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RESUMO 

O uso abusivo de álcool é classificado como um transtorno induzido por uso desta 
substância, capaz de produzir intoxicação, abstinência e ansiedade, sendo esta, um 
fator que favorece a recaída. Diversos estudos demonstraram o envolvimento do 
sistema serotonérgico como modulador de comportamentos relativos à ansiedade, 
assim como pode modular o sistema de recompensa e dependência do álcool. 
Dentre as áreas encefálicas envolvidadas no desenvolvimento de dependência, 
pode-se citar o Núcleo Dorsal da Rafe (NDR) e suas porções, de onde parte a 
maioria dos neurônios que liberam 5-HT em várias áreas encefálicas. Com isso, o 
objetivo deste estudo foi investigar se o álcool alteraria a marcação de células 
serotoninérgicas nas porções dorsal (DRD) e ventral (DRV) do NDR, em animais 
submetidos a retirada a curto (3 dias) e longo prazo (21 dias), bem com seu 
consumo contínuo e correlacionar a marcação das células com estados 
comportamentais relacionados a ansiedade gerados pela retirada do álcool. Para 
isso, foram realizados dois experimentos independentes: no experimento 01 (etapa 
comportamental), ratos Wistar machos, foram divididos em 3 grupos experimentais, 
sendo grupo controle (água), grupo retirada 3 dias e grupo retirada 21 dias e 
receberam tratamento crônico com álcool por 21 dias e, após a retirada de 3 dias e 
retirada de 21 dias, foram submetidos ao labirinto em cruz elevado (LCE). Vinte e 
quatro horas depois, foram submetidos ao campo aberto (CA) onde foram avaliados 
comportamentos relacionados a ansiedade por 5 minutos. No experimento 02 
(análise imuno-histoquímica) os grupos mencionados anteriormente foram 
acrescidos do grupo que recebeu álcool contínuo por 21 dias, sem retirada e 
seguiram o mesmo esquema de tratamento e retirada. Então, realizou-se a perfusão 
e posteriormente a imuno-histoquímica nas porções DRD e DRV do NDR. Os pesos 
e consumo de ração e água/álcool foram acompanhados ao longo do período 
experimental, para ambos os experimentos. No experimento 1 observou-se que a 
retirada do álcool por 3 ou 21 dias não alteraram os parâmetros convencionais e 
etológicos relacionados a ansiedade no LCE e CA, bem como não alterou a 
locomoção no LCE. No experimento 2, foi observado que a retirada do álcool por 3 
ou 21 dias e consumo continuo, não alteram de forma significava a imunomarcação 
de células serotoninérgicas em ambas as porções observadas. Porém, observou-se 
um aumento significativo da densidade de células serotoninérgicas para o grupo 
retirada 3 dias. Este estudo demonstrou que a neurotransmissão serotoninérgica 
pode ser afetada pela retirada do álcool, todavia essa alteração não foi associada ao 
comportamento relacionados a ansiedade.  

 

 

Palavras-chave: Ansiedade. Álcool. Campo aberto. Núcleo dorsal da rafe. Labirinto 
em cruz elevado. Sistema serotonérgico. Retirada. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Abusive use of alcohol is classified as a substance-induced disorder, capable of 
producing intoxication, withdrawal, and anxiety, possibly leading to relapse. Several 
studies have demonstrated the role of the serotonergic system as a modulator of 
behaviors related to anxiety and reward and alcohol dependence. Among 
serotonergic sources projecting to many brain areas, we can mention Dorsal raphe 
nucleus (DRN) and its portions. Therefore, the goal of this study was to investigate 
whether alcohol would alter the labeling of serotonergic cells in the dorsal (DRD) and 
ventral (DRV) portions of the NDR, in animals submitted to short (3 days) and long 
term (21 days) withdrawal, as well as continuous consumption and correlate the 
marking of the cells with behavioral states related to the anxiety generated by alcohol 
withdrawal. For this, two independent experiments were performed: in experiment 01 
(behavioral stage), male Wistar rats were divided into 3 experimental groups, being a 
control group (water), 3 days withdrawn group and 21 days withdrawn group, all 
groups received chronic treatment with alcohol for 21 days. After a 3 days withdrawal 
and withdrawal of 21 days, animals were submitted to the elevated plus maze (EPM). 
Twenty-four hours later, they were submitted to the open field (OF) where 
anxietyrelated behaviors were assessed for 5 minutes. In the experiment 02 
(immunohistochemical analysis) the groups mentioned above were added to the 
group that received continuous alcohol for 21 days, without withdrawal and followed 
the same treatment and withdrawal scheme. Then, it was performed a perfusion and 
immunohistochemistry test in the DRD and DRV portions of the DRN. Body weight 
and consumption of food and water-alcohol were monitored throughout the 
experimental period, for both experiments. In experiment 1, it was observed that 
alcohol withdrawal for 3 or 21 days altered neither the conventional and ethological 
parameters related to anxiety in the EPM and OF, nor the locomotion in EPM. In 
Experiment 2, it was observed that alcohol withdrawal for 3 or 21 days and 
continuous consumption did not change the immunoblot of serotonergic cells in both 
the observed portions. However, a significant increase in cell density was observed 
for the 3 day withdrawn group. This study demonstrated that serotonergic 
neurotransmission may be affected by alcohol withdrawal, but this change was not 
related to anxiety-related behaviors. 
 
 
 
 
Key words: Anxiety. Alcohol. Open field. Dorsal raphe nucleus. Elevated plus maze. 

Serotonergic system. Withdrawal. 
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INTRODUÇÃO 

1.1  Álcool 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 3,3 milhões de 

mortes a cada ano em todo o mundo resultam de uso abusivo do álcool (WHO, 2014). 

O consumo excessivo desta substância pode levar à dependência (KOOB e SIMON, 

2009), bem como pode aumentar o risco de desenvolvimento de muitas doenças, 

incluindo cirrose hepática e alguns tipos de câncer (WHO, 2015). É possível notar que 

o consumo excessivo de álcool constitui um fator de risco para uma grande variedade 

de problemas de saúde e econômicos, gerando perdas sociais para os consumidores, 

família e amigos (WHO, 2015).   

Com elevado grau de morbidade e mortalidade, o álcool atua em vários 

sistemas de neurotransmissores, tais como os sistemas GABAérgico, opióide, 

glutamatérgico, serotoninérgico, dopaminérgico, endocanabinóide e colinérgico 

(ECKARDT et al., 1998; ERDOZAIN e CALLADO, 2014; KOOB 2014; VOLKOW et al., 

2017). Assim, é esperado que esta droga seja capaz de mediar vários efeitos 

comportamentais e estados emocionais. Além disso, o álcool é tóxico para a maioria 

dos órgãos, produzindo alterações no sistema cardiovascular, digestivo, sistema 

nervoso central e periférico, bem como no sistema músculo-esquelético e ao feto 

(ERDOZAIN e CALLADO, 2014).  

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), 

o uso abusivo de álcool é classificado como um transtorno induzido por uso de uma 

substância, produzindo, assim, intoxicação, abstinência e outros transtornos mentais, 

tais como: depressão e ansiedade (American Psychiatric Association, 2013). Dessa 

forma, seu uso é bastante preocupante por se tratar de uma droga lícita, de fácil 

acesso, legalizada e amplamente difundida em todo o mundo. A intoxicação alcoólica 

é caracterizada por alterações fisiológicas, psicológicas e comportamentais. De fato, 

assim que indivíduo começa a consumir o álcool, e seus níveis se elevam no sangue, 

a sintomatologia inclui sedação, analgesia, desinibição, sensação de bem-estar e 

humor alegre e expansivo (DSM-V). No entanto, quando os níveis sanguíneos de 

álcool começam a cair, o indivíduo tende a tomar-se progressivamente deprimido, 

retraído e com prejuízos cognitivos (DSM-V; ERDOZAIN e CALLADO, 2014).  É 
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importante ressaltar que o grau de intoxicação é dependente da dose, do 

metabolismo dos consumidores, características físicas e sexo (DSM-V). 

A abstinência ocorre quando a substância é retirada, gerando uma série de 

sinais e sintomas que podem caracterizar a síndrome de abstinência alcoólica (SAA), 

tais como: ânsia, hiperatividade, tremores, alucinações, ansiedade, disforia, 

depressão e convulsões. (DSM-V; KOOB e SIMON, 2009; KOOB e MOAL, 2001; 

LARANJEIRA et al., 2000). No entanto, o grau de SAA pode variar bastante entre os 

indivíduos e, como exemplo, alguns indivíduos podem não apresentar SAA após a 

retirada do álcool, outros podem apresentar apenas sintomas leves, enquanto outros 

podem desenvolver sinais e sintomas com complicações graves (LARANJEIRA et al., 

2000)  

Dentre os muitos fatores de risco associados a dependência de álcool, é 

evidente que a depressão, ansiedade e outros transtornos mentais são fatores que 

influenciam no desejo de ingerir bebidas alcoólicas, podendo ainda levar pacientes 

dependentes em processo de abstinência à recaída (KOOB, 2014; BLANCO et al., 

2013; ALEGRÍA et al., 2010; HASIN et al., 2007; DSM-V; KOOB e MOAL,1997;  

DUCCI e GOLDMA, 2008; BUSCEMI e TURCHI, 2011; BARNOW et al., 2002; KYZAR 

et al., 2016; CHUTUAPE e WIT, 1995; HEILIG et al., 2010).  

A influência do ambiente familiar também está associada ao desenvolvimento 

da dependência. É descrito que filhos de pais ou membros familiares que fazem uso 

de álcool são mais propensos a desenvolver o alcoolismo (BARNARD e 

MCKEGANEY 2004; JOHNSON e MICHELLE, 1999; MCGUE et al., 1996; EMSHOFF 

e PRICE, 1999; CADORET et al., 1996; WLODARCZYK et al., 2017). Além disso, é 

mostrado que crianças e adolescentes agressivos ou antissociais podem ser mais 

propensos ao uso desta droga (CADORET et al., 1996).   

A contribuição genética é um fator de risco que vem ganhando cada vez mais 

destaque. Estudos estimam que a hereditariedade genética para dependência do 

álcool é de cerca de 40-60% em ambos os sexos. A propensão genética eleva o grau 

de vulnerabilidade, tornando os indivíduos com esse perfil genético mais sensíveis 

aos eventos ambientais, favorecendo o desenvolvimento da dependência (KIMURA e 
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HIGUCHI, 2011; DUCCI e GOLDMAN, 2008; HART e KRANZLER, 2015; BUSCEMI e 

TURCHI, 2011; TABAKOFF e HOFFMAN, 2013). Além destes, a Tabela 1 mostra 

alguns fatores de risco associado a dependência do álcool.  

Tabela 1– Fatores de risco que favorecem o desenvolvimento transtornos por uso de álcool. 

 

FATORES DE RISCO 

 

REFERÊNCIAS 

 

Relacionamentos familiares e ambiente familiar 

instáveis, uso da substância pelos pais.  

Johnson e Michelle, 1999, McGue et al., 1996; 

Emshoff e Price, 1999; Cadoret et al., 1996; 

Barnard e McKeganey 2004; Wlodarczyk et 

al., 2017. Ducci e Goldman, 2008; Buscemi e 

Turchi, 2011; Barnow et al., 2002. 

            

            Exposição a abuso físico ou sexual 

Simpson e Miller, 2002;  Wilsnack et al., 1997; 

Ducci e Goldman 2008.  

 

Susceptibilidade genética 

Ducci e Goldman, 2008; Hart and Kranzler, 

2015; Buscemi e Turchi, 2011; Cadoret et al., 

1996. 

 

Consumo em idade jovem 

Johnson e Michelle, 1999; Barnow et al., 

2002. Kyzar et al., 2016; Gorka. et al., 2014. 

 

Comportamento agressivo, impulsivo na infância 

Johnson e Michelle, 1999; Cadoret et al 1996; 

Barnow et al., 2002, Gorka. et al., 2014. 

 

                

                   Apresentar doenças mentais 

Blanco et al., 2013; Alegría et al 2010; Hasin 

et al., 2007; Ducci e Goldma, 2008; Buscemi e 

Turchi, 2011. Barnow et al., 2002; Kyzar et al., 

2016; Chutuape e Wit, 1995; Heilig et al, 2010; 

Gorka. et al., 2014. 

Fonte: Acervo próprio. 

A vulnerabilidade para desenvolver dependência varia de pessoa para pessoa, 

não é um fator isolado que determina se uma pessoa se tornará dependente, e sim a 

existência de vários fatores, sejam genéticos, ambientais, bem como desregulação 

dos sistemas encefálicos que envolvem numerosas vias regulatórias, regiões 

encefálicas, neurotransmissores e mudanças neuroadaptativas responsáveis pela 

plasticidade encefálica ocorrida em função da dependência.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simpson%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11793578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20WR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11793578
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1.2  Aspectos neurofisiológicos da dependência e abstinência do álcool 

O uso abusivo de álcool é uma desordem crônica recidivante que pode levar à 

dependência (OMS, relatório 2014/GENEVA; KOOB e SIMON, 2009). A dependência 

é caracterizada pela: (1) compulsão de busca constante pela droga, levando a (2) 

perda do controle, consumo constante, abusivo e exagerado da droga, gerando um 

(3) estado emocional negativo, preocupação, ânsia e desejo de busca quando há 

ausência da substância. Constituindo um processo de "automedicação" para se evitar 

o estado emocional negativo relacionado à retirada. Portanto, o consumo do álcool é 

usado como meio de escapar desse estado (BAKER et al., 2004; KOOB e SIMON, 

2009; MARKOU et al.,1998).  

O álcool é depressor do sistema nervoso central (SNC) e afeta vários sistemas 

de neurotransmissão diferentes. No entanto, os dois alvos primários desta substância 

são o sistema GABAérgico e glutamatérgico. No momento da intoxicação alcoólica o 

sistema GABAérgico é ativado, por meio da ligação do álcool ao receptor ionotrópico 

GABAA, favorecendo assim a neurotransmissão inibitória, enquanto o sistema 

glutamatérgico é inibido (VOLKOW et al., 2017; GUERRI, 2012). A ações do álcool 

nos receptores glutamatérgicos são mediadas principalmente pelos receptores 

ionotrópicos N-metil DAspartato (NMDAR) e alfa-amino-3-hidroxi-metil-5-4-

isoxazolpropiônico (AMPAR). De acordo Möykkynen e Korpi (2012) o local de ligação 

do etanol dentro dos NMDARs está localizado em regiões transmembrana (TM), 

especialmente, nos domínios TM3 e TM4. Como é sabido, uma forte estimulação 

ativa a liberação de glutamato via NMDAR ou AMPAR, com consequente elevação de 

cálcio intracelular (Ca²+) (ALVESTAD et al., 2003). A elevação de Ca²+, por sua vez, 

ativa uma cascata de sinalização intracelular, via proteínas quinases e calmodulina. 

