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RESUMO 
 
O fator de liberação de corticotropina (CRF) tem sido ligado ao consumo e a 
dependência de álcool. Sabe-se que o etanol age no sistema gabaérgico no núcleo 
central da amigdala (CeA) via receptores CRF1e esse efeito e importante para a 
redução no consumo de etanol observada em ratos sujeitos ao modelo de 
vaporização de etanol. O presente estudo usou camundongos Swiss outbred 
sujeitos a um modelo de adição onde eles tem a livre escolha para consumir agua e 
etanol 5 e 10% v/v. O modelo se divide em quatro fases: 1) aquisição, (AQ) com 
duração de 10 semanas e livre escolha entre as três soluções; 2) abstinência, (W) 
com duração de duas semanas e oferta apenas da agua aos animais; 3) 
reexposição, (RE) com duração de duas semanas e novamente livre escolha entre 
as três soluções; 4) adulteração, (AD) com duração de duas semanas e livre escolha 
entre agua e as soluções de etanol adulteradas com quinino. Com base no consumo 
individual os animais são classificados em três grupos: 1) adicto, (A), preferencia 
pelas soluções de etanol e consumo persistente em todas as fases; 2) bebedor 
pesado, (H), preferencia por etanol e redução no consumo de etanol na fase AD 
comparada a fase AQ; 3) bebedores leves, (L) preferencia por agua em todas as 
fases. O grupo controle teve acesso apenas a agua. Foi estudado os níveis de 
transcrito para o receptor de CRF tipo 1 na amigdala de animais com diferentes 
padrões de consumo, bem como o efeito de um antagonista CRF1 (CP-154,526) no 
consumo de etanol desses grupos. Apenas o grupo H teve níveis superiores de 
transcrito quando comparados com o controle. A dose mais alta do antagonista 
reduziu o consumo de etanol nos grupos A e H, comparando com o veiculo. O grupo 
L não respondeu ao tratamento. Os receptores CRF1 parecem estar envolvidos no 
consumo de etanol apenas nos animas com alto consumo,  A e H, e as 
neuroadaptações relativas ao sistema do CRF são diferentes entre animais com 
diferentes padrões e consumo. Para se estudar os efeitos do etanol sobre o 
glutamato em neurônios da CeA foi usada uma abordagem eletrofisiológica in vitro 
em slices de cérebro. Ambos etanol e CRF diminuem a amplitude dos potenciais pós 
sinápticos excitatórios (EPSP) evocados e um antagonista do receptor CRF1 não 
bloqueia esse efeito. Esses dados sugerem que os efeitos do etanol sobre o sistema 
glutamatérgico na CeA não dependem do receptor CRF1. 
 
 
 
Palavras chave: dependência; etanol; CRF; paradigma de livre escolha; glutamato; 

núcleo central da amigdala.  

 
 
 
 
 



	  

	  

ABSTRACT 
 

Corticotropin-releasing factor (CRF) has been linked to ethanol consumption and 
addiction. It is known that ethanol acts on the gabaergic system in central nucleus of 
amygdala (CeA) via CRF1 receptors, and that this action is important to ethanol 
intake reducing effects observed in animals subject to ethanol vapor exposure and 
than administered a CRF1 antagonist. The present study used outbred, Swiss mice 
subjected to a long-term three-bottle free-choice model (5% water and 10% v/v 
ethanol) that consisted of four phases: acquisition (AC, 10 weeks), withdrawal (W, 2 
weeks), reexposure (RE, 2 weeks), and quinine-adulteration (AD, 2 weeks). Based 
on individual ethanol intake, the mice were classified into three groups: “addicted” (A 
group; preference for ethanol and persistent consumption during all phases), “heavy” 
(H group; preference for ethanol and a reduction of ethanol intake in the AD phase 
compared with the AC phase), and “light” (L group; preference for water during all 
phases). The control group had only access to water. We studied CRF1 receptor 
mRNA levels in the amygdala in the mice with different intake profiles and the effect 
of administration of the CRF1 receptor antagonist CP-154,526 on ethanol intake. We 
found higher CRF1 transcript levels only in the H group compared with control mice. 
The highest dose of CP-154,426 reduced ethanol intake in the H and A groups 
compared with vehicle. The L group did not respond to the antagonist. CRF1 
receptors appear to be involved in ethanol consumption only in high-drinking mice, 
and CRF system-related neuroadaptations are different among different ethanol 
intake profiles under these experimental conditions. At last, using an in vitro 
electrophysiological approach in brain slices in brain slices, we investigated the 
effects of ethanol on glutamate in CeA neurons. Both CRF and ethanol decreased 
evoked excitatory postsynaptic potentials. The previous perfusion of a CRF1 
antagonist (R121919) did not block ethanol`s effect. This results indicate that 
ethanol`s effects on glutamate in CeA neurons do not depend on CRF1 receptors.  
 

 

 

Keywords: addiction; ethanol; CRF; free-choice paradigm; glutamate; central 

nucleus of amygdala.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 EPIDEMIOLOGIA DO USO ABUSIVO E DA DEPENDÊNCIA DE DROGAS DE 
ABUSO 

 

O uso de drogas psicoativas (com ação sobre o sistema nervoso central) 

remonta aos ancestrais dos homens. Seja pelo seu uso em rituais religiosos, como 

medicamento ou simplesmente pelo prazer que podem propiciar ao usuário. Durante 

a história, esse uso passou por períodos de aceitação e de total proibição, sendo por 

isso que algumas drogas são aceitas em determinadas culturas e em outras são 

utilizadas somente na clandestinidade (SILVEIRA; MOREIRA, 2006).  

No Brasil e no mundo o uso de drogas psicoativas é muito alto. Nas tabelas 1 

e 2 abaixo podem ser vistos os percentuais de uso e dependência das principais 

drogas de abuso no Brasil detectados no ano de 2005 em 108 cidades brasileiras 

com população superior a 200 mil. A prevalência de uso na vida de qualquer droga, 

exceto tabaco e álcool, foi maior na região Nordeste, onde alcançou 27,6%. A região 

com menos uso na vida foi a Norte com 14,4%. Considerando-se o país como um 

todo, a taxa foi de 22,8% da população. Quanto ao álcool, o menor uso na vida 

ocorreu na Região Norte (53,9%) e o maior na Sudeste (80,4%). Ainda, são 

observados mais dependentes de álcool para o sexo masculino (19,5%) comparado 

com sexo feminino (6,9%) (CARLINI et al., 2007). 

O abuso/uso nocivo de álcool e a sua dependência são problemas que afetam 

mais de 25 milhões de brasileiros e representam um dos maiores problemas de 

saúde pública tanto no Brasil como no resto do mundo (CARLINI et al., 2007). Além 

disso, os problemas decorrentes direta e indiretamente do consumo de álcool, como 

acidentes, violência e perda de produtividade, geram grandes prejuízos econômicos 

(WHO, 2002). 
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Tabela 1- Distribuição dos 7.939 entrevistados, segundo uso na vida, uso no ano e uso 

no mês das drogas mais comuns em 108 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. 

FONTE: CARLINI et al., 2007. 

 

 
Tabela 2- Distribuição dos 7.939 entrevistados, segundo dependência de drogas, em 

108 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. FONTE: CARLINI et al., 2007. 

 

O VI Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre 

Estudantes do Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e Privada de Ensino 

nas 27 Capitais Brasileiras realizado em 2010 mostrou que o início ao uso das 

drogas é bastante precoce. Álcool e tabaco são as drogas de maior prevalência de 

uso na vida, seguidas pelos inalantes. O crack não é uma droga de destaque entre 

estudantes deste nível de escolaridade, sempre lembrando que muitas vezes os 

jovens que apresentam problemas maiores com drogas já se encontram afastados 
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da vida escolar. Alunos de escolas particulares apresentam maior prevalência de 

uso de drogas para os padrões de uso na vida e ano, porém os de escola pública 

apresentam maiores índices de uso pesado, quando comparados aos de escolas 

particulares. Na tabela 3, pode-se ver as prevalências de uso das droga distribuídas 

por escola publica ou privada e por tipo de uso (CARLINI et al., 2010). 

 

 
Tabela 3 - Uso de diferentes drogas psicotrópicas entre 50.890 estudantes de ensino 
fundamental(1)  e médio das redes pública e privada das 27 capitais brasileiras, de acordo com 
os tipos de uso, com análise comparativa entre as duas redes de ensino. FONTE: CARLINI et 
al., 2010. 
Nota: Rede pública engloba as escolas municipais, estaduais e federais. 
(1) A partir do 6º ano. 
(2) Excluindo álcool e tabaco. 
(3) Maconha, cocaína, crack, anfetaminas, solventes, ansiolíticos, anticolinérgicos, analgésicos 
opiáceos, esteroides/anabolizantes, ópio/heroína, LSD, êxtase, 
metanfetamina, ketamina, benflogin®, energético com álcool. 
(4) Maconha, cocaína, crack, anfetaminas, solventes, ansiolíticos, anticolinérgicos. 
(5) Dados ponderados e expressos em porcentagem. 
* indica significância estatística com p ≤ 0,05; Teste de Qui-quadrado. 

 
O álcool é a substância psicoativa de maior uso no Brasil. Vários fatores 

influenciam para isso, principalmente: o fato de ser uma droga lícita, socialmente 

aceita e muitas vezes ter seu uso incentivado pela sociedade no que se pode 

chamar de “ritos de passagem” (por exemplo, a primeira intoxicação do 

adolescente), além de ter fácil acesso, baixo preço e deficiência na fiscalização 

(venda para menores de idade, por exemplo), entre outros. 

O uso nocivo do álcool é um dos principais riscos a saúde mundial. É um fator 

causal em mais de sessenta tipos de doenças e resulta em aproximadamente 2.5 

milhões de mortes por ano. Ou seja, o álcool mata mais que o vírus HIV ou a 
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tuberculose. Assim, 4% das mortes no mundo podem ser atribuídas ao álcool. O uso 

nocivo do álcool é especialmente fatal para jovens sendo o principal fator de risco 

para morte em homens com idade entre quinze e cinquenta e nove anos. (WHO, 

2011) 

 A maioria dos usuários de drogas de abuso, incluindo o álcool, não se torna 

dependente. Muitos fatores como disponibilidade da droga, via de administração, 

genética, e eventos cotidianos contribuem na transição do uso da droga para a 

dependência da droga. Um dos principais desafios atualmente é descobrir os 

mecanismos neurobiológicos que conferem essa vulnerabilidade. Somando-se isso 

à alta prevalência de uso assim como às suas consequências, as quais não se 

limitam somente à saúde pública, mas também aos problemas legais (infrações de 

transito, agressões, furtos), justificam a busca pelo entendimento da neurobiologia 

desse comportamento que pode ser a base do desenvolvimento de novas 

terapêuticas da dependência.  

 
2.0 REVISÃO DA LITERATURA  
 
2.1 NEUROBIOLOGIA DA ADIÇÃO 
 
2.1.1 Fases da Adição  
 

A dependência de drogas é um transtorno crônico com recaídas caracterizado 

pelo uso compulsivo e perda de controle sobre o consumo (APA, 1994). Nesse 

trabalho as palavras “adição” e “dependência” irão se referir a esse transtorno.  

Foi proposto por KOOB e LE MOAL (2001) o modelo de alostase hedônica no 

qual a dependência tem sido estudada através da sua divisão em três estágios que 

fecham um ciclo repetitivo: binge/intoxicação (motivado pelo reforço positivo), 

abstinência/afeto negativo (motivado pelo reforço negativo) e 

preocupação/antecipação (motivado pelos reforços positivos e negativos 

condicionados). Esses estágios normalmente interagem entre si, potencializando-se, 

tornando-se assim mais intensos e levando ao estado patológico conhecido como 

dependência. Essas fases e respectivos substratos neurais estão representados na 

figura 1. 
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2.1.1.1Fase do binge/intoxicação 
O principal componente motivacional dessa fase é o reforço positivo, que 

pode ser definido como qualquer evento que aumenta a probabilidade de uma 

resposta. Esse reforço depende de varias regiões encefálicas, mas a mais clássica e 

enfatizada é a via do feixe prosencefálico medial que conecta a área tegmentar 

ventral ao prosencéfalo basal. De fato hoje se sabe a importância dos padrões de 

disparo dos neurônios dopaminérgicos na regulação de processos como reforço, 

erro na predição de reforço (processo no qual já existe a expectativa do reforço) e 

resposta a eventos aversivos (revisado em SCHULTZ, 2007). Apesar da ênfase 

dada a esse feixe ascendente monoaminérgico (noradrenalina, NA e dopamina, DA) 

outros sistemas não dopaminérgicos tem seu papel na regulação do reforço positivo. 

