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RESUMO 

 

O consumo abusivo do álcool etílico tem se tornado um dos grandes problemas de saúde 

pública no mundo, principalmente devido à alta prevalência de cormobidades, tais como 

depressão e ansiedade, em indivíduos que apresentam um histórico de dependência. O álcool 

influencia a atividade dos grupos neurais serotoninérgicos no núcleo dorsal da rafe 

provocando mudanças neuroadaptativas envolvidas em todos os estágios da dependência, 

desde o início do consumo até a abstinência e recaída. Considerando a maior suscetibilidade 

de indivíduos do sexo feminino aos efeitos do álcool, o presente estudo teve como objetivo 

investigar a hipótese de que o consumo contínuo de álcool, seguido de sua retirada a curto e 

longo prazo, pode provocar alterações na densidade de células imunorreativas para serotonina 

(5-HT) nas regiões lateral e ventral do núcleo dorsal da rafe em ratas. Os animais foram 

divididos em quatro grupos respeitando protocolos pré-estabelecidos de consumo e retirada. 

Com exceção do grupo controle, que recebeu apenas água como fonte de dieta líquida, todos 

os animais foram submetidos ao tratamento com álcool em concentrações crescentes (2%, 4% 

e 6%).  Todos os animais foram submetidos à perfusão transcardíaca para remoção do 

encéfalo e posterior análise imunoistoquímica. As análises das lâminas de imonoistoquímica 

para 5-HT foram realizadas nas regiões lateral (DRL) e ventral (DRV) do núcleo dorsal da 

rafe com auxílio dos diagramas do Atlas Estereotáxico de Encéfalo de Rato, microscópio 

óptico acoplado à câmera digital e software Neurolucida. As áreas de interesse foram 

subdivididas em porções caudal, medial e rostral. Para comparar a distribuição do número e 

densidade de células entre os tratamentos, o conjunto de dados foi submetido ao teste de 

análise de variância (ANOVA unifatorial) seguido do teste de Tukey quando necessário 

(Valores de p≤0,05 foram considerados estatisticamente significativos). Foi considerada a 

análise isolada de cada subdivisão, bem como a análise de todas as porções juntas. Na DRL 

foi observado um aumento na densidade de células marcadas para 5-HT no grupo retirada 

longa duração em comparação ao controle quando foi considerado todas as subdiviões. Em 

relação à DRV, foi observado um aumento significativo na densidade de células marcadas 

para 5-HT na porção medial em todos os grupos, quando comparado ao controle. Foi ainda 

observado um aumento da densidade celular no grupo retirada curta duração na porção caudal 

da DRV quando comparado ao controle.  Levando em conta todas as porções da DRV, 

observou-se um aumento na densidade de células marcadas para 5-HT em todos os grupos em 

relação ao controle. Além disso, não foi constatado nenhuma alteração significativa no 

número de células marcadas para 5-HT nas áreas de interesse (DRL e DRV). Os resultados 

sugerem um possível envolvimento dos grupos celulares serotoninérgicos da DRL e DRV nos 

transtornos relacionados ao álcool, tendo em vista aspectos funcionais dessas áreas. 

 

Palavras-chave: Álcool. Núcleo dorsal da rafe. Sistema serotoninérgico 
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ABSTRACT 

 

The abusive consumption of ethyl alcohol has become one of the major problems of public 

health worldwide, mainly due to the high prevalence of cormobidades, such as depression and 

anxiety, in individuals with a dependence history. Alcohol influences the activity of the 

serotonergic neurons in the dorsal nucleus of the raphe leading to neuroadaptive changes 

involved in all stages of dependence, from the beginning of the consumption to the 

withdrawal and relapse. Considering the higher susceptibility of female gender to the effects 

of alcohol, the present study aimed to investigate if the continuous consumption of alcohol, 

followed by its short or long-term withdrawal can cause changes in the density of 

immunoreactive cells to serotonin (5-HT) in the lateral and ventral regions of the rat dorsal 

raphe nucleus. The animals were divided into four groups according to pre-established 

consumption and withdrawal protocols. Excepting control group, which received only water 

as a source of liquid diet, all animals were submitted to alcohol treatment in increasing 

concentrations (2%, 4% and 6%). All animals were submitted to transcardiac perfusion for 

brain removal and subsequent immunohistochemical analysis. The imonohistochemistry 

analysis for 5-HT was performed in the lateral (DRL) and ventral (DRV) regions of the dorsal 

nucleus of rafe using the Atlas of the Estereotactic Atlas of Rat, optical microscope coupled to 

the digital camera and Neurolucida software. The analyzed areas were subdivided into caudal, 

medial and rostral portions. In order to compare the distribution of number and cell density 

between treatments, the data set was submitted to the analysis of variance (ANOVA 

unifatorial) followed by the Tukey test when necessary (values of p≤0.05 were considered 

statistically significant). We considered the isolated analysis of each subdivision, as well as 

the analysis of all the portions together. In the DRL area, the cell density was increased in the 

long-term withdrawal group compared to the control only when all subdivisions were 

considered. A significant increase in cell density in the medial portion was observed in DRV 

for all groups when compared to control. In the same area, an increase in density was also 

observed in the short-term group in the caudal portion when compared to the control. An 

increase in cell density was also observed in in DRV area considering all portions for all 

experimental groups compared to the control. No significant changes were observed for the 

cell number marked for 5-HT in the areas of interest (DRL and DRV). The results suggest a 

possible involvement of the DRL and DRV serotonergic cell groups in alcohol-related 

disorders in view of the functional aspects of these areas. 

 

Keywords: Alcohol. Dorsal nucleus of raphe. Serotoninergic system 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O álcool como droga de abuso 

 

O uso excessivo do álcool (álcool etílico ou etanol) para fins religiosos e recreativos 

tem sido corrente desde as primeiras civilizações. Por consequência de seus efeitos, tais como 

desinibição social, euforia e excitação (ingestão aguda 0,01-0,05 g/100ml de sangue), o seu 

uso abusivo foi disseminado, sobretudo, para fins recreativos (SEIBEL, 2010; CISA, 2019a). 

Essa disseminação do consumo abusivo de álcool o fez um dos grandes “vilões” da saúde 

pública mundial, sendo responsável por cerca de 3 milhões de mortes por ano, o que 

representa 5,3% de todos os óbitos (OMS, 2018). 

No que concerne a esse quadro de problemas de saúde pública ligados ao uso do 

álcool, vale destacar a alta prevalência de cormobidades psiquiátricas (SEIBEL, 2010). Nessa 

perspectiva, é importante mencionar os padrões de consumo que podem, dependendo de 

circunstâncias específicas, tais como fatores biológicos e socioambientais, evoluir para 

transtornos relacionados ao álcool. Tais padrões são distintos em homens e mulheres 

considerando diferenças em termos de metabolismo do álcool (NATIONAL INSTITUTE ON 

ALCOHOL ABUSE AND ALCOHOLISM- NIAAA, 2019). Segundo o NIAAA (2019), 

consumo moderado de álcool consiste na ingestão de até 4 doses* em um único dia e não mais 

que 14 doses por semana para homens, e  até 3 doses por dia e não mais que 7 doses por 

semana para mulheres; beber pesado episódico, por sua vez, trata-se de um padrão de 

consumo onde grandes quantidades de álcool são ingeridas em um curto espaço de tempo 

(aproximadamente duas horas),  atingindo altos níveis de álcool no sangue (em média 

0,08g/dl), as mulheres atingem esses níveis geralmente após o consumo de 4 doses, enquanto 

os homens atingem após o consumo aproximadamente de 5 doses; e uso pesado de álcool 

consiste no consumo de doses diárias (4 doses para homens e 3 doses para mulheres) e 

semanais (14 doses para homens e 7 para mulheres) acima do que é classificado como 

moderado. 

Além da possibilidade do desenvolvimento de transtornos relacionados ao álcool, o 

consumo moderado de álcool pode provocar uma série de consequências físicas e sociais 

durante ou logo após o consumo, que põem em risco a saúde dos consumidores, assim como 

em situações específicas como dirigir um veículo alcoolizado, põem em risco à integridade 

                                                 
* Cerveja: 355 mL; vinho: 150 mL; destilados: 45 mL. 
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física da população de um modo geral. Destaca-se a perca de coordenação motora durante o 

consumo agudo, bem como a “ressaca” (conjunto de sintomas que se iniciam cerca de 6 a 8 

horas após o consumo excessivo de álcool). A “ressaca” ou veisalgia é caracterizada por 

efeitos físicos e mentais adversos, tais como dor de cabeça, náuseas, problemas de 

concentração, boca seca, tontura, desconforto gastrointestinal, cansaço etc. Vale ressaltar que 

o consumo moderado aqui descrito, pode, dependendo de fatores biológicos, como uma maior 

suscetibilidade aos efeitos do álcool, bem como do histórico de consumo do individuo, 

caracterizar um consumo excessivo o que por sua vez pode provocar os sintomas 

mencionados acima durante ou após a ingestão de álcool (EARLEYWINE, 1993; SPAN; 

EARLEYWINE, 1999; VERSTER, 2008; PRAT; ANDAN; SÁNCHEZ-TURET, 2009). 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) classifica os transtornos relacionados ao uso do 

álcool em: transtornos por uso de álcool, intoxicação por álcool, abstinência de álcool, outros 

transtornos induzidos por álcool e transtornos relacionados ao álcool não especificado 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1. Transtornos relacionados ao álcool e suas características diagnósticas (continua). 

 

Transtorno relacionado ao Álcool Características diagnósticas 

Transtorno por Uso de Álcool Agrupamento de sintomas comportamentais 

e físicos, os quais podem incluir abstinência 

(caracteriza-se por sintomas de abstinência 

como, problemas com o sono, que se 

desenvolve aproximadamente 4 a 12 horas 

após a redução do consumo que se segue a 

uma ingestão prolongada e excessiva de 

álcool), tolerância (Aumento do consumo 

para conseguir os mesmos efeitos) e fissura 

(desejo intenso de ingerir álcool). 

Intoxicação por Álcool Presença de alterações comportamentais ou 

psicológicas clinicamente significativas e 

problemáticas (Ex. comportamento agressivo 

inadequado, humor instável) que se 

desenvolvem durante ou logo após a ingestão 

de álcool. 

Abstinência por Álcool Presença de uma síndrome de abstinência 

característica que se desenvolve no período 

de várias horas a alguns dias após a cessação 

(ou redução) do uso pesado e prolongado de 

álcool. A síndrome da abstinência inclui dois 

ou mais sintomas que refletem a 
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hiperatividade autonômica e a ansiedade. 

Outros Transtornos Induzidos por Álcool Incluem transtornos que compartilham a 

mesma fenomenologia dos transtornos 

induzidos por álcool (ex. Transtornos de 

ansiedade e depressão). 