Consequentemente, a ligação do etanol inibe esses receptores, ao bloquear à 

elevação do cálcio intracelular e a ativação dos sistemas de segundo mensageiros 

(ALVESTAD et al., 2003). 

Após a utilização prolongada do álcool ocorrem alterações no encéfalo, ou 

seja, adaptações em diversos sistemas de neurotransmissão que são compreendidas 

como um fenômeno de compensação, que leva ao desenvolvimento de tolerância. Por 

exemplo, a inibição do sistema glutamatérgico é compensada pelo aumento do 



17 
 

 

número destes receptores, enquanto que no caso de receptores de GABAA, estes 

alteram sua estrutura e composição, reduzindo a responsividade ao álcool, ao longo 

do seu uso (VOLKOW et al., 2017; GUERRI, 2012). As consequências negativas 

aparecem quando o álcool é retirado, ocorrendo um aumento da neurotransmissão 

excitatória e diminuição da neurotransmissão inibitória, resultando em 

hiperexcitabilidade do SNC refletida em algumas manifestações clínicas de síndrome 

de abstinência (VOLKOW et al., 2017; GUERRI, 2012; KOOB, 2014).  

Além disso, a intoxicação aguda leva a estimulação do sistema de 

recompensa, que está envolvido nas sensações gratificantes de muitas drogas de 

abuso, incluindo o álcool (KOOB e SILMON, 2009; KOOB, 2014). O sistema de 

recompensa é responsável pelos efeitos desejados destas drogas, ocasionando 

dessa forma, sensação de prazer e satisfação (KOOB e MOAL, 2001; KOOB, 2014; 

KOOB e SIMON 2009; KOOB, e BLOOM 1988; TABAKOFF e HOFFMAN, 2013). A 

ativação do sistema de recompensa dopaminérgico se inicia na área tegmental ventral 

(ATV) com a estimulação desta área e liberação da dopamina através de projeções 

ascendentes que saem desta área, chegando até o núcleo accumbens (NAcc), dentre 

outras áreas. Ainda que a dopamina seja um importante componente deste sistema, 

deve-se ressaltar, porém, que muitos neurotransmissores também estão envolvidos 

nas ações gratificantes do álcool (KOOB, 1992). 

Os circuitos neuronais mudam à medida que a dependência se desenvolve 

(KOOB e SILMON, 2009). Tabakoff e Hoffman (2013) relatam que os mecanismos 

motivacionais que levam ao consumo inicial de álcool de um animal que nunca 

consumiu esta droga é diferente da motivação que leva um animal consumidor 

experiente, dependente ou que passou pelo processo de retirada a buscá-lo. Desta 

forma, acredita-se que os diferentes mecanismos motivacionais de buscas são 

gerados por neuroadaptações cerebrais ocasionadas pelo consumo excessivo ou 

retirada ao longo do tempo (ECKARDT et al., 1998; ERDOZAIN e CALLADO, 2014; 

GUERRI, 2012; VOLKOW et al., 2017; KOOB, 2014; MARKOU et al., 1998; CLAPP, 

BHAVE e HOFFMAN, 2008).  

É importante evidenciar que o sistema de recompensa não abrange somente a 

via dopaminérgica mesocorticolimbíca da ATV-NAcc. É proposto que áreas corticais 
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também participam deste sistema. De fato, há projeções da ATV para áreas 

prosencéfalicas (como o córtex pré-frontal, amígdala, área septal), as quais estão 

relacionadas aos estados psicoestimulantes das drogas de abuso (KOOB, 1992; 

GEORGE et al., 2012; KOOB, 2009, KOOB 2014). Além disso, o NAcc é uma 

estrutura que recebe projeções de outras áreas límbicas. Então, propõe-se que haja 

trocas de informações entre essas estruturas, as quais medeiam ações motivacionais, 

formando um substrato importante nos mecanismos de recompensa das drogas de 

abuso, por meio da comunicação e modulação da atividade do NAcc (KOOB, 1992).  

George et al. (2012) sugerem que episódios de exposição repetida e retirada 

do álcool possam levar a sensibilização do córtex pré-frontal e gerar uma disfunção 

adicional que, possivelmente, pode facilitar a transição para a dependência do álcool.  

Fowler et al. (2007) demonstraram através de estudos de imagens cerebrais de 

dependentes que há mudanças estruturais em áreas do encéfalo, sobretudo nas 

regiões corticais, tais como córtex pré-frontal que são essenciais para o julgamento, 

tomada de decisão, aprendizagem e controle de comportamento. Estas mudanças 

são capazes de alterar o funcionamento do encéfalo, esclarecendo, desta forma, o 

comportamento compulsivo e destrutivo da dependência (FOWLER et al., 2007). 

O uso crônico do álcool leva a desregulação de vários sistemas cerebrais, 

incluindo o de estresse (KOOB e SIMON, 2009; KOOB, 2014; KOOB e MOAL, 1997; 

MARKOU et al., 1998; VOLKOW et al., 2017; KOOB e MOAL, 2001; KOOB, 2009; 

KOOB, 2008; HEINRICHS & KOOB, 2004; VENDRUSCOLO et al., 2012). A 

combinação da ativação excessiva dos sistemas de estresse (ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal-HPA, fator-liberador de corticotrofina (CRF), 

norepinefrina, dinorfina) e diminuição do neuropeptídeo Y, considerado modulador do 

estresse, ou seja, níveis elevados de neuropeptídeo Y estão associados a respostas 

anti-estresse (HEILIG, 2004), por conseguinte disfunção destes, provocam um 

desequilíbrio emocional, com envolvimento de várias áreas encefálicas como 

amígdala estendida, núcleo accumbens, núcleo da estria terminalis, que podem levar 

ao desenvolvimento de ansiedade (KOOB, 2009; KOOB 2014). Além disso, vários 

sistemas de neurotransmissão também são afetados, incluindo serotoninérgico, 

GABAérgico, glutamatérgico e dopaminérgico (VOLKOW et al., 2017). De acordo com 
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exposto acima, é evidente que várias regiões encefálicas e muitos sistemas de 

neurotransmissão estão envolvidos no desenvolvimento da dependência. 

1.3  Ansiedade associada a retirada (abstinência) do álcool: estudos pré-clínicos 

e clínicos.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, os transtornos de ansiedade são 

os transtornos mentais mais comuns, afetando 260 milhões de pessoas em todo o 

mundo (WHO, 2017; LEPINE, 2002; CRASKE e STEIN, 2016). A ansiedade pode ser 

entendida como um fenômeno adaptativo, mecanismo de defesa com duração e 

intensidade apropriadas quando na presença do perigo; antecipação mental de 

possíveis adversidades e, consequentemente, surgimento de estratégias eficazes de 

fuga e enfrentamento. No entanto, quando essas reações de defesas se tornam 

exageradas, a ansiedade passa a ser considerada patológica; ou seja, essas reações 

se tornam desproporcionais em relação ao estímulo, afetando o estado emocional, 

funcional e desempenho dos indivíduos (ALLEN et al., 1995; DSM-V; CRASKE e 

STEIN, 2016). Assim, é caracterizada como um estado emocional acompanhado por 

sentimentos de apreensão e insegurança, pensamentos negativos, preocupação e 

antecipação, gerando um conjunto de alterações comportamentais e psicofisiológicas 

(NUTT, 1990; DSM-V). Atualmente muitos modelos animais são utilizados para 

investigação dos comportamentos relacionados a ansiedade, fornecendo, assim, um 

entendimento dos mecanismos neurobiológicos envolvidos nos transtornos de 

ansiedade (GRAY e MCNAUGHTON, 2000; GRAEFF, NETTO, ZANGROSSI, 1998; 

HART et al., 2010; BOURIN, 2015).  

De acordo com o DSM-V, os transtornos de ansiedade podem ser classificados 

em vários subtipos, tais como: Transtorno de Ansiedade de Separação; Mutismo 

Seletivo, Fobia específica e social; Transtorno do Pânico, Agorafobia; Transtorno de 

Ansiedade Generalizada; Transtorno devido a uma condição médica geral; Transtorno 

de Ansiedade induzido por Substância, sendo que, neste último caso, os sintomas 

ocorrem pela cessação do uso de determinas substâncias ou medicamentos, em 

função da abstinência aguda ou intoxicação grave, e, por fim, o transtorno de 

ansiedade com e sem especificação (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2013). Todas essas condições interferem na vida cotidiana, no desempenho frente a 
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determinas situações diárias, e podem aumentar o risco de recaída de pacientes 

dependentes em processo de retirada (remissão) do álcool e outras substâncias.    

Muitas pesquisas utilizam modelos animais para investigar mecanismos 

neurobiológicos subjacentes a ansiedade, dependência e retirada do álcool. Os sinais 

e sintomas de abstinência alcoólica humana incluem maior atividade do sistema 

nervoso autônomo, hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, convulsões e 

estados emocionais negativos, tais como ansiedade. E alguns modelos animais 

utilizados na pesquisa pré-clínica geram sinais e comportamentos na abstinência que 

se assemelham aos sintomas apresentados pelos humanos (BOURIN, 2015; 

BECKER, 2000; HEILIG et al., 2010; KLIETHERMES, 2005).  

A literatura mostra inúmeros trabalhos pré-clínicos (HENNIGER et al., 2002; 

KNAPP et al., 2004) e clínicos (CHUTUAPE e WIT, 1995; HIMLE e HILL 1991) que 

demonstraram os efeitos ansiolíticos do álcool. Por exemplo, Henniger et al. (2002) 

estudaram o comportamento de beber, assim como a sensibilidade aos efeitos 

ansiolíticos do álcool em linhagens de ratos que foram criadas e selecionadas pelas 

diferenças no comportamento relacionado à ansiedade, e observaram uma tendência 

de redução do comportamento relacionado a ansiedade, após os ratos consumirem 

etanol.  

Em indivíduos dependentes de álcool Chutuape e Wit (1995) observaram que o 

consumo de álcool diminuiu a ansiedade relatada nos indivíduos com ansiedade. 

Assim como, Himle e Hill (1991) examinaram a prevalência de abuso ou dependência 

de álcool em uma amostra de pacientes com transtornos de ansiedade, e observaram 

que esses pacientes apresentaram um maior risco de desenvolver o transtorno por 

uso de álcool. Portanto, supõe-se que a busca pelo álcool aconteça com intuito de 

reduzir a ansiedade ocasionada pela retirada (KOOB, 2014).  

O aumento do comportamento relacionado a ansiedade foi observado após a 

exposição crônica ao álcool seguida de retirada em ratos e camundongos testados no 

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

em zero elevado. Este comportamento do tipo ansioso foi revertido quando os animais 

foram tratados com agonistas de receptor benzodiazepínico (zolpidem), antagonistas 
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dos receptores CRF (CRA1000), NMDA (ifenprodil) e 5-HT2C (SB-242084) (KNAPP et 

al., 2004; SCHANK et al., 2012).  Estes resultados evidenciam o envolvimento de 

muitos sistemas neuronais, inclusive o sistema serotoninérgico, que podem modular 

os os sintomas de ansiedade causada pela retirada do álcool. Da mesma maneira 

que, é possível sugerir haver uma semelhança neurobiológica entre os tratornos de 

ansiedade e os sintomas de ansiedade decorrentes da retirada do álcool.    

A exposição crônica intermitente, associada a abstinência prolongada aumenta 

a probabilidade de expressão de comportamentos associados a ansiedade em ratos 

jovens e adultos (PANDEY et al., 2015; VAN SKIKE et al., 2015), Além do mais, é 

importante evidenciar que em humanos, a ansiedade é um fator que complica a 

recuperação de pacientes dependentes (ZHAO et al., 2007). Heilig et al. (2010) 

descrevem que o aumento da ansiedade e o humor deprimido são componentes 

chave dos sintomas de abstinência. Estes autores demonstram um padrão temporal 

no aparecimento dos sintomas de abstinência em humanos e modelos animais. Os 

sintomas mais comuns descritos na fase inicial da abstinência (48-72 horas de 

retirada) são alterações motoras, hiperatividade do sistema nervoso central e elevada 

ansiedade. Durante a abstinência prolongada (> 3 meses) também é possível 

observar mudanças no processamento afetivo (disforia e ansiedade). E em ambas as 

fases pode ocorrer a recaída.   

Com a propósito de verificar a abstinência de álcool ao longo do tempo De 

Soto et al. (1985) e Soto et al. (1989) observaram mudanças individuais em pacientes 

dependentes de álcool que poderiam favorecer a recaída ao longo do tempo. Assim, 

investigaram a gravidade dos sintomas ao longo da abstinência, história de alcoolismo 

e a duração da abstinência em grupos de homens e mulheres dependentes de álcool 

por 10 anos. Foi demonstrado que na fase inicial de abstinência os sinais e sintomas 

do processo de retirada foram mais elevados, com altos níveis de ansiedade. Esta 

sintomatologia exacerbada pode favorecer a recaída, a qual foi bem maior nessa fase 

inicial da abstinência. Pacientes dependentes de álcool foram ainda avaliados em 

relação aos sintomas apresentados no processo de retirada e se o ato de beber 

aliviaria os sintomas apresentados. Dos 100 pacientes avaliados, 94 apresentaram 

ansiedade e 82% desses pacientes relataram alívio deste sintoma após o uso de 
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álcool, demonstrando que os sintomas de humor estão relacionados ao desejo de 

beber (HERSHON, 1977).   

Foi verificado também que o aumento da readmissão hospitalar de pacientes 

dependentes de álcool em abstinência está relacionado com alguns estados 

emocionais. Dentre esses, a depressão e a ansiedade são fortes preditores de 

recaída e readmissão desses pacientes em centros psiquiátricos (LATER e LINN, 

1982; LIN et al., 2007). Larson et al. (2012) verificaram que pacientes admitidos em 

um hospital de cuidados agudos para Síndrome de Abstinência do Álcool 

apresentaram alta taxa de depressão e ansiedade, demonstrando que a coexistência 

de doenças psiquiátricas como ansiedade ou depressão com o alcoolismo complicam 

ainda mais a síndrome de abstinência, bem como as taxas de admissão hospitalar.  