Todas as drogas de abuso ativam o sistema dopaminérgico mesocorticolimbico 

(revisado em NESTLER, 2005), mas existem fortes evidências de que existe reforço 

independente de dopamina no núcleo accumbens. Já se sabe que essa via não é 

critica para os efeitos reforçadores agudos de todas as drogas de abuso. Como 

exemplo, lesões do sistema mesocorticolimbico bloqueiam os efeitos reforçadores 

da cocaína e da d-anfetamina (MCGREGOR e ROBERTS, 1993), mas lesões do 

núcleo accumbens não bloquearam a autoadministração de heroína ou etanol 

(KOOB e LE MOAL, 2006).  

A amígdala estendida, constituída pelo núcleo central da amígdala (CeA), 

núcleo do leito da estria terminal (BNST) e a zona de transição da porção medial 

(shell) do núcleo accumbens também estão envolvidos no processo do reforço. O 

CeA tem um papel chave nos efeitos reforçadores agudos das drogas de abuso, 

assim, MOLLER et al.  (1997) demonstraram que lesões desse núcleo bloquearam a 

autoadministração oral de etanol e, DYR e KOSTOWSKI (1995) mostraram que a 

injeção de um antagonista dos receptores serotonérgicos 5-HT3 na CeA reduziu a 

autoadministração de etanol em ratos não dependentes.  

Alguns medicamentos interferem nessa fase, a citar:  

• Dissulfiram: aprovado pelo FDA para tratamento do alcoolismo em 1954, é 

um inibidor da acetaldeido dehidrogenase; 

• Naltrexona: aprovado pelo FDA 1994 para tratamento do alcoolismo, é um 

antagonista competitivo dos receptores opioides tendo maior afinidade pelo 

subtipo µ; 
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• Metadona: aprovado pelo FDA em 1972 para tratamento da dependência de 

opióides, é um opióide com alta biodisponibilidade por via oral e com alto 

tempo de meia vida. Usado como terapia de substituição; 

• Buprenorfina: aprovado pelo FDA em 2002 para tratamento da dependência a 

opióides, é agonista parcial dos receptores de opióides µ e κ e dos receptores 

da nociceptina, e também é antagonista dos receptores opióides δ. 

 
2.1.1.2 Fase de abstinência/afeto negativo 
 A amígdala estendida tem papel chave nessa fase cujo principal componente 

motivacional é o reforço negativo, definido como um processo no qual a retirada de 

um estimulo aversivo (estado emocional negativo gerado pela abstinência, por 

exemplo) aumenta a probabilidade de uma resposta. A amígdala estendida parece 

representar o substrato neural comum que integra sistemas de atenção/estresse 

com sistemas de processamento hedônico. Desbalanços nesses sistemas podem 

promover mecanismos reforçadores negativos. A amígdala estendida recebe muitos 

aferentes de estruturas límbicas como a amígdala basolateral e o hipocampo e 

projeta eferentes para a porção medial do pálido ventral e hipotálamo lateral, 

interligando assim estruturas límbicas com o sistema motor extrapiramidal. 

 Os medicamentos atuais que interferem nessa fase são: 

• Os já citados metadona e bruprenorfina para dependência de opioides e para 

tabaco; 

• patchs de nicotina; 

• vareniclina, a qual foi aprovada em 2006, no uso para tabagismo, sendo um 

agonista parcial α4β2 nicotínico. 
 
2.1.1.3 Fase da preocupação/antecipação (craving) 

Os modelos animais de “craving” baseiam-se na recaída ao uso da droga 

após terem aprendido a se auto-administrar e passarem por período de abstinência. 

A recaída ao comportamento de autoadministração pode ser induzida por pequenas 

quantidades da droga (priming), pista ambiental ou estresse. A recaída induzida por 

droga parece envolver o circuito córtex pré-frontal medial – núcleo accumbens – 

pálido ventral, sendo o glutamato o principal neurotransmissor entre córtex e 

accumbens. Entretanto, na recaída induzida por pista ambiental existe também a 
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participação da amígdala basolateral, possivelmente através de suas conexões com 

o córtex pré-frontal. A recaída induzida por estresse parece ser induzida via 

participação de noradrenalina e CRF em regiões da amígdala estendida. O 

hipocampo também participa na recaída induzida por pistas ambientais, e a perda de 

células progenitoras, particularmente no hipocampo e córtex, tem um papel na 

vulnerabilidade à recaída. A normalização da neurogênese ou gliogênese pode 

ajudar a reverter a neuroplasticidade durante a abstinência e assim reduzir a 

vulnerabilidade a recaídas. (revisado em MANDYAM e KOOB, 2012). 

Os medicamentos atuais que interferem nessa fase são: 

• Acamprosato para tratamento do alcoolismo, aprovado em 2004, é um 

agonista NMDA e antagonista dos receptores glutamatergicos 

metabotrópicos. 

• Bupropiona para tratamento de tabagismo, aprovada em 1997, é um inibidor 

da recaptação de dopamina e menos intensamente de noradrenalina. 

 

2.1.2 Modelos Animais Para o Estudo da Dependência 
 
Sabe-se que modelos animais que mimetizem uma síndrome completa são 

muito difíceis, senão impossíveis, de serem alcançados. Nos modelos animais para 

drogas de abuso, dois objetivos principais são almejados. O primeiro deles visa 

estudar as consequências do uso crônico das drogas, incluindo o desenvolvimento 

de tolerância/sensibilização e a dependência física/síndrome de abstinência. Nesses 

modelos, a droga é administrada pelo pesquisador de maneira forçada através da 

dieta, de intubação gástrica, por injeção ou até mesmo por vaporização. O segundo 

objetivo é estudar no animal o comportamento voluntário de procura à droga. Os 

modelos de comportamento de procura à droga tentam demonstrar as propriedades 

reforçadoras das drogas, as quais desempenham um papel central no 

desenvolvimento da dependência (SPANAGEL, 2000; MEISCH, 2001).  
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Figura 1 - Diferentes fases da dependência e seus substratos neurais. Em vermelho destaque 

para as regiões encefálicas envolvidas com a fase de afeto negativo Em Roxo as regiões ligadas a 

intoxicação e em cinza as regiões ligadas ao craving. VGP globo pálido ventral; DGP globo pálido 

dorsal; SNc substancia negra parte compacta; VTA área tegmentar ventral; DA dopamina; NA 

noradrenalina; CRF fator de liberação de corticotropina; CeA núcleo central da amigdala; BNST 

núcleo do leito da estria terminal; Acb accumbens; BLA núcleo basolateral da amigdala; OFC córtex 

orbitofrontal; VS estriado ventral; mPFC córtex pré frontal medial; DS estriado dorsal; GP globo 

pálido. Fonte: KOOB, KENNETH LLOYD e MASON, 2009. 
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Os modelos animais desenvolvidos até o momento para estudar dependência 

de drogas podem ser classificados em três grupos: modelos que estudam as 

propriedades reforçadoras positivas, ou seja, relacionados à fase da intoxicação 

aguda/binge, modelos que estudam as propriedades reforçadoras negativas, ou 

seja, relacionados à fase da abstinência/afeto negativo e modelos que tentam avaliar 

aspectos característicos da adição, como o uso compulsivo (craving), a recaída e a 

perda do controle sobre o uso. (SHIPPENBERG; KOOB, 2002; SPANAGEL, 2000). 

Esses modelos estão resumidos na tabela 4.  

Foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa da prof. Roseli Boerngen-Lacerda 

um modelo de ingestão por livre-escolha, no qual os animais podem escolher entre 

água e soluções de etanol 5 e 10% v/v em suas gaiolas. O modelo é uma adaptação 

do que foi proposto por WOLFFGRAMM e HEYNE (1995) e WOLFFGRAMM e 

colaboradores (2000) no qual expuseram ratos a um paradigma de ingestão oral por 

livre escolha, no qual os animais tinham livre acesso à água e a diferentes soluções 

de etanol com concentrações de 5, 10 e 20% em suas gaiolas individuais. Esta 

múltipla escolha é necessária, pois cada rato tende a preferir certa concentração e 

assim, oferecer uma escolha binária entre água e uma única concentração de álcool, 

poderia levar a resultados errôneos.  Inicialmente, o comportamento de ingestão de 

álcool é exploratório e durante esse período, denominado fase de aquisição, 

observam-se dias de alto consumo intercalados com dias de quase abstinência.  

Nessa fase, os ratos experimentam os efeitos psicotrópicos do álcool e ajustam seu 

comportamento de ingestão.  

Na sequência, cada rato desenvolve seu padrão individual de consumo que 

permanece estável durante vários meses. Esta fase é chamada de fase de consumo 

constante. Após seis meses de acesso contínuo ao álcool, os ratos gradualmente 

modificam seu padrão sendo que alguns apresentam aumento do consumo nos 

meses subsequentes (fase de aumento da demanda). Os animais, então, são 

submetidos a um longo período de abstinência de nove meses. Após esse período, 

eles novamente têm acesso às soluções de álcool. Alguns ratos exibem alto 

consumo e preferência pelo álcool nesse período de reapresentação 

(WOLFFGRAMM, 1990). 
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Estágio Tipo de reforço Modelo \ teste animal 

Intoxicação/binge Positivo 

Preferencia condicionada 

de lugar 

Auto administração da 

droga 

Diminuição nos limiares 

de reforço (estimulação 

elétrica  intracraniana) 

Abstinência Negativo 

Aversão condicionada de 

lugar 

Aumento na auto 

administração na 

dependência 

Aumento nos limiares de 

reforço (estimulação 

elétrica  intracraniana) 

Preocupação/antecipação 
Positivo e negativo 

condicionados 

Recaída induzida pela 

droga 

Recaída induzida por 

estresse 

Recaída induzida por 

contexto  (pista ambiental) 
Tabela 4 - Diferentes tipos de modelos animais usados no estudo da adição. Adaptado 

de KOOB, KENNETH LLOYD e MASON 2009. 

 

Além disso, o comportamento aditivo, definido por uma perda de controle 

sobre a ingestão de álcool, pode ser testado através da continuação do consumo de 

álcool quando da adulteração do sabor com quinino que produz um sabor amargo, 

supostamente aversivo. Esta adulteração das soluções de álcool reduz 

substancialmente o consumo nos animais não-adictos, enquanto que, animais 

adictos reduzem pouco, ou nada, a ingestão de álcool, de modo que seu consumo e 

preferência pelo etanol continuam significativamente maiores do que os dos animais 

controles (WOLFFGRAMM, 1990). 
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Esse modelo utilizado por Wolffgramm (1990) foi então validado para 

camundongos em nosso laboratório (FACHIN-SCHEIT et al., 2006), sendo utilizada 

a droga naltrexona, um antagonista opióide, para a validação preditiva do modelo, 

uma vez que esta droga é considerada como medicamento anti-craving em 

alcoolistas humanos. Os resultados obtidos com a naltrexona mostraram diminuição 

do consumo de etanol nos camundongos com padrão de consumo pesado e leve, 

considerados como não adictos no modelo, enquanto que os camundongos adictos 

continuaram com seu padrão de consumo. Estes dados foram interpretados como a 

naltrexona sendo antagonista das propriedades reforçadoras positivas do álcool, 

porém sem efeito anti-craving neste modelo proposto(FACHIN-SCHEIT et al., 2006). 

O modelo foi replicado varias vezes. A primeira replicação foi feita por Ribeiro 

et al. (2008) onde mostrou-se que os animais com diferentes perfis de consumo não 

apresentam diferentes níveis de sensibilização comportamental ao etanol quando 

desafiados ao final do modelo com uma dose de 2g/Kg ip de etanol. Da mesma 

maneira animais previamente selecionados como sensibilizados e não sensibilizados 

ao efeito estimulante do etanol apresentam igual distribuição entre os grupos de 

consumo. Correia et al.,(2009) analisaram se padrões de ansiedade basais 

influenciavam o consumo e/ou desenvolvimento de padrões de consumo no modelo. 

Porém, não foram encontradas associações entre consumo e níveis de ansiedade. 