Transtorno Relacionado ao Álcool Não  

Especificado 

Quando um transtorno relacionado ao álcool 

que causam sofrimento clinicamente 

significativo ou prejuízo no funcionamento 

social, profissional ou em outras áreas 

importantes da vida do indivíduo 

predominam, mas não satisfazem todos os 

critérios para qualquer transtorno relacionado 

ao etanol específico nem para outro 

transtorno na classe diagnóstica de 

transtornos relacionados a substâncias e 

transtornos aditivos. 
  Fonte: Elaborado pelo autor com base no DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) 

 

Os fatores que contribuem para um quadro de dependência ao álcool podem ser 

divididos em fatores ambientais e fatores hereditários. Dentre os fatores ambientais podem ser 

destacados o estresse, as expectativas quanto aos prováveis efeitos agradáveis que o álcool 

produz, disponibilidade e acesso ao produto e padrões de consumo na cultura onde o 

individuo está inserido. Tais fatores certamente contribuem com pelo menos 40% para a 

transição do uso controlado para um quadro de dependência. Por outro lado, cerca de 60% da 

suscetibilidade aos transtornos relacionados ao álcool resultam de fatores genéticos, tais como, 

polimorfismos das enzimas do metabolismo do álcool e alterações genéticas que provocam 

um nível baixo de resposta ao consumo (BRUTON, 2012; AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). Além disso, a união entre os fatores ambientais descritos acima e 

fatores hereditários pode potencializar a ocorrência de transtornos relacionados ao etanol 

(JOSLYN et al., 2008; LAUCHT et al., 2009). 

 

1.1.2 Álcool e sexo feminino 

 

Considerando a diferença de consumo entre homens e mulheres, pode-se dizer que a 

prevalência de transtornos mentais por uso de álcool no sexo feminino é consideravelmente 

significativa. Apesar do consumo de álcool por homens ser superior em relação às mulheres, 

até três vezes maior no Brasil, a prevalência de transtornos relacionados a ingestão de álcool 

no sexo feminino na região das américas representa mais da metade dos casos observados no 

Quadro 1. Transtornos relacionados ao álcool e suas características diagnósticas (conclusão). 
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sexo masculino. Tal fato evidencia uma maior suscetibilidade do sexo feminino aos efeitos do 

álcool (OMS, 2018; CISA, 2019b).  

Essa maior vulnerabilidade das mulheres frente às consequências físicas e 

neuropsicológicas (problemas de equilíbrio e movimento, fala arrastada, diminuição da 

capacidade de discernimento e perda de inibição, sensação crescente de ansiedade, 

comprometimento dos reflexos, entre outros) do uso abusivo do álcool tem sido atribuída a 

aspectos metabólicos relacionados a biodisponibilidade de tal droga no organismo feminino. 

Levando em conta um mesmo padrão de consumo, as concentrações séricas de álcool são 

maiores nas mulheres do que nos homens. O corpo da mulher apresenta uma menor 

quantidade de água e uma maior quantidade de gordura quando comparado ao homem, além 

disso, a mulher apresenta uma menor quantidade das enzimas responsáveis pelo metabolismo 

do álcool. Tais fatores contribuem para uma maior suscetibilidade da mulher aos efeitos do 

álcool (FREZZA et al., 1990; GOMBERG, 1993; MANN et al., 2005; BEVERAGGI, 2012; 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Concomitante a maior suscetibilidade 

aos efeitos do álcool, a população feminina apresenta uma alta prevalência de cormobidades, 

sendo mais propensa a depressão, além de apresentar de forma representativa transtornos de 

ansiedade, tais como transtornos do pânico e ansiedade generalizada (GOMBERG, 1993; 

CORAZZA, 2008; BEVERAGGI, 2012).  

Alguns estudos pré-clínicos demonstram a presença de um efeito ansiogênico durante 

a abstinência de álcool em fêmeas, o que corrobora com a ocorrência de transtornos da 

ansiedade observados em mulheres dependentes de álcool (OVERSTREET et al., 2004; 

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

Diante desse contexto, torna-se importante o uso de fêmeas em estudos que buscam 

entender os efeitos do álcool sobre o sistema nervoso central (SNC). 

 

1.2 Álcool etílico 

 

1.2.1 Aspectos químicos  

 

Os álcoois de um modo geral são moléculas orgânicas caracterizadas pela presença de 

um grupo hidroxila (OH) ligado a um carbono saturado, sua estrutura pode variar basicamente 

em comprimento, presença ou não de ramificações e grau de saturação. As bebidas alcoólicas 

fermentadas, tais como vinho, cerveja e aguardente, são produzidas a base de álcool etílico, 
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cuja estrutura apresenta uma cadeia saturada de dois carbonos e um grupamento hidroxila 

(Figura 1) (McCREEY; HUNT, 1997). 

 

Figura 1. Representação estrutural e molecular do álcool etílico ou etanol. 

 

Fonte: https://ethanolrecycling.com 

 

Esse arranjo estrutural do álcool etílico observado na figura 1, lhe confere um caráter 

anfipático, ou seja, este possui uma porção hidrofílica e hidrofóbica ao mesmo tempo. Essa 

característica faz com que o álcool etílico tenha uma ampla capacidade de se difundir e 

interagir com membranas celulares. Em relação a outros tipos de álcoois, o álcool etílico 

apresenta um perfeito equilíbrio entre as porções polares e apolares, de modo que sua 

capacidade de se ligar as superfícies das membranas celulares é extremamente eficiente 

(McCREEY; HUNT, 1997). Neste trabalho, usaremos a denominação geral álcool para se 

referir ao álcool etílico ou etanol. 

 

1.2.2 Aspectos neurobiológicos 

  

Uma vez utilizado de forma oral, o álcool é absorvido no estômago e no intestino 

delgado de forma rápida, seguindo para corrente sanguínea e posteriormente para o SNC, 

atravessando com facilidade a barreira hematoencefálica (HECKMANN; SILVEIRA, 2009).  

O metabolismo do álcool se dá principalmente no fígado, mediante ação das enzimas 

álcool-desidrogenase (ADH) e aldeído-desidrogenase (ALDH). Primeiramente, o álcool é 

convertido em acetaldeído pela ADH, seguindo de sua transformação em ácido acético 

(acetato) pela ALDH. Esse metabolismo é responsável pela excreção de 90-98% do álcool 

ingerido, pequenas quantidades são liberadas ainda por meio da urina, suor e ar expirado. 

Quando as concentrações de álcool no organismo são mais altas, a CYP2E1, uma enzima do 

citocromo P450 hepático, pode contribuir para o seu metabolismo. Além disso, em menor 

frequência, mediante a limitação na disponibilidade de H2O2 no fígado, o álcool pode ser 

metabolizado em acetaldeído por meio da ação da catalase (MAHER, 1997; BRUNTON, 

2012). 

https://ethanolrecycling.com/
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Todas as etapas metabólicas que envolvem a transformação do álcool em acetato, 

necessitam de NAD+ (coenzima que atua na captação de elétrons em processos oxidativos), de 

modo que, um aumento no metabolismo do álcool provoca elevação na razão NADH / NAD+. 

Considerando o fato de que a ALDH pode tanto metabolizar a 5-hidroxiindol-3-acético (5-

HIAA), que é um metabólito da degradação da serotonina (5-HT), como o acetaldeído, um 

subproduto do metabolismo do álcool, esse aumento na razão NADH / NAD+ pode fazer com 

que os níveis dos subprodutos do metabolismo da 5-HT sofram alterações após a ingestão de 

álcool (Figura 2) (SVENSSON et al., 1999). 

Os efeitos do álcool nos sistemas neuroquímicos são amplos e complexos, de maneira 

que sua ação envolve praticamente todos os sistemas cerebrais. De modo geral, esses efeitos 

são basicamente depressores do SNC. No entanto, o consumo em baixas doses pode provocar 

efeitos estimulantes como desinibição, euforia e sociabilidade (BRUNTON, 2012). No SNC, 

o álcool pode atuar em sítios hidrofóbicos de proteínas, modificando sua estrutura 

tridimensional. Tais modificações incluem enzimas envolvidas na transdução de sinais, canais 

iônicos e receptores para neurotransmissores. Esses últimos englobam dopamina, ácido gama-

aminobutírico (GABA), glutamato, adenosina, neuropeptídeos Y, noradrenalina (NA), 

receptores de canabinóides, peptídeos opióides e 5-HT (WOOD, 1999). 

 

  Figura 2. Possíveis interações da ADH nas vias metabólicas da 5-HT e do álcool. 

  
              Fonte: SVENSSON et al., 1999 
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O quadro 2, mostra o efeito da ingestão aguda de álcool nos principais sistemas 

neuroquímicos. É sabido que esses efeitos são produzidos basicamente por estimulação da 

neurotransmissão inibitória ou por antagonismo da neurotransmissão excitatória 

(VALENZUELA, 1997). 

 

             Quadro 2. Impacto do álcool nos principais sistemas neuroquímicos 

Sistema 

Neurotransmissor 

Efeitos 

GABAA Liberação de GABA,     da densidade de receptores. 

NMDA (receptor de 

glutamato) 

Inibição dos receptores pós-sinápticos do NMDA; com a ingestão 

crônica, hiper-regulação.  

DA (dopamina)         da DA sináptica,   dos efeitos gratificantes na área tegmentar 

ventral/núcleo acumbens 

ACTH (hormônio 

adrenocorticotrópico) 

      dos níveis de ACTH no SNC e no sangue 

Opioide Liberação de ß-endorfinas e ativação dos receptores µ  

5-HT       da 5-HT no espaço sináptico 

Canabinoide       da atividade do CB1       alterações das atividades da DA, do 

GABA e do glutamato. 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brunton, 2012. 

 

Como substância que causa dependência, o álcool, assim como outras drogas de abuso, 

atua no sistema de recompensa cerebral. Tal sistema proporciona sensações de prazer e 

satisfação por meio da estimulação do corpo estriado ventral e sistema mesolímbico-

mesocortical, que compreende corpos neurais dopaminérgicos da área tegmentar ventral 

(VTA). As projeções neurais dessas áreas liberam dopamina em diversas regiões envolvidas 

com a memória positiva, tais como, o núcleo accumbens (NAc), amígdala, córtex pré-frontal e 

hipocampo. A ingestão excessiva e contínua do álcool, combinado aos seus efeitos agradáveis 

e estimulantes, promovem processos neuroadaptativos nesse sistema de recompensa, o que 

consequentemente leva ao desenvolvimento da dependência (WOOD, 1999; KOOB; 

VOLKOW, 2010).  

Diferentemente de outras drogas que agem diretamente nos neurônios dopaminérgicos, 

o álcool atua em receptores GABAA de interneurônios GABAérgicos localizados na VTA. 

