompensa. Adaptado de KAROLY et al., 2015. 

 

  Koob e Simon (2009) sumariza a dependência a droga como sendo um ciclo com três 

estágios: preocupação/antecipação, compulsão e retirada. No estágio de 

preocupação/antecipação o desejo persistente e o consumo de grandes quantidades da droga 
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levam o indivíduo ao estágio de compulsão. Situações como tolerância, retirada ou outras 

atividades sociais ou recreacionais geram sintomas de afeto negativo no indivíduo, 

caracterizando-o na fase de retirada. No entanto, a preocupação física e emocional persistente 

em obter a droga leva o indivíduo novamente ao primeiro estágio, de 

preocupação/antecipação, fechando o ciclo.  

O álcool utilizado de forma aguda promove os chamados efeitos de reforço positivo e 

múltiplos neurotransmissores estão envolvidos nesses efeitos. Por exemplo, é sabido que o 

álcool interage com receptores GABAA, os quais estão relacionados ao efeito de reforço desta 

droga (DEITRICH et al., 1989). De fato, estudos in vitro demonstraram a ação do etanol 1-3 

mM em receptores GABAA, o qual foi efetivo em causar alterações nas correntes iônicas 

ativadas por este receptor (SUNDSTROM-POROMAA et al., 2002). Outros estudos 

mostraram que: (a) autoadministração de etanol aumenta os níveis extracelulares de dopamina 

no NAc em ratos não dependentes (WEISS et al., 1996); (b) injeções de antagonista opiáceo 

no núcleo central da amígdala, NAc ou no ventrículo lateral significativamente reduz o 

consumo de etanol à baixas doses, sugerindo um papel aos peptídeos opióides na ação de 

reforço agudo do etanol (HEYSER et al., 1999); (c) ação modulatória dos receptores NMDA 

(HOFFMAN et al., 1989; LOVINGER et al., 1989) e dos receptores serotonérgicos 

(OVERSTREET et al., 1994), alterando a disponibilidade sináptica de dopamina e 

contribuindo para os efeitos de reforço do álcool. 

Sendo assim, importantes sistemas neurotransmissores têm sido implicados no 

desenvolvimento da dependência, como GABA, glutamato e dopamina, que possuem um 

papel motivacional para o consumo (KOOB, 2003). Além disso, esses neurotransmissores 

estão envolvidos com alterações no sistema de estresse cerebral na dependência ao álcool, 

relação descrita por KOOB (2013). O artigo citado sugere que o consumo crônico do álcool 

promove aumento na liberação de CRF (fator de liberação de corticotropina) e peptídeos 

opióides kappa, que geram um estado aversivo. O uso crônico do etanol causa desregulação 

na circuitaria de recompensa, induzindo neuroadaptações na via mesocorticolímbica, fazendo 

com que o organismo tente manter-se estável com essas alterações. Todavia, estas alterações 

são patológicas e aumentam a predisposição ao desejo e à busca persistente pela droga, 

aumentando a vulnerabilidade para recaídas (FRANKEN, 2003; KOOB e LE MOAL, 2005). 

O uso crônico do álcool desenvolve no indivíduo, durante a retirada ou abstinência 

prolongada, um estado emocional negativo, caracterizando o reforço negativo, no qual o 
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indivíduo consome o álcool para evitar essa sintomatologia negativa, como disforia, 

ansiedade, irritabilidade e sintomas depressivos (KOOB, 2013). 
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1.3 O Sistema Serotonérgico no abuso do álcool 

 

O sistema serotonérgico cerebral é responsável por controlar diversas funções 

fisiológicas e comportamentais, bem como estados emocionais (BERGER et al., 2009). A 

serotonina é sintetizada em uma via metabólica que consiste em duas reações seguidas que 

utilizam o aminoácido L-triptofano como substrato e as enzimas triptofano hidroxilase (TPH) 

e uma descarboxilase (GOLAN et al., 2009). Essa síntese ocorre principalmente nos 

neurônios provenientes dos núcleos mediano e dorsal da rafe, os quais emitem projeções e 

distribuem a 5-HT para todo o SNC (FRAZER e HENSLER, 1999). A serotonina sintetizada 

é posteriormente embalada em vesículas que são deslocadas, por meio das fibras neuronais, 

até os terminais axonais e são liberadas assim que a célula neuronal é estimulada. Após 

liberação, a serotonina tem sua ação descontinuada por meio da recaptação, na qual há 

atuação dos transportadores de serotonina, ou por degradação das monoaminas, por meio das 

enzimas monoaminas oxidases (LOWERY-GIONTA et al., 2015). Após sua liberação na 

sinapse, a serotonina irá exercer seus efeitos por meio da ativação de receptores de membrana.  

Os receptores serotonérgicos são classificados de 1 a 7 (5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5, 

5-HT6, 5-HT7), sendo estes ainda subdivididos de acordo com características farmacológicas 

e/ou moleculares que apresentam (5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F, 5-HT2A, 5-HT2B, 

5-HT2C, 5-HT5A, 5-HT5B). Todos os receptores serotonérgicos são acoplados à proteína G, 

com exceção do receptor 5-HT3 que é um canal iônico (HANNON e HOYER, 2008). 
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Figura 4 - Regulação pré-sináptica da neurotransmissão serotonérgica, demonstrando a síntese, armazenamento, 

liberação, recaptação e metabolismo. Retirado de GOLAN et al., 2009. 

 

Estudos descreveram que o abuso do álcool está diretamente relacionado com 

polimorfismos na região promotora do gene do transportador de serotonina (5-HTTLPR). 

Esse polimorfismo produz 2 variantes, o alelo L e o alelo S que diferem quanto a atividade 

transcricional e a capacidade de captação da serotonina na fenda sináptica (FEINN et al., 

2005; SAIZ et al., 2009). A presença do alelo S é mais prevalente em indivíduos com 

desordens afetivas relacionadas à dependência ao álcool, como ansiedade e depressão.  Estudo 

como o de Muller and Homberg (2015) indicam que quase todas as drogas de abuso 

psicoativas, quando usadas agudamente e/ou cronicamente, geram alterações nas 

concentrações e na atividade da serotonina em todo o cérebro. Isso é justificado pela atuação 

da serotonina, juntamente com outros neurotransmissores, nas circuitarias de recompensa e 

estresse (JOHNSON, 2004; HALE et al., 2012).  

Alguns estudos demonstram que o abuso do álcool está relacionado com alterações na 

síntese da serotonina. Por exemplo, BONKALE et al. (2006) mostraram, por meio da técnica 

de imuno autorradiografia,  que indivíduos vítimas de suicídio com diagnóstico de depressão 
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maior e dependência ao álcool apresentaram níveis aumentados da enzima triptofano 

hidroxilase (TPH)  na região do dorsal da rafe, sugerindo uma tentativa de gerar um 

mecanismo compensatório para normalizar os níveis da serotonina por meio da enzima TPH 

(UNDERWOOD et al., 2004). É descrito que a administração sistêmica aguda de álcool 

provoca aumento nos níveis extracelulares de serotonina no NAc (YOSHIMOTO et al, 1992), 

dorsal estriado (THIELEN et al., 2001) e hipocampo (BARE et al., 1998; THIELEN et al., 

2002), enquanto que, o consumo de álcool crônico reduziu os níveis de serotonina cerebral e 

os níveis de serotonina extracelular, no NAc, em um paradigma de livre escolha (MCBRIDE 

et al., 2004), medido em ambos os estudos através da microdiálise in vivo acoplado com 

HPLC eletroquímica de pequeno diâmetro.  

Os efeitos de reforço positivo do álcool são mediados pela ativação de neurônios 

dopaminérgicos originados na área tegmentar ventral posterior (pVTA) e pela densa inervação 

dopaminérgica oriunda da pVTA que chega ao NAc (NAIM-FEIL e ZANGEN, 2013). No 

entanto, a entrada serotonérgica no pVTA e no NAc, oriunda do núcleo dorsal da rafe (DRN), 

é estudada como um possível contribuinte para os efeitos de reforço positivo, como mostrado 

no estudo de LIU et al. (2014), no qual realizaram estimulação optogenética de entradas 

serotonérgicas do DRN para o NAc e foi observado aumento na atividade neural durante 

questões associadas à recompensa, sugerindo que a sinalização serotonérgica também medeia 

comportamentos de reforço, no entanto, ainda não está claro essa estimulação no contexto do 

álcool.  

A existência de múltiplos subtipos de receptores serotonérgicos pode gerar ações opostas ou 

similares dentro da circuitaria de recompensa, dependendo dos subtipos expressos na área, o 

que aumenta a complexidade e dificulta o tratamento das desordens relacionadas ao álcool.  