Esta relação bidirecional entre ansiedade e dependência de álcool foi 

demonstrada por Chutuape e Wit (1995), que avaliaram o poder ansiolítico do álcool 

em pacientes com transtorno de ansiedade. De acordo com os resultados, estes 

autores observaram que uma maior preferência pelo álcool (preferiam tomar o álcool 

para sessar a ansiedade, ao invés de procurar ajuda médica, ou medicamento) se 

correlacionada com uma redução da ansiedade, principalmente nos pacientes que 

apresentaram transtorno do pânico, agorafobia, fobia social e simples, e estes tinham 

maior probabilidade de desenvolver transtorno por uso de álcool, ou seja, se tornar 

dependente (CHUTUAPE e WIT, 1995; HIMLE e HILL 1991; BRADY e LYDIARD, 

1993; BRADY e VERDUIN, 2005). É possível observar que existe uma correlação 

positiva entre ansiedade e busca pelo álcool, assim como também pacientes 

dependentes de álcool tem maior risco de desenvolver algum transtorno de 

ansiedade, como indicado por Brady e Lydiard (1993). 

Sabe-se que a desregulação do sistema serotonérgico está relacionada à 

patogênese de alguns transtornos neurológicos, dentre eles os transtornos de 

ansiedade (GRAEFF et al., 1996). Pesquisas crescentes envolvendo o sistema 

serotoninérgico e ansiedade se intensificaram com a introdução na prática clínica da 

buspirona, um agonista parcial do receptor 5-HT1A, assim como também o uso 

generalizado dos Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRS) para o 

tratamento de transtornos de ansiedade (ARGYROPOULOS et al., 2000). O uso de 
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tais fármacos ajudou a esclarecer alguns mecanismos neurobiológicos subjacentes 

aos transtornos de ansiedade e demonstrou que a serotonina está envolvida na 

patogênese deste transtorno. Porém, o papel desempenhado pela serotonina na 

ansiedade ainda não está totalmente esclarecido, podendo ter efeitos ansiolíticos ou 

ansiogênicos, dependendo do receptor envolvido e área encefálica, mediando 

diferentes respostas comportamentais (DEAKIN e GRAEFF, 1991; GRAEFF et al., 

1996). 

1.4 O papel do sistema serotoninérgico na dependência e ansiedade 

A serotonina (5-hidroxitriptamina ou 5-HT) é biossintetizada a partir do 

aminoácido triptofano proveniente, principalmente, da dieta, por ação da enzima 

triptofano hidroxilase (TPH). Existem 2 isorformas de TPH: a TPH1 é expressa 

essencialmente na periferia, enquanto a TPH2 é expressa somente no encéfalo. Na 

periferia, a 5-HT é produzida por células enterocromafins no intestino, beta 

pancreáticas, adipócitos e osteoclastos. No encéfalo, a 5-HT é sintetizada 

principalmente em células do tronco encefálico (El-MERAHBI et al., 2015). 

A 5-HT é um neurotransmissor bastante antigo e amplamente distribuído no 

SNC (GLENNON e DUKAT, 2012; OLIVIER, 2014). Embora seu conteúdo no encéfalo 

não chegue a 5% (El-MERAHBI et al., 2015), esta quantidade é suficiente para 

desempenhar diversas funções, tais como: processamento sensorial, controle 

cognitivo, regulação emocional (comportamento), controle autonômico, aprendizagem, 

apetite, atividade motora, comportamento sexual e abuso de drogas (OLIVIER, 2014; 

GLENNON e DUKAT, 2012; THOMPSON e LUMMIS, 2007; GREENSHAW e 

SILVERSTONE, 1997; WALLIS et al., 1993; SARI et al., 2011). As maiores 

populações de neurônios serotoninérgicos no encéfalo estão localizadas no núcleo 

dorsal da rafe (NDR) e suas porções [porção dorsal da rafe dorsal (DRD), porção 

ventral da rafe dorsal (DRV), porção ventrolateral da rafe dorsal (DRVL), porção 

interfascicular da rafe dorsal (DRI) e porção caudal da rafe dorsal (DRC) e o núcleo 

mediano da rafe (NMR)] (HALE e LOWRY, 2011; MARCINKIEWCZ et al., 2016; 

WALLIS et al., 1993).  É importante salientar que a 5-HT periférica não atravessa a 

barreira hematoencefálica (e vice-versa) (El-MERAHBI et al., 2015).  
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Com uma função bastante diversificada, a 5-HT exerce seus efeitos no SNC 

por meio de vários receptores. Atualmente, sabe-se que há sete famílias distintas de 

receptores serotoninérgicos, os quais são divididos em subpopulações: 5-HT1A-F; 5-

HT2A-C; 5-HT3A-E; 5-HT4; 5-HT5A-B; 5-HT6 e 5-HT7 (KÖHLER et al., 2016; 

MARCINKIEWCZ, 2015; TANAKA et al., 2012; PALACIOS, 2016). Todos os 

receptores de 5-HT são acoplados a proteína G (Gq, Gi ou Gs), exceto o receptor 5-

HT3 que é um canal iônico operado por ligante. A ativação desses receptores 

desempenha uma sinalização bastante variada, além de modular outros sistemas 

cerebrais, tais como o glutamatérgico, GABAérgico ou dopaminérgico (OLIVIER, 

2014; PALACIOS, 2016, BERUMEN et al., 2012; ANDREW e WILLIAM, 1994, HERVÉ 

et al., 1987, KATHLEEN, 1995; MARCINKIEWCZ, 2015; MARCINKIEWCZ et al., 

2016). Após a ativação dos receptores, a 5-HT pode ser recaptada pelo seu 

transportador (5-HTT), seguido de degradação pela monoamina oxidase (MAO) ou re-

armazenamento em vesículas para ser utilizada novamente (El-MERAHBI et al., 2015; 

OLIVIER, 2014).  

O sistema serotoninérgico desempenha um papel significativo na fisiopatologia 

do alcoolismo, atuando na modulação de estados emocionais como a ansiedade 

(LOWERY-GIONTA et al., 2015, MARCINKIEWCZ et al., 2016).  Sabe-se que o álcool 

pode aumentar a liberação de dopamina e 5-HT no núcleo accumbens em linhagens 

de ratos que preferem ou não o álcool (McBRIDE et al., 1990; YOSHIMOTO et al., 

1992; GONGWER et al.,1989; KIRBY et al., 2011; WEISS et al., 1996), estimulando, 

assim, o sistema de recompensa cerebral. Estudos demonstraram que a 

administração de um agonista serotoninérgico [meta-chlorophenylpiperazine (mCPP)] 

aumentou o desejo e ansiedade em pacientes dependentes que estavam em 

processo de retirada precoce (UMHAU et al., 2011; KRYSTAL et al., 1994). Por outro 

lado, os ISRS aumentaram o consumo de álcool em pacientes dependentes do tipo B 

(caracterizado principalmente pela hereditariedade, início precoce, maior gravidade da 

dependência e maior disfunção psicopatológica), em contraste com os dependentes 

do tipo A (caracterizado por hereditariedade mais ambiente, menor gravidade da 

dependência e menos disfunção psicopatológica) que mantiveram bons resultados 

como tratamento (BABOR, et al., 1992; DUNDON et al., 2004). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshimoto%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1382391
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Deficiência nos níveis cerebrais de 5-HT e a disfunção do sistema da 

serotoninérgico tem sido associado ao consumo excessivo de álcool em roedores e 

humanos (LEMARQUAND et al., 1994a,1994b). Além disso, estudos com modelos 

animais e humanos demonstram, ainda, que a admistração de fármacos que 

aumentam a neurotransmissão serotoninérgica podem diminuir o consumo de álcool 

(LeMARQUAND et al., 1994a, 1994b). Portanto, é possível propor que prejuízos na 

neurotransmissão serotoninérgica sejam parcialmente responsáveis pelo 

comportamento de busca pelo álcool.   

A 5-HT atua por meio de vários receptores (presentes em neurônios 

sorotoninérgicos ou não), podendo ocasionar efeitos diversos, como previamente 

relatado. Esta heterogeneidade pode ter implicação clara no consumo. Por exemplo, a 

ativação do receptor 5-HT3 pode levar a liberação de dopamina no NAcc e ATV, 

estimulando o consumo de álcool (LI et al., 2001). Por outro lado, observou-se que a 

ativação dos receptores 5-HT2C pela lorcaserina promove diminuição da liberação de 

dopamina no NAcc, levando a uma diminuição no consumo de álcool, dado que os 

receptores 5-HT2c fornecem uma entrada inibitória sobre projeções dopaminérgicas 

na ATV. (REZVANI et al., 2014; YASHIMOTO et al., 2012). 

Embora a relação entre sistema serotoninérgico e dependência de drogas seja 

conhecida, seu papel neste contexto é ainda complexo e pouco compreendido. Os 

efeitos da 5-HT, agonistas ou antagonistas serotoninérgicos na dependência de 

drogas pode depender da região encefálica, do tipo de receptor expresso e do tipo de 

dependente químico. Por exemplo, Sellers et al. (1994) demonstraram que o 

antagonista do receptor 5-HT3 ondansetron reduziu o consumo de álcool em 

consumidores leves, mas não em consumidores pesados. Outro estudo relatou que 

pacientes com dependência de álcool tipo A reduziram o consumo de álcool quando 

tratados com ISRS (sertralina), enquanto que o consumo de álcool foi aumentado em 

pacientes com dependência de tipo B (DUNDON et al., 2004; SARI et al., 2011).  

A retirada do álcool provoca um comportamento ansiogênico em ratos testados 

no labirinto em cruz elevado, o qual foi revertido pela administração de drogas 

serotoninérgicas tais como: ISRS, buspirona, antagonista do receptor 5-HT3 

(tropisetron, bemesetron e ondansetron), antagonista receptor 5-HT2 (ritanserin), 
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sugerindo, dessa forma, que estas drogas podem ser efetivas em aliviar os sintomas 

de abstinência ocasionada pela retirada aguda ou prolongada, inclusive os sintomas 

emocionais (LAL et al., 1993; KLIETHERMES, 2005; WALLIS et al., 1993; SARI et al., 

2011). Em conjunto, os estudos citados evidenciam que a 5-HT desempenha uma 

resposta diversificada na dependência e retirada do álcool. No entanto, é importante 

frisar que este sistema escontra-se desregulado por causa do uso crônico do álcool. 

Esta desregulação pode alterar a síntese ou liberação da 5-HT no SNC, gerando uma 

maior sensibilidade emocional, ou seja, pacientes dependentes tornam-se mais 

predispostos a desenvolver ansiedade ou depressão no período de retirada, e 

consequentemente, estes podem apresentar maior susceptibilidade à recaída 

(LeMARQUAND et al., 1994b; MARCINKIEWCZ, 2015; NISHIKAWA et al., 2009; 

SARI et al., 2011; PAUL e LOWRY, 2013) 

1.5 Núcleo dorsal da rafe (NDR): sistema serotoninérgico, dependência e 

ansiedade 

Os corpos celulares contendo 5-HT foram inicialmente visualizados utilizando 

técnicas histoquímicas com fluorescência em tecidos do tronco encefálicos de ratos 

(FUXE, 1964). Estes corpos celulares foram classificados de acordo o posicionamento 

rostro-caudal, sendo classificados em grupos de células e nomeados B1 a B9. Os 

grupos B6 e B7 representam o Núcleo Dorsal da Rafe (NDR) (AZMITIA e SEGAL 

1978; OLIVIER, 2014; FUXE, 1964; KOH et al., 1991). Com base em estudos que 

utilizaram técnicas anatômicas, de rastreamento retrógado, farmacológicos e imuno-

histoquímicos e funcionais, foi possível observar que o NDR é subdividido em 

porções: porção rostral da rafe dorsal, porção dorsal da rafe dorsal (DRD), porção 

ventral da rafe dorsal (DRV), porção ventrolateral da rafe dorsal (DRVL), porção 

interfascicular da rafe dorsal (DRI) e porção caudal da rafe dorsal (DRC) (HALE e 

LOWRY, 2011). Muitos estudos demonstram que os corpos celulares de cada porção 

enviam e recebem projeções para muitas regiões do encéfalo, exercendo funções 

diferenciais, como demonstrado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Organização topográfica dos circuitos serotoninérgicos dentro do NDR e padrões de 

projeções aferente e eferente e suas funções. 

 

Núcleo dorsal 

da rafe (NDR) 

 

Aferentes 

Recebem 

projeções 

 

Eferentes 

Enviam  

projeções 

 

 

Funções 

 

 

Referências 

 

 

 

    

    Rostral 

 

 

 

Recebe aferentes 

das mesmas 

regiões que 

inervam o DRD 

 

Putâmen caudado, 

substância negra, 

áreas do 

prosencéfalo, 

núcleo 

subtalâmico, 

córtex motor. 

 

 

Controla respostas 

comportamentais 

ao estresse 

incontrolável e 

exercício 

voluntário crônico. 

 

Hale e Lowr, 

(2011).  

 

 

 

 

   

Dorsal 

(DRD) 

 

Área tegmental 

ventral núcleo 

accumbens, 

núcleo da estria 

terminal, amígdala, 

córtex pré-frontal,   

hipotálamo 

 

 

Áreas do 

prosencéfalo, 

como córtex pré-

frontal, entorrinal, 

septo, amígdala 

basolateral, 

hipocampo ventral, 

locus coeruleus 

núcleo 

accumbens, área 

tegmetal ventral. 

 

Recompensa, 

motivação, prazer, 

estresse, 

ansiedade, medo, 

impulsividade, 

cognição. 

 

Hale e Lowr, 

(2011); Paul e 

Lowry, (2013); 

Marcinkiewcz et 

al., (2016);  

Hale et al., (2012); 

Abrams et al., 

(2004). 

Abrams et al., 

(2005) Lowry et 

al., (2008). 

Azmitia e Segal, 

(1978). 

 

 

 

 

Ventral 

(DRV) 

 

Hipotálamo, 

núcleo central da 

amígdala, córtex 

cingulado, regiões 

límbicas e corticais 

e própria rafe 

dorsal (DRD). 

 

Putâmen caudado, 

áreas do 

prosencéfalo. 

 

Papel na função 

motora e em 

tarefas cognitivas 

complexa. 

 

Hale e Lowry, 

(2011); Paul e 

Lowry, (2013); 

Azmitia e Segal, 

(1978). Abrams et 

al., (2005). 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Amygdala&usg=ALkJrhhe0XEp6p9OqlM6qy1UxyxD8p-xzQ
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Ventrolateral 

(DRVL) 

 

 

 

Estruturas 

prosencéfalicas e 

do tronco 

encefálico, núcleo 

central da 

amígdala, núcleos 

hipotalâmicos 

 

 

Regiões 

Hipotálamicas, 

substância 

cinzenta 

periaquedutal 

dorsolateral, 

partes dorsal e 

ventral do corpo 

geniculado lateral, 

colículo superior, 

retina, áreas 

somatossensoriais 

do nervo trigeminal 

e leva entradas 

inibitória tônica 

para neurônios 

serotonérgicos 

DRV. 