Essa atuação promove aumento na liberação de dopamina na via mesolímbico-mesocortical 

por meio da desinibição dos neurônios dopaminérgicos (WISE, 1996; GILPIN; KOOB, 2008). 
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De maneira semelhante, ocorre liberação de 5-HT no NAc a partir do Núcleo Dorsal da Rafe 

(DRN) (Figura 3) (McBRIDE et al., 1990; YOSHIMOTO; McBRIDE; LUMENG, 1991).  

 

Figura 3. Esquema simplificado dos circuitos neurais que envolvem a ação da 5-HT e dopamina (DA) na 

regulação da ingestão de álcool.  Núcleo dorsal da rafe (DRN), córtex pré-frontal medial (MPF), área tegmentar 

ventral (VTA), núcleo acumbens (ACC). 

 
 Fonte: McBRIDE et al., 1990 

 

Os receptores nicotínicos da acetilcolina (nAChR) também podem mediar a liberação 

de dopamina no NAc por consequência da ingestão aguda de álcool. Isso ocorre quando o 

álcool se liga a nAChR de neurônios dopaminérgicos da VTA, o que consequentemente 

promove a liberação de dopamina no NAc (BUTT et al., 2003; JOSLYN et al., 2008). A 

liberação de dopamina no sistema de recompensa por esta via geralmente está associada a 

uma combinação entre a ingestão de álcool e o hábito de fumar cigarros cujo componente 

principal é a nicotina (BUTT et al., 2003).  

No sistema glutamatérgico, o álcool pode atuar antagonizando receptores para o 

glumato (N-metil-D-aspartato, NMDA; alfa-amino-3-hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiônico, 

AMPA), o que provome a sua inibição (COLOMBO; GRANT, 1992). A figura 4 esquematiza 

os principais sistemas de neurotransmissão envolvidos no desenvolvimento da dependência ao 

álcool. Na mesma figura é possível observar a influencia dos peptideos opióides no sistema de 

recompensa. Tais neurotransmissores, uma vez estimulados pela ingestão aguda de álcool, 

podem atuar independentemente do sistema dopaminérgico mesolómbico aumentando os 



24 

 

 

 

níveis de endorfina extracelular no NAc ou atuar nos interneurônios GABAérgicos de modo a 

promover liberação de dopamina no NAc (OLIVER et al., 2001).  

 

Figura 4.  Ação do álcool sob os principais sistemas neurotransmissores envolvidos com a dependência. 

Tegmento pontino peduncular/tegmento dorsal lateral (PPT/LDT). 

 

       Fonte: GILPIN; KOOB, 2008. 

 

A exposição crônica ao álcool faz com que o individuo desenvolva um quadro de 

tolerância, em que cada vez doses maiores são necessárias para provocar os mesmos efeitos  

observados nos estágios iniciais do consumo. Estudos apontam que esse fenômeno pode ser 

consequência de uma hiperexpressão compensatória de receptores do sistema glutamatérgico 

e uma hipoexpressão de receptores do sistema GABAérgico (GROBIN et al., 1998). Como 

resultado dessas mudanças neuroadaptativas, com a retirada do álcool, considerando 

históricos de consumo diferentes, ocorre o surgimento de uma série de sintomas tais como: 

anormalidades motoras, convulsões e distúrbios autonômicos (LARANJEIRA et al., 2000; 

GILPIN; KOOB, 2008). 
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1.3 O sistema serotoninérgico e suas implicações nos transtornos relacionados ao etanol 

 

O sistema serotoninérgico consiste num conjunto de circuitos neuroquímicos 

responsáveis pela síntese e distribuição do neurotransmissor 5-HT (5-hidroxitriptamina) em 

diversas áreas de projeção, tais como o hipocampo, o NAc, a amígdala e o córtex pré-frontal. 

No SNC, a 5-HT é produzida a partir do aminoácido essencial triptofano, principalmente em 

neurônios dos núcleos da rafe localizados no mesencéfalo (LEVITT; MOORE, 1978; 

BOADLE-BIBER, 1993).  

A síntese de 5-HT ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, o triptofano é convertido 

em 5-hidroxitriptofano (5-HTP) pela enzima triptofano hidroxilase (TPH). A seguir, observa-

se a transformação do 5-HTP em 5-HT pela enzima aminoácido descarboxilase (AADC). 

Após a sua síntese e liberação na fenda sináptica, a 5-HT pode ser recaptada por meio de seu 

transportador (SERT) e metabolizada mediante a ação das enzimas monoamina oxidase 

(MAO) e hidrogenases (ADH e ALDH) (Figura 5). As vias que envolvem a síntese, liberação, 

recaptação e metabolismo da 5-HT são complexas e dependem da disponibilidade de co-

fatores e co-substratos específicos (HASEGAWA; ICHIYAMA, 2005; HASEGAWA; 

NAKAMURA, 2010).  

 

Figura 5.  Principais vias envolvidas na síntese, liberação, recaptação e metabolismo da 5-HT em 

neurônios serotoninérgicos.  

 

 
  Fonte: https://www.hindawi.com/journals/nri/2012/650382/fig1/ 

 

https://www.hindawi.com/journals/nri/2012/650382/fig1/


26 

 

 

 

Vale destacar que neurotransmissores que fazem parte da via do estresse, como o fator 

liberador de corticotrofina (CRF), podem ativar a TPH e consequentemente aumentar a 

síntese de 5-HT no núcleo dorsal da rafe (DRN) (KIRBY; RICE; VALENTINO, 2000; 

EVANS; HEERKES; LOWRY, 2009). A liberação de CRF no núcleo paraventricular do 

hipotálamo (PVN) ativa a hipófise liberando hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) na 

corrente sanguínea, o que por sua vez, resulta em respostas fisiológicas e comportamentais 

consideradas características dos estados de ansiedade (VERMETTEN; BREMNER, 2002). 

Com base em evidências funcionais e anatômicas, pode-se atribuir a 5-HT um papel regulador 

na atividade da circuitaria do estresse (PHELIX; LIPOSITS; PAULL, 1992). Estudos tem 

demonstrado que níveis elevados de 5-HT no núcleo central da amígdala estão envolvidos 

com a ativação do eixo hipotálamo-pituitária adrenal (HPA) (FELDMAN; NEWMAR; 

WEIDENFELD, 2000; 2009). Em concordância, Liposits e seus colaboradores (1987 apud 

DINAN, 1996) mostraram no seu estudo uma conexão direta entre terminais nervosos 

serotoninérgicos e neurônios contendo CRF no núcleo PVN.  

 A neurotransmissão serotoninérgica envolve uma diversidade de receptores pós-

sinápticos e pré-sinápticos distribuídos em diferentes famílias e subtipos. Tais receptores 

podem apresentar padrões de expressão distintos, bem como diferentes mecanismos de 

sinalização (PERSON; JEYARAJAH; SANCHEZ, 2015). Os receptores serotoninérgicos são 

classificados em sete famílias, com seus respectivos subtipos: 5-HT1A/B/D/E/F, 5-HT2A/B/C, 5-HT3, 

5-HT4, 5-HT5A/B, 5-HT6 e 5-HT7. Entre estes receptores, apenas o 5-HT3 não é acoplado a 

proteína G, sendo o mesmo um canal iônico operado por ligante e permeável a Na+ e K+ 

(BARNES et al., 2018). Pode-se inferir, ainda, o fato de que esses receptores podem ser 

expressos em neurônios excitatórios (glutamatérgicos) ou inibitórios (GABAérgicos), assim 

como de forma mais específica, podem estar localizados em neurônios pré-sinápticos 

regulando negativamente a liberação de 5-HT (BELMER et al., 2016).  

No contexto da dependência do álcool, destacam-se os receptores 5-HT1A, 5-HT1B e o 

receptor 5-HT2C, considerando o número significativo de estudos acerca de suas relações com 

os transtornos ligados ao álcool (MAXIMINO, 2012c; MARCINKIEWCZ, 2015). Os 

neurônios serotoninérgicos inibem sua própria atividade no DRN por meio de um circuito de 

feedback negativo através da ativação de autorreceptores inibitórios 5-HT1A. Esse mesmo 

receptor também pode ser expresso como um heterorreceptor pós-sináptico em porções 

terminais. Alguns estudos têm demonstrado um efeito dose-dependente da ingestão de álcool 

sob autorreceptores 5-HT1A. É descrito que baixas doses de álcool promovem a sua ativação 
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no DRN, enquanto altas doses se ligam de forma não seletiva tanto aos autorreceptores, como 

aos heterorreceptores pós-sinápticos (FULGINITI; VIGLIECCA; MINETII. 1992; 

HOFMANN; PATYK; WEINBERG, 2005). Esses estudos sugerem uma associação entre a 

elevação na sinalização de autorreceptores 5-HT1A no DRN e o consumo de álcool. Em 

concordância, Tomkins e seus colaboradores (1994) observaram em ratos (em um modelo de 

paradigma de acesso limitado) um aumento na ingestão de álcool após injeção local de um 

agonista de 5-HT1A no núcleo dorsal e médio da rafe.  

O receptor 5-HT1B atua como autorreceptor inibitório pré-sináptico ou pós-sináptico de 

uma ampla variedade de neurotransmissores, tal como a própria 5-HT, o GABA, a dopamina 

e o glutamato. A expressão de 5-HT1B em terminais GABAérgicos pode promover desinibição 

de neurônios dopaminérgicos na VTA, o que por sua vez pode contribuir para o 

desenvolvimento do comportamento de busca por álcool (MARCINKIEWCZ, 2015). Alguns 

trabalhos têm evidenciado uma provável relação entre a preferência por álcool e uma menor 

expressão dos receptores 5-HT1B (LAPPALAINEN et al., 1998; BRUNNER; HEN, 1997; 

McBRIDE et al., 1997; PERSON; JEYARAJAH; SANCHEZ, 2016). Em contraste com esses 

achados, HU e seus colaboradores (2010) demonstraram no seu estudo uma relação entre o 

aumento na expressão de 5-HT1B no corpo estriado ventral com a dependência ao álcool. 

Já o receptor 5-HT2C é altamente expresso em interneurônios GABAérgicos na VTA e 

Nac, onde desempenham ações inibitórias. Alguns estudos tem evidenciado uma diminuição 

na autoadministração de álcool por indivíduos alcóolatras a partir da administração sistêmica 

de agonistas de 5-HT2C (TOMKINS et al., 2002; LADD et al., 2013). 

Estudos sugerem, ainda, o envolvimento de receptores 5-HT3 na mediação das 

propriedades reforçadoras do álcool por meio da estimulação da via dopaminérgica no Nac 

(WALLIS et al., 1993; ZALESKI et al., 2004).  Pesquisas tem evidenciado uma redução no 

consumo de álcool em roedores durante exposições longas a partir da administração de 

antagonistas do receptor 5-HT3 (FADDA et al., 1991; RODD-HENRICKS et al., 2000). 