Por exemplo, a administração de lorcaserina, um agonista seletivo dos receptores 5-HT2C, no 

VTA e NAc promoveu ação antidopaminérgica nessas áreas, levando à diminuição no 

consumo de álcool (YOSHIMOTO et al., 2012; REZVANI et al., 2014). Por outro lado, a 

estimulação de receptores 5-HT3 promoverá a neurotransmissão gabaérgica, contribuindo com 

as ações inibitórias neurais do álcool (CAMPBELL et al., 1996; SPANAGEL et al., 2001).   

Os fármacos utilizados na prática clínica na abstinência alcoólica são: dissulfiram 

(inibidor da enzima aldeído desidrogenase), naltrexona (antagonista opióide), acamprosato 

(co-agonista de receptores NMDA) e topiramato (antiepiléptico com múltiplos mecanismos 

de ação), no entanto, os antidepressivos também podem ser utilizados no tratamento de 

desordens de abuso de álcool, por promoverem diminuição no consumo e amenizarem os 
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sintomas psicológicos iniciais da retirada (KAROLY et al., 2015; MARCINKIEWCZ, 2015). 

No entanto, devido a heterogeneidade da sintomatologia e da complexidade do sistema 

serotonérgico, pode haver exacerbação dos estados emocionais observados durante a retirada, 

o que aumenta a predisposição do indivíduo à recaída. Portanto, a identificação do estágio de 

dependência do indivíduo determinará a medicação e o sucesso do tratamento (THOMPSON 

e KENNA, 2016).  
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1.4 O Sistema Serotonérgico na retirada do álcool e o comportamento do tipo 

depressivo 

 

 A neurotransmissão serotonérgica também vem sendo associada à circuitaria de 

estresse. Diversos estudos demonstraram que a comorbidade estresse-desordens afetivas-

alterações em neurocircuitarias é observada na retirada do álcool e aumenta a predisposição à 

recaída (UZBAY et al., 1998; KOOB e LE MOAL, 2008; GILPIN et al., 2015). A 

sintomatologia de reforço negativo manifesta-se poucas horas após a última dose consumida 

da bebida alcoólica e persiste por diversas semanas com sintomatologia física e emocional, 

tais como: hiperatividade, tremores, taquicardia, hipertensão, ansiedade, sudorese, náuseas e 

vômitos, depressão, delirium tremens e até convulsões. A sintomatologia da retirada ao álcool 

pode ser justificada por neuroadaptações nos sistemas neurotransmissores que foram 

induzidas pelo abuso do álcool (MCINTOSH e CHICK, 2016). Entre esses sistemas, a 

dopamina (KOOB, 1992) e a serotonina (WALLIS e REZAZADEH, 1993) tem despertado 

bastante interesse devido a importância que eles apresentam nos efeitos motivacionais do 

álcool. 

O eixo HPA (hipófise-hipotálamo-adrenais) é controlado pelo CRF, no entanto, o eixo 

sofre alterações observadas durante a transição do consumo agudo para o consumo crônico do 

álcool: no consumo agudo, o álcool ativa o eixo HPA, a circuitaria motivacional cerebral 

(sistema recompensa) e isso promove o comportamento de busca pelo álcool. No entanto, o 

consumo persistente gera ativação do eixo HPA e também ativação de um sistema de estresse 

cerebral extra hipotalâmico que contribui para a afetividade negativa da retirada do álcool 

(KOOB e KREEK, 2007). O sistema extra hipotalâmico é controlado pelo CRF e também é 

ativado durante o consumo agudo de álcool, no entanto, o consumo crônico potencializa a 

liberação de CRF no núcleo central da amígdala e no núcleo da estria terminal de ratos 

dependentes de álcool, produzindo comportamentos do tipo ansiedade que estão associados 

com a retirada do álcool (FUNK et al., 2006).  

Outro estado emocional negativo observado durante a retirada do álcool é a anedonia, 

a qual tipifica a depressão clínica e é atribuída às neuroadaptações na circuitaria 

mesocorticolímbica como resultado do consumo crônico desta droga (SCHULTEIS et al., 

1995; KOOB and VOLKOW, 2010). Além disso, o estresse prolongado e os subsequentes 

aumentos nos níveis de glicocorticoides levam à redução na função serotonérgica cerebral e 

aumentam a predisposição às recaídas no consumo alcoólico (VAN PRAAG, 2005). Desta 
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forma, parece existir uma relação estreita entre o sistema serotonérgico, o estresse e a recaída 

(ANTON, 2001; ŞENGUL e DILBAZ, 2013).  A retirada do álcool após consumo crônico 

caracteriza-se por redução nos níveis de serotonina e dopamina extracelular no NAc (WEISS 

et al., 1996). Tal efeito pode ser justificado pela redução no metabolismo e conteúdo 

serotonérgico observado em preparações teciduais estriatais, límbicas e de todo o cérebro após 

tratamento crônico com álcool (KAHN e SCUDDER, 1976; TABAKOFF et al., 1977; 

BADAWY e EVANS, 1983; KEMPF et al., 1990; WAHLSTRIJM et al., 1991; 

YAMAMURA et al., 1992). O estudo de UZBAY et al. (1998) mostrou reduções nos níveis 

de serotonina estriatais 6 horas após a retirada, e do metabólito serotonérgico, 5-hidroxi-

indolacético (5-HIAA), 2 horas após a retirada, fornecendo evidências de que durante a 

retirada há diminuição na síntese ou liberação serotonérgica, diminuindo o conteúdo do 

metabólito e da serotonina nas preparações teciduais analisadas. 

Para o tratamento desse distúrbio emocional observado na retirada são prescritas 

drogas antidepressivas, como os inibidores de recaptação seletivos de serotonina, antagonistas 

de receptores 5-HT3, entre outros, que atuarão melhorando essa sintomatologia e auxiliarão 

para que o indivíduo não tenha recaída no consumo alcoólico (FOULDS et al., 2016). É 

importante salientar que os sintomas depressivos observados na retirada do álcool não podem 

ser considerado como depressão maior, ainda que a sintomatologia seja a mesma. A depressão 

maior é uma condição psiquiátrica severa e comum que está relacionada com uma variedade 

de fatores, como os genéticos, ambientais e neurobiológicos (ALBERT e BENKELFAT, 

2013; VERPLAETSE et al.; PEACOCK et al., 2016), com sintomatologia frequente de 

tristeza, perda no interesse ou prazer, sentimento de culpa, baixo auto estima, distúrbios do 

sono ou apetite, cansaço e pobre capacidade de concentração, que prejudica a habilidade do 

indivíduo em lidar com as relações diárias de trabalho e sociais (ALBERT et al., 2012).  

No entanto, a comorbidade de uso de drogas, como o álcool, com psicopatologias é 

cada vez mais frequente e estudos tem pontuado a necessidade de conhecer as alterações nas 

vias encefálicas que estão relacionadas com a sintomatologia depressiva. As áreas encefálicas 

corticolímbicas (córtex pré-frontal, amígdala, hipocampo e NAc) responsáveis pela regulação 

do humor e do estresse constituem as estruturas relacionadas a base neurobiológica da 

depressão, às quais recebem inúmeras fibras serotonérgicas oriundas de neurônios 

mesencefálicos do núcleo da rafe e expressam numerosos receptores de serotonina 

(HOLMES, 2008; MAHAR et al., 2014; BELZUNG et al., 2015; FAKHOURY, 2016). 
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1.5 O Núcleo Mediano da Rafe 

 

  DAHLSTROEM e FUXE (1964) foram os responsáveis pela identificação da 

serotonina no sistema nervoso central utilizando a técnica de Histofluorescência. Neste 

estudo, foi observado a localização preferencial da serotonina próximo a linha mediana, 

coincidindo com a localização do núcleo da rafe, o qual tem posição mediana ao longo do 

eixo rostrocaudal do tronco encefálico em animais e humanos (TABER et al., 1960). O 

Núcleo da Rafe é composto por uma coleção heterogênea de neurônios serotonérgicos com 

distintas morfologias, projeções e características neuroquímicas (AGHAJANIAN et al., 1978; 

KOHLER et al., 1982), os quais estão organizados em pequenos agrupamentos/núcleos de 

B1-B9, segundo a divisão proposta por DAHLSTROEM e FUXE (1964). Os neurônios 

serotonérgicos do núcleo da rafe são varicosados, apresentando agrupamentos de vesículas 

sinápticas que são exocitadas tanto nos corpos celulares quanto nos dendritos e varicosações 

axonais dentro do núcleo (ADELL et al., 2002). Os núcleos Dorsal e o Mediano da Rafe 

(MRN) dão origem a grande maioria das fibras serotonérgicas que enviam projeções para 

diversas regiões encefálicas (AZMITIA e SEGAL, 1978; HALE e LOWRY, 2011) e 

produzem respostas distintas frente a estímulos relacionados ao estresse (HALE e LOWRY, 

2012). 