 

Ativados por 

estímulos 

indutores de 

pânico, circuito de 

defensivo 

associados   a 

respostas 

defensivas, 

supressão da 

resposta de luta ou 

fuga após a 

exposição a 

estímulos. 

 

Hale e Lowry, 

(2011);   

Marcinkiewcz et 

al., (2016); Hale et 

al., (2012); Paul e 

Lowry, (2013); 

Deakin e Graeff, 

(1991) 

Azmitia e Segal, 

(1978). 

 

 

 

 

Interfascicular 

(DRI) 

 

Área preóptica 

mediana (Holstege 

1995) e do núcleo 

parabraquial 

lateral. 

 

Hipocampo dorsal 

e ventral, septo 

medial, córtex 

entorrinal, pré-

frontal 

dorsolateral, 

tálamo 

mediodorsal. 

 

Sensíveis à 

diferentes 

estímulos 

sensoriais, 

incluindo estímulos 

auditivos, visuais, 

imunes e térmicos. 

 

Hale e Lowry, 

(2011); Hale et al., 

(2012); Deakin e 

Graeff, (1991); 

Azmitia e Segal, 

(1978). 

 

 

 

 

Caudal 

(DRC) 

 

Córtex pré-frontal 

medial, regiões 

hipotalâmicas, e 

regiões do 

mesencéfalo e do 

tronco encefálico, 

área tegmental 

laterodorsal. 

 

Hipocampo 

ventral, amígdala, 

locus coeruleus, 

núcleos talâmicos. 

 

Relacionado ao 

estresse e à 

ansiedade. 

 

Hale e Lowry, 

(2011); 

Marcinkiewcz et 

al., (2016); 

Hale et al., (2012); 

Deakin e Graeff, 

(1991); Azmitia e 

Segal, (1978). 

Fonte: Adaptado: HALE e LOWRY, (2011).  
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Sabe-se que a 5-HT está envolvida no abuso de álcool e na ansiedade. 

Evidências sugerem que a deficiência de 5-HT encefálica foi relatada em pacientes 

dependentes de álcool, bem como em ratos selecionados geneticamente por 

preferirem álcool (CASU et al., 2004). A fim de examinar se a ingestão voluntária e 

crônica de álcool poderia modificar a inervação de fibras serotoninérgicas em 

linhagens de ratos seletivamente criadas por preferirem álcool Sardinian alcohol-non-

preferring (SNP) e Sardinian alcohol-preferring (SP) e Wistar não selecionados, 

realizou-se um estudo imuno-histoquímico do NDR e foi encontrado uma menor 

inervação de fibras serotoninérgicas que ascendem do NDR para o córtex pré-frontal 

medial e concha do núcleo accumbens dos ratos SP quando comparados com SNP e 

Wistar (CASU et al., 2004), sugerindo uma relação entre a redução do sistema de 5-

HT e a preferência alcoólica.    

Ensaios utilizando roedores expostos cronicamente ao álcool demonstraram 

que o antagonista 5-HT3 (ondasetron) injetado na amígdala e NDR reduz o consumo 

de álcool e reverte o comportamento aversivo induzido pela retirada, sugerindo que o 

bloqueio do receptor 5-HT3 leva a reduções nos níveis de 5-HT liberada na via NDR-

ATV-NAcc e reduzindo o desejo ou modificando a recompensa gerada pelo uso do 

álcool (COSTALL et al., 1990; DYR e KOSTOWSKP, 1995; KOOB, 2014; McBRIDE et 

al., 1990; SARI et al., 2011; SPARTA e STUBER, 2014). Os níveis regionais de TPH 

foram avaliados em tecido encefálico contendo o NDR de vítimas de suicídio 

(pacientes dependentes de álcool e com diagnóstico confirmado de depressão maior), 

obtido e coletado na autópsia; de acordo com resultados, observou-se que a 

concentração de TPH foi significativamente aumentada nas porções dorsal, ventral, 

ventrolateral e interfascicular do NRD dos dependentes em comparação com controle, 

indicando uma maior produção de 5-HT (BONKALE et al., 2006). 

Deakin e Graeff (1991) ressaltam, em sua teoria, o papel dual da 5-HT na 

ansiedade. Os neurônios serotoninérgicos que se projetam do NRD para a amígdala 

podem ser ativados por situações ameaçadoras (estresse agudo) levando a um 

comportamento semelhante à ansiedade, enquanto os neurônios que se projetam 

para substância cinzenta periaquedutal dorsal (SCPD) favorecem resposta oposta, ou 

seja, a 5-HT liberada nesta área leva uma resposta anti-aversiva (DEAKIN e 

GRAEFF, 1991; GRAEFF et al., 1996; GRAEFF et al., 1997, GRAHN et al., 1999).  



30 
 

 

O DRD modula comportamentos emocionais, sendo um componente 

importante do circuito neuronal relacionado à ansiedade e ao estresse (ABRAMS et 

al., 2004; LOWRY et al., 2008; HALE e LOWRY, 2011; HALE et al., 2012). Além da 

presença marcante de neurônios serotoninérgicos, o DRD contém um grupo de 

neurônios que expressa CRF que se co-localizam com 5-HT, indicando uma possível 

modulação da neurotransmissão serotoninérgica (ABRAMS et al., 2004; HALE et al., 

2012; PAUL e LOWRY, 2013).  Drogas que aumentam níveis de 5-HT no DRD 

(médio-rostrocaudal)/DRC geram respostas ansiogênicas, pois as principais projeções 

dessa porção são para estruturas límbicas e prosencefálica).   

Abrams et al. (2005) investigou os efeitos de múltiplos fármacos ansiogênicos 

(agonistas serotoninérgicos [meta-chlorophenylpiperazine (mCPP)], antagonistas de 

receptores de adenosina (cafeína), antagonista do receptor α2-adrenergico 

(yohimbina) e agonista parcial inverso do receptor de receptor de GABAA (N-methyl-

beta-carboline-3-carboxamide), em subpopulações de neurônios serotonérgicos na 

porção médio-rostrocaudal (DRD, DRV e DRVL) e caudal do NDR, e demonstraram 

que esses fármacos podem induzir um aumento na excitação comportamental e 

estados de ansiedade, atraves da estimulação serotoninérgica e não serotoninégica 

desta área. Da mesma maneira que o peptídeo urocortina II  (agonista de receptores 

CRF2), os quais são expressos em neurônios serotoninérgicos no NDR estão 

relacionados a resposta de estresse e ansiedade, quando injetado 

intraventricularmente observa-se um aumento da expressão de c-Fos em porções 

especificas dos NDR (DRD e DRC) e essa expressão foi revertida pelo pré-tratamento 

com o antagonista do receptor de CRF2 (anti-sauvagine-30 - ASV-30) (PAUL e 

LOWRY, 2013; STAUB et al., 2005; STAUB et al., 2006). Amat et al. (2004) 

confirmaram em seu trabalho que a administração intra-DRN da urocortina II 

aumentou de forma dependente a saída de 5-HT dessa área para a amígdala 

basolateral, bem como aumentou também a expressão de c-Fos em neurônios 5-HT 

em porções especificas do NDR. 

Esses dados demonstram a diversidade funcional do NDR e a distribuição 

topográfica diferenciada de subpopulações de neurônios serotonérgicos e não 

serotoninérgicos, os quais desempenham um papel na modulação de respostas 

comportamentais relacionadas a ansiedade e busca pelo álcool. Por exemplo, o álcool 
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pode atuar de forma indireta sobre receptores no NDR e suas porções e estimular a 

liberação de 5-HT, proporcionando uma excitação comportamental, por conseguinte a 

retirada pode levar ao desenvolvimento de ansiedade, e assim favorece o 

comportamento de busca pelo álcool. 

Os estudos disponíveis relacionando áreas encefálicas especificas e 

ansiedade na retirada do álcool a curto e longo prazo são inconclusos e 

contraditórios. Sabe-se que DRD (médio-rostrocaudal), o qual engloba o DRD-DRV e 

DRC desempenha um importante papel do circuito neuronal relacionado à ansiedade. 

Além disso, foi possível observar, através dos estudos anteriormente mencionados, 

que o álcool pode desregular a atividade dos neurônios serotoninérgicos em porções 

especificas do NDR, facilitando o comportamento de busca pelo álcool no momento 

da retirada e gerando comportamentos associados a ansiedade. Portanto, torna-se 

interessante investigar se a ingestão crônica e retirada a curto e longo prazo do álcool 

alteram a marcação de células serotoninérgicas nas porções DRD e DRV do NDR, e 

se esta alteração está associada a modulação de respostas relacionadas à 

ansiedade. 
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1. OBJETIVOS  
 

1.1.   Objetivo geral  

            Verificar a influência da retirada do álcool a curto e longo prazo sobre a 

marcação de células serotoninérgicas no NDR e comportamentos relacionados à 

ansiedade em ratos testados no labirinto em cruz elevado e campo aberto.  

1.2.  Objetivos específicos  

• Avaliar se a retirada de 3 dias e 21 dias do álcool promove alterações 

comportamentais em ratos testados no labirinto em cruz elevado;  

 

• Avaliar se a retirada de 4 dias e 22 dias do álcool promove alterações 

comportamentais em ratos testados no campo aberto;  

 

• Avaliar se o uso continuo ou a retirada de 3 e 21 dias do álcool altera a 

marcação e densidade de células serotoninérgicas na porção dorsal e ventral 

do NDR.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

2.1.  Animais 

Foram utilizados machos Wistar com aproximadamente 60 dias de idade no 

início do experimento provenientes do Biotério do Departamento de Biofísica e 

Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DBF-UFRN). Os 

animais foram dispostos aleatoriamente em grupos de 4-5 animais por caixa (41cm x 

34cm x 16cm) e mantidos em condições controladas de ciclo claro/escuro 12h/12h 

(06:00-18:00), temperatura de 20.9 ºC ± 1ºC e umidade relativa de 77% ± 5%. Todos 

os grupos receberam ração ad libitum; o único grupo que recebeu água ad libitum foi 

o grupo controle; os demais grupos receberam solução alcoólica conforme protocolo 

de alcoolização descrito adiante. 

Os experimentos foram realizados durante a fase clara do ciclo (período das 8 

às 13h). Todos os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com a lei 

nº 11.794 de 08/10/2008 e previamente aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da UFRN sob o número 045/2016. 

2.2. Exposição e retirada a curto e longo prazo do álcool 

Os animais foram separados em três grupos para o experimento 1 e quatro 

grupos para o experimento 2. Todos os animais que receberam álcool foram expostos 

a ingestão forçada, sendo o álcool a única fonte de dieta líquida. Os animais do grupo 

controle receberam água durante todo o período de tratamento. Os grupos que 

receberam álcool iniciaram o tratamento com 2%; após 3 dias, essa concentração foi 

aumentada para 4% e permaneceu por mais 3 dias e, posteriormente, aumentada 

para 6%, permanecendo por 15 dias, até o final do tratamento, que totalizou 21 dias, 

sendo considerado um tratamento crônico. Não houve restrição alimentar. O peso 

corporal e a ingestão de ração, água e álcool foram registrados em dias alternados, 

entre as 8:00 e 9:00hs para todos os ratos durante todo o experimento.  

De acordo com o protocolo padronizado no laboratório (JUNQUEIRA-AYRES et 

al., 2017), os animais do grupo retirada de 3 dias receberam álcool por 21 dias. Em 

seguida, tiveram o álcool substituído por água e após 3 dias foram submetidos aos 
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testes. Os animais do grupo retirada de 21 dias receberam álcool por 21 dias. Em 

seguida, tiveram o álcool substituído por água e após 21 dias de retirada foram 

submetidos aos testes. No experimento 2, a fim de esclarecer se o efeito observado 

sobre a marcação de células serotonérgicas foi decorrente da retirada ou da 

exposição ao álcool, um grupo de animais recebeu álcool de forma continua por 21 

dias. O grupo controle recebeu água durante todo o experimento. De acordo com 

seus respectivos grupos, os animais foram submetidos aos testes comportamentais 

(EXPERIMENTO 1) ou imuno-histoquímica (EXPERIMENTO 2), conforme ilustrado 

nos esquemas adiante.  

2.3. Perfusão Transcardíaca 

No experimento 2, após submetidos aos tratamentos descritos no tópico 3.2, os 

animais foram anestesiados com Quetamina (80mg/kg) e Xilazina (10mg/kg), por via 

intraperitoneal e submetidos à perfusão transcardíaca. Os animais foram colocados 

na posição de decúbito dorsal em um local apropriado para realização da perfusão 

dentro da capela de exaustão. Foi feita uma incisão na parede abdominal, para expor 

o coração (GAGE; KIPKE; SHAIN, 2012). Então, cuidadosamente, foi inserida uma 

agulha de 17mm x 1,5 mm na extremidade posterior do ventrículo esquerdo, sendo 

esta conectada a uma bomba peristáltica. Em seguida, iniciou-se a passagem do 

liquido através do ventrículo e, imediatamente, fez-se uma incisão no átrio direito para 

criar uma saída de sangue (GAGE; KIPKE; SHAIN, 2012). Introduziu-se em cada 

animal 400mL de salina 0,9%, seguida de 700mL do fixador paraformaldeído a 4% 

ambos preparados com tampão fosfatado 0,1 M, pH 7,4. Com todo cuidado, realizou-

se a craniotomia e os encéfalos foram armazenados em solução fixadora de sacarose 

30%, sendo esta trocada a cada 48hs até o momento da microtomia.  

2.4. Microtomia 

Os encéfalos armazenados na solução de sacarose 30% foram submetidos a 

microtomia por congelamento. Dentro do criostato rotativo (Leica Microsystems) os 

encéfalos foram congelados (-20º C). Então, foram feitos cortes coronais em todo o 

encéfalo, com espessura de 30 µm, os quais foram distribuídos de forma sequencial 

em 6 compartimentos numa placa de 12 poços, com isso a distância entre uma 
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secção e outra dentro do mesmo compartimento foi de 180 µm. Os cortes foram 

armazenados em solução anticongelante no freezer (-20ºC) até a realização das 

etapas de imuno-histoquímica.  

3.5 Imuno-histoquimica 

Os cortes encefálicos foram retirados da solução anticongelante e selecionou-

se o tecido que continha o NDR. Em seguida, a peroxidase endógena foi bloqueada 

por incubação com solução de peróxido de hidrogênio 0,03% e tampão fosfato 0,1 M 

durante 20 minutos, os cortes então foram incubados com Bovine Serum 

Albumin (BSA) a 10%, durante 40 minutos, com a finalidade de bloquear os sítios 

antigênicos inespecíficos. Logo em seguida, foram incubados com o anticorpo 

primário anti-Serotonina (5-HT) (obtido em coelho, sigma, St.  Louis, MO, USA), 

diluídos em tampão fosfato contendo Triton X-100 0,4% na concentração 1:5000 por 

16 horas (over night) no agitador. 