Uma série de estudos demostra a relação entre a baixa disponibilidade do 

transportador de 5-HT em áreas específicas de síntese no SNC, como os núcleos da rafe, e a 

alta suscetibilidade aos efeitos neurotóxicos do consumo excessivo de álcool e consequente 

dependência. Essas pesquisas atribuem essa disfunção a uma alteração na síntese do 

transportador de 5-HT gerada por polimorfismos nos genes ligados a sua expressão  

(EDENBERG et al., 1998; HAMMOUM et al., 1999; SCHCKIT et al., 1999; HEINZ et al., 

2000; HEINZ et al., 2003). 
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Em concordância, Heinz e seus colaboradores (1998), por meio de tomografia 

computadorizada, relataram uma redução significativa na disponibilidade do transportador de 

5-HT no tronco encefálico de índividuos com histórico de alcolismo. No mesmo estudo ainda 

foi feita uma correlação entre essa redução e a presença de quadros de depressão e ansiedade 

nesses indivíduos durante a abstinência.  

No tocante aos níveis de 5-HT nos diferentes estágios do consumo de álcool, alguns 

estudos demonstram uma diferença significativa entre os resultados quando comparado o 

consumo a curto prazo com o consumo contínuo. Os níveis de 5-HT e seus metabólitos  na 

ingestão aguda se encontram elevados em diferentes áreas do encéfalo como o hipocampo 

ventral, amígdala, córtex pré-frontal medial, NAc e VTA (BADAWY, 1998; BARE; 

McKINZIE; McBRIDE, 1998; McBRIDE, 2002; LANGEN; DIETZE; FINK, 2002). Em 

relação ao consumo contínuo, é observado uma redução nos níveis de 5-HT e seus 

metabólitos em áreas do encefálo como o córtex pré-frontal e o corpo estriado (UZBAY; 

USANMZ; AKARSU, 2000; WOODS; DRUSE, 1996). Uzbay e seus colaboradores (2000) 

também observaram um aumento de 5-HIAA no hipocampo no décimo dia de consumo, 

considerando um protocolo de consumo de álcool de 21 dias. Esse resultado vai de encontro a 

diminuição de 5-HT no córtex pré-frontal e corpo estriado.  

Assim como no consumo contínuo, na abstinência alguns trabalhos tem demonstrado a 

permanência dos níveis baixos de 5-HT e seus metabólitos (BALLENGER et al., 1979; 

BANKI, 1981; PATKAR et al., 2003). Em estudos com ratos com preferência para o 

consumo de álcool, o que analogamente representa um quadro de dependência, foi observado 

durante a abstinência uma diminuição de 5-HT no núcleo acumbens, córtex e corpo estriado 

(UZBAY et al., 1998). Em contraste, Vasconcelos e seus colaboradores (2004) observaram 

um aumento nos níveis de 5-HT e 5-HIAA no corpo estriado num protocolo de retirada de 30 

minutos após consumo contínuo. Do mesmo modo, em um estudo pré-clínico, Lowery-Gionta 

e seus colaboradores (2014), observaram uma aumento da atividade e excitabilidade de 

neurônios no DRN após retirada de álcool. De um modo geral os dados referentes aos níveis 

de 5-HT nos diferentes estágios do consumo, bem como na retira, apresentam dados 

conflitantes e inconclusivos. Isso pode ser atribuído a diferenças metodológicas nos estudos, 

bem como, ao fato de tais trabalhos não conteplarem em sua totalidade a complexa circuitária 

envolvida na neurobiologia dos transtronos relacionados ao consumo de álcool.  
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Em resumo, com base no exposto, é evidente a participação do sistema serotoninérgico 

nos diferentes aspectos neurobiológicos que envolvem os transtornos relacionados a ingestão 

de álcool, especialmente considerando áreas de síntese de 5-HT como o DRN. 

 

1.4 Efeitos comportamentais do consumo de álcool: uso contínuo e abstinência 

 

A ingestão do álcool é impulsionada por reforços positivos e negativos, considerando 

estágios diferentes de consumo, ou seja, as contribuições relativas de cada um desses sistemas 

mudam durante a transição do uso de álcool para abuso e dependência. Sabe-se que o reforço 

positivo é um importante fator motivador no hábito de ingerir álcool nos estágios iniciais do 

seu uso e abuso ao passo que o reforço negativo (caracterizado pelo surgimento de sintomas 

como irritabilidade, disforia, náuseas e ansiedade) se torna um elemento crítico na motivação 

para ingerir álcool durante a transição para um quadro de dependência. No transtorno de 

abstinência por álcool ocorre uma intensificação desses reforços negativos, o que contribui 

para recaída (SEIBEL, 2010; GILPIN; KOOB, 2008). 

 A diminuição de dopamina na fenda sináptica durante a retirada do álcool provoca 

anedonia e retardo psicomotor, enquanto que a diminuição de 5-HT provoca uma elevação do 

humor deprimido, falta de controle ao impulso e pensamentos obsessivos (ROTHMAM; 

BLONGH; BAUMANN, 2007). De forma simultânea, a diminuição desses dois 

neurotransmissores compreende o modelo de dual-déficit para 5-HT e dopamina proposto por 

Rothmam e seus colaboradores (2007) (Figura 6). Os mesmos autores fundamentam seu 

modelo com base em deficiências na função neural da 5-HT e DA no Nac (WEISS et al., 

1996).  
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Figura 6. Modelo de dual-déficit para função neural da dopamina e 5-HT durante a retirada do álcool. 

 
             Fonte: Adaptação de  ROTHAMAM; BLOUGH; BAUMANN, 2007. 

 

As alterações neuroquímicas que estão envolvidas com os transtornos de ansiedade e 

depressão em indivíduos com quadro de dependência de álcool são complexas e geralmente 

ocorrem simultaneamente e de forma interativa. Diante dessa complexidade, destaca-se o 

sistema serotoninérgico, uma vez que o mesmo desempenha um papel crítico em todos os 

estágios da dependência do álcool, desde o inicio do consumo até a abstinência e recaída 

(MARCINKIEWCZ, 2015). Alguns estudos apoiam a hipótese de que os transtornos 

comportamentais ligados aos efeitos do etanol podem estar associados com disfunções 

serotoninérgicas (PIETRASZEK et al., 1991; TOLLEFSON, 1991; HEINZ et al., 1998; 

HEINZ et al., 2001; LAUCHT et al., 2009). 

Haja vista a influência do sistema serotoninérgico na sintomatologia dos transtornos 

relacionados ao álcool, investigações envolvendo o seu papel em áreas especificas de síntese 

no SNC são de fundamental importância para melhor compreensão dos efeitos do consumo 

continuo e retirada.  

 

1.5 Regiões lateral e ventral do núcleo dorsal da rafe: aspectos morfoanatômicos e 

funcionais 

 

 No tronco encefálico os grupos de neurônios monoaminérgicos são classificados de 

acordo com o seu tipo e sua localização (letras codificam o neurotransmissor e algarismos 
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codificam sua posição craniocaudal no tronco). Os grupos celulares serotoninérgicos (grupo B) 

estão localizados nos núcleos da rafe, próximo à linha média em toda extensão do tronco 

encefálico (figura 7) (MARTINEZ; ALLODI; UZIEL, 2014). Os mesmos são divididos em 

nove classes com base em suas posições craniocaudais no tronco encefálico (B1-B9), dentre 

essas classes, compreendem o DRN os grupos B6 e B7 (DAHLSTRON; FUXE, 1964 apud 

HORNUNG, 2010). O número de neurônios serotoninérgicos do DRN em ratos 

(aproximadamente 11,500 neurônios) representa cerca da metade do total de células 

encontradas em tal área (DESCARRIES et al., 1982).  

 

Figura 7.  Distribuição dos grupos celulares serotoninérgicos nos núcleos dorsal da rafe. 

 
               Fonte: https://neupsykey.com/reticular-formation/ (adaptação) 

 

Além dos neurônios serotoninérgicos, no DRN também podem ser encontrado outros 

grupos celulares, como neurônios glutamatérgicos e GABAérgicos (COMMONS; 

VALENTINO, 2002; COMMONS; BECK; BEY, 2005). 

Os axônios dos neurônios serotoninérgicos localizados nos núcleos da rafe podem se 

estender por meio de suas ramificações para regiões distantes de seu local de origem 

(MARTINEZ; ALLODI; UZIEL, 2014). O DRN envia projeções para diversas áreas do 

encéfalo envolvidas na dependência de drogas (Figura 8). Dentre essas áreas podem ser 

citadas a VTA, o corpo estriado, o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal 

(BOCKSTAELE; BISWAS; PICKEL, 1993; FREEDMAN; SHI, 2001; MATTEO et al., 

2008).  

 

https://neupsykey.com/reticular-formation/
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Figura 8.  Projeções dos grupos celulares serotoninérgicos nos núcleos da rafe. Núcleo dorsal da rafe (DRN), 

núcleo mediano da rafe (MRN), núcleo magno da rafe (NMR), núcleo obscuro da rafe (NRO) e núcleo pálido da 

rafe (NRP). As letras B seguidas de algarismo de 1-9 representam a classificação dos grupos de neurônios 

serotoninérgicos em cada núcleo com base em suas posições craniocaudais no tronco encefálico. 

 
 Fonte: Adaptação de PIERUCCI et al., 2014. 

 

O DRN é subdivido com base em Paxino e Watson (2009) em: dorsal (DRD), 

posterodorsal (PDR), lateral (DRL), ventral (DRV), interfascicular (DRI) e caudal (DRC). 

Lowry e seus colaboradores (2008) propuseram uma divisão onde a porção lateral do núcleo 

dorsal da rafe compreende uma junção entre a DRL e a ventrolateral da substância cinzenta 

periaquedutal (VLPAG). O presente estudo considera a divisão proposta por Paxino e Watson 

(2009), onde existe uma separação entre a DRL e a VLPAG (Figura 9). 

 

Figura 9.  Representação esquemática das regiões do núcleo dorsal da rafe no bregma -7,80mm contendo a 

delimitação entre a DRL e VLPAG proposta por Paxinos e Watson (2009). Aqueduto (aq), porção dorsomedial 

da pag (DMPAG), porção dorsolateral da pag (DLPAG), porção dorsal do DRN (DRD) e porção posterodorsal 

do DRN (PDR). 