O MRN é inervado por aferências que chegam de estruturas hipotalâmicas mediais e 

laterais, núcleos mamilares e supramamilares e córtex pré-frontal medial (VERTES et al., 

2008), além de outras regiões da rafe, incluindo o dorsal da rafe (TISCHLER e MORIN, 

2003). As projeções que partem do mediano da rafe destinam-se ao sistema septohipocampal 

e diversas estruturas relacionadas com a regulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

(VERTES e FORTIN, 1999). Segundo DEAKIN E GRAEFF (1991), projeções 

serotonérgicas partindo do mediano da rafe para o hipocampo dorsal tem sido implicado na 

resistência, tolerância e adaptação ao estresse crônico. Assim, falhas nesse sistema tem 

resultado em depressão e no desespero aprendido, em humanos e animais, respectivamente.  

O MRN também tem sido implicado no reestabelecimento do comportamento de 

busca pelo álcool. No estudo de LÊ et al. (2002) foi demonstrado que a administração de um 

antagonista do CRF no MRN promove diminuição do comportamento de busca pelo álcool, 

prevenindo a recaída no consumo desta droga. Efeito similar pode ser observado pela 

administração oral de fluoxetina, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina (LÊ et al., 

2002). Outros estudos com a administração intra-mediano da rafe do agonista do receptor 5-
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HT1A (8-OH-DPAT), do CRF e do muscimol (agonista de receptor GABAA) promoveram a 

diminuição na neurotransmissão serotonérgica levando a uma reintrodução do comportamento 

de busca pelo álcool (LÊ et al., 2000; LÊ et al., 2008). Em conjunto, estes estudos sugerem a 

participação do mediano da rafe no comportamento de recaída no consumo do álcool durante 

situações de diminuição na neurotransmissão serotonérgica e em situações de ativação do eixo 

HPA, como o período de retirada do álcool.  

 Diversos estudos têm demonstrado alterações serotonérgicas no DRN, seja no 

consumo agudo (CHU, 1984; VERBANK et al., 1990), crônico (CASU et al., 2004; 

LOWERY-GIONTA et al., 2015) ou intermitente (JANG et al., 2002; VETRENO et al., 

2017) e na retirada (PISTIS et al., 1997), no entanto, poucos são os trabalhos que realizaram 

imunomarcação no MRN em animais com comportamento do tipo depressivo após consumo 

crônico e retiradas aguda e crônica do álcool. Nesse sentido, é interessante investigar se as 

retiradas a curto e longo prazo, após consumo crônico de álcool, promovem comportamento 

do tipo depressivo em ratos testados no CA e TNF e se há alteração no número de células 

imunorreativas para 5-HT no MRN, bem como se há alteração na quantidade de 5-HT 

imunomarcada através da densidade óptica relativa para 5-HT.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Investigar se a retirada do álcool após consumo crônico forçado gera alterações 

comportamentais, bem como alterações nas células imunorreativas para a serotonina na 

região do MRN em ratos. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Observar se a retirada do etanol aguda e crônica promove alterações 

comportamentais relacionadas à depressão no teste do campo aberto. 

 

 Observar se a retirada do etanol aguda e crônica promove alterações 

comportamentais relacionadas à depressão no teste do nado forçado. 

 

 Avaliar se o consumo crônico e/ou a retirada aguda ou crônica do álcool promove 

alterações na imunorreatividade para serotonina na região do mediano da rafe 

através da contagem dos perfis celulares imunorreativos. 

 

 Avaliar se o consumo crônico e/ou retirada aguda ou crônica do álcool promove 

alterações na imunorreatividade para serotonina na região do mediano da rafe 

através da densidade óptica relativa para serotonina. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados ratos Wistar com aproximadamente 60 dias de idade, pesando em 

média 252g e 316g, ao início e ao final do experimento, respectivamente, provenientes do 

Biotério do Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (DBF-UFRN). Os animais foram mantidos em gaiolas plásticas de 

polietileno (41x34x16cm) sob condições controladas de temperatura (22˚C ± 1˚C) e 

luminosidade (ciclo claro/escuro de 12 horas, fase claro das 6h às 18h), ração ad libitum, água 

ou solução alcoólica à vontade nos grupos controle e tratados com etanol, respectivamente. 

Foram utilizados 38 animais, 18 na etapa comportamental e 20 na imunohistoquímica. Todos 

os procedimentos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da UFRN, com protocolo nº 045/2016.   

 

3.2 Handling (Manipulação do animal) 

 

O handling consiste no gentil manuseio dos animais por parte do experimentador com 

o objetivo de melhorar a adaptação de ambos e reduzir possíveis alterações comportamentais 

causadas pelo estresse da manipulação. Este procedimento foi realizado dois dias antes dos 

testes comportamentais, em duas sessões por dia com duração de 5 minutos por animal para 

todos os grupos experimentais. 

 

3.3 Protocolo de consumo e retirada (curto e longo prazo) de etanol 

  

Os animais foram tratados com etanol (Hidralcol 70˚, Archote, SP/Brasil) como única 

fonte de dieta líquida em concentrações crescentes (2%, 4%, 6%) com a finalidade de reduzir 

uma possível aversão à bebida. Essa metodologia de alcoolização é baseada no trabalho de 

Tirapelli e colaboradores (2008) com algumas adaptações (JUNQUEIRA-AYRES et al., 

2017), consistindo no uso inicial de solução alcoólica à 2%, permanecendo assim por 3 dias, 

em seguida, há a troca da concentração da solução para 4%, com duração igual de 3 dias e, 

por fim, introdução de solução alcoólica com concentração de 6%, mantendo-se assim por 15 
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dias, totalizando um período de alcoolização de 21 dias. Os animais tratados então foram 

alocados em três grupos:  

 

 Grupo Etanol Crônico: os animais receberam etanol durante 21 dias de tratamento, 

sem qualquer período de retirada, sendo destinados à experimentação 

imunohistoquímica.  

 Grupo retirada em curto prazo: decorridos 21 dias de consumo de solução alcoólica, a 

mesma foi substituída por água (retirada). Após 3 dias de retirada, os animais da etapa 

imunohistoquímica foram perfusionados, enquanto os animais da etapa 

comportamental, no 4º e 5º dia de retirada, foram submetidos os testes do campo 

aberto e nado forçado, respectivamente.  

 Grupo retirada em longo prazo: decorridos 21 dias de consumo de solução alcoólica, a 

mesma é substituída por água por um período de 21 dias. Após isso, os animais da 

etapa imunohistoquímica foram perfusionados, enquanto os animais da etapa 

comportamental, no 22º dia e 23º dia de retirada, foram submetidos os testes 

comportamentais do campo aberto e nado forçado, respectivamente.  

 

Em cada uma das etapas, imunohistoquímica e comportamental, havia um grupo 

controle, no qual os animais receberam apenas água ad libitum durante toda etapa do 

experimento. 
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Tabela 2 - Representação das divisões dos grupos da etapa comportamental. 

GRUPOS ETAPA 

COMPORTAMENTAL 

TEMPO DE 

TRATAMENTO 

TEMPO DE 

RETIRADA E 

TESTES NO CA E 

TNF 

 

Controle (n=4) 

 

Sem etanol (água à 

vontade) 

Submetidos aos testes 

do CA e TNF junto aos 

demais grupos 

 

Retirada Curto Prazo 

(n=7) 

 

21 dias de alcoolização 

3 dias de retirada 

(72h), com CA 

realizado no 4º dia de 

retirada e TNF no 5º 

dia de retirada 

 

Retirada Longo Prazo 

(n=7) 

 

21 dias de alcoolização 

21 dias de retirada, 

com CA realizado no 

22º dia de retirada e 

TNF no 23º dia de 

retirada 
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Tabela 3 - Representação das divisões dos grupos da etapa imunohistoquímica. 

GRUPOS ETAPA 

IMUNOHISTOQUÍMICA 

TEMPO DE 

TRATAMENTO 

TEMPO DE 

RETIRADA 

 

Controle (n=4) 

 

Sem etanol (água à 

vontade) 

Submetidos à perfusão 

transcardíaca junto aos 

demais grupos 

 

Álcool Crônico (n=5) 

 

21 dias de 

alcoolização 

Sem retirada, sendo 

submetidos à perfusão 

após os 21 dias de 

alcoolização 

Retirada Longo Prazo (n=5) 21 dias de 

alcoolização 

21 dias de retirada e, logo 

após, perfusão 

transcardíaca 

 

Retirada Curto Prazo (n=6) 

 

21 dias de 

alcoolização 

3 dias de retirada (72h) e, 

logo após, perfusão 

transcardíaca 
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3.4 Etapa Comportamental 

 

3.4.1 Testes 

 

3.4.1.1 Campo Aberto (CA): 

 

 O teste do Campo Aberto, criado por Calvin Hall em 1934 (HALL, 1934), é um dos 

testes mais largamente utilizados para observação do comportamental animal devido a 

simplicidade do aparato, a facilidade e a rápida observação de comportamentos claramente 

definidos (WALSH e CUMMINS, 1976). O teste consiste na observação de comportamentos 

deduzidos após a colocação do animal em um espaço novo do qual ele não consegue escapar, 

além de medir a atividade locomotora do animal, a partir de sua atividade exploratória. Além 

disso, o teste do campo aberto foi realizado com o objetivo de eliminar o viés de possíveis 

alterações locomotoras que pudessem prejudicar a interpretação dos resultados do teste do 

nado forçado. O aparato utilizado no teste consiste de uma caixa de fórmica branca com 

formato quadrangular, com dimensões 60x60x60cm, com altas paredes e um fundo preto para 

facilitar o rastreamento do animal. 