No dia seguinte, foram incubados com anticorpo secundário biotinilado (anti-

coelho obtido em cabra, Jackson Immunoresearch, West Groove, PA, USA), diluídos 

em tampão fosfato contendo Triton X-100 0,4% na concentração 1:1000 durante 90 

minutos no agitador. Decorrido esse tempo, foram incubados com o complexo 

avidina-biotina-peroxidase (Elit Vector) diluídos em tampão fosfato contendo Triton X-

100 0,4% por mais 90 minutos no agitador rotacional. Transcorrido esse tempo, foram 

incubados em uma solução contendo tampão fosfato 0,1 M, 3,3'-Diaminobenzidina 

(DAB) (sigma, St.  Louis, MO, USA) como cromógeno, acrescido de peróxido de 

hidrogênio 0,003% durante 5 minutos. Em seguida, foram então montados de forma 

sequencial rostro-caudal seguindo o atlas de Paxinos e Watson (2004) em lâminas de 

vidro gelatinizadas que secaram em temperatura ambiente. Importante informar que o 

experimento contou com um controle negativo, o qual passa por todos os 

procedimentos citados acima, mas sem incubação com anticorpos primários anti-5-

HT, sendo utilizado somente o anticorpo secundário. Espera-se que nenhum 

anticorpo se ligue e que haja ausência de coloração. Após estes procedimentos, 

realizou-se o processo de intensificação e montagem final das lâminas.  
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2.5. Fotos e quantificação de células imunomarcadas   

Para obtenção das fotos, utilizou-se uma câmera digital (Nikon DS-Ri1) 

acoplada ao microscópio óptico (Nikon Ni-U), com auxílio do software NIS-Elements 

AR. A análise da imunomarcação de 5-HT nas células no NDR foi realizada em níveis 

anatômicos e as regiões escolhidas para contagem de células foram a porção dorsal 

(DRD) e ventral (DRV) do NDR (Figura 1). Esses níveis anatômicos foram definidos 

com base no atlas do cérebro do rato (The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates 

Paxinos e Watson, 2004), as imagens que estavam entre a posição -7,08 até -8.40 

mm ao bregma, foram consideradas nas contagens. As células imunomarcadas foram 

contadas dentro de cada subdivisão em cada nível anatômico. As imagens foram 

capturadas nas objetivas de 2x, 4x, 10x e 20x (APÊNDICE - Figura 12A, 

13B,14C,15D) e salvas em pastas. A contagem manual das células imunorreativas 

e/ou densidade da marcação foram feitas utilizando o software de análise de imagem 

digital ImageJ (Versão 1.47v, NIH, USA). Considerou-se para contagem três slices de 

cada lâmina (ou seja, três cortes da região encefálica de interesse em cada lâmina 

individual, representando um animal), sendo três slices para DRD e três para DRV; 

com isso, obteve-se, no total, seis slices para cada animal. As contagens manuais 

foram realizadas as cegas por dois pesquisadores e os critérios de contagem e 

inclusão de células foram núcleo e delimitação da borda celular, mantendo-se o 

padrão de contagem para todos os grupos experimentais.  

A densidade de marcação celular foi avaliada no DRD e DRV em 3 slices por 

animal, como descrito acima. O número de células imunomarcadas foi calculado 

convertendo a imagem normal para uma resolução de 8 bits e depois calculando um 

nível de limiar para detectar e marcar todas células na área estabelecida usando o 

programa (ImageJ 1.47v Version, NIH, EUA); para cada slice o programa fez o 

percentual de células em relação a área total estabelecida.  
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Figura 1: Desenho esquemático de um corte coronal representando a porção dorsal (DRD) e porção 

ventral (DRV) do núcleo dorsal da rafe de ratos. Fonte: STAUB et al., 2006. 

2.6. TESTES COMPORTAMENTAIS  

2.6.1. Manipulação dos animais  

A manipulação é um procedimento que tem a finalidade de habituar o animal às 

condições experimentais e ao pesquisador que irá manipula-lo nos experimentos. 

Essa manipulação é feita 48h e 24h antecedentes aos testes comportamentais. Cada 

animal foi manipulado individualmente durante 5 minutos; após esse período, cada 

animal foi colocado numa caixa pequena de 30cm x 19cm x 13cm por mais 5 minutos 

e essa mesma caixa foi utilizada durante todo experimento. Depois dos 5 minutos na 

caixa, o animal foi devolvido para a caixa de origem. Todo procedimento foi realizado 

no período da manhã (08:00-13:00hs). 

2.6.2. Labirinto em cruz elevado (LCE) 

O LCE é baseado na tendência natural que roedores tem de explorar novos 

ambientes e na aversão que os mesmos apresentam por ambientes abertos e 

desprotegidos. O LCE é um aparato de madeira elevado 50 cm do chão formado por 

4 braços (50cm x 10cm), sendo dois braços fechados (com paredes de 40 cm de 

altura) e dois braços abertos (sem paredes) que se cruzam (Figura 2). A iluminação 

empregada no teste foi de baixa intensidade (luz vermelha) e o experimento foi 

realizado durante a fase clara do ciclo (PELLOW et al., 1985).  
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Cada animal foi colocado individualmente no centro do aparato, com o focinho 

voltado para um dos braços fechados, permitindo-lhe livre exploração durante 5 

minutos. Após o teste de cada animal, o aparato foi limpo cuidadosamente com uma 

solução de álcool 5%. Todas as sessões foram gravadas por uma câmera, para 

posterior análise dos parâmetros comportamentais relacionados à ansiedade. Foram 

analisados os seguintes parâmetros convencionais: (1) Número de entradas nos 

braços abertos: a frequência de entrada com as quatro patas nos braços abertos; (2) 

Tempo nos braços abertos: a quantidade total de tempo que o animal passou nos 

braços abertos. As porcentagens de entrada nos braços abertos foram calculadas 

pela seguinte formula: (Entradas: [aberto/total (aberto+fechado)] x 100, a 

porcentagem de tempo nos braços abertos (tempo nos braços abertos / 300 x 100) 

(PELLOW et al., 1985, CAROLA, et al., 2002). 

Em relação aos parâmetros de locomoção, foram analisados o número 

absoluto de entradas nos braços fechados e o total de entradas (entradas no centro + 

entradas nos abertos + entradas nos fechados) (PELLOW et al., 1985). E os 

parâmetros etológicos (comportamento de avalição de risco): (1) Retornar aos braços 

fechados (RBF) - O animal sai do braço fechado com as duas patas dianteiras e, em 

seguida, retorna ao mesmo braço; (2) Rearing - quando o animal se ergue com as 

patas traseiras na plataforma central ou nos braços fechados; (3) Postura de esticar 

os corpo (PEC) -  quando o animal   estica a cabeça para frente e depois retorna a 

postura inicial, sem se locomover (CAROLA, et al., 2002; WEISS et al., 1998).  

 

Figura 2 – Representação do Labirinto em cruz elevado. Fonte: PELLOW e FILE (1986) 
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2.6.3. Campo aberto (CA) 

O campo aberto é um teste utilizado em pesquisas que abordam a ansiedade, 

visando confrontar o animal com o novo ambiente e observar seu comportamento de 

locomoção e exploração. O aparato consistiu de uma arena quadrada de madeira 

(60cm × 60cm x 60cm), com um piso preto e paredes brancas (Figura 3). O teste foi 

realizado utilizando uma luz amarela indireta e foi realizado durante a fase clara do 

ciclo claro-escuro. Colocou-se um animal por vez no centro (meio) da arena, 

deixando-o mover-se livremente por 15 minutos. Todas as sessões foram gravadas 

por uma câmera, para posterior análise no programa ANY-maze (Stoelting, USA), que 

delimita a área central do CA. A arena foi cuidadosamente limpa com álcool 5% após 

cada teste. Foram observados os seguintes parâmetros relacionados a ansiedade: (1) 

Frequência na área central - a frequência de entrada do animal no centro da arena; 

(2) Tempo na área central - a quantidade total de tempo que o animal passou no 

centro da arena; (3) Distância percorrida no centro da arena - distância (em metros) 

percorrida pelo animal no centro do aparato (CAROLA, et al., 2002; HALL, 1934).  

                                      

 

Figura 3 – Representação do Campo aberto. Fonte: Acervo próprio 
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2.7. Análise estatística  

Os resultados foram apresentados como a média ± erro padrão da média 

(EPM). Para os parâmetros convencionais e etológicos avaliados no LCE e no CA 

utilizou-se a ANOVA de uma via e pós-teste de Bonferroni. Para a contagem de 

células e a densidade celular, também se fez ANOVA de uma via e pós-teste de 

Bonferroni. Comparações estatísticas e gráficos foram realizadas usando GraphPad 

Prism (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA, versão 7.0). A significância foi 

aceita quando p<0,05.    

2.8. Delineamento experimental 

 O protocolo de consumo forçado de álcool está demonstrado nos esquemas 

abaixo (Figuras 4 e 5), que mostram as etapas experimentais empregadas nesse 

trabalho. 
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Figura 4 - Esquema 1: Protocolo de consumo forçado do álcool e os testes comportamentais 

realizados em diferentes períodos de retirada. 
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Figura 5 - Esquema 2:  Protocolo de consumo forçado do álcool e os diferentes períodos de retirada, 

seguido de ensaios de imuno-histoquímica. 
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3. RESULTADOS  
 

4.1 Efeitos da retirada do álcool a curto (3 dias) e longo prazo (21 dias) sobre o 

comportamento de ratos no LCE e CA.  

No LCE foram avaliados os seguintes parâmetros comportamentais: o 

percentual de entrada nos braços abertos [F (2,19) = 0,1189; p = 0,8768] e o 

percentual de tempo nos braços abertos [F (2,19) = 0,4503; p = 0,6441], (Figuras 6A e 

6B). Também foram avaliados o número de entradas nos braços abertos [F (2,19) = 

0,05968; p = 0,9422], tempo nos braços abertos [F (2,19) = 0,4502; p = 0,6441]. Foi 

observado que a retirada do álcool de curto (3 dias) e a longo (21 dias) não alterou 

esses parâmentros em relação ao controle. Os parâmetros de locomoção também 

foram avaliados, como o número total de entradas nos braços fechado [F (2,19) = 

0,3195; p = 0,7303] e o número absoluto de entradas (aberto + fechado [F (2,19) = 

0,3062; p = 0,7398]. No entanto, nenhuma diferença foi observada entre os grupos 

experimentais. Estes dados podem ser observados na Figura 7. 
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Figura 6 – Efeito da retirada do álcool a curto e longo prazo sobre a porcentagem de entradas (A) e 

tempo (B) nos braços abertos do Labirinto em Cruz Elevado (LCE). Cada barra representa a 
média±EPM. Análise estatística: ANOVA de uma via seguida de teste de Bonferroni.  N= 6-8/grupo. 

 

 



44 
 

 

0

2

4

6

8

N
ú

m
e

ro
 d

e
 e

n
tr

a
d

a
s

 n
o

s
 b

ra
ç

o
s

 a
b

e
rt

o
s

C o n tro le

R e tira d a  lo n g o  p ra zo

R e tira d a  c u rto  p ra z o

0

5

1 0

1 5

N
ú

m
e

ro
 d

e
 e

n
tr

a
d

a
s

 n
o

s
 b

ra
ç

o
s

 f
e

c
h

a
d

o
s

0

5

1 0

1 5

2 0

T
o

ta
l 

d
e

 e
n

tr
a

d
a

s

 B
A

+
B

F

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

T
e

m
p

o
 n

o
s

b
ra

ç
o

s
 a

b
e

rt
o

s
 (

s
)

A B

C D

 

Figura 7 – Efeito da retirada do álcool de a curto e longo prazo sobre o número de entradas (A), tempo 
nos braços abertos (B), número de entradas nos braços fechados (C), número total de entradas (D). 
Cada barra representa a média±EPM. Análise estatística: ANOVA de uma via seguida de teste de 

Bonferroni. N= 6-8/grupo. (s) = segundos. 
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A Figura 8 mostra a retirada do álcool a curto e longo prazo sobre as medidas 

etológicas do LCE: e retorno aos braços fechados (RBF) [F (2,19) = 0,2861; p = 

0,7543], postura de esticar o corpo protegido (PEC) [F (2,19) = 0, 6273; p = 0,5447] e 

erguer-se [F (2,19) = 0,1842; p = 0,8333]. Não havendo diferenças significativas entre 

os grupos.  
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Figura 8 – Efeito da retirada do álcool a curto e longo prazo sobre os índices etológicos. Retorno 
aosbraços fechados (RBF) (A), postura de esticar o corpo (PEC) (B), erguer-se (C). Cada barra 

representa a média±EPM. Análise estatística:  ANOVA de uma via seguida de teste de Bonferroni.      
N= 6-8/grupo. 

 

        O comportamento de ansiedade também foi avaliado no CA por meio dos 

parâmetros: número de entradas no centro [F (2,19) = 0,5361; p = 0,5936], distância 

percorrida no centro [F (2,19) = 2,213; p = 0,1367] e tempo no centro [F (2,19) = 

1,064; p = 0,3649]. Observamos que a retirada de álcool a curto e longo prazo não 

alterou nenhum destes parâmetros (Figura 9). 
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Figura 9– Efeito da retirada do álcool a curto e longo prazo em ratos testados no CA.  Número de 
entradas no centro (A), tempo no centro (s) (B), Distância percorrida no centro (m) (C). Cada barra 

representa a média±EPM. Análise estatística:  ANOVA de uma via seguida de teste de Bonferroni. N= 
6-8/grupo. 
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3.1. Efeitos do tratamento crônico e da retirada de álcool a curto (3 dias) e 

longo prazo (21 dias) sobre a marcação de células serotoninérgicas no núcleo 

dorsal da rafe 

O tratamento crônico com etanol por 21 dias, assim como também a retirada 

desta droga a curto e a longo prazo não alterou de maneira significativa o número de 

células serotoninérgicas na região dorsal (DRD) [F (3,16) = 1,612; p = 0,2258] (Figura 

10A), ventral (DRV) [F (3,16) = 2,483; p = 0,0980] (Figura 10B)  e quando estas 

regiões foram consideradas juntas (DRD + DRV) [F (3,16) = 3,145; p = 0,052] (Figura 

10C).  
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Figura 10 – Efeito da retirada do álcool a curto e longo prazo sobre a marcação de células de 
serotoninérgicas na região dorsal (DRD) (gráfico A), ventral (DRV) (Gráfico B) e dorsal+ventral 

(DRD+DRV) (Gráfico C) do Núcleo Dorsal da Rafe. Acima de cada gráfico observa-se as imagens de 
secções coronais do núcleo dorsal da rafe de animais do grupo controle (A), álcool crônico (tratamento 
por 21 dias) (B), retirada de 3 dias (C), retirada de 21 dias (D). Cada barra representa a média ±EPM. 