Ribeiro et al., (2012) mostraram que apenas em animais caracterizados como 

adictos apareceram alterações nos níveis de transcrito para o receptor GABA (B) em 

regiões encefálicas como córtex pré frontal, hipocampo, estriado e hipotálamo. 

Villas-boas et al., (2012) mostraram que o baclofeno, um agonista do receptor GABA 

B, foi eficaz em reduzir o consumo de etanol apenas em animais caracterizados 

como bebedores leves.  

 
2.1.3 Neuroadaptações a Repetição desse Ciclo (Intoxicação/Afeto 
Negativo/Craving) 
 
 Com a repetição desse ciclo acontece uma mudança que vai do uso impulsivo 

ao uso compulsivo. Impulsividade pode ser definida como a falha em resistir a um 

impulso, tentação, que é potencialmente danoso a si próprio ou aos outros. O 

individuo impulsivo não tem a capacidade de esperar por uma gratificação retardada. 

Prefere gratificações menores e imediatas a gratificações maiores e mais tardias. O 
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individuo é distraído, tem dificuldade de manter a atenção em uma tarefa particular e 

é desinibido porque não consegue controlar o comportamento de forma a se 

comportar como seria esperado segundo as normas sociais. O que difere a 

impulsividade da compulsividade é a motivação que leva ao comportamento. 

Enquanto a compulsão envolve uma tentativa de reduzir a ansiedade (reforço 

negativo) e é ego-distônica, a impulsividade envolve a busca por uma gratificação 

(reforço positivo) e é ego-sintônica, no entanto, em ambas situações a dificuldade é 

a mesma para o indivíduo: não consegue impedir o comportamento repetitivo. 

 

2.1.4 Mudança do Estado Motivacional na Dependência - Processo Contra-
Adaptativo Oponente – Visão Psicológica 
 
 Solomon e Corbit (1974) propuseram um modelo para explicar a dinâmica 

temporal dos  estados emocionais no desenvolvimento da dependência. A teoria do 

processo oponente da motivação adquirida foi sugerida pela existência de três 

fenômenos relacionados encontrados em muitos comportamentos motivados: (a) 

efeitos hedônicos contrastantes; (b) habituação hedônica, tolerância; (c) abstinência 

hedônica, síndrome de abstinência. Efeitos hedônicos contrastantes se referem ao 

fato que as propriedades reforçadoras da apresentação do reforço contrastam com 

as propriedades reforçadoras de sua retirada, ou seja, durante o período após a 

apresentação do reforço existe um estado hedônico ou afetivo qualitativamente 

diferente daquele presente na primeira apresentação do reforço. A habilidade do 

estímulo ou substância em produzir o reforço diminui com a repetição.  A teoria 

assume que o encéfalo se organiza para se opor ou suprimir muitos processos 

emocionais, sejam eles prazerosos ou aversivos, sejam eles reforços positivos ou 

negativos. O primeiro processo, o processo a, leva ao processo b que se opõe e 

suprime o estado afetivo gerado inicialmente pelo processo a. Sendo assim se o 

processo a é agradável, desejável, o processo b é aversivo, não desejado.  

 As magnitudes e qualidades dos processos a e b são somadas resultando no 

estado emocional do individuo para determinado momento. No início do estímulo o 

processo a é mais pronunciado, sendo assim sobressai ao processo b. Como passar 

o tempo o processo b, que demora mais para se iniciar, leva a uma diminuição 

gradual no processo a. Quando já não houver mais estímulo o processo b passa a 

ser mais pronunciado, porque este tem uma duração mais prolongada que o 
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processo a. No entanto com a repetição da apresentação do estimulo o processo b 

se torna cada vez mais pronunciado, como mostrado na figura 2. Sendo assim a 

soma a-b durante a apresentação do estimulo fica diminuída, mas a soma a-b logo 

apos a apresentação do estimulo fica aumentada. Exemplificando um indivíduo que 

faz uso de opioides têm, nas primeiras administrações, mudanças motivacionais, 

euforia, o que seria o processo a. Após o término da ação da droga surge um 

processo oposto, aversivo, o processo b. 

 

 
Figura 2- Comparação de padrões afetivos dinâmicos relativos a um reforçador que foi 
apresentado uma ou repetidas vezes. A repetição fortalece o processo b, o que fortalece o 
surgimento de tolerância e da síndrome de abstinência FONTE: SOLOMON, 1980. 
 

2.1.5 Processo Contra-Adaptativo Oponente – Visão Neurobiológica 
 

 Voltando a teoria proposta por KOOB e LE MOAL (2001) o processo 

oponente é parte da função homeostática normal que tem como objetivo limitar o 

reforço.  Segundo eles no uso crônico de drogas de abuso esse sistema falha em 

voltar ao seu estado homeostático e entra em um estado alostático. Isso se dá via 

dois processos: neuroadaptaçōes dentro de sistemas e neuroadaptaçōes entre 

sistemas. Na figura 3 pode-se ver como a proposta de KOOB e LE MOAL expandiu 

a proposta de Solomon. 

A neuroadaptação dentro do sistema seria a mudança no sistema de reforço 

para acomodar a ativação hedônica excessiva, resultando numa redução de reforço. 
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Como exemplo são observadas alterações em sistemas ligados ao uso agudo da 

droga como a via mesocorticolimbica. Segundo a teoria do estado 

hipodopaminérgico (MELIS et al, 2005) existe uma diminuição na função da 

dopamina com a exposição crônica à droga levando a uma diminuição na motivação 

pela busca de estímulos não ligados à droga e ao aumento da sensibilidade à droga 

abusada. 

Adaptação entre sistemas seria uma mudança na qual outro sistema, o 

sistema do estresse, é ativado pelo excesso de ativação do sistema de reforço. Os 

principais neurotransmissores e neuromoduladores envolvidos são: fator de 

liberação de corticotrofina (CRF), que será detalhado a seguir; noradrenalina; 

dinorfina; orexina; vasopressina; neuropeptídio y e nociceptina. As alterações nesse 

sistema são fundamentais para as manifestações de ansiedade, e de afeto negativo, 

comuns na abstinência (KOOB, 2008). 

 Sendo assim a dependência foi hipotetizada como envolvendo plasticidade de 

longa duração na atividade dos circuitos neurais que medeiam sistemas 

motivacionais. A ativação do “sistema anti-reforço” (combinação do déficit de reforço 

e ativação dos sistemas de estresse) leva a estados negativos como irritabilidade, 

dor emocional, disforia, perda de motivação pela busca de reforços naturais. 

 

 
Figura 3 -Conceptualização das respostas hedônica associadas ao consumo de drogas por 
não dependentes (A) e dependentes (B). Essa mudanças são correlacionadas com mudanças em 
sistemas de neurotransmissores na circuitaria da amigdala estendida. CRF: fator de liberação de 
corticotrofina; NE: noradrenalina; NPY: neuropeptídio Y. FONTE: KOOB e LE MOAL, 2008. 
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2.1.6 Fator de Liberação de Corticotrofina – CRF 
 

O CRF é um peptídeo de 41 aminoácidos com um papel importante na 

coordenação da resposta de estresse do organismo, mediando as respostas 

hormonal, autonômica e comportamental ao estressor. Sua estrutura completa e 

caracterização biológica foi feita por Vale et al., (1981). Ele está presente no 

neocortex, amigdala estendida, septo medial, hipotálamo, tálamo, cerebelo, 

mesencéfalo e núcleos do rombencéfalo. Esse peptídeo é agonista de dois 

receptores acoplados à proteína G: CRF1 e CRF2. O receptor 1 do CRF existe em 

varias isoformas (EX. CRF1a a CRF1h) e o tipo 2 tem três subtipos CRF2a, CRF2b, e 

CRF2c. Outros três ligantes endógenos foram encontrados para esses receptores, a 

urocortina 1 (URC 1), URC 2 e URC 3. CRF e URC 1 tem maior afinidade pelo 

CRF1, e as URC 2 e 3 tem maior afinidade pelo CRF2 (KOOB, 2008). 
 

2.1.6.1 Eixo Hipotálamo-Hipófise (pituitária)-Adrenais (HPA) 
 As glândulas adrenais estão localizadas no polo superior dos rins. Cada 

glândula é composta de duas partes distintas, a medula e o córtex. A medula é a 

porção central que ocupa cerca de 20% da glândula e sua função é a liberação dos 

hormônios adrenalina e noradrenalina em resposta à estimulação simpática. Por sua 

vez o córtex da adrenal secreta um grupo totalmente diferente de hormônios, 

chamados de esteróides. Esses hormônios são todos sintetizados a partir do 

colesterol, e tem semelhanças químicas entre si. Porém, as pequenas diferenças 

nas suas estruturas moleculares conferem a eles funções bem distintas (GUYTON e 

HALL, 2006). 

 Os hormônios esteróides são classificados em mineralocorticóides, 

glicocorticoides e sexuais. O cortisol, nos humanos, e a corticosterona, em roedores, 

são um exemplo dos glicocorticoides e são o alvo desta revisão. O cortisol agindo 

através de receptores nucleares tem importantes funções metabólicas, entre elas: 

aumento da glicemia, estímulo da gliconeogênese, redução do uso de glicose pelas 

células, aumento da concentração plasmática de glicose, redução de proteínas 

celulares, aumento de proteínas hepáticas e plasmáticas e mobilização de ácidos 

graxos do tecido adiposo (GUYTON e HALL, 2006). 

 O estímulo que leva à liberação do cortisol é a presença do peptídeo 

hipofisário, o hormônio de liberação de corticotrofinas (ACTH). Esse, por sua vez, é 
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liberado pelo estimulo recebido na presença do CRF, o qual é sintetizado no núcleo 

paraventricular do hipotálamo e levado à hipófise pelo sistema porta hipofisário. O 

cortisol, por sua vez, exerce retroalimentação negativa sobre ambos, o hipotálamo e 

a hipófise. A secreção de cortisol apresenta um ritmo circadiano, mas o estresse 

leva ao aumento da sua liberação. A figura 4 ilustra esse processo (GUYTON e 

HALL, 2006). 

 

 
Figura 4 – Eixo Hipotálamo – Hipófise – Adrenal (HPA). CRF: fator de liberação de corticotropina. 

ACTH: hormônio adrenocorticotrófico. FONTE: GUYTON e HALL, 2006. 

 

O álcool estimula o eixo HPA. Parte dessa influência é direta, via estimulação 

da produção de CRF, mas também é indireta, via liberação de outros intermediários, 

como, por exemplo, a noradrenalina. Lesões dos núcleos noradrenérgicos 

encefálicos ou a administração de antagonistas α1 noradrenérgicos bloqueiam o 

aumento de ACTH plasmático induzido pelo etanol. Os efeitos do álcool sobre o eixo 

HPA se mantêm mesmo após a sua retirada, uma vez que, animais que passam 

pela vaporização de etanol durante a adolescência tem atividade do eixo diminuída 

quando adultos (revisado em ALLEN et al., 2011). 
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2.1.6.2 Sistemas do CRF Extra Hipotalâmicos 
O CRF também está fora do sistema HPA agindo no controle das respostas 

autonômicas e comportamentais ao estresse. Existe imunoreatividade ao CRF no 

neo córtex, amigdala estendida, septo medial, hipotálamo, tálamo, cerebelo e 

núcleos autonômicos do mesencéfalo e rombencéfalo. A distribuição da URC1 se 

sobrepõe a do CRF mas além disso também esta presente em núcleos visual, 

somatosensorial, auditório, vestibular, motor, parabraquial, medianos da rafe e 

núcleos cerebelares (KOOB, 2010). 

Os agonistas CRF2 endógenos, as urocortinas 2 e 3, tem distribuição 

diferente do CRF e da urocortina 1. A presença delas é importante no núcleo 

supraoptico, núcleo paraventricular, hipotálamo ventromedial, septo lateral, núcleo 

do leito da estria terminal e amigdala medial e cortical (KOOB, 2010). Na figura 5 

pode-se ver exemplos de agonistas e antagonistas para os receptores de CRF. 

 

 
Figura 5 – Diferentes agonistas e antagonistas para os receptores de CRF. Os receptores 1 e 2 
estão em vermelho, seus ligantes endógenos em verde, e antagonistas sintéticos estão nos 
quadrados azuis. FONTE: ZORRILLA et al., 2003. 
 