 

Figura 5 - Aparato do Campo Aberto. Fonte: a autora. 

 

Delineamento Experimental no CA: 

 O teste foi realizado após 24h do fim do tratamento. Para sua execução, os animais 

foram colocados no centro do aparato e puderam explorar o ambiente por 15 minutos, sendo 

cada sessão teste por animal gravado por câmera e os vídeos posteriormente analisados em 



37 

 

software ANYMaze (Stoelting, EUA). Foram analisados os parâmetros de distância total 

percorrida e velocidade média como índices da atividade locomotora do animal. O teste foi 

realizado em ambiente controlado, com temperatura constante de 22˚C ± 1˚C, com luz branca 

e silêncio. À cada sessão teste o campo aberto era limpo com papel toalha embebido de água.  

 

3.4.1.2 Nado Forçado (TNF): 

 

 O teste do nado forçado foi introduzido por Porsolt e colaboradores em 1977 

(PORSOLT et al., 1977) com o objetivo de introduzir um desespero comportamental em ratos 

e assim avaliar a sensibilidade de tratamentos antidepressivos. O teste é baseado na 

observação de que ratos quando forçados a nadar em um ambiente limitado apresentam 

inicialmente tentativas de escapar daquele local. Tal comportamento é chamado de climbing e 

consiste de movimentos com as patas sobre as paredes do recipiente. Os animais, então, se 

dão conta de que não conseguem escapar, cessam as tentativas e tornam-se imóveis ou 

mantém apenas pequenos movimentos necessários somente para se manterem com a cabeça 

acima da água. Sendo assim, essa característica de imobilidade reflete um estado de desespero 

e que pode ser reduzida por uma variedade de agentes que são efetivos no tratamento da 

depressão. O aparato utilizado para realização do TNF consiste de um cilindro contendo uma 

coluna de água de 30cm, com temperatura de 20˚C ± 1˚C, sendo essa água trocada a cada 

sessão teste por animal. 
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Figura 6 - Aparato do Nado Forçado. Fonte: a autora. 

 

Delineamento Experimental no TNF: 

 O teste do nado forçado foi realizado um dia após a realização do teste do campo 

aberto. No entanto, os animais foram inicialmente submetidos ao pré-teste do nado forçado, 

realizado logo após o teste do campo aberto. No pré-teste (que tem duração de 15 min) os 

animais são inicialmente altamente ativos, nadam vigorosamente, arranham as paredes 

(climbing) e procuram uma saída inexistente, até que essa atividade diminui e passa a ser 

intercalada com fases de imobilidade. Dessa forma, o pré-teste tem por finalidade induzir o 

desespero comportamental nos animais ao perceberem que não há como sair daquela situação, 

produzindo um nível relativamente constante de imobilidade que será observada no dia 

seguinte durante o TNF. Assim, no dia do teste do nado forçado, os animais são colocados 

dentro do cilindro com água à temperatura 20˚C ± 1˚C por um período de 5 minutos. Os 

animais produzem inicialmente o comportamento de climbing mas rapidamente tornam-se 

imóveis. Os tempos de climbing e imobilidade dos animais foram contabilizados, com ajuda 

de cronômetros, durante cada sessão teste por animal. 
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3.5 Etapa Imunohistoquímica 

 

 Os animais foram alocados nos seguintes grupos: Controle, Álcool crônico, Retirada 

longo prazo e Retirada curto prazo. No dia seguinte após conclusão do tratamento com álcool 

os animais foram submetidos à perfusão transcardíaca, com fixação dos encéfalos para 

posterior microtomia e imunohistoquímica. 

 

3.5.1 Perfusão transcardíaca 

 

 Os animais foram anestesiados com Quetamina 80mg/Kg/mL e Xilazina 

10mg/Kg/mL, por via intraperitoneal. Constatado o óbito, os animais foram submetidos à 

perfusão transcardíaca, no qual o animal é colocado em posição de decúbito dorsal em uma 

tela de arame mantida em posição horizontal sob uma pia com ponto de água corrente, 

localizada dentro de uma capela de exaustão. Uma vez posicionado, é feito uma secção no 

gradil costal, com o auxílio do bisturi e outros materiais cirúrgicos, dando acesso a cavidade 

torácica e ao coração. Em seguida, foi realizada uma secção no átrio do coração para acessar o 

ventrículo esquerdo, no qual foi introduzido uma agulha com dimensões 17mm x 1,5mm, 

sendo o sistema aberto na aurícula do átrio direito para extravasamento das substâncias de 

lavagem, com agulha conectada a uma bomba de perfusão (Cole-Parmer, EUA) que manteve 

um fluxo constante de perfusão. Por meio da agulha e da bomba peristáltica há a distribuição 

de formaldeído a 4% no corpo do animal para que os tecidos sejam fixados. 

 

3.5.2 Remoção dos encéfalos 

 

 Após fixação tecidual, os encéfalos foram retirados da calota craniana com o auxílio 

de materiais cirúrgicos, e foram colocados em uma mistura de formaldeído 4% e sacarose 

30% para a pós-fixação, durante o período de 4 horas. Passado esse tempo, os encéfalos foram 

armazenados em solução de sacarose a 30% em tampão fosfato 0,1M e pH 7,4.  Os tecidos 

foram mantidos em geladeira para posterior microtomia. 
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3.5.3 Microtomia 

 Os encéfalos foram seccionados por completo (do córtex pré-frontal ao cerebelo) com 

a utilização de criostato (Leica Biosystems, Alemanha). Foram obtidas secções com espessura 

de 30μm que foram distribuídos em sequência em seis compartimentos de uma placa, fazendo 

com que em cada poço tenha secções com distância de 180μm de uma para a próxima secção. 

Cada poço da placa continha solução anticongelante onde as secções foram congeladas em 

freezer com temperatura -20˚C. 

 

3.5.4 Marcação imunohistoquímica 

 

 Os cortes foram submetidos à 4 lavagens (10 minutos cada) em Tampão Fosfato 0,1M 

e pH 7,4 (TF). Esta e todas as lavagens doravante citadas foram realizadas em recipientes 

colocados sob agitador orbital. Em seguida, realizou-se um pré-tratamento com Peróxido de 

hidrogênio (H2O2) a 0,03%. Os cortes foram deixados nessa solução, contendo 150ml de TF e 

150μL de H2O2, em agitador por 20 minutos, com o objetivo de inativar peroxidases 

endógenas existentes no tecido, evitando a formação de artefatos. Em seguida, foram 

realizadas 4 lavagens (10 minutos cada) em TF. Por conseguinte, houve uma incubação dos 

tecidos em BSA (Albumina de soro bovino; Sigma-Aldrich) por 40 min em recipiente sob 

agitador orbital, no qual foi utilizado 5ml de Triton X-100 e 500μL de BSA em cada poço da 

placa. Após a pré-incubação com BSA, foi realizado a incubação em anticorpo primário (anti-

5-HT obtido em coelho, concentração de 1:5000, da empresa Sigma, St. Louis, MO, USA). 

Aos cortes incubados na solução com BSA são acrescidos de 1μL de anticorpo primário, por 

poço, com incubação de 16 horas em um rotor com rotação lenta com eixo de inclinação de 

30°.  

Após incubação overnight, foi realizado 3 lavagens (10 minutos cada) em TF. Logo em 

seguida, foi feita incubação em anticorpo secundário (anti coelho obtido em cabra, 

concentração 1:1000, Jackson Immunoresearch, West Groove, PA, USA) por 90 minutos, 

com as placas mantidas sob agitador orbital. Os tecidos foram lavados 3 vezes (10 minutos 

cada) em TF e então incubados em complexo ABC (avidina-biotina-peroxidase) por 90 

minutos. Passado esse intervalo, os tecidos foram lavados 4 vezes (10 minutos cada) em TF. 

Por fim, foi realizado reação para evidenciar a peroxidase, utilizando 50ml de TF, 1ml de 

DAB (diaminobenzidina, Sigma; St Louis, MO, USA) com concentração 1:50 e 15μl de H2O2 
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0,003%. Os cortes foram mantidos imersos nessa solução por um período de 5,5 minutos, 

seguido por 3 lavagens com TF. 