Análise estatística: ANOVA seguida de teste de Bonferroni. N= 5/grupo. 
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Embora nenhuma diferença no número de células tenha sido observada, 

detectamos que a retirada do álcool a curto prazo (3 dias) apresentou uma maior 

densidade na marcação de 5-HT na porção DRD [F (3, 15) = 10,35; p = 0,0006 

(Figura 11A, Imagem A e B, E e F), DRV [F (3,15) = 4,657; p = 0,0171 (Figura 11B, 

Imagem E e F)  e quando consideradas em conjunto (DRD+DRV)  [F (3,15) = 10,67; p 

= 0,0005 (Figura 11C, Imagem E e F) em comparação ao controle. 
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Figura 11 - Imagens digitais representativas da imuno-histoquímica e para quantificação da densidade 
celular dentro da DRD e DRV em animais controle (A e B), tratados crônicamente com álcool (por 21 
dias) (C e D) e após retirada a curto (3 dias) (E e F) e longo prazo (21 dias) (G e H). Gráfico em barra 

demonstrando o efeito do tratamento crônico com álcool (por 21 dias) e da retirada a curto e longo 
prazo sobre a densidade de células no DRD (Gráfico A), DRV (Gráfico B) e DRD+DRV (Gráfico C). 

Cada barra representa a média±EPM. Análise estatística: ANOVA seguida de teste de Bonferroni. N= 
5/grupo. *P < 0,05 comparado ao grupo controle, retirada de 21 dias e álcool por 21 dias. 
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4. DISCUSSÃO  
 

O presente estudo demonstrou que a abstinência causada pela retirada do 

álcool por 3 dias (curto prazo) ou 21 dias (longo prazo) não alterou o comportamento 

dos animais no Labirinto em Cruz Elevado (LCE).  A avaliação do comportamento 

etológico pelos parâmetros RBF, PEC e rearing também foi realizada como uma 

ferramenta auxiliar na interpretação dos resultados relacionados à ansiedade no LCE 

(RODGERS e JOHNSON, 1995/ WEISS et al., 1998). De forma consonante com os 

parâmetros convencionais avaliados no LCE (entrada e tempo nos braços abertos), 

os parâmetros etológicos não foram alterados pela retirada do álcool a curto e longo 

prazo. Do mesmo modo, nenhuma diferença significativa entre os grupos 

experimentais foi observada nos parâmetros comportamentais avaliados no Campo 

Aberto (CA).   

Os efeitos comportamentais da retirada do álcool após consumo crônico não 

estão totalmente consolidados, conforme pode ser observado pelos resultados 

contrastantes apresentados por vários estudos publicados nesta área. Alguns autores 

têm defendido que a retirada do álcool após tratamento crônico é capaz de induzir 

efeitos ansiogênicos em ratos, enquanto outros foram incapazes de observar qualquer 

efeito comportamental. Por exemplo, Cabral et al. (2006) demonstraram que retirada 

de álcool por 48h, após consumo crônico de 21 dias, gerou comportamento do tipo 

ansiogênico em ratos Wistar quando testados no LCE. Resultados semelhantes foram 

observados por Valdez et al. (2002) na retirada de álcool por 2h (aguda) ou 4 

semanas (crônica) (após a exposição crônica de ratos Wistar ao vapor de etanol por 

20 dias). Por outro lado, Pandey et al. (1999) demonstraram que a retirada do álcool 

por 3 dias, após tratamento crônico de 15 dias, não apresentou efeito ansiogênico em 

ratos no LCE, corroborando com os dados do nosso estudo.   

A divergência de resultados nos trabalhos citados acima pode estar 

relacionada a diversos fatores, entre eles: diferentes tempos de retirada do álcool, 

cepa ou linhagem de roedores usada, e condições gerais de ambiente e do 

laboratório (FERNANDES e FILE 1996; GRIEBEL et al., 1993). É descrito que os 

sintomas característicos da abstinência ao álcool como a hiperatividade / 

hiperexcitabilidade são mais proeminentes após 48-72h da retirada da droga em 
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humanos e 24-48h da retirada da droga em animais (HEILIG et al., 2010; 

KARADAYIANA et al., 2013). De fato, os estudos realizados em roedores que 

descreveram um efeito ansiogênico da abstinência ao álcool utilizaram um tempo de 

retirada de 2-48h (CABRAL et al., 2010; VALDEZ et al., 2012) enquanto que os 

estudos que avaliaram um tempo de 72h de retirada não observaram efeitos 

comportamentais relacionados a retirada do álcool (Pandey et al., 1999; presente 

estudo). Portanto, é possível sugerir a existência de uma correlação temporal no 

surgimento dos sinais e sintomas da retirada, após o consumo crônico de álcool.  

 É sabido que diferentes cepas de roedores podem apresentar distintas 

repostas comportamentais frente a diversos agentes, podendo então gerar resultados 

conflitantes entre estudos independentes. Por exemplo, Hogg (1996) descreveu que 

diferentes cepas de ratos apresentam distintas respostas comportamentais a 

fármacos serotoninérgicos quando testados no LCE. Este autor observou que a 

administração de um antagonista do receptor 5-HT3 aumentou o número absoluto de 

respostas ansiolíticas em ratos Wistar e Sprague-Dawley em relação aos ratos Lister-

Hooded. Já a ativação do receptor 5-HT1A aumentou o número absoluto de respostas 

ansiolíticas em ratos Wistar em relação aos Sprague-Dawley e Lister-Hooded.  

 Os ratos Wistar usados neste estudo representam uma linhagem outbred, os 

quais exibem uma grande variabilidade genética entre os indivíduos, podendo gerar 

distintos efeitos comportamentais em resposta à retirada do álcool. Neste sentido, 

Liedsch et al. (1998) foram capazes de selecionar duas linhagens de ratos Wistar que 

apresentavam um baixo (LAB - low anxiety related behavior) e um alto 

comportamento relacionado a ansiedade (HAB – high anxiety related behavior) 

quando analisados no LCE. Curiosamente, foi observado que os animais com baixo 

comportamento relacionado a ansiedade consumiram uma maior quantidade de álcool 

e apresentaram um maior efeito de abstinência com a retirada desta droga 

(HENNIGER et al., 2002). Assim, observa-se que as características genéticas podem 

influenciar no consumo e nos sinais comportamentais de retirada da droga. Outros 

fatores importantes que podem influenciar os resultados são as variações ambientais 

e as condições de laboratório, tais como: remoção da gaiola doméstica, construção do 

LCE, pesagem, injeção, espécies, manipulação indevida ou acidental, níveis de luz, 

horário do teste e habituação pré-teste (GRIEBEL et al., 1993; HOGG, 1996; 
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FERNANDES e FILE 1996; GRIEBEL et al., 1993). Neste sentido, se faz necessário 

mencionar que os animais empregados no presente estudo foram obtidos de 

cruzamentos recentes no Biotério do Departamento de Biofísica e Farmacologia após 

12 meses de interdição para adequação das condições ambientais. Estes animais 

estavam, portanto, em condições distintas daquela na qual estavam os animais 

utilizados em um estudo anterior realizado no laboratório, no qual a retirada de 72 

horas favoreceu um comportamento do tipo ansiogênico no LCE em machos 

(JUNQUEIRA-AYRES et al., 2017). 

Ainda levando em consideração a etapa comportamental, o CA foi usado com o 

intuito de confirmar os possíveis efeitos ansiogênicos provocados pela retirada a curto 

ou longo prazo do álcool após tratamento crônico com esta droga. No entanto, 

nenhuma alteração significativa foi observada para os parâmetros que indicam 

respostas ansiogênicas neste teste comportamental, corroborando com os dados 

obtidos no LCE. Em divergência com nossos dados, Slawecki e Roth (2004) 

descreveram que ratos Sprague-Dawley expostos a diferentes períodos de retirada de 

álcool apresentaram reduções significativas na locomoção e no tempo de exploração 

da área central do CA, caracterizando respostas ansiogênicas. Estas diferenças de 

resultados entre os estudos podem estar relacionadas aos fatores anteriormente 

citados (linhagens, tempo de retirada, fatores ambientais, tamanho do aparato, dentre 

outros). 

O sistema serotoninérgico é um dos muitos sistemas de neurotransmissão que 

podem ser afetados pelo consumo e retirada de álcool, podendo estar relacionado as 

alterações comportamentais associadas, principalmente, a abstinência (KOOB e 

SIMON, 2009; KOOB, 2014; ZHOU et al., 1995). Com intuito de investigar quais as 

implicações do consumo e posterior retirada do álcool a curto e longo prazo sobre o 

sistema serotoninérgico, realizou-se uma análise imuno-histoquímica para 5-HT nas 

porções dorsal (DRD) e ventral (DRV) do Núcleo Dorsal da Rafe (NDR), importante 

fonte de inervação serotonérgica ascendente.  

Os resultados obtidos demonstraram que o tratamento crônico com álcool, 

assim como a retirada por 3 e 21 dias, não alteraram de maneira significativa o 

número de células serotoninérgicas imunomarcadas nas porções DRD, DRV e 
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DRD+DRV. Em nosso laboratório, Santos (2014) demonstrou que não houve 

diferenças significativas na imunomarcação de células serotoninérgicas para as 

porções DRD e DRC, para ambos os grupos retirada curto (3 dias) e longo prazo (21 

dias). No entanto, Santos, (2014) observou uma redução significativa na 

imunomarcação de células 5-HT no grupo álcool contínuo na porção DRD, o que não 

foi observado no presente estudo.  O motivo da discrepância não é claro. Além do 

mais utilizamos o mesmo anticorpo primário, reduzindo a possibilidade de um efeito 

metodológico. No entanto, as discrepâncias entre os resultados podem ser atribuídas 

as diferenças de sexo; no estudo de Santos (2014), utilizou-se ratas (fêmeas), porém, 

em nosso estudo, utilizou-se ratos (machos), ou diferenças entre as áreas de 

contagem, porque a distribuição de células 5-HT não é uniforme no NDR na extensão 

rostral-caudal (ITO e YAMANOUCHI, 2010). 

Em apoio aos nossos achados, Underwood et al. (2007) demonstraram através 

de imuno-histoquímica que os níveis de triptofano hidroxilase (TPH) em pacientes 

dependentes de álcool não foram afetados pelo uso crônico do álcool, não sendo 

observada nenhuma diferença no número total de neurônios de 5-HT ao longo da 

extensão do NDR; de forma interessante, a intensidade de marcação ou coloração foi 

mais intensa no NDR nos dependentes de álcool. Os autores examinaram a relação 

entre a duração do alcoolismo e o efeito do álcool sobre os neurônios 5-HT e 

diferença entre homens e mulheres; como tal, essas variáveis não afetaram o número 

de neurônios contados. A justificativa para ausência de resultados significativos entre 

as variáveis observadas, deu-se porque este estudo foi realizado com um grupo 

amostral pequeno (n=8 homens e 1 mulher).  

Contudo, apesar da carência de estudos imuno-histoquímicos envolvendo 

porções especificas do NDR e retirada do álcool, principalmente, a longo prazo, 

trabalhos prévios demonstram que os níveis de 5-HT são alterados pelo consumo 

crônico do álcool. Por exemplo, Lemarquand et al. (1994a,1994b) sugeriram que o 

álcool agudo favorece a neurotransmissão serotoninérgica, pois, conforme relatado, 

após a administração de álcool, foram encontrados níveis encefálicos elevados de 

5HT e seu metabólito o ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA), no encéfalo de ratos e 

de humanos. Da mesma forma, ZHOU et al. (1994) encontraram uma redução 

significativa na imunomarcação de células de 5-HT no NDR em linhagens de ratos 
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naturalmente preferentes ao álcool em comparação com a não preferente e confirmou 

essa redução pela técnica de cromatografia líquida de alta performance (HPLC), 

indicando que o conteúdo de 5-HT no NDR realmente é alterado na presença do 

álcool crônico.  

  No presente estudo observamos que a retirada do álcool a curto prazo (3 

dias) aumentou de forma significativa a densidade de marcação para 5-HT na porção 

DRD e DRV e quando consideradas juntas DRD+DRV, em relação ao controle, 

indicando um maior conteúdo deste neurotransmissor. De fato, alguns estudos 

sugerem que a retirada do álcool após um consumo crônico eleva os níveis cerebrais 

totais de 5-HT (LEMARQUAND et al., 1994a,1994b). Além disso, foi demonstrado que 

os níveis elevados de 5-HT rapidamente declinam para níveis basais com a 

progressão do período de retirada (LEMARQUAND et al., 1994a,1994b). Desta forma, 

nosso trabalho demonstra que o NDR é uma das áreas encefálicas nas quais há 

aumento nos níveis de 5-HT após retirada do álcool a curto prazo. 

A densidade aqui apresentada foi avaliada pela seleção da área de interesse; 

assim, espera-se que o aumento da densidade seja proporcional ao concentrado de 

células na área selecionada. Todavia, como relatado por Calizo et al, (2011) o NDR 

apresenta um padrão morfológico diferencial da arquitetura dos neurônios de 5-HT, 

entre as diferentes porções, então os diferentes padrões de projeções axônicas, 

arborização dendrítica e as ramificações que se irradiam por toda extensão 

rostrocaudal, podem influenciar na intensidade de marcação, demonstrando que um 

aumento da densidade, não necessariamente, reflete aumento no número de células 

de 5-HT. De fato, não houve diferença entre os grupos quando foi realizada a 

contagem de células serotoninérgicas imunomarcadas.  

Para explicar o aumento da intensidade de marcação no grupo retirada de 3 

dias poderia, ainda, ser hipotetizado de que o mesmo seja um mecanismo 

compensatório. De fato, um estudo realizado com pacientes humanos dependentes 

de álcool examinou 8 individuos suicidas, destes 5 apresentaram resultados 

toxicológicos negativos para o álcool, demonstrando uma abstinência prolongada e 2 

foram positivos para álcool e 1 foi positivo para álcool e cocaína, como resultado 

observou-se níveis regionais TPH significativamente aumentado nas porções dorsal, 
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ventral, ventrolateral e interfascicular do NDR. Entretanto, os autores relataram que 

esse aumento é devido a um mecanismo compensatório na tentativa de restabelecer 

a neurotransmissão serotoninérgica, prejudicada pelo uso crônico do álcool 

(BONKALE et al., 2006). Curiosamente, o grupo retirada de 21 dias do presente 

estudo se assemelhou a densidade do controle, sugerindo uma possível estabilização 

deste sistema após a retirada a longo prazo.       