No presente estudo será dada ênfase ao CRF presente em núcleos do 

complexo amigdaloide / amígdala. A amígdala é uma estrutura em forma de 

amêndoa localizada internamente no lobo temporal e foi identificada por BURDACH 

no inicio do século XIX.  Originalmente foi descrito um grupo de células hoje 

conhecido como complexo basolateral. Mais tarde vários outros complexos ao redor 
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do basolateral foram identificados e constituem hoje o que é conhecido como 

complexo amigdaloide. Essa estrutura atrai grande atenção pelo seu papel central 

no processamento emocional.   

 O complexo amigdaloide é constituído por treze núcleos. Esses podem ainda 

ser subdivididos (PRICE et al., 1987). Os núcleos da amígdala podem ser agrupados 

em: 1) grupo basolateral, constituído pelos núcleos lateral, basal e basal acessório - 

esses núcleos são uma extensão ventromedial do claustrum; 2) grupo cortical ou 

superficial, constituído pelos núcleos corticais e pelo núcleo lateral do trato olfatório - 

esses núcleos fazem parte do córtex olfatório caudal; 3) grupo centromedial 

composto pelos núcleos medial e central - esses núcleos são uma expansão do 

estriado. Existem ainda outros núcleos fora destes grupos, como a massa de células 

intercalada e a área amígdala-hipocampal. 

 Reforçando a diferente origem embrionária desses núcleos, os núcleos 

central e medial possuem predominantemente neurônios GABAérgicos, assim como 

o núcleo do estriado, enquanto, os outros núcleos do complexo amigdaloide têm 

predominante transmissão glutamatérgica, como os neurônios corticais (revisado em 

SAH et al., 2003). 

 Alheid e Heimer (1988) propuseram que a amígdala deve ser estendida a 

outras regiões. A amígdala inerva o núcleo do leito da estria terminal e a substância 

inonimata (pálido ventral). Além disso, essas regiões têm conexões eferentes com 

as projeções descendentes da amígdala e por isso, alguns autores propõem esses 

núcleos como parte do complexo amigdaloide. Essas regiões, quando incluídas ao 

complexo centro medial, dão origem à chamada amígdala estendida. 

 As conexões aferentes da amígdala podem ser divididas nas que vêm do 

córtex e de estruturas talâmicas, e as que vêm do hipotálamo ou do tronco 

encefálico. As conexões corticais e talâmicas trazem informações de áreas 

sensoriais e estruturas relacionadas aos sistemas de memória. As conexões 

hipotalâmicas e do tronco encefálico vem de regiões ligadas ao sistema 

autonômico.. As principais conexões dos núcleos lateral e central podem ser vistos 

na figura 6. As conexões aferentes chegam em todos os núcleos desde os núcleos 

considerados como “entrada”  (complexo basolateral e núcleos corticais) até aos 

considerados como “saída” como os núcleos centro mediais (revisado em SAH et al., 

2003). 
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Figura 6 – Resumo as conecções aferentes dos núcleos lateral e central da amigdala. Ladl: 
amigdala lateral subdivisão dorso lateral; Lam: amigdala lateral subdivisão medial; Lavl: amigdala 
lateral subdivisão ventrolateral. CeC: amigdala central subdivisão capsular; CeL: amigdala central 
subdivisão lateral; CeM: amigdala central subdivisão medial. FONTE: SAH et al., 2003. 
 

As conexões eferentes têm muitas projeções para regiões corticais, 

hipotalâmicas e do tronco encefálico. A ativação do núcleo central induz respostas 

autonômicas pela estimulação de grupos de neurônios no tronco encefálico que 

controlam o sistema autônomo, ou pela estimulação de núcleos hipotalâmicos que 

modulam esses centros. O núcleo central da amígdala também tem muitas 

projeções para o núcleo do leito da estria terminal, que por sua vez, também projeta 

para núcleos hipotalâmicos. O núcleo central e o núcleo do leito da estria terminal 

também projetam para grupos monoaminérgicos como locus coeruleus, substância 

negra e área tegmentar ventral, núcleos da rafe serotonérgicos e núcleos basais 

colinérgicos. Exemplos dessas conexões estão mostrados na figura 7 (revisado em 

SAH et al., 2003). 

 

2.2 ESTRESSE 
 

A definição de estresse pode ser difícil, pois a ênfase pode ser dada para 

eventos externos, ditos “estressantes” ou para a resposta dos indivíduos a esses 

eventos. Por isso é importante lembrar que o estresse tem duas dimensões: o (1) 

evento estressante e a (2) resposta, a qual, por sua vez, pode levar a um estado de 

estafa, cansaço físico e emocional, respostas imunes inapropriadas, entre outros. 

Mas isso não faz do estresse algo essencialmente prejudicial. O estresse ajuda o 

indivíduo a reagir a uma emergência e a se adaptar para as mudanças. Porém, 
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apesar de proteger o indivíduo em condições agudas, se ativado cronicamente pode 

ser danoso e acelerar o aparecimento de doenças (McEVEN e LASLEY, 2002). 

 

 
Figura 7– Resumo as conecções eferentes dos núcleos lateral, basal, medial e central da 
amigdala. FONTE: SAH et al., 2003. 
 
 Tem sido proposto um novo termo para a resposta adaptativa ao estresse, o 

termo alostase. Alostase, ao contrário de homeostase, é a estabilidade através da 

mudança. Esse termo dá ênfase ao fato que o organismo se mantém estável por ter 

a capacidade de mudar, sendo assim é um processo critico à homeostase, à 

estabilidade. Porém, quando essas respostas são necessárias pelo caráter repetitivo 

ou intenso, surge o conceito de carga alostática. Carga alostática é o dano causado 

pela resposta adaptativa funcionando de forma inapropriada. Uma destas formas 

inadequadas é quando a resposta não cessa após o fim da ameaça, ou quando 

alguém é confrontado com o mesmo desafio várias vezes e mesmo assim mantém 

os níveis altos de ansiedade. Essa é a chamada ação bifásica da resposta do 

estresse: apesar de com ela ser possível realizar tarefas importantes, ela também 

pode causar danos e até a morte. Existem quatro principais casos nos quais a 

resposta alostática se torna nociva, ou seja, carga alostática: (a) a resposta 

alostática é requerida com uma frequência muito grande; (b) a resposta falha em 

gerar tolerância; (c) a resposta não cessa após o término da ameaça; (d) a resposta 

é insuficiente. Hoje se sabe que o etanol ativa a resposta de estresse e que essa 

resposta com o tempo passa a ser um caso de carga alostática (McEVEN e 

LASLEY, 2002). 
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 O inicio da resposta do/ao estresse no hipotálamo é caracterizado pela 

ativação tanto das glândulas suprarrenais, levando à liberação de noradrenalina, 

quanto do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que leva à liberação do hormônio 

cortisol. A primeira onda de resposta é a liberação de monoaminas que ocorre 

imediatamente após o evento estressante. Essas substâncias promovem um 

aumento na vigília, no estado de alerta, uma melhor avaliação da situação e melhor 

julgamento da resposta que deve ser emitida. Esses mediadores tem curta meia vida 

e uma resposta muito intensa, sendo assim não são ideais para uma resposta 

prolongada, adaptativa ao estresse, como por exemplo a memória do estressor e de 

eventos associados a ele. Isso é conseguido pela segunda onda de resposta (pico 

em 15-30 minutos após o evento estressante) na qual existe a alteração na 

expressão gênica e na função celular mediada pelos corticosteroides via receptores 

glicocorticoides. Mais recentemente se descobriu que as monoaminas, apesar de 

sua ação sináptica rápida, também podem regular fatores de transcrição dentro de 

segundos a minutos após sua liberação. Essa alteração em fatores de transcrição 

pode levar a modificações na estrutura genômica. Por sua vez, os corticoides, 

agindo via receptores mineralocorticóides de membrana, podem também ter efeitos 

rápidos, dentro de minutos (JOËLS e BARAM, 2009). 

  

2.2.1 Estresse e Consumo de Etanol 
  

 Estudar o efeito do estresse sobre qualquer comportamento pode ser difícil 

porque o estresse pode se apresentar de diferentes formas e a sua manifestação vai 

depender de experiências prévias do indivíduo. Os tipos de estresse aos quais os 

seres humanos estão expostos podem ser divididos em: 1) estresses da vida 

cotidiana (desemprego, divórcio); 2) estresse de eventos catastróficos; 3) estresse 

de maus tratos na infância e 4) estresse de pertencer a minorias/discriminação. 

Existem hoje estudos que examinaram a interação entre essas diferentes 

classificações do estresse e o consumo de álcool. Como exemplo um estudo 

americano (GRANTet al., 2004) levantou a presença no último ano de vários tipos de 

eventos considerados como estressantes (mudança de trabalho ou de casa, morte 

na família, ser vítima de um crime, desemprego, divórcio, entre outros) e a sua 

relação com o consumo de etanol. Foi encontrada uma correlação positiva entre o 

numero de eventos estressantes, o beber pesado e a presença de problemas 
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relacionados ao álcool. Após o ataque às torres gêmeas de Nova York em 2001, 

uma série de estudos foi feita com sobreviventes e com pessoas que viviam em 

regiões próximas. Foi encontrado aumento no consumo de álcool pelos 

sobreviventes (GRIEGER et al., 2003) e por residentes de Manhattan, região do 

ataque, (HO et al., 2002). Mais estudos podem ser encontrados na revisão feita por 

Keyes et al.,(2013). 

 Diversos estudos pré-clínicos mostram uma relação entre estresse, em suas 

mais diferentes formas, e alterações no consumo de etanol. No entanto, variações 

na forma de exposição ao estresse e ao etanol bem como o uso de diferentes 

linhagens de animais têm gerado resultados em diversos sentidos, aumento, 

diminuição ou sem alteração no consumo. A importância do tipo de estresse 

aplicado foi demonstrado por Funk et al., (2006) que usando hibridização in situ para 

o mRNA de c-Fos e CRF em diversas regiões encefálicas mostrou que a ativação 

dessas áreas varia de acordo com o estresse usado (choque nas patas, contenção, 

social defeat, yoimbina e FG-7142 (agonista inverso do sitio benzodiazepínico). 

Além disso, as formas de estresse capazes de induzir recaída ao uso de álcool, 

choque e yoimbina, foram as únicas a induzir o mRNA de c-fos no shell do núcleo 

accumbens e núcleos basolateral e central da amígdala e ainda, foram os únicos 

tipos de estresse capazes de induzir mRNA de CRF na porção dorsal do núcleo do 

leito da estria terminal. 

Em 1985, demonstraram que ratos com acesso contínuo ao etanol 10% + 

sacarina 0,1% e água + sacarina 0,1%, após passarem por estresse de isolamento e 

imobilização de forma imprevisível por 14 dias passaram a ter preferência pela 

solução de etanol, sendo que antes e durante a aplicação do estresse a preferência 

era pela solução que continha apenas sacarina.  

 Chester et al., (2006) usaram camundongos HAP2 (high alcohol-preferring) 

que foram imobilizados por duas horas por dia durante dez dias. Em seguida, 

tiveram acesso limitado ao etanol 10% por duas horas diárias durante vinte e um 

dias. Depois, nos vinte dias subsequentes, os animais novamente foram expostos ao 

estresse de imobilização por duas horas em dias alternados tendo acesso ao etanol 

logo em seguida. Finalmente, os animais tiveram acesso ao etanol, sem passar pela 

imobilização, por oito dias. Os animais machos tiveram aumento no consumo de 

etanol, enquanto as fêmeas apresentaram redução, ambos em relação ao controle 

sem imobilização em nenhuma fase. Essa variação aconteceu em ambas as formas 
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de aplicação do estresse. Na ultima fase, sem estresse, os machos continuaram 

com o seu consumo aumentado, mas as fêmeas foram para os níveis de consumo 

dos controles. 

 Usando também estresse por imobilização, porém com outro protocolo (uma 

hora, duas vezes ao dia por quatro dias), seguido por um período de exposição ao 

álcool (etanol 3% por dois dias, 6% por dois dias e 12% por sete dias), sendo a 

imobilização aplicada nos últimos quatro dias da concentração de 12%, Yang et al., 

(2008) mostraram aumento no consumo de camundongos 129SVEV (escolhidos por 

terem consumo baixo, ~5g/Kg/dia, mas sem apresentar aversão ao etanol). No 

entanto, nenhuma variação foi notada para a linhagem C57BL/6J (que naturalmente 

consome grandes quantidades de etanol, ~14g/Kg/dia). A administração de 

R121919 ou antalarmin (antagonistas CRF1) antes da imobilização não foi capaz de 

interferir no resultado. 