 Após realizado todas estas etapas imunohistoquímicas, os cortes foram montados em 

lâminas de vidro gelatinizadas e foram deixadas para secar em temperatura ambiente. As 

lamínulas foram coladas sobre as lâminas, com o auxílio do meio de montagem ERV-

MOUNT. 

 

3.5.5 Quantificação dos perfis celulares imunorreativos para a serotonina 

 

Para a quantificação, três secções coronais de cada porção do mediano da rafe de cada 

animal foram usadas entre as coordenadas estereotáxicas a partir do bregma -7.56mm até o -

8.16mm. O espaço entre cada uma delas foi de 180 μm.  As secções do encéfalo montadas nas 

lâminas foram visualizadas com o auxílio do microscópio óptico (Nikon Eclipse Ni-U) e as 

imagens dos cortes foram obtidos com o uso da câmera digital (Nikon DS-Ri1) acoplada a 

este microscópio, tomando como base o atlas estereotáxico do cérebro do rato (PAXINOS e 

WATSON, 2007). O software utilizado para obter as imagens digitais é o NIS-Elements AR. 

As fotos foram capturadas com as objetivas de 2x, 4x, 10x e 20x e salvas como um arquivo 

“.tif”, no entanto, a contagem dos perfis celulares utilizou apenas as imagens com aumento na 

objetiva de 10x. Durante a contagem foi excluído a região do paramediano da rafe, 

restringindo a contagem apenas para a área do mediano, seguindo as delimitações que são 

apresentadas no atlas estereotáxico do cérebro do rato para cada coordenada, conforme 

delimitado em vermelho na Figura 7. As secções foram quantificadas por dois examinadores 

“cegos”, de modo, que não soubessem quais eram os grupos no momento da análise. A 

contagem manual dos perfis celulares imunorreativos e/ou densidade óptica relativa foram 

feitas utilizando o software ImageJ (Versão 1.47v, NIH, USA). 

Perfis celulares positivos para a serotonina foram quantificados manualmente em toda 

região da porção do mediano da rafe. Após a contagem, foi calculado a densidade óptica 

relativa da marcação para cada corte. Foi utilizado análise digital baseada em limiar 

(threshold-based digital analysis) para quantificar a densidade relativa da coloração para 

serotonina. A densidade de células positivas para serotonina foi calculada convertendo a 

imagem em resolução de 8 bits e depois calculando um nível de limiar para detecção de 
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células. Após a seleção toda a região do mediano da rafe, obteve-se o percentual da densidade 

óptica de perfis celulares marcados pela imunohistoquímica. 

 

Figura 7 – Representação esquemática da região do mediano da rafe utilizada para contagem de células 

serotonérgicas. Adaptado de PAXINOS e WATSON, 2005. 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Todos os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). No 

Campo aberto foi analisado a distância total percorrida e a velocidade média percorrida como 

fatores dependentes e como independentes os tratamentos (controle, retirada longo prazo e 

retirada curto prazo). Já para o teste do nado forçado foram considerados como fatores 

dependentes os tempos de imobilidade e de climbing, enquanto os tratamentos (controle, 

retirada longo prazo e retirada curto prazo) foram considerados como fatores independentes. 

Os dados da etapa comportamental foram submetidos a análise de variância de uma via 

(ANOVA one-way), seguido pelo teste de Bonferroni, quando necessário. 

 Na etapa imunohistoquímica, realizou-se a contagem dos perfis celulares e a densidade 

óptica relativa da imunomarcação. Para análise estatística foi usado a análise de variância de 

uma via (ANOVA one-way), seguido pelo teste post hoc de Bonferroni, para comparação das 

médias dos diferentes tratamentos (controle, álcool crônico, retirada de longo prazo e retirada 

de curto prazo). O software O software Graphpad Prism versão 7.0 (GraphPad Software, San 

Diego, CA, USA, versão 7.0) foi utilizado como ferramenta computacional para a análise dos 

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

significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

5 RESULTADOS 

5.1 Avaliação dos efeitos da retirada do álcool em curto e longo prazo após consumo 

crônico (21 dias) em ratos submetidos ao teste do campo aberto 

 A Figura 8 representa a atividade locomotora dos animais submetidos ao teste do 

campo aberto por meio da análise dos parâmetros da distância percorrida (m) e da velocidade 

média (m/s) após a retirada em curto ou em longo prazo do etanol. Nenhuma diferença 

estatística foi observada entre os grupos experimentais na análise da distância percorrida [F 

(2,15) = 1,796; p = 0,1998] e da velocidade média [F (2,15) = 1,872; p = 0,1880] em relação 

ao controle. (Figura 8; Tabela 4). Dessa forma, os diferentes tempos de retirada após consumo 

crônico de álcool não causaram qualquer alteração na atividade locomotora dos animais. 

 

Figura 8 - Efeitos (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo sobre a distância percorrida (A) e a 

velocidade média (B) dos ratos submetidos ao teste do campo aberto. (Grupo Controle n=4; grupo Retirada 

Curto Prazo n=7; grupo Retirada Longo Prazo n=7). FONTE: (a autora). 

 

Tabela 4 - Efeito (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo sobre a distância percorrida e a velocidade 

média dos ratos submetidos ao teste do campo aberto. (Grupo Controle n=4; grupo Retirada Curto Prazo n=7; 

grupo Retirada Longo Prazo n=7). 

GRUPO/TRATAMENTO DISTÂNCIA 

PERCORRIDA (m) 

VELOCIDADE MÉDIA 

(m/s) 

CONTROLE 18,77 ± 8,68 0,02 ± 0,01 

RETIRADA CURTO 

PRAZO 

18,38 ± 4,24 0,02 ± 0,004 

RETIRADA LONGO 

PRAZO 

25,33 ± 9,08 0,03 ± 0,01 

FONTE: (a autora) 
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5.2 Avaliação dos efeitos da retirada do álcool em curto e longo prazo após consumo 

crônico (21 dias) em ratos submetidos ao teste do nado forçado 

 Os tempos de climbing (A) e de imobilidade (B) dos animais submetidos ao teste do 

nado forçado é mostrado na Figura 9 e Tabela 5. Observamos que o tempo de climbing foi 

reduzido nos grupos retirada a curto prazo [F (2,15) = 4,799; p = 0,0374] e retirada a longo 

prazo [F (2,15) = 4,376; p = 0,0318] quando comparado ao grupo controle (Figura 9, Tabela 

5), indicando que nestes grupos experimentais houve uma diminuição da tentativa dos 

animais em escapar do aparato. Por outro lado, os tempos de imobilidade dos animais dos 

grupos retirada a curto prazo [F (2,15) = 4,799; p = 0,0362] e longo prazo [F (2,15) = 4,799; p 

= 0,0450] foram maiores que o grupo controle, caracterizando um comportamento do tipo 

depressivo. 
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Figura 9 - Efeito (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo sobre o tempo de climbing (A) e 

imobilidade (B) dos ratos submetidos ao teste do nado forçado. (Grupo Controle n=4; grupo Retirada Curto 

Prazo n=7; grupo Retirada Longo Prazo n=7). * p<0,05 em relação ao grupo controle. FONTE: (a autora). 
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Tabela 5 - Efeito (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo sobre o tempo de climbing e imobilidade 

dos ratos submetidos ao teste do nado forçado. (Grupo Controle n=4; grupo Retirada Curto Prazo n=7; grupo 

Retirada Longo Prazo n=7).  

GRUPO/TRATAMENTO TEMPO DE CLIMBING 

(s) 

TEMPO DE 

IMOBILIDADE (s) 

CONTROLE 113 ± 27,72 143,25 ± 28,64 

RETIRADA CURTO 

PRAZO 

73,85 ± 19,55 * (-34,6%) 192,85 ± 27,64 * (34,6%) 

RETIRADA LONGO 

PRAZO 

72,71 ± 25,22 * (-35,6%) 191 ± 27,36 * (33,3%) 

*p<0,05 em relação ao controle. FONTE: (a autora) 
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5.3 Avaliação quantitativa da marcação imunohistoquímica dos perfis celulares 

reativos para serotonina nos tratamentos de consumo de álcool crônico e nas 

retiradas em curto e longo prazo na região do mediano da rafe 

A imunorreatividade para serotonina foi avaliada por meio da contagem dos perfis 

celulares marcadas no MRN nos animais dos grupos experimentais. Observarmos que os 

tratamentos de consumo crônico [F(3,16) = 3,532; p > 0,999], retirada curto prazo [F(3,16) = 

3,532; p = 0,4585] e retirada longo prazo [F(3,16) = 3,532; p > 0,999] não apresentaram 

qualquer alteração estatisticamente significativa na contagem quando comparados ao controle 

(Figura 10, Tabela 6). A Figura 12 (A, B, C, D) mostra em objetiva com aumento de 2x a 

imunomarcação dos grupos controle, consumo crônico, retirada curto prazo e retirada longo 

prazo, respectivamente. 