 Além disso, considerando-se que o NDR recebe densas projeções 

glutamatérgicas e GABAérgicas (ADELL et al., 2002), Calizo et al, (2011) 

evidenciaram através de análise imuno-histoquímica dos transportadores de GABA 

(GAT1 e GAT3) e glutamato (vGlut3) que a inervação sináptica GABAérgica é densa, 

preferencialmente nas porções rostral e caudal, e a inervação glutamatérgica se 

mistura e se co-localiza com neurônios 5-HT, principalmente na porção rostro-

mediana que engloba as porções DRD e DRV. Demonstrando que o NDR é uma área 

encefálica bastante heterogênea. Em concordância com exposto acima, é sabido que 

após o uso crônico ocorrem mudanças neuroquímicas compensatórias no encéfalo, 

bem como ocorrem interações entre os neurotransmissores. Então, a retirada do 

álcool favorece o aumento da neurotransmissão glutamatérgica excitatória, esta por 

sua vez, pode modular de forma indireta a neurotransmissão serotoninérgica (ADELL 

et al., 2002; VOLKOW et al., 2017; KOOB, 2014) aumentando a liberação fásica do 

conteúdo de 5-HT no momento da retirada (ADELL et al., 2002).   

Como a exposição crônica ao álcool induz mudanças neuroadaptativas em 

circuitos neurais (VOLKOW et al., 2017; KOOB, 2014). Supõe-se dessa maneira que 

a inibição dos receptores de glutamato (NMDA e AMPAR) ocasionados pelo consumo 

crônico, são compensados com aumento do número desses receptores "up-

regulation" (GUERRI, 2012). Consequentemente, quando o uso do álcool é 

interrompido, ocorre um aumento da neurotransmissão excitatória, sendo esta muito 

mais potente que a neurotransmissão inibitória. 

Nesse contexto, e em conformidade com mencionado acima, Lowery-Gionta et 

al. (2015) observaram uma mudança na neurotransmissão sináptica excitatória dentro 

da NDR de camundongos após a exposição crônica ao etanol. Os autores 

demonstraram uma maior excitação via receptor AMPA de glutamato durante a 
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retirada por 24 horas, conduzidas por reduções na neurotransmissão inibitória 

GABAérgica, indicando que a exposição crônica ao etanol induziu uma 

hiperexcitabilidade dos neurônios NDR durante a retirada precoce de 24h, mas não 

quanto a retirada foi de 7 dias. Outros estudos demonstram que a utilização de drogas 

ou substâncias que modulam o sistema glutamatérgico reduzem os sinais e sintomas 

de retirada do álcool. Por exemplo, o acamprosato é uma droga utilizada no 

tratamento da dependência, que é co-agonista os receptores NMDA atenua a 

hiperexcitabilidade neuronal da síndrome de abstinência (BALTIERI e ANDRADE, 

2003; CASTRO e BALTIERI, 2004). De maneira interessante, um estudo pré-clínico 

evidenciou que o topiramato uma droga que modula negativamente canal de cálcio 

tipo L em e receptores de glutamato diminuiu de maneira siginificativa as respostas 

ansiogênicas causadas a retirada precoce do álcool (JUNQUEIRA-AYRES et al., 

2017). E esses efeitos podem ser justificados pelo fato do topiramato modular tanto a 

neurotransmissão GABAérgica como glutamatérgica.   

É válido ressaltar que a identificação das células de 5-HT do presente estudo 

não certifica que estas células contenham 5-HT dentro do neurônio, uma vez que a 

análise imuno-histoquímica empregada no estudo analisou apenas a molécula de 5-

HT e não a enzima responsável pela síntese de 5-HT a TPH. Com isso, é possível 

sugerir que as células imunorreativas vistas no presente estudo podem constituir um 

subgrupo de células que podem não ser especificamente neurônios serotoninérgicos, 

o que é aceitável, visto a heterogeneidade do NDR. Nesse sentido, o aumento na 

intensidade de marcação pode estar refletindo acúmulo do conteúdo de 5-HT na 

fenda sináptica de neurônios serotoninérgicos ou não-serotoninérgicos.  

Também é importante esclarecer que o NDR é dividido em porções e cada 

porção parece ter uma função distinta na modulação de respostas comportamentais. 

Como exemplo, o sistema serotoninérgico que ascende da porção DRD e DRV está 

envolvido, principalmente, em respostas comportamentais relacionadas ao medo e a 

ansiedade (ANDRADE et al., 2013), modulação da recompensa, regulação das 

propriedades gratificantes do álcool e tarefas cognitivas, respectivamente (MCBRIDE, 

2010; PAUL e LOWRY, 2013). No entanto, é descrito que a resposta comportamental 

resultante da estimulação direta do NDR é complexa e parece depender do tipo de 

receptor serotoninérgico ativado. Por exemplo, lesões do NDR induzidas por 5,7-DHT 
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podem provocar repostas ansiolíticas e panicogênicas ao mesmo tempo (SENA et al., 

2003). Efeitos ansiolíticos foram também observados após a administração de 

intraNDR de agonistas parciais do receptor 5-HT1A como gepirona, buspirona e 

ipsapirona (ANDRADE et al., 2013). Por outro lado, resultados do nosso grupo 

demonstraram que administração de mCPBG, um agonista seletivo dos receptores 5-

HT3, promoveu um efeito ansiogênico em ratas submetidas ao labirinto em T elevado 

(FREIRE, 2016).  Em relação ao consumo de álcool, McBride (2010); Adell, et al. 

(2001) e Tomkins, et al., (1994) relatam que agonistas 5-HT1A (8-OH-DPAT) e 5-HT1B 

(CP-93,129) e o antagonista 5-HT2C (amperozide) reduzem o consumo de álcool, 

enquanto antagonistas 5-HT3 (MDL72222, ICS 205-930 e ondansetron) (COSTALL. et 

al., 1990) e antagonista 5-HT4 (GR113808) aumentam o consumo de álcool.  

Em conjunto, esses relatos, juntamente com nosso estudo, demonstram a 

complexidade do sistema serotoninérgico na modulação da ansiedade, inclusive 

naquela presente na retirada do álcool. Ainda, este trabalho acrescenta dados que 

reforçam o papel do NDR e suas porções na modulação das respostas emocionais e 

processos de retirada do álcool. 
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5. CONCLUSÃO 

Baseado na hipótese deste estudo foi possível concluir na etapa comportamental que: 

• A retirada a curto prazo (3 dias) e longo prazo (21 dias) do álcool, após o 

consumo crônico, não alterou os comportamentos de ratos relativos à 

ansiedade dos testes do Labirinto em Cruz Elevado e Campo Aberto.  

Em relação a etapa da imuno-histoquímica conclui-se que: 

• O consumo crônico e a retirada do ácool a curto e longo prazo não alteraram a 

quantificação das células serotoninérgicas imunomarcadas nas porções dorsal 

e ventral do Núcleo Dorsal da Rafe.   

 

• A retirada de álcool a curto prazo (3 dias) favoreceu um aumento significativo 

na intensidade da imunomarcação nas porções dorsal e ventral do Núcleo 

Dorsal da Rafe. 
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2016. 78f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do 
Rio Grande do Norde. 2016. 

FUKUSHIRO, D. F. et al. Withdrawal from repeated treatment with ethanol induces a 
protracted decrease in novelty-seeking behavior and enhancement of environmental 
habituation in mice. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, [S.I.], v. 101, P. 
132–137, 2012. 

FUXE, K. Evidence for the existence of monoamine neurons in the central nervous 
system iii. the monoamine nerve terminal. Zeitschrift fur Zellforschung, [S.I.], v.65, 
n. 4, p. 573—596, 1965.  

GATCH M. B.  et al. Effects of NMDA Antagonists on Ethanol-Withdrawal Induced 
“Anxiety” in the Elevated Plus Maze. Alcohol, [S.I.], V. 19, n. 3, p. 207–211, 1999. 

GEORGE, O. et al. Recruitment of medial prefrontal cortex neurons during alcohol 
withdrawal predicts cognitive impairment and excessive alcohol drinking. PNAS, [S.I.], 
p. 18156–18161, n. 44, v. 109, 2012. 

GILL, M. A. K.  e AMIT, Z.  Effects of Serotonin Uptake Blockade on Food, Water, and 
Ethanol Consumption in Rats. ALCOHOLISM: CLINICAL AND EXPERIMENTAL 
RESEARC, [S.I.], v. 11, n. 5, 1987. 

GLENNON, A. R.; DUKAT, M. Serotonin Receptors and Drugs Affecting Serotonergic 
Neurotransmission, CHAPTER 11, p. 365- 396, 2012 

GONGWER, M. A. et al. Regional Brain Contents of Serotonin, Dopamine and Their 
Metabolites in the Selectively Bred High- and Low-Alcohol Drinking Lines of Rats. 
Alcohol, [S.I.], v. 6, p. 317-320, 1989. 

GORKA, S.M. et al. Anxiety disorders and risk for alcohol use disorders: The 
moderating effect of parental support. Drug Alcohol Depend, [S.I.], v. 140, p. 191-7 
2014. 



62 
 

 

GRAEFF, F. G.  et al. Dual Role of 5-HT in Defense and Anxiety. Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews, [S.I.], v. 21, n. 6, p. 791–799, 1997. 

GRAEFF, F. G.  et al. Role of 5-HT in Stress, Anxiety, and Depression. 
Pharmacology Biochemistry and Behavior, [S.I.], v. 54, n. 1, p. 129-141, 1996. 

GRAEFF, F. G.; NETTO, C. F.; ZANGROSSI, H. The elevated T-maze as an 
experimental model of anxiety. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, [S.I.], v. 
23, p. 237–246, 1998. 

GRAHN, R.E. et al. Activation of serotonin-immunoreactive cells in the dorsal raphe 
nucleus in rats exposed to an uncontrollable stressor. Brain Research, [S.I.], v.826 p. 
35–43, 1999. 

GRANT, K. A. et al. The 5-HT3 Antagonist MDL-72222 Exacerbates Ethanol 
Withdrawal Seizures in Mice. Alcohol Clin Exp Res, [S.I.], v.18, n.2, p. 410-4, 1994. 

GRAY, J.A.; MCNAUGAHTON, N. The neuropsychogy of anxiety: an enquiry into the 
functions of the septo-hippocampal system. Ed. 2 nd. Oxford University Press, 
London, England, 2000.   

GREENSHAW A. J.; SILVERSTONE, P. H. The Non-Antiemetic Uses of Serotonin 5-
HT 3 Receptor Antagonists. Drugs, [S.I.], v.53, v. 1, p. 20-39, 1997.   

GREGORY, J.; GAGE, D.; KIPKE, R.; SHAIN, W. Whole Animal Perfusion Fixation for 
Rodent, J Vis Exp, [S.I.], v.65, p. 1-9, 2012. 

GRIEBEL, G. et al. Some critical determinants of the behaviour of rats in the elevated-
plus maze. Behav. Proc, [S.I.], v.29, p. 37-48; 1993. 

GUERRI, C.  Adicción al alcohol.  DOSSIER CIENTÍFICO. ISSN: 1696-4837 
SEBBM. n.174, 2012.  

HALE, M. W et al. Stress-related serotonergic systems: implications for 
symptomatology of anxiety and affective disorders. Cell Mol Neurobiol, [S.I.], v. 32, n. 
5, p. 695–708, 2012. 

HALE, M. W.; LOWRY, C. A. Functional topography of midbrain and pontine 
serotonergic systems: implications for synaptic regulation of serotonergic circuits. 
Psychopharmacology, [S.I.], v. 213, p. 243–264, 2011. 

HALL, C. S. Emotional behavior in the rat. Defecation and urination as measures of 
individual differences in the emotionality. J Comp Psychol, [S.I.], v.18, n.3, p.385-403. 
1934. 

HALL, C. S. Drive and emotionality: factors associated with adjustment in the rat. 
Journal of Comparative Psychology, [S.I.], v. 17, n. 1, p. 89-108, 1934. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8048747
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22871843


63 
 

 

HAMMACK, S.E., et al. The role of corticotropin-releasing hormone in the dorsal raphe 
nucleus in mediating the behavioral consequences of uncontrollable stress. J. 
Neurosci, [S.I.], v.22, p.1020-1026, 2002. 

HART, A. B.; KRANZLER, H. R. Alcohol dependence genetics: Lessons learned from 
genomewide association studies (GWAS) and post-GWAS analyses. Alcohol Clin 
Exp Res, [S.I.], v. 39, n. (8), p: 1312–1327, 2015. 

HART, P. C. et al. Experimental Models of Anxiety for Drug Discovery and Brain 
Research. Methods Mol Biol, [S.I.], v. 602, p. 299-321, 2010.  

HASIN, D. S. et al. Prevalence, Correlates, Disability, and Comorbidity of DSM-IV 
Alcohol Abuse and Dependence in the United States. Arch gen psychiatry, [S.I.], v. 
64, n. 7, p. 830-842, 2007.  

HEILIG, M. et al. Acute withdrawal, protracted abstinence and negative affect in 
alcoholism: Are they linked?. Addict Biol, [S.I.], v. 15, n. 2, p. 169–184. 2010. 

HENNIGER, M.S. et al., Alcohol Self-administration in Two Rat Lines Selectively Bred 
for Extremes in Anxiety-related Behavior. Uropsychopharmacology, p.730-736.  v 
26, n, 6, 2002. 

HERSHON H. I. Alcohol withdrawal symptoms and drinking behavior. J Stud Alcohol, 
[S.I.], v. 38, p. 953–971, 1977. 

HEILIG, M. The NPY system in stress, anxiety and depression. Neuropeptides, [S.I.], 
v. 38, p. 213–224, 2004. 

HERVE, D. et al. Serotonin axon terminals in the ventral tegmental area of the rat: 
Fine structure and synaptic input to dopaminergic neurons. Brain Res, [S.I.], v.435, p. 
71 43; 1987. 

HIMLE, J. M. S. W.; HILL E. M. Alcohol Abuse and the Anxiety Disorders: Evidence 
From The Epidemiologic Catchment Area Survey. Jownal of Atidy Disorders, [S.I.], 
v. 5, p. 237-245,1991.  

HOGG, S. A Review of the Validity and Variability of the Elevated Plus-Maze as an 
Animal Model of Anxiety. Pharmacology Biochemistry and Behavior, [S.I.], v. 54, n. 
1, p. 21-30, 1996. 

ITO, H. YAMANOUCHI, K.  Sex and regional differences in decrease of serotonin-
immunoreactive cells by parachlorophenylalanine in rat raphe nuclei.Neuroscience 
Research, [S.I.], v. 67, p. 33–39, 2010. 