 

  Fonte: Adaptado de PAXINOS e WATSON, 2009. 
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Eferências da DRL incluem o núcleo magno da rafe, o hipotálamo lateral, a medula 

rostroventrolateral e a substância cinzenta periaquedutal (PAG) (LJUBIC-THIBAL et al., 

1999; BAGO; MARSON; DEAN, 2002). A DRL também pode enviar projeções para o 

próprio núcleo DRN. Foi visto que lesões na DRL podem provocar um aumento na expressão 

da Triptofano hidroxilase em neurônios da DRV (BENDOTTI et al., 1990). DRV envia 

projeções principalmente para o prosencéfalo basal e o córtex medial (HORNUNG, 2010).  

A PAG tem sido relacionada ao comportamento defensivo. Estudos tem demonstrado 

que injeções de antagonistas de receptores GABAérgicos na porção dorsolateral da substância 

cinzenta periaquedual (dlPAG) provocam efeito panicogênico, enquanto injeção de 

benzodiazepínicos na mesma área provocam efeito panicolítico (BRANDÃO; AGUIAR; 

GRAEFF, 1982). Diante desse contexto, considerando o fato de que a DRL envia projeções 

para a dlPAG, pode-se dizer que ela se envolve com respostas relacionadas ao comportamento 

de pânico  (MAXIMINO, 2012b). A ativação de receptores excitatórios 5-HT2A em 

interneurônios GABAérgicos, bem como a ativação de receptores inibitórios 5-HT1A em 

terminações serotoninérgicas promovem efeito panicolítico (PAUL et al., 2014).  

Microinjeções de um agonista seletivo dos receptores 5-HT1A na dPAG diminui respostas de 

fuga (BACKETT; MARSDEN, 1997). A 5-HT também pode promover respostas 

relacionadas ao comportamento de defesa, agindo diretamente nos núcleos da amigdala. 

Geralmente a ação da 5-HT nessas áreas favorece o surgimento de um comportamento do tipo 

ansioso (MAXIMINO, 2012b).  

A figura 10 evidencia o envolvimento da DRL nos circuitos da dlPAG associados ao 

comportamento defensivo.             
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Figura 10. Influencia da DRL nos circuitos da dlPAG relacionados ao comportamento defensivo. Amígdala 

central (CeA), núcleo cuneiforme (cnf), neurônio opióide (OP) e óxido nítrico (NO). As linhas tracejadas em 

azul tratam-se de projeções inibitórias, enquanto as preenchidas pretas fazem referência a projeções excitatórias. 

Os receptores 5-HT1A são representados em amarelo e os receptores 5-HT1B em cinza.  

 
 Fonte: MAXIMINO, 2012a. 

 

Com base nas evidências mencionas acima, que apontam o envolvimento dos grupos 

celulares serotoninérgicos localizados nos núcleos da rafe com estados de ansiedade, tais 

como pânico e ansiedade generalizada, principalmente considerando a DRL e DRV, e a alta 

prevalência de cormobidades em indivíduos dependentes de álcool, é de suma importância o 

estudo dos efeitos da ingestão de álcool e de sua retirada, considerando as divisões do DRN. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar se o consumo contínuo de álcool, seguido de sua retirada a curto e longo 

prazo podem provocar alterações na imunorreatividade para 5-HT nas regiões lateral e ventral 

do núcleo dorsal da rafe em ratas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o número e a densidade de células marcadas para a 5-HT nas divisões lateral e 

ventral do núcleo dorsal da rafe após uso contínuo e retirada de álcool; 

 

 Estudar possíveis diferenças no número e densidade de células 5-HT ao longo do eixo 

longitudinal de DRL e DRV.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Animais 

 

Neste estudo foram utilizadas 22 ratas Wistar adultas (90 dias) provenientes do 

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

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

polietileno (41x34x16cm) onde permaneceram sob o ciclo de luz claro-escuro de 12 horas 

(06:00 às 18:00) e temperatura 22°C ± 1°C. O grupo controle recebeu ração e água a vontade, 

enquanto os demais grupos receberam ração e tratamento com álcool, conforme o protocolo 

experimental de cada grupo.  

Os procedimentos experimentais tiveram aprovação do Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da UFRN (protocolo n.°: 051/2012). Os procedimentos metodológicos que 

incluem, desde o protocolo de consumo até a preparação das lâminas fizeram parte de um 

trabalho anterior realizado no mesmo laboratório (SANTOS, 2014). As lâminas com material 

histológico imunomarcado para a serotonina foram compartilhadas com o presente estudo.  

 

3.2 Caracterização dos Grupos e Protocolos de Consumo e Retirada do Álcool 

 

Os animais foram divididos em quatro grupos com cinco ou seis animais por grupo 

(Quadro 3). 

 

Quadro 3. Grupos experimentais com seus respectivos protocolos 

Grupo controle (5 animais) Consumo de água ad libitum por 21 dias. 

Grupo etanol (6 animais) 

(Consumo contínuo) 

Consumo de álcool por 21 dias. 

Grupo retirada em curto prazo 

(5 animais) 

Consumo de álcool por 21 dias e 

substituição por água por 72h. 

 

Grupo retirada em longo prazo 

(6 animais) 

Consumo de álcool por 21 dias e 

substituição por água por 21 dias. 
             Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com exceção do grupo controle, que recebeu apenas água como fonte de dieta líquida, 

todos os outros animais foram submetidos ao tratamento com álcool em concentrações 

crescentes de 2%, 4% e 6% (TIRAPELLI et al., 2008).  Preliminarmente, para realização do 
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protocolo experimental do grupo álcool contínuo, os animais receberam a concentração de 2% 

de álcool, seguindo de 4%. Essas duas primeiras concentrações tiveram um período de 

permanência de três dias cada. Por último, houve a troca para a concentração de 6%, 

mantendo-se esta concentração até a totalização de 21 dias de consumo (Figura 11).  

 

Figura 11. Protocolo de consumo e retirada de álcool. 

 

Fonte: Adaptação de ALBINO, 2019 

 

Após a conclusão dos protocolos referente a cada grupo, todos os animais foram 

submetidos à perfusão transcardíaca para remoção do encéfalo e posterior análise 

imunoistoquímica.  

 

3.3 Processamento Tecidual para Análise Imunoistoquímica 

 

3.3.1 Perfusão transcardíaca, fixação e pós-fixação 

 

Para realização da perfusão transcardíaca, os animais foram anestesiados por meio da 

administração de Quetamina e Xilazina (80 mg/Kg/mL e 10 mg/Kg/mL, respectivamente, por 

via intraperitoneal). Com auxílio de material cirúrgico, foi feito um corte na cavidade torácica 

de cada animal para exposição do coração. Durante o procedimento, os animais foram 

posicionados em decúbito dorsal sobre uma tela de arame mantida na horizontal dentro de 

uma capela de exaustão com ponto de água corrente. A mistura fixadora (400 mL de solução 

NaCl 0,9% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 ; seguido de 700 mL de paraformaldeído 4% em 

tampão fosfato 0,1M, pH 7,4) foi introduzida por meio de inserção de agulha (17mm x 1,5mm) 

acoplada a bomba peristáltica (Cole-Parmer) no ventrículo esquerdo. Imediatamente após a 
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inserção da agulha, o átrio direito foi seccionado para que o sangue fosse escoado do corpo do 

animal. 

Posteriormente a perfusão transcardíaca, os encéfalos foram retirados da calota 

craniana com auxílio de material cirúrgico e mantidos por 4h em solução contendo 

paraformaldeído 4% acrescido de sacarose a 30% (pós-fixação). Após o processo de pós- 

fixação, os encéfalos foram armazenados em solução de sacarose a 30% em tampão fosfato 

0,1M, pH 7,4 até serem submetidos a microtomia. A solução de sacarose foi trocada 

diariamente de modo a evita-se o desenvolvimento de fungos.  

 

3.3.2 Microtomia 

 

Os encéfalos foram congelados em gelo seco e seccionados em micrótomo rotativo. 

Cortes coronais foram feitos com uma espessura de 30 µm e distribuídos serialmente e 

sequencialmente em seis compartimentos, de modo que os cortes em cada poço tiveram uma 

distância de 180 µm. As secções foram armazenadas em solução anticongelante e 

acondicionadas em um freezer com temperatura de -20 °C até a realização do processo 

imunoistoquímico. 

 

3.3.3 Imunoistoquímica para 5-HT 

 

A marcação com o anticorpo anti-5-HT permite a visualização de corpos celulares e 

fibras nervosas que contenham moléculas de 5-HT. 

Para prevenção da formação de artefatos na lâmina, os cortes foram retirados da 

solução anticongelante e submetidos a um tratamento prévio para inativação de peroxidases 

endógenas. A princípio, os cortes foram lavados em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 (TF) por 20 

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

recipientes posicionados em agitador orbital. Seguidamente, os cortes foram incubados com 

solução de peróxido de hidrogênio 0,03% em TF por 20 minutos. Posteriormente a incubação, 

ainda foram realizadas mais 4 lavagens em TF com uma duração de 5 minutos cada.  

Em seguida, os cortes foram incubados em solução contendo o anticorpo primário 

anti-5-HT obtido em coelho (1:5000) diluído em TF contendo Triton X-100 0,4% (TFX) e 

soro normal de cabra (1:50) durante 18h. Para homogeneização foi utilizado um rotor com 

rotação lenta e eixo de inclinação de 30°. Na sequência os cortes foram lavados por quatro 
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vezes com a mesma solução tampão das lavagens anteriores (duração de 5 minutos cada). Em 

seguida, foram incubados com solução contendo anticorpo secundário (Jackson 

Immunoresearch, West Groove, PA, USA) anti-coelho, obtido em cabra (1:1000) em TFX por 

2h. Logo depois, foi feita mais uma lavagem com o mesmo protocolo das anteriores, seguida 

da incubação das secções com complexo avidina-biotina-peroxidase em TFX com NaCl por 

2h. A posteriori, realizou-se outra lavagem com TFX por quatro vezes, 5 minutos cada. 

Logo depois, os cortes foram imersos em meio líquido contendo TF, peróxido de 

hidrogénio 0,003% tendo como cromógeno a diaminobenzina (DAB) (Sigma; St Louis, MO, 

USA) por um período de 10 minutos. Tal processo teve como objetivo a revelação e posterior 

visualização da reação imunoistoquímica. Ao final da técnica de revelação, os cortes foram 

lavados por uma última vez (TF por quatro vezes, 5 minutos cada).  

Por fim, depois da secagem em temperatura ambiente e intensificação da reação de 

imunoistoquímica em solução de tetróxido de ósmio a 0,05% seguida de desidratação e 

diafinização em bateria de álcoois, as secções foram montadas em lâminas de vidro 

gelatinizadas. As lamínulas foram coladas sobre as lâminas com o auxílio do meio de 

montagem VER-MOUNT. 