 Usando um protocolo semelhante onde os camundongos C57BL/6J tiveram 

acesso ao etanol 3% por dois dias, 6% por dois dias e 12% por dois dias. Ao fim 

desse período, foram sujeitos à imobilização por uma hora diária, ainda com acesso 

ao etanol 12%. Farrok et al., (2009), mostraram que os animais do grupo estressado 

apresentaram aumento no consumo de etanol no quinto dia e a administração de 

topiramato fez com que o consumo retornasse ao seu valor anterior .  

 Lowery et al., (2008) apresentaram concentrações crescentes de etanol (2,4,6 

e 8%, quatro dias por concentração) a camundongos BALB/cJ  e C57BL/6N. Após 

18 dias da maior concentração, os animais foram expostos à natação forçada em 

sessões de cinco minutos por cinco dias. A exposição à natação aumentou o 

consumo nos BALB, mas não alterou o consumo dos camundongos C57. No 

entanto, esse aumento ficou evidente apenas após três semanas da primeira sessão 

de estresse. Quando foi administrado CP-154,526 trinta minutos antes da sessão de 

natação, esse aumento no consumo foi bloqueado, e a droga não teve efeito no 

consumo de animais que não passaram pelo estresse. Não houve alteração no 

consumo de água ou de sacarose. 

 Ratos treinados para a autoadministração operante (FR1-FR3) de etanol 12% 

e que tiveram esse comportamento extinto, reestabeleceram o comportamento após 

a injeção de uma baixa dose de etanol ou choque nas patas. Quando administrada a 

naltrexona (antagonista opióide) houve o bloqueio da recaída induzida por etanol, 

porém sem efeito sobre a recaída induzida pelo choque nas patas. No entanto, 
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quando administrada fluoxetina (inibidor seletivo da recaptação de serotonina), ela 

bloqueou a recaída induzida pelo estresse do choque e não pelo etanol. Mostrando 

que existe uma dissociação entre as vias que podem levar à recaída (LÊ et al., 

1999). 

 Ratos Wistar-Kyoto (WKY, conhecidos pelo seu fenótipo depressivo, alta 

responsividade ao estresse e consumo alto de etanol) e ratos Wistar foram expostos 

por 24 dias a variadas formas de estresse (choque nas patas, natação, imobilização, 

privação de comida, calor, inversão de ciclo claro-escuro) sendo concomitantemente 

oferecidas soluções de etanol em concentrações crescentes (3, 5 e 7%, sete dias 

para cada uma). Os WKY consumiram mais etanol que os Wistar e a aplicação do 

estresse fez com que ambas as linhagens consumissem mais que o controle não 

exposto ao estresse. Mas o dado mais interessante é que ensaios de ligação 

(binding) mostraram alterações na capacidade de ligação do receptor dopaminérgico 

D2 em diversas regiões encefálicas induzidas pelo estresse e essas alterações 

foram abolidas pela exposição simultânea ao etanol. Mostrando que o etanol parece 

ter um papel “anti-estresse” (YAROSLAVSKY e TEJANI-BUTT, 2010). 

O estresse não influencia o consumo de etanol apenas durante ou logo após 

sua aplicação. Usando um modelo de estresse por choque nas patas (três dias, 

meia hora por dia, sessenta choques por sessão) seguido (36-42 horas após) pelo 

treinamento operante para consumo de etanol em sessões de uma hora (FR 1-3), 

Logrip e Zorrilla (2012) não encontraram diferença no consumo desses animais, 

apenas um aumento na preferência pela barra ativa. Porém, quando esses animais 

foram expostos à extinção do comportamento, abstinência, e então o 

comportamento foi reestabelecido, apenas animais com baixo consumo e que 

passaram pelas sessões de choque apresentaram aumento no consumo de etanol. 

Isso não se repetiu para ratos que foram treinados para consumir sacarose. 

Mostrando que mesmo após períodos mais longos, o estresse ainda influencia o 

consumo dos animais e que essa influência depende do padrão inicial de consumo. 

 
2.2.2 CRF e Consumo de Etanol  
 

Diversos trabalhos vêm demonstrando alterações no sistema do CRF 

relacionadas à exposição e/ou ao consumo de etanol. 
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 Em 1990, George et al., mostraram que ratos Wistar com alta preferência por 

etanol quando expostos à livre escolha entre etanol 6% e água tiveram aumento do 

CRF hipotalâmico, enquanto houve diminuição do CRF na hipófise e ponte. Córtex 

frontal, mesencéfalo, tálamo e cerebelo não tiveram alterações. Esses resultados 

indicaram que o CRF era preferencialmente afetado em determinadas regiões 

encefálicas pelo alto consumo de etanol. 

 Lack et al., (2005), usando ratos Sprague-Dawley expostos à dieta liquida 

contendo de 4-6% de etanol por 10-12 dias, demonstraram aumento do mRNA (PCR 

em tempo real) de CRF, sem alterações no nível de proteína ligante do CRF, no 

núcleo central da amigdala. Usando um protocolo de vaporização de etanol, Criado 

et al., (2011) mostraram que após 8 semanas de vaporização, mas não após 2 

semanas, houve aumento na imunorreatividade ao CRF no hipocampo e córtex 

parietal em animais sacrificados 24 horas ou 2 semanas após a última exposição ao 

vapor de etanol. Para o neuropeptídio Y, foram observadas alterações na 

imunorreatividade no córtex frontal: uma redução com 24 horas de abstinência e um 

aumento com 2 semanas de abstinência e,  na amígdala, um aumento com 2 

semanas de abstinência. Nesse modelo de aumento de consumo induzido pela 

vaporização de etanol, o período de 2 semanas não é suficiente para promover 

aumento de consumo, sendo necessário o período de 8 semanas, mesmo período 

que causou as variações na imunorreatividade.  

 Gilpin et al., (2012) mostraram diminuição na contagem de neurônios 

positivos para CRF na porção lateral do núcleo central da amígdala em animais 

adultos que tiveram acesso ao consumo do tipo binge durante a adolescência. 

Esses animais apresentaram maior exploração dos braços abertos no labirinto em 

cruz elevado (menor ansiedade / maior impulsividade), sendo esse efeito revertido 

pelo subsequente desenvolvimento da dependência ao etanol induzida por 

vaporização. Isso evidencia que as modificações induzidas pelo consumo de etanol 

são persistentes e refletem no comportamento do animal mesmo após longos 

períodos (~ 3 meses). 

 Estudos de microdiálise também demonstram a interação entre CRF e etanol. 

O etanol i.p. agudamente aumenta o dialisado de CRF no núcleo central da 

amigdala. O CRF injetado nesse núcleo ou etanol i.p. aumentou o dialisado de β-

endorfina, sendo esse efeito atenuado pela administração de antagonistas de CRF1 

ou CRF2 também no núcleo central da amigdala (LAM e GIANOULAKIS, 2011). 



	  
	  

	  

42	  

Animais expostos à dieta liquida contendo etanol 6,7% v/v por duas semanas e 

tendo as soluções de etanol retiradas 90min antes da microdialise, tiveram aumento 

de 50-75% de CRF no dialisado  no núcleo do leito da estria terminal. Esse aumento 

foi revertido com o acesso à dieta liquida contendo etanol (OLIVE et al., 2002). 

 Animais nocaute, Crhr1-/-, para o receptor CRF1 expostos à livre escolha entre 

etanol e água por oito semanas tiveram consumo de etanol semelhante aos animais 

normais, independente da concentração de etanol (2,4 ou 8% v/v). Entretanto, após 

exposição ao estresse de derrota social (social defeat) e após natação forçada, 

ambos por três dias, observou-se aumento no consumo de etanol apenas nos 

animais nocaute. Esse aumento foi retardado, visto que aconteceu três semanas 

após a exposição ao estresse (SILLABER et al., 2002). Entretanto, utilizando-se 

concentrações maiores de etanol, 3-6-12 e 20% apresentadas em intervalos de 

quatro dias, Pastor et al., (2011), encontraram consumo menor de etanol por animais 

nocaute (apenas na concentração de 20%). Estresse de natação agudamente não 

modificou o consumo, porém a repetição desse estresse aumentou o consumo 

apenas em animais sem nocaute. Usando o mesmo protocolo de consumo, porém 

com animais nocaute para o receptor CRF2, não foram observadas alterações de 

consumo basal dos animais (SHARPE et al., 2005). 

 

2.2.3 Manipulação Farmacológica do CRF e Consumo De Etanol 
2.2.3.1 Modelos de binge 
 

Um binge é definido pelo National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 

(NIAAA) como um padrão de consumo que leva a intoxicação com níveis 

sanguíneos de etanol maiores que 80mg/dL. O padrão de consumo necessário para 

atingir esses valores em humanos é de 4 a 5 doses em um período de duas horas 

(NIAAA, 2004). Alguns modelos animais vem sendo desenvolvidos para estudar 

esse comportamento. 

Em 2005, Rhodes et al., validaram um  método, conhecido como drinking in 

the dark, que facilita o consumo de quantidades farmacologicamente significantes de 

etanol  por camundongos predispostos geneticamente ao alto consumo de etanol 

(C57BL/6J). Nos dias 1 a 3, iniciando 3 horas após o inicio da fase escura, as 

garrafas de água são retiradas e substituídas por garrafas contendo etanol 20% 

(v/v). Os camundongos tem acesso ao etanol por 2 horas. No dia 4, os animais tem 
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acesso por 4 horas. Após as 4 horas, o consumo de etanol é medido 

volumetricamente e uma amostra de sangue é retirada para a quantificação de 

etanol. Usando esse protocolo, Sparta et al., (2008) demonstraram que o 

antagonista de CRF1, CP-154,526, na dose de 10mg/Kg administrados por via 

intraperitoneal trinta minutos antes da sessão do quarto dia, reduziu os níveis 

plasmáticos de  etanol de 80mg/dL para 27mg/dL. Na mesma dose não houve 

redução no consumo de sacarose.  Seguindo o mesmo procedimento Lowery et al., 

(2010) mostraram que o antagonista não seletivo de receptor CRF, alpha-helical 

CRF(9-41), bem como o agonista CRF2, urocortina 3, quando injetados i.c.v. 

também levaram a uma diminuição no consumo de etanol. O CP-154,526 manteve o 

seu efeito em animais adrenalectomizados, demonstrando que seu efeito não 

depende do eixo HPA. Ainda Lowery-Gionta et al., (2012) demonstraram que a 

imunoreatividade do CRF está aumentada no núcleo central da amigdala tanto 

imediatamente após a retirada do etanol quanto 18-24H após. A injeção de 

antalarmin, antagonista de CRF1, intra núcleo central da amigdala também foi capaz 

de reduzir o consumo nesses animais, tendo os níveis plasmáticos de etanol 

reduzido de 100mg/dL para 50mg/dL. 

 Esses resultados indicam que além da participação no consumo de animais 

dependentes de etanol, o CRF também participa modulando o consumo de etanol no 

modelo de intoxicação aguda, drinking in the dark. Porém, em outros modelos de 

binge os resultados não são consistentes. 

Usando ratos Wistar em um modelo de duas garrafas (água e etanol 10% + 

supersac (3% glucose + 0.125% sacarina)) no qual os animais tinham acesso ao 

etanol+supersac ou somente ao supersac durante meia hora por dia, 4 horas após o 

inicio da fase escura, bem como em um modelo de administração operante por via 

oral por trinta minutos após inicio da fase escura, razão fixa de 1, Ji et al., (2008) 

encontraram redução no consumo nesses animais causado pela duloxetina (inibidor 

da recaptação de serotonina e da noradrenaliona), pela naltrexona (antagonista 

opioide) mas não pelo MPZP (antagonista CRF1). 

Sabino et al., (2013) usando ratos sP, selecionados pela preferência por 

etanol, apresentaram aos animais etanol 20% por 24 horas em dias alternados até 

que os animais tivessem um consumo estável. Em seguida, administraram i.p., 

naltrexona, antagonista opioide, SCH 39166, antagonista do receptor dopaminérgico 

D1 ou R121919, antagonista CRF1. Apenas os agentes opioidérgico e 
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dopaminérgico foram capazes de reduzir o consumo de etanol, levantando a 

hipótese de que o CRF não esteja envolvido nesse modelo de consumo. 