 

Figura 10 - Efeito (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo e consumo crônico de etanol sobre o 

número de perfis celulares imunorreativos para a serotonina na região do MRN. (Grupo Controle n=4; grupo 

Álcool crônico n= 5; grupo Retirada Curto Prazo n=6; grupo Retirada Longo Prazo n=5). FONTE: (a autora). 
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Tabela 6 - Efeito (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo e consumo crônico de etanol sobre o 

número de perfis celulares imunorreativos para a serotonina na região do MRN. (Grupo Controle n=4; grupo 

Álcool crônico n= 5; grupo Retirada Curto Prazo n=6; grupo Retirada Longo Prazo n=5). 

 

 

GRUPO 

NÚMERO DE PERFIS 

CELULARES 

IMUNOMARCADOS 

NO MRN 

CONTROLE 63,75 ± 15,71 

CONSUMO CRÔNICO 56,4 ± 3,28 

RETIRADA CURTO PRAZO 77,33 ± 10,07 

RETIRADA LONGO PRAZO 63 ± 13,07 

FONTE: (a autora) 
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5.4 Avaliação da densidade óptica relativa dos perfis celulares imunomarcados no 

MRN nos grupos de consumo crônico do álcool e nas retiradas a curto e longo 

prazo. 

 

  A densidade óptica relativa da marcação de serotonina no MRN também foi avaliada 

nos grupos experimentais. Conforme pode ser observado na Figura 11, os animais que 

sofreram retirada a curto prazo após consumo crônico apresentaram maior densidade óptica 

relativa de imunomarcação para serotonina no MRN quando comparado ao grupo controle 

[F(3,17) = 14,19; p = 0,0045]. A tabela 7 mostra os valores de densidade para cada grupo 

experimental.  

 

Figura 11 -  Efeito (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo e consumo crônico de etanol sobre o 

percentual de perfis celulares imunorreativos para a serotonina contadas na região do MRN. (Grupo Controle 

n=4; grupo Álcool crônico n= 5; grupo Retirada Curto Prazo n=6; grupo Retirada Longo Prazo n=5). * p<0,005 

em relação ao grupo controle. FONTE: (a autora). 
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Tabela 7 - Efeito (média ± EPM) da retirada em curto e longo prazo e consumo crônico de etanol sobre o 

percentual de perfis celulares imunorreativos para a serotonina contadas na região do MRN. (Grupo Controle 

n=4; grupo Álcool crônico n= 5; grupo Retirada Curto Prazo n=6; grupo Retirada Longo Prazo n=5). * p<0,005 

em relação ao grupo controle. 

 

GRUPO 

DENSIDADE DE 

IMUNOCOLORAÇÃO (% DE ÁREA 

IMUNOCORADA PARA 5-HT) 

CONTROLE 5,35 ± 1,89 

CONSUMO CRÔNICO (21 DIAS) 5,41 ± 1,61 

RETIRADA CURTO PRAZO 9,72 ± 1,77* (81,7%) 

RETIRADA LONGO PRAZO 3,31 ± 0,91 

FONTE: (a autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

            

 

            

Figura 12 - Imagens digitalizadas de secções coronais do encéfalo de ratos dos grupos Controle (A), consumo 

crônico por 21 dias (B), retirada curto prazo (C) e retirada longo prazo (D) processadas por imunohistoquímica 

para detecção de serotonina, em objetiva de 2x. FONTE: (a autora). 

 

A B 

C D 



52 

 

       

 

       

Figura 13 -  Imagens digitalizadas de secções coronais do encéfalo de ratos dos grupos Controle (A), consumo 

crônico por 21 dias (B), retirada curto prazo (C) e retirada longo prazo (D) processadas por imunohistoquímica 

para detecção de serotonina, em objetiva de 10x. FONTE: (a autora). 
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6  DISCUSSÃO 

 No presente estudo, a retirada a curto e longo prazo após consumo crônico de etanol 

promoveu aumento no tempo de imobilidade (34,6% e 33,3%, respectivamente) e uma 

redução no tempo de climbing (34,6% e 35,6%, respectivamente) no teste do nado forçado, 

sendo ambos os aspectos compatíveis com um comportamento do tipo depressivo. Esses 

dados estão de acordo com os obtidos previamente em nosso laboratório (SILVEIRA et al., 

2011), bem como com outros estudos na literatura (STEVENSON et al., 2009; WALKER et 

al., 2010).  

 Os estudos de Uzbay e colaboradores (1995;1998) demonstraram que o consumo 

crônico de etanol por 20 e 21 dias são modelos úteis em gerar tolerância e dependência ao 

álcool e a retirada do consumo produz alterações comportamentais compatíveis com a 

síndrome de retirada do álcool, com os primeiros sinais observados 2 horas após cessado o 

consumo, como rigidez muscular, irritabilidade, tremores e comportamentos estereotipados. É 

também descrito que um comportamento do tipo depressivo no teste do nado forçado 

(caracterizado pelo aumento no tempo de imobilidade dos animais) pode ser observado na 

retirada do álcool por 14 dias após consumo crônico em ratos (STEVENSON et al., 2009). 

Comportamento semelhante foi observado em fêmeas de camundongos após 2 semanas da 

retirada do álcool (PANG et al., 2013). Em humanos, a sintomatologia depressiva também é 

observada à curto ou longo período de abstinência, geralmente sendo observada a partir das 

primeiras 24-48 horas, embora também tenha sido relatada que pode ter início entre a 2ª e a 4ª 

semana e até após 1 mês de abstinência (BROWN e SCHUCKIT, 1988; MARTINOTTI et al., 

2008; HUSAIN et al., 2013). 

 No presente estudo não foi observado diferença entre os grupos em relação à 

distância percorrida e à velocidade média durante o período de 15 minutos em que os animais 

foram submetidos ao teste do campo aberto. Resultado semelhante foi observado no estudo de 

Getachew e colaboradores (2017), o qual não observou qualquer alteração na atividade 

locomotora de ratos Wistar ou WKY (ratos Wistar-Kioto; linhagem com preferência 

alcoólica) após a retirada aguda (16 horas). O estudo de Perez e De Biasi (2015) também 

demonstrou o mesmo resultado na atividade locomotora, com o consumo de etanol por 9 dias 

seguido por uma retirada aguda (24 horas). No entanto, os estudos que avaliam a atividade 

locomotora durante a retirada do etanol não tem sido completamente consistentes com relação 

à alteração na locomoção. A retirada do álcool tem sido vista por: inibir comportamento 

locomotor em camundongos e em ratos (DEVAUD et al., 2002; RIPLEY et al., 2002; 
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COSTA et al., 2015), produzir hiperatividade, possibilitando medir a gravidade da síndrome 

de retirada pela pontuação da escala de retirada em ratos e camundongos (BARROS et al., 

1991; MEHTA e TICKU, 1993; RASMUSSEN et al., 2001), e ainda, estudos que não 

observam qualquer alteração na atividade locomotora durante o período de retirada do álcool 

(ERWIN et al., 1992; POELCHEN et al., 2001). Portanto, parece não haver uma relação 

sistemática entre os achados da atividade locomotora e o método utilizado para gerar 

dependência ou o tempo de avaliação comportamental da retirada do álcool.  

O álcool afeta diversos sistemas neurotransmissores, como GABA, opióide, 

glutamato, serotonina, endocanabinóides e acetilcolina, os quais estão relacionados com a 

diversidade das ações farmacológicas do álcool no cérebro, como os efeitos de recompensa 

aguda, efeitos cognitivos e comportamentais, além de neuroadaptações causadas pelo 

consumo crônico (WIERS et al., 2016). O uso crônico de álcool resulta em adaptações neurais 

que eventualmente levam à dependência. Essas adaptações neurais foram definidas por 

Kalivas e O’Brien (2008) como sendo a habilidade neural para se alterar e se reorganizar 

devido a formação de novas conexões entre os neurônios e as atividades dos neurônios 

existentes, permitindo uma compensação e acomodação de novas experiências e o ajuste às 

novas situações e alterações ambientais. Essas alterações são de longa duração e promovem 

vulnerabilidade ao comportamento de recaída.  