 

3.4 Análise das Lâminas de Imunoistoquímica para 5-HT 

 

Com auxílio dos diagramas do Atlas Estereotáxico de Encéfalo de Rato (PAXINOS; 

WATSON, 2009), foram selecionados cortes nas lâminas contendo a divisão lateral do núcleo 

dorsal da rafe (DRL, bregma -7.20mm a -8.04mm) e a divisão ventral do núcleo dorsal da rafe 

(DRV, -7.20mm a -8.40mm) para análise. Para mensuração das áreas do DRL e DRV nestes 

cortes com maior exatidão, foram realizados os seguintes passos:  

1. Nos diagramas do atlas Paxinos que continham as áreas de interesse, foram 

mensuradas a largura e altura do mesencéfalo, bem como, a largura e altura das 

porções do DRL ou DRV (mm). 

 

2. Foram mensurados a largura e altura (mm) do mesencéfalo nos cortes selecionados das 

lâminas. 
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3. Para determinar a possível largura e altura do DRL ou DRV nos cortes, foram feitos 

cálculos de proporcionalidade com as medidas obtidas nos passos anteriores. 

 

4. As lâminas foram colocadas em microscópio óptico (CARL ZEISS, Série-NR.: 

3534008452) acoplado a câmera digital (MBF-Bioscience) e visualizadas com auxílio 

do software Neurolucida® no computador. As áreas foram delimitadas com 

ferramentas de contorno do software em aumento de 2,5x e 10x respetivamente, e uso 

de grade (50 μm). A delimitação teve como referência o formato da porção de 

interesse no Atlas Paxinos, além das medidas obtidas pelo cálculo de 

proporcionalidade.  

 

5. Contagem de células imunomarcadas para 5-HT na área delimitada utilizando aumento 

de 20x. Para tal, foi considerado como célula imunomarcada corpos celulares bem 

preenchidos com presença de borda celular. Nessa etapa, fez-se uso do software 

Neurolucida® e do ajuste de foco fino do microscópio.  

 

6. Com a área das partes de interesse e o número total de células contadas, foi realizado o 

cálculo da densidade celular: Densidade celular = n° células/ área (mm2); 

 

7. Para o cálculo da densidade celular da DRL, o número de células, bem como, as áreas 

da porção esquerda e direita foram somadas.   

 

A figura 12 exibe um exemplo de diagrama utilizado como referência para delimitação 

das áreas de interesse (DRL e DRV).  
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Figura 12. Representação esquemática das regiões lateral (DRL) e ventral (DRV) do núcleo dorsal da rafe 

utilizadas para análise da densidade celular e número de células imunomarcadas para a 5-HT. 

 
Fonte: Adaptado de PAXINOS e WATSON, 2009. 

 

3.4.1 Definição das porções e intervalos de bregma para análise da densidade celular 

 

Com o objetivo de otimizar a representatividade das áreas (DRL e DRV) de interesse 

dentro da amostra para cada grupo experimental, foi definido intervalos de bregma 

representando uma porção rostral, uma média e uma caudal. Tal divisão levou em 

consideração os níveis de bregma em que as áreas de interesse ocorrem, sendo eles: 

 

 DRL: -7.20mm a -8.04mm; 

 DRV: -7.20mm a -8.40mm; 

 DRL+DRV: -7.20mm a -8.04mm. 
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De modo a manter-se uma padronização entre os níveis de bregma ocorrentes em cada 

grupo, bem como, atender as semelhanças entre a morfologia das áreas de interesse no atlas, 

considerando os intervalos de bregma para cada porção, foram selecionadas as seguintes 

divisões para análise de dados do número de células e da densidade celular. 

 

 

                                   Rostral (bregma -7,20mm a -7,32mm); 

 DRL nas porções       Média (bregma -7,56mm a -7,68mm); 

                                   Caudal (bregma -7,80mm a -8,04mm); 

 

 

                                    Rostral (bregma -7,56mm a -7,68mm); 

 DRV nas porções        Média (bregma -7,80 a -8,04); 

                                    Caudal (bregma -8,16 a -8,28). 

 

 DRL englobando todas as porções (bregma -7.20mm a -8.04mm); 

 

 DRV englobando todas as porções (bregma -7,56mm a -8,28mm).  

 

3.5 Elaboração de figuras 

Para elaboração das figuras foram utilizados os programas Photoshop (adobe 

photoshop c56 entended) e Photoscape. No Photoscape as imagens foram recortadas e 

ampliadas por meio de zoom, além disso, as imagens foram editadas no que diz respeito a 

brilho e cor. As alterações incluíram contraste, aprofundamento, grau de saturação e brilho. O 

Photoshop foi utilizado para delimitação das áreas de interesse (DRL e DRV), bem como para 

elaboração das pranchas. 
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3.6 Análise estatística  

 

Para o delineamento estatístico foi realizado o teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov. Tendo o conjunto de dados uma distribuição normal, os mesmos foram submetidos 

ao teste de análise de variância (ANOVA unifatorial) seguido do teste de Tukey quando 

necessário. Objetivou-se comparar a distribuição do número e densidade de células entre os 

tratamentos. Para tal foi utilizado o software SPSS (IBM SPSS Statistics 20). Valores de 

p≤0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Todos os dados foram 

apresentados como média ± erro padrão da média.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Densidade de células marcadas para a 5-HT na DRL e DRV 

 

O consumo contínuo de álcool, bem como sua retirada a curto e longo prazo, não 

alteraram a densidade de células marcadas para a 5-HT nas subdivisões rostral (Bregma -

7,20mm a -7,32mm) [F(3,15) = 1,199; p= 0,352), média (Bregma -7,56mm a -7,68mm) 

[F(3,19) = 0,464; p= 0,712] e caudal (Bregma -7,80mm a -8,04mm) [F(3,16) = 2,429; p= 

0,112] da DRL (Figura 13). 

 

      Figura 13. Densidade de células imunomarcadas para a serotonina nas porções rostral (-720 a -7,32), 

média        (-7,56 a -7,68) e caudal  (-7,80 a -8,04) da DRL. Cada barra representa a média ± EPM 

(*p≤0,05 em relação ao controle). (Grupo controle n=5; grupo consumo contínuo n= 6; grupo retirada 

curta n= 5; grupo retirada longa n= 6). 

 

 

 

 No entanto, quando considerado todo o intervalo (Bregma -7,20mm a -8,04mm), 

observamos um aumento significativo na densidade de células marcadas para 5-HT no grupo 

retirada longa duração em comparação ao controle [F(3,21) = 3,838; p= 0,028) (Figura 14).  

Com relação à DRV, observamos um aumento significativo na densidade de células 

marcadas para a 5-HT na porção média em todos os grupos testes quando comparados ao 

controle [F(3,17) = 4,411; consumo contínuo p= 0,025; retirada curta p= 0,031; retirada longa 

p= 0,048]. Também foi observado um aumento da densidade de células marcadas para 5-HT 
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no grupo retirada curta duração na porção caudal, quando comparado com o grupo controle 

[F(3,18) = 3,323; p= 0,052] (Figura 15).  

 

Figura 14. Densidade de células imunomarcadas para a 5-HT na DRL considerando todas as porções  

(Bregma -7,20 a -8,04) Cada barra  representa a média ± EPM. *p≤0,05 em relação ao controle. 

Grupo controle n=5; grupo consumo contínuo n= 6; grupo retirada curta n= 5; grupo retirada longa 

n=6. 

 

 

 

Figura 15. Densidade de células imunomarcadas para a 5-HT nas porções rostral (-7,56 a -7,68), 

média        (-7,80 a -8,04) e caudal  (-8,16 a -8,28) da DRV. Cada barra  representa a média ± 

EPM. *p≤0,05 em relação ao controle.  Grupo controle n=5; grupo consumo contínuo n= 6; grupo 

retirada curta n= 5; grupo retirada longa n= 6.  

 

 

* 

* * * * 
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A figura 16 mostra fotomicrografias de campo aberto de secções coronais do encéfalo 

de ratas imunomarcadas para 5-HT na posição rostrocaudal do bregma -7,80mm. Tais cortes 

apresentam uma visão geral do tecido onde podem ser observadas as regiões lateral (DRL) e 

ventral (DRV) do núcleo dorsal da rafe (aumento de 20x). Na imagem é evidenciada a 

distribuição das células marcadas para 5-HT nos grupos controle, consumo continuo, retirada 

curta e retirada longa duração.  

 

Figura 16. Fotomicrografias de campo aberto de secções coronais encefálicas do DRN de ratas, na posição 

rostrocaudal do bregma -7,80mm. A) Grupo controle; B) Grupo consumo contínuo; C) Grupo retirada curta; 

D) Grupo retirada longa. As capturas das imagens foram realizadas em aumento de 20x. Barra de escala, 100 

µm. Aqueduto (Aq), porção lateral do núcleo dorsal da rafe (DRL), porção ventral do núcleo dorsal da rafe 

(DRV) e porção dorsal do núcleo dorsal da rafe (DRV). 

 

 
        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É possível observar ainda um aumento na densidade celular em todos os grupos testes 

em relação ao controle quando todas as porções da DRV são consideradas em conjunto 
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(Bregma -7,56mm a -8,28mm) [F(3,21) = 8,300; consumo contínuo p= 0,016; retirada curta 

p= 0,001; retirada longa p= 0,003] (Figura 17). 

 

Figura 17. Densidade de células imunomarcadas para a 5-HT na DRV considerando todas as porções 

(Bregma -7,56 a -8,28). Cada barra  representa a média ± EPM. *p≤0,05 em relação ao controle. 

Grupo controle n=5; grupo consumo contínuo n= 6; grupo retirada curta n= 5; grupo retirada longa 

n=6. 

 

 

 

Nota-se na figura 16 uma diferença na densidade celular serotoninérgica entre os 

grupos consumo contínuo, retirada curta e retirada longa, quando comparados com o grupo 

controle. Principalmente se tratando da DRV que, na porção média, assim como, quando 

foram consideradas todas as porções juntas, demonstrou aumento significativo na densidade 

celular em todos os grupos testes (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
* * 
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Figura 18. Fotomicrografias de campo aberto de secções coronais encefálicas da DRV de ratas, na posição 

rostrocaudal do bregma -7,80mm. A) Grupo controle; B) Grupo consumo contínuo; C) Grupo retirada curta; 

D) Grupo retirada longa. As setas pretas evidenciam o corpo celular do neurônio imunomarcado (Cc). As 

capturas das imagens foram realizadas em aumento de 20x. Barra de escala, 100 µm. 

 

 
         Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2 Número de células marcadas para a 5-HT na DRL e DRV 

 

Não houve aumento significativo no número de células imunorreativas para a 5-HT 

em nenhuma das subdivisões estabelecidas para a DRL [rostral: F(3,15)= 1,270, p= 0,329; 

média: F(3,19) = 0,946, p= 0,442; e caudal: F(3,16) = 1,149, p= 0,366], considerando todos os 

tratamentos (Figura 19). Além disso, não foi observado aumento significativo no número de 

células quando todas as porções foram analisadas em conjunto (Bregma -7,20 a -8,04) (Figura 

20). 