 

2.2.3.2 Modelos de vaporização de etanol 
Usando o modelo de indução de dependência por vaporização de etanol uma 

serie de artigos foi publicada, referente aos efeitos de drogas que agem no sistema 

CRF sobre a auto administração de etanol. O primeiro deles, Valdez et al., (2002), 

demonstraram que a injeção central em ratos Wistar do antagonista peptídico do 

CRF1, D-Phe-CRF(12-41) imediatamente antes da sessão de autoadministração, 

diminuiu o consumo operante de etanol 10% tanto em animais com duas horas de 

abstinência como em animais com 2 a 5 semanas de abstinência. Trabalhos usando 

a mesma metodologia mostraram a eficácia do MTIP, antagonista de CRF1, em 

reduzir o consumo operante em animais Wistar e MsP, selecionados pelo seu alto 

consumo de etanol, e não foi observado efeito em animais não dependentes 

(expostos apenas ao ar nas câmaras de vaporização) (GEHLERT et al., 2007). 

Gilpin et al., (2008) demonstraram em ratos que preferem etanol (P) que a injeção 

i.p. de MPZP, outro antagonista de CRF, reduz o consumo apenas em animais 

dependentes, enquanto que a naltrexona reduziu o consumo em animas 

dependentes e não dependentes. Outros antagonistas não peptídicos administrados 

por via intraperitoneal, antalarmin, MJL-1-109-2 e R121919, também diminuíram o 

consumo de etanol em animais com abstinência aguda do etanol (duas horas após o 

cessar do vapor de etanol). Nenhuma dessas drogas alterou o consumo em animais 

não dependentes (FUNK et al., 2007a). Para localizar a região encefálica 

responsável por essa redução de consumo, Funk et al., (2006b) injetaram o 

antagonista D-Phe-CRF(12-41) no núcleo central da amigdala, no núcleo do leito da 

estria terminal lateral e no shell do núcleo accumbens imediatamente antes da 

sessão de auto administração e com duas horas de abstinência. Apenas os animais 

que receberam a droga no núcleo central da amigdala e com histórico de 

dependência reduziram seu consumo. Ainda dentro da mesma linha Funk e Koob 

(2007b) injetaram um agonista de CRF2, a urocortina 3, no núcleo central da 

amigdala  e notaram que ratos dependentes reduziram seu consumo, enquanto 

animais não dependentes tiveram um aumento no consumo na dose mais alta do 

agonista. Esses resultados demonstram a participação do CRF no aumento do 

consumo de etanol induzido por exposição à vaporização.  
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2.2.3.3 Animais não dependentes 
 Sharpe e Phillips (2009) usaram camundongos C57BL/6J treinados para 

autoadministração de etanol 10% em sessões diárias com duração de duas horas. 

Sendo oito sessões apenas com etanol e as sessões seguintes com etanol e água. 

Nessas sessões os animais consumiam cerca de 3g/Kg de etanol em 2 horas. 

Nesses animais a injeção de urocortina 3, agonista CRF2, no ventrículo lateral 

imediatamente antes da sessão levou à diminuição do consumo de etanol sem 

afetar o consumo de água. Em outro modelo de animais não dependentes, Cippitelli 

et al., (2012), usaram ratos Wistar com acesso intermitente (24h - dias alternados) 

ou contínuo a soluções de etanol 20 ou 10%, num total de vinte sessões. Animais 

com acesso a etanol 20%, independente do regime de administração, reduziram seu 

consumo após administração i.p. de antalarmin. Enquanto que entre os grupos que 

receberam etanol 10%, apenas aqueles com acesso intermitente reduziram após 

administração da droga. Importante notar que o consumo desses animais era baixo, 

sendo o mais alto atingido pelos animais com acesso intermitente à solução de 20% 

(5g/Kg/24h) e tão baixo quanto 1g/Kg/24h nos animais com acesso contínuo ao 

etanol 10%. 

Em modelos de aumento de consumo e/ou de recaída induzidos por yoimbina 

(antagonista dos receptores adrenérgicos alfa-2), ratos que foram treinados para se 

auto administrar etanol 12%, uma hora por dia por várias semanas (FR1 até FR3), 

tiveram o aumento do consumo e a recaída bloqueados pela administração i.p. de 

antalarmin em doses, que na ausência da yoimbina, não alteraram o consumo 

MARINELLI et al., 2007). No mesmo modelo, a injeção do antagonista de CRF1 d-

Phe CRF no núcleo medial da rafe atenuou o consumo durante o restabelecimento 

induzido pela yoimbina, mas não teve efeito no aumento induzido durante a 

autoadministração (LÊ et al., 2013). 

 
2.2.4 Outras Drogas de Abuso e CRF 
 
 O envolvimento do CRF na dependência de outras drogas de abuso também 

foi evidenciado por diversos estudos.  

 A administração de CP 154,526 i.p. ou intra área tegmentar ventral em ratos 

Long Evans submetidos a quatro sessões de derrota social intermitentes (separadas 

por 72h) bloqueou tanto o desenvolvimento de sensibilização comportamental 
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induzida por estresse,  quando a escalada no consumo operante de cocaína 

(BOYSON et al., 2011). 

 Ratos Wistar foram treinados para autoadministração operante de cocaína e 

em seguida foram distribuídos em dois grupos, um que recebia cocaína por curtos 

períodos durante o dia, uma hora, e outro que recebia por longos períodos, seis 

horas. Depois de escalar e estabilizar o comportamento, eles receberam 

antagonistas de CRF1, antalarmin ou MPZP. O antalarmin diminuiu o consumo 

apenas nos animais com acesso longo à droga enquanto o MPZP diminuiu em 

ambos, porém com uma dose mais baixa para os de longo acesso à droga. 

Mostrando que ocorre uma hipersensibilidade no sistema do CRF em animais com 

acesso longo à cocaína. (SPECIO et al., 2008). Com um protocolo semelhante de 

autoadministração, porém seguido por um período de extinção do comportamento 

afim de se estudar a recaída ao comportamento de consumo, Blacktop et al., (2011) 

mostraram que a injeção bilateral de CRF na área tegumentar ventral levou à 

recaída apenas nos animais que tinham longo acesso à cocaína. Essa recaída 

induzida por CRF foi bloqueada pelos antagonistas de CRF1, antalarmin e CP-

376395, mas não pelo antagonista de CRF2, astressin-2B ou antisauvagina-30. Da 

mesma forma o antalarmin, mas não a astressin-2B, bloqueou a recaída induzida 

por choque nas patas. A injeção do agonista CRF1, cortagina, mas não do agonista 

CRF2, urocortina 2, também induziu a recaída. Mostrando que o acesso longo à 

cocaína pode levar a uma maior susceptibilidade à recaída induzida por estresse e 

que isso se dá, pelo menos em parte, pela modulação diferenciada do receptor 

CRF1. 

 Usando um protocolo semelhante de autoadministração operante com 

acessos curtos ou longos à droga, Greenwell et al., (2009), mostraram que os 

antagonistas de CRF1 MJL-1-109-2 (uma hora de acesso comparado a oito horas de 

acesso) e R121919 (uma hora de acesso comparado a doze horas de acesso) 

reduziram o consumo de heroína apenas nos animais com acesso longo à droga.  

 O antagonista peptídico não seletivo de CRF, alpha-helical CRF(9-41) 

também bloqueia a recaída induzida por choque nas patas ao comportamento 

operante de autoadministração de metanfetamina e, após dez dias de abstinência, 

os níveis de CRF plasmáticos e na amigdala desses animais se encontram 

aumentados (NAWATA et al., 2012) 
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 Usando um protocolo conhecido por levar ao comportamento de escalada no 

consumo de nicotina por ratos, ciclos de 23h por dia de acesso operante durante 

quatro dias seguidos por três dias de abstinência, George et al., (2007) também 

mostraram a participação do CRF na dependência de nicotina. O MPZP, antagonista 

CRF1, bloqueou o aumento no consumo induzido por abstinência. A injeção i.p. de 

mecamilamina, um antagonista do receptor nicotínico da acetilcolina, provoca, em 

animais dependentes, aumento de CRF na amigdala bem como ansiedade, medida 

no modelo de Defensive Burying. O antagonista de CRF1 bloqueia essa ansiedade 

apresentada na abstinência da nicotina. Corroborando com esses resultados, 

Bruijnzeel, Prado e Isaac (2009), mostraram que a injeção de mecamilamina elevou 

os limiares encefálicos de reforço, indicando um déficit na função do reforço, apenas 

em animais dependentes de nicotina. Essa elevação foi revertida em animais que 

foram tratados com o antagonista de CRF1, R278995/CRA0450, mas o antagonista 

de CRF2, astressin 2B não teve efeito. Da mesma forma, apenas o antagonista de 

CRF1 conseguiu inibir a recaída induzida pelo estresse de choque nas patas. 

Nenhuma dessas drogas teve ação sobre a autoadministração de pellets de 

chocolate. Com o mesmo modelo de limiar de reforço, Marcinkiewcz et al., (2009) 

mostraram que a injeção do antagonista não seletivo dos receptores de CRF, D-Phe 

CRF (12-41), foi eficaz em reverter o aumento nos limiares de reforço induzido pela 

administração de mecamilamina, quando administrada no núcleo central da 

amigdala ou no shell do núcleo accumbens, mas não no leito do núcleo da estria 

terminal. 

 
2.2.5 Relação Entre Consumo de Etanol e CRF Em Humanos  
 
 Treutlein et al., 2006 determinaram a frequência alélica de 14 polimorfismos 

para o gene CRF-R1 em adolescentes com pouca exposição prévia ao álcool e em 

adultos dependentes. Foi demonstrada uma associação entre determinados SNPs 

(single nucleotide polymorphism) e ocorrência de intoxicação por álcool e 

prevalência de uso na vida entre os adolescentes. Nos adultos, foi demonstrada 

associação entre os SNPs e o consumo de grandes quantidades de álcool. Ainda, 

Blomeyer et al.,(2008) analisaram o genótipo de adolescentes para dois SNPs do 

CRF1. Adolescentes homozigotos para um desses alelos (rs187683) tiveram os 

valores mais altos de consumo em uma única ocasião bem como o maior consumo 
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de álcool em consequência a eventos estressantes. Também foi encontrada relação 

entre polimorfismos do gene da proteína ligante de CRF e o desejo de beber após a 

exposição a imagens estressantes (TARTTER e RAY, 2012). Esses estudos 

demostram que em humanos o CRF também esta envolvido na integração entre 

gene-ambiente modulando o consumo de etanol. 
 
2.3 ESTUDOS ELETROFISIOLÓGICOS ENVOLVENDO ÁLCOOL, CRF E 
NÚCLEO CENTRAL DA AMÍGDALA  
 

Apenas como uma breve introdução, existem três tipos principais de registros 

eletrofisiológicos considerando-se a posição do eletrodo: 1) extracelular; 2) 

intracelular e 3) patch clamp.  No modo extracelular são feitas leituras de potencial 

de campo locais, e como o eletrodo não está em contato estreito com nenhum 

neurônio, não é possível se obter leituras mais finas/precisas como a de potenciais 

pós sinápticos excitatórios ou inibitórios, por exemplo. É possível apenas medir a 

resultante dos potenciais dos neurônios que circundam o eletrodo. Enquanto 

registros extracelulares detectam potenciais de ação, os eletrodos intracelulares 

podem detectar pequenas variações de potencial da membrana de um único 

neurônio. O eletrodo deve ter um diâmetro muito inferior ao usado na leitura 

extracelular, uma vez que ele entra no neurônio e não deve danificar a membrana da 

célula, por isso a técnica também é chamada de sharp pipette (pipeta afiada). A 

técnica de patch clamp é mais nova (começo dos anos 80) e vem substituindo a 

maioria das técnicas intracelulares. No patch clamp se usa um microscópio para se 

guiar na procura do neurônio. Após a aproximação da pipeta no neurônio, aplica-se 

uma pressão que produz um “selo” entre a pipeta e a membrana, configuração 

chamada de cell-attached, onde não existe espaço entre a membrana e a pipeta, 

sendo assim qualquer íon que passe pela membrana passará também pela solução 

que preenche a pipeta. Quando se aplica uma segunda pressão negativa na pipeta, 

a membrana da célula se rompe e forma-se um contínuo entre o citoplasma da 

célula e o liquido que preenche a pipeta, configuração essa chamada de whole-cell 

(CARTER e SHIEH, 2010). 