JOHNSON, J. L.; LEFF, M. Children of Substance Abusers: Overview of Research 
Findings. Pediatrics, v. 103, n. 5, p. 1112- 1121, 1999.  

JUNG, M. E. et al.  Abecarnil and alprazolam reverse anxiety-like behaviors induced 
by ethanol withdrawal. Alcohol, [S.I.], v. 21, p.161 – 168, 2000. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20012406


64 
 

 

JUNQUEIRA-AYRES, D. D. et al. Topiramate Reduces Basal Anxiety and Relieves 
Ethanol Withdrawal-Induced Anxious Behaviors in Male Rats. Experimental and 
Clinical Psychopharmacology, [S.I.], v. 25, n. 2, 105–113, 2017. 

KARADAYIANA et al. Alterations in affective behavior during the time course of 
alcohol hangover. Behavioural Brain Research, [S.I.], v. 253, p. 128-38, 2013. 

KIRBY, L. G. et al. Contributions of Serotonin in Addiction Vulnerabilit. 
Neuropharmacology, [S.I.], v. 61, n. 3, p. 421–432, 2011. 

KLIETHERMES, C. L. Anxiety-like behaviors following chronic ethanol exposure. 
Neuroscience and Biobehavioral Reviews, [S.I.], v. 28, p. 837–850, 2005. 

KLIETHERMES, C. L. et al. Anxiety-Like Behavior in Mice in Two Apparatuses During 
Withdrawal From Chronic Ethanol Vapor Inhalation. Alcoholism:clinical and 
experimental research, [S.I.], v.28, n.7, p.1012–1019, 2004. 

KNAPP, D. J. et al. SB242084, flumazenil, and CRA1000 block ethanol withdrawal–
induced anxiety in rats. Alcohol, [S.I.], v.32, n. 2, p.101–111, 2004 

KOH, T. et al. Investigations of Origins of Serotonergic Projection to Developing Rat 
Visual Cortex: A Combined Retrograde Tracing and Immunohistochemical Study. 
Brain Research Bukin, [S.I.], v. 27, p. 675-684. 1991. 

KÖHLER, S. et al. The serotonergic system in the neurobiology of depression: 
Relevance for novel antidepressants. Journal of Psychopharmacology, [S.I.], v. 30, 
n. 1, p.13 –22, 2016.  

KOOB G. F. Drugs of abuse: Anatomy, pharmacology, and function of reward 
pathways. Trends in Pharmacological Sciences; v.13, p. 177–184, 1992. 

KOOB G. F. Neurobiological substrates for the dark side of compulsivity in addiction. 
Neuropharmacology, [S.I.], v.56, n.1, p. 18-31, 2009. 

KOOB G. F.;  MOAL M. Drug addiction, dysregulation of reward, and allostasis. 
Neuropsychopharmacology, [S.I.], v. 24, n. 2, p. 97-129, 2001 

KOOB, G. F. Neurocircuitry of alcohol addiction: synthesis from animal models. 
Handbook of Clinical Neurology, v. 125 (3rd series). Alcohol and the Nervous 
System, E.V. Sullivan and A. Pfefferbaum, Editors © 2014 Elsevier B.V.  

KOOB, G. F.; BLOOM, F. E. Cellular and molecular mechanisms of drug dependence. 
Science, [S.I.], v. 242, p. 715-723; 1988.  

KOOB, G. F.; MOAL, M. L. Drug Abuse: Hedonic Homeostatic Dysregulation. 
Science, [S.I.], v. 278, 1997.  

KOOB, G. F.; SIMON, E. J. The Neurobiology of Addiction: Where We Have Been and 
Where We Are Going. J Drug Issues, [S.I.], v.39, n. 1, p. 115–132, 2009 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18725236
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koob%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11120394
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Moal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11120394
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11120394


65 
 

 

KOOB, G.F.; MOAL, M. L. Drug Addiction, Dysregulation of Reward, and Allostasis. 
neuropsychopharmacology, [S.I.], v.24, n.2, p. 98-129, 2001.  

KRUMAN, I. I. et al. DNA damage and neurotoxicity of chronic alcohol abuse. Exp 
Biol Med, [S.I.], v. 237, n. 7, p.740–747, 2012. 

KRYSTAL, J. H. et al. Specificity of Ethanollike Effects Elicited by Serotonergic and 
Noradrenergic Mechanisms. Arch Gen Psychiatry, [S.I.], v.51, n.11, p. 898-911, 
1994. 

KYZAR, E. J. et al. Adolescent Alcohol Exposure: Burden of Epigenetic 
Reprogramming, Synaptic Remodeling, and Adult Psychopathology. Front neurosci, 
[S.I.], v.10, p. 1-16, 2016. 

LAL, H. et al. Potential Role of 5HTlc and/or 5HT2 Receptors in the Mianserin-Induced 
Prevention of Anxiogenic Behaviors Occurring During Ethanol Withdrawal. 
Alcoholism: clinical and experimental research, [S.I.], v. 17. n. 2, 1993.  

LARANJEIRA, R. et al, Consenso sobre a Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA) e 
o seu tratamento. Rev Bras Psiquiatr, [S.I.], v. 22, n. 2, p. 62-71, 2000. 

LARSON, S. A. et al. Alcohol Withdrawal Admissions. J. Hosp. Med, [S.I.], v. 8, p. 
617-621, 2012. 

LEMARQUAND, D. et al. Serotonin and Alcohol Intake, Abuse, and Dependence: 
Findings of Animal Studies. Biol psychiatry, [S.I.], v. 36, p.395-421, 1994a. 

LEMARQUAND, D. et al. Serotonin and Alcohol Intake, Abuse, and Dependence: 
Clinical Evidence. Biol psychiatry, [S.I.], v. 36, p. 326-337, 1994b. 

LEPINE, J. P. The epidemiology of anxiety disorders: prevalence and societal costs. J 
Clin Psychiatry, [S.I.], v. 14, p. 4-8, 2002. 

LESHNER, A. I. Addiction is a brain disease, and it matters. Science, [S.I.], v. 278, p. 
45–7, 1997. 

LIEBSCH, G.  et al. Behavioural profiles of two Wistar rat lines selectively bred for high 
or low anxiety-related behaviour. Behavioural Brain Research, [S.I.], v. 94, p. 301–
310, 1998. 

LIN, C. H. et al.  Factors affecting time to rehospitalization for patients with major 
depressive disorder. Psychiatry Clin Neurosci, [S.I.], v. 61, n 3, p. 249–254, 2007. 

LIU, Z.H. e IKEMOTO, S. The midbrain raphe nuclei mediate primary reinforcement 
via GABA-A receptors. Eur. J. Pharmacol, [S.I.], v. 25, p. 735-743, 2007. 

LOWERY-GIONTA, E. G. et al. Functional Alterations in the Dorsal Raphe Nucleus 
Following Acute and Chronic Ethanol Exposure.  Neuropsychopharmacology, [S.I.], 
v.40, p.590–600, 2015. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7944878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27303256


66 
 

 

LOWRY, C. et al. Serotonergic systems, anxiety, and affective disorder: focus on the 
dorsomedial part of the dorsal raphe nucleus. Ann. N.Y. Acad. Sci, [S.I.], v.1148, p. 
86–94 2008. 

MARCINKIEWCZ, C.A. et al. Serotonin’s Complex Role in Alcoholism: Implications for 
Treatment and Future Research. Alcoholism:clinical and experimental research, 
[S.I.], v. 40, n. 6. p. 1192-201, 2016 

MARCINKIEWCZ, C.A. Serotonergic Systems in the Pathophysiology of Ethanol 
Dependence: Relevance to Clinical Alcoholism. ACS Chem Neurosci, [S.I.], v.15, n. 
6, p. 1026-1039, 2015.  

MARKOU, A.; KOSTEN, T. R.; KOOB, G. F. Neurobiological similarities in depression 
and drug dependence: a self-medication hypothesis. Neuropsychopharmacology, 
[S.I.], v.18, p. 135–174, 1998. 

MCBRIDE, W. J.  et al. Serotonin, Dopamine and GAB A Involvement in Alcohol 
Drinking of Selectively Bred Rats. Alcohol, [S.I.], v. 7, p. 199-205, 1990. 

MCBRIDE, W. J. Role of Serotonin in Brain Reward and Regulation of Alcohol 
Drinking Behavior. In: Muller, CP.; Jacobs, BL., editors. Handbook of Behavioral 
Neurobiology of Serotonin. Academic Press; New York. p. 399-414. 2010. 

MYERS, A.  A. R. D.  Selective destruction of midbrain raphe nuclei by 5,7-DHT: is 
brain 5-HT involved in alcohol drinking in Sprague-Dawley rats?. Brain Research, 
[S.I.], v.693, p. 70-79, 1995. 

MÖYKKYNEN, T. E KORPI, E. R. Acute Effects of Ethanol on Glutamate Receptors. 
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. [S.I.], v. 111, n. 1, p. 4-13, 2012. 

NARANJO, C. A. et al. The serotonin uptake inhibitor citalopram attenuates ethanol 
intake. CLIN PHARMACOL, [S.I.], v. 41, n. 3, 1987. 

NISHIKAWA, M. et al. Alterations in Brain Serotonin Synthesis in Male Alcoholics 
Measured Using Positron Emission Tomography. Alcoholism: Clinical and 
Experimental Research, [S.I.], v. 33, n. 2; 2009. 

NUTT, D. J.  The pharmacology of human anxiety. Pharmacol Ther, [S.I.], v. 47, p. 
233-266, 1990. 

PALACIOS, J.M. Serotonin receptors in brain revisited. Brain Research, [S.I.], v. 
1645, p. 46-9, 2016. 

PAN, W. et al. Increased Leptin Permeation across the Blood–Brain Barrier after 
Chronic Alcohol Ingesti. Neuropsychopharmacology. [S.I.], v.  33, n. 4, 859–866, 
2008. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25654315


67 
 

 

PANDEY, S. C. et al. Potential role of adolescent alcohol exposure-induced 
amygdaloid histone modifications in anxiety and alcohol intake during adulthood. 
Neurobiol, [S.I.], v. 82, p. 607–619, 2015. 

PANDEY, S. C. et al. Potential role of the gene transcription factor cyclic AMP-
responsive element binding protein in ethanol withdrawal-related anxiety. J 
Pharmacol Exp Ther, [S.I.], v. 288, p. 866–78, 1999. 

PANG, T. Y. et al. Depression-related behaviours displayed by female C57BL/6J mice 
during abstinence from chronic ethanol consumption are rescued by wheel-running. 
European Journal of Neuroscience, [S.I.], v. 37, p. 1803–1810, 2013 

PAUL, E. D.; LOWRY, C. A. Functional topography of serotonergic systems supports 
the Deakin/Graeff hypothesis of anxiety and affective disorders. Journal of 
Psychopharmacology, [S.I.], v. 27, n.12, p. 1090 –1106, 2013. 

PAXINOS, G.; WATSON, C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates. 5 ed. San 
Diego: Elsevier Academic Press, 2004. 

PELLOW, S. et al., Validation of open" closed arm entries in an elevated plus-maze as 
a measure of anxiety in the rat. J. of Neuroscience Methods, [S.I.], v.14, p. 149-167, 
1985. 

PELLOW, S.; FILE, S. E. Anxiolytic and Anxiogenic Drug Effects on Exploratory 
Activity in an Elevated Plus-Maze: a Novel Test of Anxiety in the Rat. Pharmacology 
Biochemistry & behavior, [S.I.], v. 24, p. 525-529, 1986.   

REZVANI, A. H. et al. Lorcaserin, a selective 5-HT2C receptor agonist, decreases 
alcohol intake in female alcohol preferring rats. Pharmacology, Biochemistry and 
Behavior, [S.I.], v. 125, p.  8–14, 2014. 

REIDELBERGER, R. D. et al. Feeding Patterns of Rats Chronically Ingesting an 
Ethanol-Containing Liquid Diet. Alcoholism: clinical and experimental research, 
[S.I.], v. 20, n.7, 1996. 

RODGERS, R. J.;  JOHNSON N. J. Factor analysis of spatiotemporal and ethological 
measures in the murine elevated plus-maze test of anxiety. Pharmacol Biochem 
Behav, [S.I.], v.52, n. 2, p.297-303, 1995.  

SANTOS, R.  Avaliação dos efeitos da retirada do etanol em curto e longo prazo 
sobre respostas comportamentais relacionados à ansiedade e sobre células 
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Apêndice (Figura 12B) 

 

 

 

 

 

 

Figura 13-Imagens digitais da imuno-histoquímica dentro da DRD e DRV do grupo controle. 

Representação na objetiva de 2x, 4x, 10x e 20x, respectivamente. Barras de escala: 100 µm. 

Abreviaturas:  Aq- aqueduto; DRD- Núcleo Dorsal da Rafe (porção dorsal); DRV- Núcleo Dorsal da 

Rafe (porção ventral).  Altura do Bregma, baseada no atlas de Paxinos e Watson (2004), -7,20 mm.  
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Apêndice (Figura 13B) 

 

 

 

 

 

Figura 14-Imagens digitais da imuno-histoquímica dentro da DRD e DRV do grupo álcool 

contínuo. Representação na objetiva de 2x, 4x, 10x e 20x, respectivamente. Barras de escala: 100 

µm. Abreviaturas:  Aq- aqueduto; DRD- Núcleo Dorsal da Rafe (porção dorsal); DRV- Núcleo 

Dorsal da Rafe (porção ventral).  Altura do Bregma, baseada no atlas de Paxinos e Watson (2004), 

-8,04 mm. 
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Apêndice (Figura 14C) 

 

 

 

 

 

 

Figura 15-Imagens digitais da imuno-histoquímica dentro da DRD e DRV do grupo retirada curto 

prazo (3 dias). Representação na objetiva de 2x, 4x, 10x e 20x, respectivamente. Barras de escala: 

100 µm. Abreviaturas:  Aq- aqueduto; DRD- Núcleo Dorsal da Rafe (porção dorsal); DRV- Núcleo 

Dorsal da Rafe (porção ventral).  Altura do Bregma, baseada no atlas de Paxinos e Watson (2004), -

8,28 mm. 
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Apêndice (Figura 15D) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16-Imagens digitais da imuno-histoquímica dentro da DRD e DRV do grupo retirada longo 

prazo (21 dias). Representação na objetiva de 2x, 4x, 10x e 20x, respectivamente. Barras de escala: 

100 µm. Abreviaturas:  Aq-aqueduto; DRD- Núcleo Dorsal da Rafe (porção dorsal); DRV- Núcleo 

Dorsal da Rafe (porção ventral).  Altura do Bregma, baseada no atlas de Paxinos e Watson (2004), -

7,80 mm. 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

Apêndice (Figura 16) 

 

 