 

 Figura 19. Número de células imunomarcadas para a 5-HT nas porções rostral (-7,20 a -7,32),  média 

(-7,56 a -7,68) e caudal  (-7,80 a -8,04) da DRL. Cada barra representa a média ± EPM. Grupo 

controle n=5; grupo consumo contínuo n= 6; grupo retirada curta n= 5; grupo retirada longa n= 6). 
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Figura 20. Número de células imunomarcadas para a 5-HT na DRL considerando todas as porções 

(Bregma -7,20 a -8,04). Cada barra representa a média ± EPM. Grupo controle n=5; grupo consumo 

contínuo n= 6; grupo retirada curta n= 5; grupo retirada longa n= 6. 

 

 

 

Não foi constatado também nenhuma alteração significativa no número de células 

marcadas para a 5-HT na DRV após consumo contínuo, retirada curta ou retirada longa em 

relação ao controle, considerando as subdivisões rostral [F(3,19) = 1,615; p= 0,225], média 

[F(3,17) = 2,317; p= 0,120] e caudal [F(3,18) = 0,667; p= 0,585], assim foi observado 

também quando todo o intervalo foi considerado [F(3,21) = 1,210; p= 0,335] (Figuras 21 e 

22). As tabelas 1 e 2 representam a quantificação do número de células por média 

considerando todas as porções da DRL e DRV.  

 

Tabela 1. Número de células imunomarcadas para a 5-HT na DRL considerando todas as porções (Bregma -7,20 

a -8,04). EPM= erro padrão da média. 

 

Tratamentos Controle Consumo contínuo Retirada curta Retirada longa 

Média  

(± EPM) 

49,072  

(± 6,193) 

64,222  

(± 5,797) 

56,878  

(± 15,767) 

72,849  

(± 8,288) 

 

 
Tabela 2. Número de células imunomarcadas para a 5-HT na DRV considerando todas as porções (Bregma -7,56 

a -8,28). 

 

Tratamentos Controle Consumo contínuo Retirada curta Retirada longa 

Média  

(± EPM) 

107,301 

 (± 11,690) 

123,157 

 (± 5,498) 

108,772 

 (± 6,037) 

0,229  

(± 0,018) 
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Figura 21. Número de células imunomarcadas para a 5-HT nas porções rostral (-7,20 a -7,32), média      

(-7,56 a -7,68) e caudal  (-7,80 a -8,04) da DRV. Cada barra representa a média ± EPM. Grupo controle 

n=5; grupo consumo contínuo n= 6; grupo retirada curta n= 5; grupo retirada longa n= 6. 

 

 

 

Figura 22. Número de células imunomarcadas para a 5-HT na DRV considerando todas as porções 

(Bregma -7,56 a -8,28). Cada barra representa a média ± EPM. Grupo controle n=5; grupo consumo 

contínuo n= 6; grupo retirada curta n= 5; grupo retirada longa n= 6. 
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Na imagem 23 é possível observar no grupo consumo contínuo e retirada curto prazo 

um leve aumento no volume celular dos neurônios serotoninérgicos localizados na DRL, além 

de evidentes projeções que se direcionam para a PAG.  

 

Figura 23. Fotomicrografias de campo claro de secções coronais encefálicas da DRL de ratas, na posição 

rostrocaudal do bregma -7,80mm, aproximadamente. A) Grupo controle; B) Grupo consumo contínuo; C) 

Grupo retirada curta; D) Grupo retirada longa. As setas pretas evidenciam o corpo celular do neurônio 

imunomarcado (Cc). As capturas das imagens foram realizadas em aumento de 20x. Barra de escala, 100 µm. 

 

 
           Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 Análise estatística das áreas correspondentes a DRL e DRV 

 

As tabelas 3, 4, 5 e 6 evidenciam a quantificação das áreas correspondentes a DRL e 

DRV em cada grupo experimental.  

 

Tabela 3. Áreas  (mm2) correspondentes a DRL nas porções rostral (-7,20 a -7,32), média (-7,56 a -7,68) e caudal 

(-7,80 a -8,04). EPM= erro padrão da média.  

 

  Porções  

     

Tratamentos Rostral  Média  Caudal 

 Média (± EPM)  Média (± EPM)  Média (± EPM) 

      

Controle 0,171 (± 0,019)  0,242 (± 0,014)  0,261 (± 0,007) 

Consumo contínuo 0,177 (± 0,016)  0,204 (± 0,016)  0,276 (± 0,018) 

Retirada curta 0,166 (± 0,004)  0,202 (± 0,005)  0,296 (± 0,004) 

Retirada longa 0,172 (± 0,005)  0,237 (± 0,023)  0,261 (± 0,024) 

 

 
Tabela 4. Áreas  (mm2) correspondentes a DRL considerando todas as porções (-7,20 a -8,04). EPM= erro padrão 

da média. 

 

Tratamentos Controle Consumo contínuo Retirada curta Retirada longa 

Média (± EPM) 0,217 (± 0,012) 0,226 (± 0,012) 0,217 (± 0,014) 0,229 (± 0,018) 

 

 
Tabela 5. Áreas  (mm2) correspondentes a DRV nas porções rostral (-7,56 a -7,68), média (-7,80 a -8,04) e 

caudal (-8,16 a -8,28). EPM= erro padrão da média.  

 

  Porções  

     

Tratamentos Rostral  Média  Caudal 

 Média (± EPM)  Média (± EPM)  Média (± EPM) 

      

Controle 0,221 (± 0,012)  0,192 (± 0,006)  0,122 (± 0,003) 

Consumo contínuo 0,199 (± 0,008)  0,171 (± 0,012)  0,123 (± 0,004) 

Retirada curta 0,156 (± 0,005)  0,144 (± 0,008)  0,109 (± 0,005) 

Retirada longa 0,161 (± 0,008)  0,175 (± 0,007)  0,116 (± 0,004) 

 

 
Tabela 6. Áreas  (mm2) correspondentes a DRV considerando todas as porções (-7,56 a -8,28). EPM= erro padrão 

da média. 

 

Tratamentos Controle Consumo contínuo Retirada curta Retirada longa 

Média (± EPM) 0,189 (± 0,014) 0,168 (± 0,007) 0,136 (± 0,004) 0,148 (± 0,004) 
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5. DISCUSSÃO 

 

O aumento na densidade celular observado nos resultados não foi acompanhado de um 

aumento significativo estatisticamente no número de células, dessa forma, visto que o cálculo 

da densidade celular é realizado por meio da divisão do número de células pela área, é 

provável que tenha ocorrido uma diminuição de área nas regiões de estudo. É possível ainda 

que essa diminuição tenha ocorrido de forma mais específica na DRV, visto que em tal região 

o aumento da densidade celular foi observado nas subdivisões caudal e média. Além disso, o 

aumento de densidade observado na DRV corrobora com a perca de área encefálica observada 

nas tabelas 5 e 6. Essa perda de tecido encefálico induzida pela ingestão de álcool tem sido 

observada, em outros estudos, em áreas como, córtex entorrinal, piriforme, insular, orbital e 

perirrinal; hipocampo e cerebelo (CORSO et al., 1998; KORBO, 1999; CREWS et al., 2000, 

2004). Crews e seus colaboradores (2004) demonstraram que os danos ocorrem tanto durante 

o consumo como no período de retirada. Em concordância com esse estudo, Harper e seus 

colaboradores (1990) observaram em um estudo clinico pós-morte uma atrofia cerebral em 

mulheres dependentes de álcool. Estudos clínicos têm demonstrado que os danos 

neurodegenerativos provocados pelo álcool podem ser revertidos após períodos prolongados 

de abstinência (PFEFFERBAUM et al., 1998). Esses danos encefálicos geralmente são 

causados por estresse oxidativo e processos inflamatórios induzidos pelo álcool (CREWS et 

al., 2006; COLLINS; NEAFSEY, 2012; QUIN; CREWS, 2014). 

A provável diminuição de área encefálica proposta por nosso estudo pode estar 

relacionada à perda de substância branca por meio de diminuição de conexões sinápticas ou 

células da glia, uma vez que não foi observado diminuição de células serotoninérgicas nas 

áreas de estudo (DRL e DRV). Em conformidade, Harding e seus colaboradores (1997) 

observaram uma diminuição significativa no hipocampo de pacientes alcoólatras, 

exclusivamente na substância branca, não sendo constatada nenhuma perda de neurônio. 

Além disso, alguns trabalhos têm associado à exposição ao álcool a uma diminuição de 

células da glia no hipocampo e cerebelo (TAVARES; PAULA-BARBOSA, 1982; KORBO, 

1999). No entanto, mais estudos são necessários para confirmar esta hipótese em modelos 

animais. 

Apesar de não ter sido observado nenhum aumento significativo no número de células, 

percebeu-se uma tendência para tal aumento com base nas observações das fotomicrografias. 

Essa tendência pode ser observada também na tabela 1, o que sugeri a parti da observação da 
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análise estatística das áreas e o número de células, que o aumento na densidade observada no 

grupo retirada longo prazo da DRL quando foi considerada todas as porções, provavelmente 

esteja relacionado com aumento no número de células e não com uma provável perca de área. 

Essa tendência parece ser acompanhada de um aumento no volume celular, o que pode ser 

observado em alguns corpos celulares da DRL nos grupos consumo contínuo e retirada à 

curto prazo (Figura 23). Esse aumento no volume celular pode ser atribuído a um efeito 

compensatório relacionado à síntese de 5-HT, semelhantemente ao que ocorre em outros 

processos fisiológicos (RANCE; USWANDI; MCMULLEN, 1993). Estudos adicionais 

devem ser realizados para avaliar a relação entre o volume de células serotoninérgicas e o 

consumo e a retirada do álcool. 

No presente estudo o aumento na densidade de células imunomarcadas para a 5-HT 

não seguiu uma uniformidade no que diz respeito a sua ocorrência na DRL e DRV. Na DRL o 

aumento foi observado apenas no grupo retirada longa duração, quando foi considerado todo 

intervalo. Em tal área não houve diferença significativa quando foram consideradas as 

subdivisões (rostral, média e caudal). Já na DRV, o aumento na densidade envolveu todos os 

grupos testes (consumo contínuo, retirada curta e retirada longa) em relação ao controle, de 

forma específica considerando as subdivisões. Na porção média o aumento foi observado nos 

grupos consumo contínuo, retirada curta e retirada longa, enquanto na porção caudal foi 

constatado um aumento na densidade no grupo retirada curta em relação ao controle. Esses 

achados sugerem que os efeitos do álcool sobre células imunomarcadas para a 5-HT na DRV 

nos diferentes estágios de consumo ocorrem em grupos celulares serotoninérgicos específicos 

dispostos no plano rostrocaudal. Tal afirmativa se fundamenta no fato de que subpopulações 

de neurônios serotoninérgicos topograficamente organizados na DRN coexpressam diferentes 

neurotransmissores e neuropeptídios. Essa especificidade faz com que essas subpopulações 

apresentem propriedades funcionais únicas (ABRAMS et al., 2004).  