Dentre as diversas alterações observadas, o transportador de serotonina tem sido 

examinado como um mecanismo pelo qual a exposição crônica ao álcool diminui a 

neurotransmissão serotonérgica em indivíduos dependentes e, dessa maneira, o álcool parece 

atuar influenciando o aumento nos níveis do transportador de serotonina conforme visto em 

numerosos modelos de consumo de álcool e dependência (HEINZ et al., 2003; OLIVA e 

MANZANARES, 2007). O estudo de Oliva e Manzanares (2007) demonstrou que o consumo 

crônico voluntário de álcool aumentou os níveis do RNAm do 5-HTT nos núcleos dorsal e 

mediano da rafe em ratos Wistar e, o uso de naltrexona (antagonista opióide não competitivo) 

significativamente reduziu os níveis do RNAm nas áreas mencionadas, e o consumo 

voluntário do álcool. Esse efeito sugere que o álcool não altera exclusivamente a expressão do 

transportador de serotonina, ele altera de forma complexa os sistemas neurotransmissores e as 

vias que os relacionam. O consumo crônico de álcool também eleva os níveis das proteínas 

que compõem os 5-HTT observado em primatas não humanos utilizando uma específica 

técnica de tomografia computadorizada que concluiu que os macacos Rhesus mostram níveis 

aumentados dessas proteínas no núcleo da rafe, conforme o aumento no consumo alcoólico. 
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Estudos vem concluindo a hipótese de que essa disfunção serotonérgica é observada no 

alcoolismo e contribui para os sintomas depressivos observados na retirada (HEINZ et al., 

1998; SACHS et al., 2014). 

 A retirada do álcool aumenta a predisposição para desenvolver distúrbios 

emocionais, como a depressão, devido a uma diminuída neurotransmissão serotonérgica e a 

uma aumentada sensibilidade ao estresse, esta última pode contribuir para a recaída durante o 

período de abstinência (ECKARDT et al., 1998; GORINI et al., 2013; FINNEMA et al., 

2015; CORBIT e JANAK, 2016). Sendo assim, durante o período de retirada do álcool, há um 

aumento na expressão de receptores de glutamato (NMDA) e uma redução dos receptores 

GABAA levando a uma hiperexcitabilidade do SNC e as diversas alterações físicas e 

comportamentais que são características do referido período (EŞEL, 2006; SILBERMAN et 

al., 2009). Dentre os neurotransmissores e as alterações comportamentais observadas durante 

a síndrome de retirada do álcool, o sistema serotonérgico e o comportamento do tipo 

depressivo devem ser destacados (UNDERWOOD et al., 2007). 

 O tratamento farmacológico dos sintomas depressivos resulta em um melhor 

tratamento do alcoolismo (KESSLER et al.; SCHUCKIT et al., 1997) e, no mesmo sentido, o 

tratamento do alcoolismo resulta em rápida redução dos sintomas depressivos (BROWN e 

SCHUCKIT, 1988; HASIN et al., 2007; KENNA, 2010). Por outro lado, o uso de agonistas 

serotonérgicos como o meta-cloro-fenilpiperazina (m-CPP) exacerba os sentimentos de 

nervosismo, ansiedade e desejo de consumo alcoólico (UMHAU et al, 2011). Por isso, se o 

tratamento não for feito de maneira adequada, os sintomas depressivos observados durante a 

retirada do álcool podem levar à recaída e ao aumento no consumo de álcool (HODGINS et 

al.; SCHULTEIS et al., 1995; DIXIT e CRUM, 2000). As drogas que visam o sistema 

serotonérgico no contexto da dependência ao álcool incluem os inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina (DANOVITCH, I. et al., 2017), agonistas parciais de receptores 5-

HT1A (BELMER, A. et al., 2018) e antagonistas de receptores 5-HT3 (COSTALL et al., 1990; 

RODD-HENRICKS, Z. A. et al, 2000; JOHNSON, B. A. et al., 2002). 

 Embora a serotonina venha sendo relacionada ao alcoolismo, poucos estudos até o 

momento têm avaliado os efeitos do etanol nos neurônios serotonérgicos nas áreas de síntese, 

principalmente na área do mediano da rafe. No presente estudo, a etapa imunohistoquímica 

avaliou a contagem de células imunomarcadas para serotonina no mediano da rafe. No 

entanto, não foi encontrado diferenças entre o grupo controle comparado com os grupos 

consumo crônico e as retiradas (curto e longo prazo) na contagem desse perfil celular 
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imunorreativo. Underwood et al. (2007) realizaram autópsia de slices do DRN de cérebros 

humanos de indivíduos alcoólatras e não alcoólatras e observaram, através de 

imunohistoquímica seguido por estereologia, que eles possuíam o mesmo número de 

neurônios de 5-HT, resultado semelhante ao que foi encontrado no atual trabalho, na 

comparação entre os grupos controle e consumo crônico de álcool.   

A administração aguda de etanol rapidamente aumenta a neurotransmissão 

serotonérgica, enquanto que a exposição crônica é capaz de diminuí-la, deflagrando 

afetividades negativas que estão relacionadas com as desordens emocionais, como depressão 

e ansiedade (CLONINGER, 1987; DE WITTE, 1996; LOVINGER, 1997; HAMMOUMI et 

al., 1999; MUKHERJEE et al., 2008). Lovinger (1997) sumarizou evidências que sugerem 

que alcoólatras e animais experimentais dependentes de álcool, quando comparados com 

aqueles não-dependentes, apresentaram níveis reduzidos de serotonina em todo o cérebro, 

quantificado no líquido cérebro espinhal. Os estudos de Casu et al. (2004), Murphy et al. 

(2002) e McBride et al. (1995) demonstraram que algumas linhagens de animais que 

seletivamente preferem o álcool apresentam menores níveis de serotonina e de seu metabólito 

5-HIAA, do que aqueles que não possuem essa preferência, nas regiões do DRN e porção 

medial do sistema mesocorticolímbico, demonstrando que há uma associação inversa entre a 

preferência ao álcool e a concentração de serotonina (LI e MCBRIDE, 1995).  

O trabalho de Jang e colaboradores (2002) analisou os efeitos do consumo de álcool na 

expressão de células serotonérgicas nos núcleos dorsal e mediano da rafe via 

imunohistoquímica. Neste estudo, foram utilizados ratos machos Sprague-Dawley e uma 

curva dose-dependente para observar o efeito de diferentes doses de álcool na síntese de 5-

HT. A análise mostrou que a contagem das células imunorreativas para serotonina mostrou-se 

diminuída de uma maneira dose-dependente no dorsal e no mediano da rafe após a 

administração de etanol. No entanto, os resultados diferentes obtidos no presente trabalho 

podem ser justificados pela linhagem outbred de ratos Wistar que foram utilizados, bem como 

as variações metodológicas empregadas. SANTOS (2014), em nosso laboratório, observou 

uma diminuição na contagem de células imunorreativas para 5-HT, em ratas, no DRN, após 

consumo crônico de álcool. No entanto, não observou o mesmo efeito nas retiradas a curto e 

longo prazo. Evrard et al (2006) realizaram imunohistoquímica de 5-HT nas regiões do DRN 

e MRN em ratos Wistar adolescentes tratados cronicamente com álcool e não foi observado 

qualquer redução significativa no número de neurônios marcados. 
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No presente estudo, não houve alteração na imunomarcação nos perfis celulares de 5-

HT no MRN entre os diferentes grupos. No entanto, esse padrão parece não se estender às 

áreas de projeções do mediano da rafe, visto que os animais ao serem testados no nado 

forçado apresentaram comportamento do tipo depressivo tanto na retirada a curto prazo como 

a longo prazo. Os núcleos dorsal e mediano da rafe são as principais fontes de neurônios 

serotonérgicos para o hipocampo, o córtex pré-frontal, o estriado, gânglio basal e alguns 

circuitos neuronais que estão relacionados com o desenvolvimento da depressão (AZMITIA e 

SEGAL, 1978; VERTES e FORTIN, 1999; SHELINE et al., 2003; PRICE e DEVETES, 

2010). Sendo assim, alterações na síntese de 5-HT nesses núcleos refletem principalmente nas 

áreas hipocampais levando ao desenvolvimento de patologias relacionadas às emoções, como 

a depressão (VERTES e FORTIN, 1999; AGHAJANIAN e MAREK, 2000; HENSLER, 

2006). As retiradas aguda e crônica após consumo crônico de álcool caracterizam-se por 

diminuída neurotransmissão serotonérgica em diversas áreas cerebrais, justificando em parte o 

comportamento depressivo observado nesses períodos (BADAWY et al., 1980; 

YAMAMURA et al.,1992).  

O estudo de Uzbay e colaboradores (1998), com o emprego da técnica de microdiálise, 

demonstrou que o consumo de etanol por 21 dias consecutivos seguido por retirada aguda 

promoveu alterações nos níveis de serotonina e seu metabólito 5-HIAA nas áreas do córtex 

cerebral, corpo estriado e hipocampo nos períodos de 2, 4 e 6 horas após a retirada do álcool, 

indicando uma possível supressão na liberação e/ou síntese de serotonina, tal como suportado 

por outros estudos (KAHN e SCUDDER, 1976; TABAKOFF et al., 1977; BADAWY e 

EWANS, 1983; KEMPF et al., 1990; WEISS et al., 1996; PISTIS et al., 1997). O estudo de 

Weiss e colaboradores (1996) mostrou, através de microdiálise, que a retirada após consumo 

crônico de álcool foi associada a um declínio progressivo nos níveis de dopamina e serotonina 

durante todo o período de retirada. Os autores ainda discutem que essas deficiências no 

funcionamento monoaminérgico observadas durante a retirada se estendem às regiões de 

recompensa cerebral que estão relacionadas com o reforço do álcool e de outras substâncias 

de abuso. 