Os eletrodos podem ser mantidos em voltage ou current clamp. No modo 

voltage clamp, um determinado potencial de membrana é fixado sendo aplicada 

corrente positiva ou negativa pelo eletrodo de registro para se manter esse 
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potencial. Nesse caso então, estudam-se variações na corrente necessária para se 

manter determinado potencial fixo. No modo current clamp, a corrente que é 

aplicada pelo eletrodo de registro é fixa e o potencial da membrana da célula pode 

variar. Nesse caso então, o que se estuda são variações no potencial da membrana 

da célula.  

Existem ainda diferenças entre respostas espontâneas, ou seja, sem 

estímulos, como frequência de disparo do neurônio e correntes pós sinápticas em 

miniatura e respostas evocadas, nas quais é medido o potencial da membrana do 

neurônio durante a estimulação do tecido com um eletrodo de estimulação.  

 Usando algumas dessas técnicas os neurônios do núcleo central da amigdala 

foram caracterizados eletrofisiologicamente e morfologicamente por Schiess et al., 

(1999). Resumidamente, os neurônios foram classificados em dois grupos 

chamados de tipo A e Tipo B. Neurônios tipo A apresentam um potencial de 

membrana de repouso hiperpolarizado (-74mV), curta hiperpolarização posterior à 

estimulação e resposta não acomodativa (disparos não cessam enquanto o estímulo 

está presente). Neurônios tipo B tem potencial de membrana em repouso 

despolarizado (-66mV), hiperpolarização posterior à estimulação longa e resposta 

acomodativa. Mais tarde foi descrito um terceiro tipo de neurônio com baixo limiar 

para despolarização, apresentam dois ou três disparos no inicio da estimulação 

(DUMONT et al., 2002). Não foi encontrada relação entre esses neurônios e a 

expressão ou não receptores de CRF1, mas foi encontrada uma relação entre a 

expressão do receptor CRF1 e a presença de diferentes subunidades do receptor 

GABA A (HERMAN et al., 2013). 

O etanol agudo aumenta os correntes inibitórias pós sinápticas evocadas 

(IPSC) mediadas pelo receptor GABA A. Além disso o etanol diminui  a razão do 

paired pulse facilitation bem como aumenta a frequência de correntes pós sinápticas 

inibitórias em miniatura (mIPSC) demostrando que esse efeito do etanol acontece 

através do aumento da liberação do GABA. Porém o etanol também aumenta a 

amplitude dos mIPSCs sugerindo uma ação pós sináptica que foi confirmada pela 

potencialização do efeito do GABA aplicado na presença de tetrodotoxina (para 

minimizar efeitos pré sinápticos) diretamente sobre o tecido (ROBERTO et al., 2003; 

BAJO et al., 2008). Não foi observada tolerância para esse efeito em animais 

expostos ao vapor de etanol por duas semanas e foi notado o aumento de GABA, 
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quantificado por microdiálise no núcleo central da amigdala, tanto no basal quanto 

no aumento induzido pelo etanol (ROBERTO et al., 2004a). 

 O receptor CRF1 media esse efeito através da via da PKCε (NIE et al., 2004; 

BAJO et al., 2008) e da adenilato ciclase  tipo 7 (CRUZ et al., 2011). Tanto o etanol 

quando o CRF aumentam as IPSCs evocadas e antagonistas do CRF1, mas não do 

CRF2, bloqueiam esse efeito. Animais nocaute para CRF1 não apresentam esse 

efeito, enquanto que nos nocautes para CRF2 o efeito se mantem (NIE et al., 2004, 

2009). 

Animais dependentes, no modelo de vaporização de etanol, tem aumento de 

RNAm do CRF na amigdala central e o efeito do CRF sobre as IPSC evocadas 

nesse núcleo esta aumentado. Antagonistas de CRF1 anulam os efeitos do etanol 

sobre as IPSC bem como sobre a liberação de GABA quantificada por microdiálise. 

Isso mostra que a interação entre o CRF e o sistema gabaérgico no núcleo central 

da amigdala pode ter um papel importante na dependência de etanol.  

Também foi estudado o efeito do etanol sobre a transmissão glutamatérgica 

na amigdala central. O etanol agudamente reduz os EPSPs/EPSCs tanto mediados 

por receptores NMDA quanto por receptores não-NMDA. Esse efeito mediado pelo 

receptor NMDA foi aumentado em animais expostos ao vapor de etanol por duas 

semanas (slices em abstinência de 2-8 horas). O etanol reduziu o PPF apenas em 

animais passaram pelas câmaras de vaporização de etanol, sugerindo um aumento 

na liberação de glutamato induzida pelo etanol. Esse efeito é reforçado pela 

evidência obtida por microdiálise que mostra aumentos na liberação de glutamato 

induzida por etanol apenas em animais que passaram pela vaporização e etanol 

(ROBERTO et al.,2004b). Na abstinência prolongada, uma semana, a corrente 

mediada pelo receptor NMDA voltava aos seus valores basais, porém a redução no 

PPF se mantinha, mostrando que o efeito liberador de glutamato ainda estava 

presente. A vaporização também aumentou os níveis, tanto de RNA mensageiro 

quanto da proteína, das subunidades NR1, NR2A e NR2B do receptor NMDA, porém 

com uma ou duas semanas de abstinência essa variação não foi mais observada 

(ROBERTO et al.,2006) 

Sendo assim, o etanol altera tanto a transmissão glutamatérgica quanto a 

gabaérgica no núcleo central da amígdala, sendo que as alterações na transmissão 

gabaérgica ocorrem via receptor de CRF1. Antagonistas desse receptor injetados no 
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núcleo central da amigdala reduzem o consumo de etanol, mostrando a importância 

desse núcleo e do CRF na modulação do consumo de etanol.  
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ESTUDO 1 - INFLUÊNCIA DE UM ANTAGONISTA DO RECEPTOR CRF1 NO CONSUMO 

DE ETANOL POR CAMUNDONGOS COM DIFERENTES PADRÕES DE CONSUMO 

 

 

 

3.0 OBJETIVOS DO ESTUDO 1 

 

• Caracterizar os diferentes padrões de consumo de etanol apresentados 

pelos camundongos expostos ao modelo de adição. 

• Avaliação do efeito do bloqueio dos receptores de CRF1, pela 

administração do antagonista CP-154,526, sobre o consumo de 

etanol em animais com diferentes padrão de consumo em um  

modelo de adição. 
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4.0.MATERIAL E METODOS DO ESTUDO 1 

 

4.1. Animais  
Foram utilizados 70 e 30 camundongos machos Swiss adultos provenientes 

do Biotério do Setor de Ciências Biológicas da UFPR, respectivamente para o 

modelo de adição e para a curva dose resposta do antagonista sobre a 

movimentação espontânea. Durante a exposição ao modelo de adição, os animais 

foram isolados em gaiolas de plástico medindo 20x30x20 cm e para a execução da 

curva dose resposta, os animais foram mantidos em gaiolas medindo 30x50x15 cm 

em grupos de 20 animais. Todos foram mantidos em sala com temperatura 

controlada de 22 ± 2°C, sob ciclo claro-escuro de 12 horas e alimentação ad libitum. 

Os protocolos foram autorizados pelo comitê de ética em experimentação animal do 

setor de ciência biológicas da Universidade Federal do Paraná sob protocolo numero  

391 (anexo 1). 

 
4.2. Equipamento- Caixa de Movimentação Espontânea 

Consiste em uma caixa medindo 60x20x30 cm, com paredes de madeira. O 

assoalho é formado por barras de aço de 0,5 cm de diâmetro separadas entre si por 

1 cm, e o teto de acrílico (tampa removível). O animal foi colocado no centro da 

caixa e permaneceu na caixa por 3 minutos. Três células fotoelétricas registraram o 

número de interrupções do feixe luminoso, quando o animal se movimenta no 

interior da caixa, registrando o número de ambulações (Figura 8). 

 

4.3. Drogas 
Na curva dose-resposta do antagonista CP-154,426	   foi utilizado etanol 

absoluto P.A. (Laboratório Merck) diluído em solução salina 0,9% na concentração 

de 10% (p/v) e administrado intraperitonealmente (i.p.) na dose de 2g/kg. Solução 

salina 0,9% i.p. foi administrada em volume correspondente à dose de etanol No 

modelo de adição foi utilizado etanol 95% P.A. (Laboratório Vetec) diluído em água 

nas concentrações de 5 e 10% (v/v) e administrado por via oral (v.o.) ad libitum. 

Durante a fase de adulteração, as soluções de etanol foram misturadas com 0,005 

g/L de cloreto de quinino, dose escolhida de uma curva dose resposta na qual se 

avaliou a aversividade ao sabor amargo pelas doses de 0,001, 0,005, 0,01 e 0,05 

g/L de quinino (FACHIN-SCHEITet al., 2006). O antagonista do receptor de CRF1, 
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butylethyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H -pyrrolo[2,3-d ]pyrimidin-4-

yl]amine (CP-154,526, doado pela Pfizer) foi suspenso em carboximetilcelulose 

0.5%. O CP-154,526 é um potente e seletivo antagonista não peptídico (Ki=2.7nM), 

sua estrutura química pode ser vista na figura 9. (SCHULZ et al., 1996). 

 

 
Figura 8 – Caixa de movimentação espontânea. 

 

4.4. Ação aguda do CP-154,526 sozinho ou associado ao etanol 
  O objetivo da determinação da curva dose resposta do antagonista sozinho e 

na presença de etanol foi a de verificar se as doses que seriam usadas no modelo 

de adição não seriam por demais sedativas, alterando o consumo, ou até mesmo 

tóxicas. Para isso foram criados seis grupos (n=5 por grupo) que receberam duas 

injeções, a primeira trinta minutos antes do teste comportamental e a segunda dez 

minutos antes. Os animais foram testados na caixa de movimentação espontânea 

por três minutos. Os grupos estão mostrados na tabela 5 Os intervalos e dose de 

etanol foram baseados em Boerngen-Lacerda e Souza-Formigoni,2000. 
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Figura 9 - Estrutura química do antagonista de CRF1, CP-154,526. Fonte: SCHULZ et al., 1996. 

 

 

Grupo Primeira injeção Segunda injeção 

SS Salina Salina 

SE Salina Etanol 2g/Kg 

C15S CP 15mg/Kg Salina 

C30S CP 30mg/Kg Salina 

C15E CP 15mg/Kg Etanol 2g/Kg 

C30E CP 30mg/Kg Etanol 2g/Kg 
Tabela 5 - Diferentes grupos de tratamento usados no teste agudo do CP-154,426. 

 

4.5. Modelo de Adição 

  Um grupo com 60 camundongos foram isolados em gaiolas individuais e 

submetidos a um período de 70 dias (10 semanas- Fase de Aquisição-AC), com 

livre acesso às soluções de etanol 10% e 5% e água. Um grupo controle com 10 

camundongos tiveram acesso somente à água (Figura 10). 

Em seguida, as soluções de etanol foram retiradas por 2 semanas deixando 

somente água disponível - Fase de Abstinência 

A próxima fase durou mais 2 semanas (Fase de Reapresentação – RE) na 

qual as soluções de etanol foram novamente oferecidas. 

Por último, na Fase de Adulteração (AD) que durou mais 2 semanas, as 

soluções de etanol foram adulteradas com 0,005 g/L de quinino para propiciar um 

sabor amargo. Nada foi adicionado à água.  
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Durante todo o experimento, as posições das garrafas foram mudadas a cada 

dois dias e o consumo dos líquidos medidos volumetricamente, sendo que as 

soluções eram descartadas e repostas nestas ocasiões.  

Após todo o procedimento do modelo de adição, os animais foram classificados 

em grupos: adicto, pesado e leve de acordo com seu padrão individual de consumo 

nas diferentes fases, que está sumarizado a seguir: 

 

Consumidor adicto 

• Preferência pelas soluções de etanol ou sem preferência. 

• Sem redução significativa do consumo de etanol (g/kg) na fase de 

adulteração comparado com a livre escolha. 

 

 

Consumidor pesado 

• Preferência pelas soluções de etanol ou sem preferência. 

• Consumo de etanol (g/kg) com redução significativa durante a 

adulteração quando comparado com a livre escolha. 

 

Consumidor leve 

• Preferência pela água em todas as fases. 

 

O volume de álcool diário consumido no decorrer do tratamento foi convertido 

em gramas de álcool por kg de peso do animal, aplicando-se a fórmula abaixo. Os 

coeficientes utilizados foram calculados a partir da densidade do álcool. 