Apesar do papel dos receptores 5-HT3 na mediação das propriedades reforçadoras do 

álcool ser bem documentada na ingestão aguda (MARCINKIEWCZ, 2015), o aumento na 

densidade serotoninérgica observado no presente estudo no grupo consumo contínuo da 

porção média da DRV, pode estar relacionado a uma mediação do reforço positivo por meio 

da ativação de tais receptores em neurônios dopaminérgicos da VTA ou Nac (YOSHIMOTO 

et al., 1996). Yoshimoto e seus colaboradores (1996) observaram que um aumento nos níveis 

extracelulares de 5-HT no Nac de ratos tratados com álcool promove a liberação de DA em tal 

área. Essa observação foi realizada a partir do uso de inibidores da recaptação de 5-HT, bem 
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como, por meio do uso de agonistas e antagonistas de receptores 5-HT3. O uso de um agonista 

de receptores 5-HT3 aumentou os níveis de DA no Nac, enquanto o uso de um antagonista 

promoveu o efeito contrário. O aumento nos níveis de DA no Nac provocados pelos agonistas 

de 5-HT3 foi significativamente maior em ratos tratados com álcool (YOSHIMOTO et al., 

1996). Carboni e seus colaboradores (1989) também obtiveram o mesmo resultado ao testar 

em ratos os efeitos de um antagonista de 5-HT3 na liberação de dopamina induzida pelo álcool. 

Esse envolvimento da via serotoninérgica no aumento de DA em áreas do sistema 

mesolímbico em indivíduos tratados com álcool de forma crônica, é reforçado por meio de 

estudos que demonstram uma diminuição nos níveis de 5-HIAA e DA na VTA após a retirada 

do álcool em camundongos cronicamente tratados (BAILEY et al., 2000). Ainda pode ser 

citado o estudo de Wiss e seus colaboradores (1996) que constataram uma elevação nos níveis 

de 5-HT no Nac de animais dependentes de álcool no momento pré-retirada, em comparação 

com animais que não ingeriam álcool.  

É sabido que o consumo crônico de álcool pode promover alterações funcionais em 

receptores GABAérgicos em áreas como amígdala, córtex cerebral, hipocampo e Nac 

(DEVAUD et al., 1995; MATEWS et al., 1998; PARADEAS; GROBIN; MORROW, 2001). 

Considerando a ocorrência de interneurônios GABAérgicos na DRN e a ampla distribuição do 

álcool no SNC durante o consumo contínuo, as mesmas mudanças neuroadaptativas descritas 

acima podem promover uma desinibição da via serotoninérgica em áreas de síntese, de modo 

a estimular a liberação de DA em áreas mesolímbicas envolvidas com os efeitos de  reforço 

positivo do álcool (COMMONS; VALENTINO, 2002; COMMONS et al., 2005; LOWERY-

GIONTA et al., 2014). Sob o mesmo ponto de vista, alguns estudos pré-clínicos 

demonstraram que a destruição seletiva de neurônios serotoninérgicos na DRN pode 

promover um aumento no consumo de álcool (HO et al., 1974; ELLISON; DANIEL; 

ZORASTER, 1979). Tais dados reforçam a participação de neurônios serotoninérgicos da 

DRN nos quadros de dependência ao álcool. 

No que diz respeito aos níveis de 5-HT e seu metabólito (5-HIAA) na retirada de 

álcool após consumo contínuo, os estudos com humanos, de um modo geral mostram uma 

diminuição de 5-HT e 5-HIAA no plasma e líquido cefalorraquidiano (BELLENGER et al., 

1979; BANKI, 1981; PATKAR et al., 2003). No trabalho de Banki (1981), essa diminuição é 

observada apenas em pacientes com mais de cinco dias de abstinência. Antes desse período, 

ao invés de ser constatada uma diminuição, observou-se um aumento nos níveis de 5-HIAA 

no líquido cefalorraquidiano. Estudos com animais, de forma mais específica, tem 
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demonstrado diminuição nos níveis de 5-HT e 5-HIAA nas primeiras seis horas de retirada no 

corpo estriado e hipocampo (UZBAY et al., 1998). Em contraste, Uzbay e seus colaboradores 

(1998) também observaram um aumento de 5-HIAA após duas horas de abstinência no córtex 

cerebral. Em consonância, Vasconcelos e seus colaboradores (2004) detectaram um aumento 

nos níveis de 5-HT e 5-HIAA no corpo estriado num protocolo de 30 minutos após retirada de 

álcool.  

O aumento na densidade de células imunomarcadas para a 5-HT observado neste 

estudo, especificamente no grupo retirada curto prazo na DRV, nas porções média e caudal, 

assim como, quando considerando todos os intervalos, corrobora com os achados que 

evidenciam um aumento nos níveis de 5-HT e 5-HIAA em um período curto de abstinência 

(UZBEY et al., 1998; VASCONCELOS et al., 2004). Consistentemente, Lowery-Gionta e 

seus colaboradores (2014) observaram um aumento na excitabilidade em neurônios 

serotoninérgicos do DRN na retirada curto e longo prazo após consumo crônico de álcool. Tal 

aumento na atividade serotoninérgica em ambos os estágios de abstinência foi relacionado ao 

comportamento do tipo ansioso observado nos testes comportamentais realizados no mesmo 

estudo.   

O estado de ansiedade observado durante a abstinência tem sido atribuído às alterações 

nos sistemas de estresse encefálico, principalmente em nível de regulação extra-hipotalâmica 

por meio de sinalizações mediadas pelo fator liberador de corticotropina (CRF) (BEKER, 

2011). O efeito do CRF nos neurônios serotoninérgicos da DRN se dá mediante a ação em 

receptores CRF1 e CRF2. Níveis elevados de CRF subsequentes a condições de estresse, como 

a abstinência ao álcool, ativam receptores CRF2 em neurônios serotoninérgicos da DRN, 

promovendo aumento de 5-HT em áreas do prosencéfalo (WASELUS et al., 2011). Estudos 

em ratos, assim como em pacientes dependentes de álcool em abstinência, tem demonstrado 

níveis elevados de epinefrina e norepinefrina, o que indica uma atividade aumentada do eixo 

HPA nesse período de retirada (EHRENREICH et al., 1997; RASMUSSEN et al., 2006; 

PATKAR et al., 2003, 2004). Vale ressaltar que a administração de agonistas dos receptores 

5-HT1A pode reverter o efeito promotor de ansiedade decorrente da hiperatividade da 

neurotransmissão serotoninérgica na DRN (OVERSTREER et al., 2006). 

Estudos têm evidenciado mudanças neuroadaptativas durante o consumo contínuo de 

álcool que contribuem para um aumento da neurotransmissão excitatória glutamatérgica, essas 

alterações podem promover um aumento na liberação de glutamato ou 5-HT de forma 

espontânea e sem envolvimento de redes de transmissão. A relação entre a neurotransmissão 
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glutamatérgica e a via serotoninérgica se dá por intermédio da coexpressão de receptores 

NMDA em neurônios serotoninérgicos (LOWERY-GIONTA et al., 2014). 

O aumento na neurotransmissão excitatória na DRN induzido pela exposição crônica 

ao álcool, juntamente com alterações na modulação da via do estresse, podem estar 

relacionados ao aumento na densidade de células imunomarcadas para 5-HT nos grupos 

retirada curta e longa observados no presente estudo, bem como, com comportamentos do tipo 

ansiogênico observado em estudos do nosso laboratório com os mesmos animais utilizados 

nessa pesquisa (SANTOS, 2014). 

Santos (2014) avaliou os efeitos da retirada de 72h e de 21 dias após consumo de 

álcool por 21 dias sobre comportamento de ratas Wistar submetidas ao teste do labirinto em 

cruz elevado e do campo aberto. Em tal estudo, foi observado um aumento do comportamento 

do tipo ansioso nos animais dos grupos retirada curta duração e retirada longa duração. No 

teste de labirinto em cruz elevado os animais diminuíram o tempo de exploração nos braços 

abertos do aparato, o que caracteriza um comportamento do tipo ansioso. No teste de campo 

aberto, as ratas do grupo retirada longo prazo diminuíram a exploração da área central do 

campo em relação ao grupo controle, o que sugere um efeito ansiogênico. O resultado dos 

testes comportamentais descritos por Santos (2014) estão de acordo com o aumento na 

densidade de células imunomarcadas para a 5-HT observados nos grupos retirada curta e 

longo prazo observados no presente estudo. Além disso, os resultados dos testes 

comportamentais observados por Santos (2014), bem como o aumento de densidade descrito 

por este trabalho, corroboram com o envolvimento de neurônios serotoninérgicos da DRN 

com estímulos relacionados à ansiedade e o estresse proposto por Deakin e Graeff (1991).  

Diante do exposto é sugerida a hipótese de que o aumento na marcação aqui 

apresentado esteja envolvido com o comportamento do tipo ansiogênico provocado pela 

retirada curto e longo prazo, por meio da liberação de 5-HT em áreas de projeção envolvidas 

com mecanismos de defesa, tais como a PAG, amígdala e hipocampo.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados obtidos permitem as seguintes conclusões: 

 

 O consumo contínuo de álcool seguido de sua retirada a curto e longo prazo, favoreceu 

o aumento da densidade de células imunomarcadas para a 5-HT na DRL e subdivisões 

da DRV;  

 O aumento na densidade de células imunomarcadas na DRV no grupo consumo 

contínuo pode estar relacionado com efeitos de reforço positivo que contribuem para o 

quadro de dependência em indivíduos alcoólatras; 

 O aumento na densidade de células imunomarcadas para a 5-HT, tanto na DRL como 

na DRV poderia ser atribuído a alterações neuroadaptativas nos sistemas 

GABAérgicos, glutamatérgicos e vias do estresse em nível de DRN, após exposição 

contínua ao álcool; 

  Embora o presente estudo tenha contribuído para o entendimento da neurobiologia do 

comportamento do tipo ansioso observado em animais após a retirada de álcool, mais 

investigações envolvendo os receptores aqui citados devem se realizadas, tanto nas 

áreas de síntese de 5-HT como nas áreas de projeções que medeiam o comportamento 

do tipo defensivo em animais.  
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