Quanto aos mecanismos responsáveis pela regulação da liberação de dopamina ou 5-

HT no NAc, os dados são sugestivos de que o consumo crônico de álcool gera 

neuroadaptações que produzem déficits funcionais quando na ausência da estimulação 

continuada pela droga (KOOB e BLOOM, 1988). Sendo assim, a julgar pelo resultado obtido 

no presente estudo, pode haver uma supressão na liberação da serotonina para as áreas que 
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recebem projeções serotonérgicas que partem do MRN, justificando em parte o 

comportamento do tipo depressivo observado nos animais. O estudo de Zhou et al (1995) 

realizou imunocitoquímica quantitativa de fibras serotonérgicas em linhagem de rato com 

preferência ao consumo de álcool e observou que esses animais apresentaram menor 

imunorreatividade de 5-HT em diversas áreas cerebrais (córtex pré-frontal, córtex cingulado, 

córtex frontal lateral, estriado, hipocampos ventral e dorsal, NAc e hipotálamo), comparado 

com os ratos que não possuem essa preferência. Os autores discutem que essa redução na 

imunorreatividade pode ser devido menor inervação serotonérgica nessas áreas cerebrais ou 

redução na quantidade de 5-HT à níveis indetectáveis nessas fibras, como resultado de 

possível redução na síntese de 5-HT e/ou aumento do catabolismo de 5-HT e/ou degeneração 

de axônios de 5-HT. Além disso, os autores comentam que a diminuição na neurotransmissão 

serotonérgica pode ter sido causada pelo aumento na regulação do receptor 5-HT1A em 

específicas regiões.  

O presente estudo também analisou a densidade óptica relativa para 5-HT 

imunocorada e encontrou que o grupo retirada curto prazo apresentou diferenças significativas 

quando comparado com o grupo controle, sugerindo que a retirada a curto prazo foi o período 

com maior densidade serotonérgica no MRN. Evrard et al (2006) utilizaram densidade óptica 

relativa e observaram que o consumo crônico de álcool em animais jovens não causou 

qualquer alteração na imunorreatividade para 5-HT no MRN, nem após o consumo crônico e 

nem após um longo período de retirada (10 semanas). No entanto, são escassos os estudos que 

analisam a área celular serotonérgica imunomarcada no MRN, principalmente na retirada 

após consumo crônico de álcool. 

 O receptor 5-HT1A é um receptor acoplado à proteína G e está densamente localizado 

no sistema límbico, como amígdala, hipocampo, septum lateral, córtex entorrinal e também 

no MRN (DOHLMAN et al., 1987; BRUNING et al., 1989; CHALMERS e WATSON, 

1991). Estão localizados nos dendritos dos neurônios serotonérgicos (autorreceptores) 

localizados no núcleo da rafe, bem como em membranas pós-sinápticas de neurônios não 

serotonérgicos (heterorreceptores) e devido essa localização, esses receptores desempenham 

papel regulatório na liberação de serotonina, bem como na liberação de outros 

neurotransmissores (WEISSMANN-NANOPOULOS et al., 1985; BENLOUCIF e 

GALLOWAY, 1991). Esses receptores têm sido envolvidos nas desordens de ansiedade e 

depressão, bem como tem demonstrado sua importância no comportamento de consumo do 

álcool (COLLINS e MYERS, 1987; BOHM et al., 1990; SVENSSON et al.; MEERT, 1993; 
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RICHARDSON-JONES et al., 2010). A ativação dos autorreceptores 5-HT1A diminui a taxa 

de disparo dos neurônios serotonérgicos do núcleo da rafe resultando em limitada liberação de 

serotonina através de um mecanismo de feedback negativo (BLIER et al., 1998). Estudos com 

estimulação direta desses autorreceptores por ação de agonistas específicos exercem claro 

efeito no consumo de etanol em várias espécies de roedores e de humanos (BRUNO, 1989; 

MCKENZIE-QUIRK e MICZEK, 2003; KELAI et al., 2006). 

O estudo de LÊ et al (2002) infusionou intra-mediano da rafe o agonista de receptor 5-

HT1A, 8-OH-DPAT, e observou uma inibição no disparo e na liberação de serotonina na 

região, gerando o comportamento de recaída no consumo alcoólico. Além disso, o consumo 

crônico de etanol tem sido visto por alterar a densidade do receptor 5-HT1A e/ou sua 

expressão no cérebro (CHEN e LAWRENCE, 2000; KINOSHITA et al., 2003). A exposição 

crônica ao álcool diminui a expressão do receptor 5-HT1A no hipocampo, mas aumenta a sua 

expressão e seu funcionamento no núcleo da rafe (NEVO et al., 1995; KELAÏ et al., 2008). 

Kelaï e colaboradores (2008) utilizaram camundongos C57BL/6J que possuem preferência ao 

consumo de álcool e observaram que o consumo crônico causou modificações na homeostase 

do sistema serotonérgico devido a supersensibilidade desenvolvida pelo autorreceptor 5-

HT1A, localizados no DRN, caracterizada pelo aumento no seu funcionamento, algo também 

observado em estudos com outras drogas de abuso, como a cocaína e o ecstasy 

(CUNNINGHAM et al., 1992; RENOIR et al., 2008). Além disso, o estudo fornece dados 

eletrofisiológicos e bioquímicos evidenciando que os autorreceptores 5-HT1A desenvolvem 

supersenbilidade, no entanto, isso não foi observado nos heterorreceptores, não sofrendo 

qualquer alteração após consumo crônico de etanol. Resultado contrário foi observado no 

estudo de Nevo e colaboradores (1995) que encontraram aumento na expressão dos 

heterorreceptores 5-HT1A localizados no hipocampo, após consumo crônico de álcool, mas se 

assemelham em afirmar que houve um aumento na expressão dos autorreceptores 5-HT1A no 

núcleo da rafe. Desta forma, o aumento no funcionamento e na expressão dos autorreceptores 

5-HT1A tem sido postulado por contribuir para as desordens emocionais que são observadas 

durante a retirada do álcool (LOWERY-GIONTA et al., 2014).  
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7 CONCLUSÃO 

 

Baseado na hipótese do atual trabalho é possível concluir que a retirada a curto prazo (3 

dias) e a longo prazo (21 dias) após consumo crônico de álcool é capaz de gerar 

comportamento do tipo depressivo. Quanto à marcação de células imunorreativas para 

serotonina no MRN, o consumo crônico bem como os diferentes períodos de retirada (agudo e 

crônico) não apresentaram qualquer alteração na marcação de células serotonérgicas. No 

entanto, o grupo retirada curto prazo apresentou aumento na densidade óptica relativa para 5-

HT, possivelmente relacionado com o aumento da regulação na liberação serotonérgica 

mediada pelo receptor 5-HT1A.   
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9 ANEXO 

 

ANEXO 1 – Protocolo de aprovação da CEUA 
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adequações, pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – CEUA/UFRN na reunião 

de 06 de dezembro de 2016.  

  

Finalidade  ( ) Ensino   ( x) Pesquisa Científica   

Vigência da Autorização  DEZEMBRO 2018  

Número de Animais  248  

Espécie/Linhagem/Raça  Rattus norvergicus Wistar  

Peso/Idade  200g / 60±5 dias  

Sexo  Machos   

Origem  Biotério do Depto de Biofísica e Farmacologia -  

UFRN  

  
  Universidade Federal do Rio Grande do Norte   

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS -    -   CEUA   

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93064/lei-11794-08
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93064/lei-11794-08
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93064/lei-11794-08
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/817997/decreto-6899-09
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/817997/decreto-6899-09
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/817997/decreto-6899-09


78 

 

Manutenção/Experimentação  Biotério do Depto de Biofísica e Farmacologia -  

UFRN  

  

Informamos ainda que, segundo o Cap. 2, Art. 13 do Regimento, é função do 

professor/pesquisador responsável pelo projeto a elaboração de relatório de acompanhamento 

que deverá ser entregue tão logo a pesquisa for concluída.  

 

  

 

UFRN  –   Campus Universitário  –   Centro de Biociências          Ce lular Institucional (Claro):9229- - 6491   
Av. Salgado Filho, S/N  –   CEP: 59072 - 970   – Natal/RN       e - mail :  ceua@reitoria.ufrn.br   

  

Josy  Carolina Covan Pontes   
Coordenadora da CEUA   