 

Q (g/kg/dia) = (V10% x 0,075 + V5% x 0,0375) / P x 1000 

 

Q = quantidade de álcool consumida diariamente em g/kg de peso do animal 

V10% = volume consumido diariamente da solução de etanol a 10% (V/V) 

V5% = volume consumido diariamente da solução de etanol a 5% (V/V) 

P = peso do animal, em gramas, avaliado semanalmente. 

 

 



	  
	  

	  

57	  

GRUPO ETANOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO CONTROLE DO ISOLAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Fases do modelo de adição. No diagrama estão representadas as diferentes fases do 

modelo de adição, sua duração bem como as soluções ofertadas aos animais.  

 

4.6  - Avaliação do efeito do CP-154,526 sobre o consumo de etanol dos 
animais classificados anteriormente pelo seu padrão de consumo 

Após todas as fases do modelo de adição os animais classificados em adicto, 

pesado e leve, receberam o tratamento com CP-154,526, um antagonista dos 

receptores CRF1. 

Após o último dia da fase de adulteração, os animais tiveram acesso por uma 

semana as soluções de etanol, sem adulteração, e agua. No dia seguinte foi 

realizada a primeira das três sessões de injeção i.p. Em cada sessão os animais 

recebiam a mesma dose em dois dias consecutivos. Entre as doses administradas 

10 
semanas 

2 
semanas 
 

2 
semanas 

2 
semanas 

Aquisição 
Água 
etanol 10% 
etanol 5% 

Abstinência 
Água 
	  	  

Reapresentação 
Água 
etanol 10% 
etanol 5% 

Adulteração 
Água 
etanol 10% 
etanol 5% 

+ quinino 
0,005g/L 

16 semanas 

• água 
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houve um intervalo de 5 dias, durante esse intervalo os animais tinha acesso as três 

soluções. Cada animal recebeu todas as doses de CP-154,526(0,0, 15,0; e 30,0 

mg/kg i. p.), utilizando o método de distribuição por quadrado latino. As doses estão 

baseadas em relatos da literatura e se apresentaram seguras no teste agudo 

(LOWERY et al., (2010); PASTOR et al., (2008)). 

Os 10 animais do grupo controle também receberam todas as doses de CP-

154,526, sendo que passaram a ter acesso à água e às soluções de álcool (controle 

do efeito da CP-154,526 sobre o consumo agudo de álcool). 

O acesso às soluções de etanol e água (livre escolha) foi permitido 30min após 

a injeção da droga ou salina. O consumo foi quantificado 24h do acesso às 

soluções. Durante essa fase de tratamento o consumo foi medido diariamente. O 

esquema de tratamento com o antagonista foi uma variação do trabalho de 

validação do modelo de adição com naltrexona (FACHIN-SCHEIT et al., 2006).  

 

4.7 Análise Estatística 
  A distribuição normal dos dados foi analisada pelo teste de Kolmogorov– 

Smirnov e quanto à homocedasticidade pelo teste de Levene. Para se computar o 

consumo de etanol em gramas por quilograma (g/Kg) foi usado o peso dos animais 

em gramas e o consumo de etanol em mililitros. O consumo de etanol e de água 

foram expressos como media ± desvio padrão. Para se classificar cada animal de 

acordo com seu padrão de consumo foram calculados: (1) a preferência entre o 

etanol total consumido (5% + 10%) – em mL) e a água e (2) o consumo individual 

em g/kg/dia em cada fase. A preferência (1) entre água e etanol em cada fase foi 

detectada pelo teste t de Student, e para comparar os níveis de consumo de cada 

animal (2) entre as fases do modelo foi realizada ANOVA de uma via seguida do 

teste post-hoc de Newman–Keuls considerando-se para o cálculo da média do 

consumo diário em cada fase (14 medidas diárias na fase AC, ou seja, o consumo 

diário das últimas 2 semanas da fase AC; 14 na RE, ou seja o consumo diário das 

duas semanas da fase RE; e 14 na AD, ou seja o consumo diário das duas semanas 

da fase AD). Após a classificação individual em cada um dos três grupos (A,H e L), 

diferentes ANOVAs de duas e de uma via seguida do teste de Newman–Keuls foram 

usadas para comparar o consumo de etanol em g/kg/dia entre os grupos e entre as 

fases, incluindo as fases de tratamento com o antagonista. Todas as análises foram 
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feitas com o software Statistica 6.1(StatSoft, São Caetano do Sul, Brasil). Diferenças 

foram consideradas significantes quando p≤0,05. 

 

5.0 RESULTADOS DO ESTUDO 1 
 
5.1 Ação aguda do CP-154,526 sozinho ou associado ao etanol  

Não foi observada diferença na ambulação em nenhum dos grupos tratados. 

ANOVA de uma via (F5,24 = 0.47; p=0.79) as médias dos grupos estão 

apresentadas na figura 11. 

 
Figura 11 - Locomoção de animais tratados agudamente com veículo, etanol ou CP-154,526 
associado a veículo ou etanol. Não foi observada diferença entre os grupos. 

 

5.2 Modelo de adição – classificação dos animais nos diferentes padrões de 
consumo 

O consumo dos animais foi analisado individualmente (tabelas 5 a 8) e então 

os animais foram agrupados nos diferentes grupo (A, H e L) segundo os critérios já 

citados na metodologia. 
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 GRUPO ADICTO 
CONSUMO DE ETANOL AO LONGO DAS 

FASES 
(g/kg/dia) – Média (dp) 

F 
(2,33) 

(p) 

PREFERÊNCIA 

ANIMAL AC RE AD AC RE AD 
1 8.1  (2.7) 11.0 (2.7) 

* 
9.9 (1.3) 

 
4.77 

(0.02) 
S S 

.06 
E 

4 11.3 (4.5) 
 

12.7 (2.9) 9.8 (2.8) 
 

1.45 
(0.25) 

E E E 

6 11.4 (1.7) 
 

10.4 (3.4) 
 

11.1 (1.6) 
 

0.62 
(0.54) 

E E E 

12 8.5 (2.4) 11.1 (2.5) 
* 

9.6 (2.9) 
 

3.48 
(0.04) 

E E S 

21 12.3 (2.5) 
 

15.2 (1.4) 
* & 

12.6 (3.1) 
 

3.91 
(0.03) 

E E E 

22 8.2 (1.6) 
 

14.2 (1.4) 
* & 

10.0 (2.1) 
* 

30.22 
(0.00) 

E E E 

32 12.6 (1.6) 
 

15.3 (1.1) 
* & 

12.5 (4.3) 
 

3.49 
(0.04) 

E E E 

39 9.8 (2.4) 
 

13.0 (1.1) 
* & 

9.6 (2.2) 
 

7.94 
(0.00) 

E E S 

40 9.8 (2.4) 
 

9.5 (0.9) 
 

9.2 (2.8) 
 

0.24 
(0.79) 

E E E 

47 11.0 (2.8) 
 

13.0 (5.2) 
& 

8.9 (2.0) 
 

3.75 
(0.03) 

E N E 

53 12.3 (2.1) 
 

15.1 (2.9) 
* 

14.8 (2.9) 
* 

4.75 
(0.02) 

E E E 

68 8.2 (2.2) 
* 

11.2 (1.9) 
 

11.6 (2.1) 
* 

8.95 
(0.00) 

E E E 

70 18.0 (2.8) 
 

16.2 (5.0) 
 

14.5 (5.8) 
 

1.48 
(0.25) 

E E E 

Tabela 6 - Padrão individual de consumo de etanol do grupo adicto.	  
*Diferente	  da	  fase	  de	  AC;	  #	  Diferente	  da	  fase	  RE;	  	  &	  Diferente	  da	  fase	  AD	  (Post	  hoc	  de	  Newman	  Keuls	  ,	  
p<.05)	  
S	  =	  Sem	  preferência	  entre	  etanol	  e	  água;	  E	  =	  Preferência	  por	  etanol;	  A	  =	  preferência	  por	  água.	  
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 GRUPO PESADO 
CONSUMO DE ETANOL AO LONGO DAS 

FASES 
 (g/kg/dia) - Média (dp) 

F (2, 
37) 
(p) 

PREFERÊNCIA 

ANIMAL AC RE AD AC RE AD 
5 6.8 (1.5) 

 
6.3 (1.8) 

 
4.9 (0.7) 

* # 
 

6.42 
(0.00) 

S A S 

10 7.8 (2.9) 
 

7.1 (2.5) 
 

5.4 (1.6) 
 

3.06 
(0.06) 

S A A 

24 12.0 (3.7) 
 

14.3 (3.0) 
 

9.2 (2.2) 
* # 

6.01 
(0.01) 

E E E 

29 24.5 (10.5) 
 

11.6 (1.7) 
* 

10.9 (0.4) 
* 

9.02 
(0.00) 

E E E 

45 9.7 (1.9) 
 

11.2 (1.8) 
 

7.0 (2.1) 
*# 

11.86 
(0.00) 

E E S 

46 11.4 (1.9) 
 

11.7 (1.7) 
 

6.5 (1.8) 
*# 

23.22 
(0.00) 

S S A 

48 14.2 (3.6) 
 

13.4 (2.8) 
 

10.4 (0.9) 
*# 

6.07 
(0.01) 

E E E 

49 13.4 (1.4) 
 

10.4 (3.6) 
* 

6.3 (1.5) 
*# 

34.21 
(0.00) 

E S A 

67 12.3 (3.2) 
 

9.8 (2.4) 
* 

8.0 (2.0) 
* 

8.77 
(0.00) 

E E S 

Tabela 7 - Padrão individual de consumo de etanol do grupo pesado.	  
*Diferente	  da	  fase	  de	  AC;	  #	  Diferente	  da	  fase	  RE;	  	  &	  Diferente	  da	  fase	  AD	  (Post	  hoc	  de	  Newman	  Keuls	  ,	  
p<.05)	  
S	  =	  Sem	  preferência	  entre	  etanol	  e	  água;	  E	  =	  Preferência	  por	  etanol;	  A	  =	  preferência	  por	  água.	  
 
 
	  

 GRUPO LEVE 
CONSUMO DE ETANOL AO LONGO DAS 

FASES 
(g/kg/dia) - Média (dp) 

F 
2,35 
(p) 

PREFERÊNCIA 

ANIMAL AC RE AD AC RE AD 
3 4.7 (1.4) 6.9 (1.7) 

* & 
5.6 (1.3) 

 
7.05 

(0.00) 
A A A 
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8 5.8 (1.5) 
 

11.0 (3.5) 
* & 

6.0 (1.3) 
 

16.99 
(0.00) 

A A A 

9 7.5 (2.5) 
 

8.3 (2.3) 
 

5.1 (1.4) 
* # 

6.61 
(0.00) 

A A A 

11 5.9 (2.3) 
 

5.2 (1.8) 
 

5.8 (1.1) 
 

0.54 
(0.59) 

A A A 

16 5.3 (1.1) 
 

6.7 (0.9) 
* 

6.2 (1.6) 
 

4.55 
(0.02) 

A A A 

18 6.5 (1.3) 
 

9.1 (1.2) 
* & 

7.1 (2.2) 
 

6.90 
(0.00) 

A A A 

20 7.4 (2.3) 
 

7.9 (0.5) 
 

7.6 (2.8) 
 

0.17 
(0.84) 

A A A 

25 4.5 (0.9) 
 

5.5 (1.0) 
 

4.1 (2.2) 
 

2.26 
(0.12) 

A A A 

26 6.0 (1.2) 
 

7.5 (1.6) 
* 

3.6 (1.6) 
* # 

11.58 
(0.00) 

A A A 

28 5.4 (1.2) 
 

6.7 (1.8) 
* & 

5.1 (1.5) 
 

3.18 
(0.05) 

A A A 

31 8.8 (1.6) 
 

6.8 (2.3) 
* 

5.5 (0.6) 
* 

13.39 
(0.00) 

A A A 

35 6.3 (1.1) 
 

7.7 (1.2) 
 

7.4 (2.5) 
 

2.54 
(0.09) 

A A A 

36 8.4 (1.2) 
 

7.4 (0.4) 
 

7.3 (2.2) 
 

1.83 
(0.18) 

A A A 

37 9.9 (2.1) 
 

10.1 (2.8) 
 

9.1 (2.6) 
 

0.48 
(0.62) 

A S A 

41 7.0 (1.5) 
 

8.3 (1.7) 
 

7.4 (3.0) 
 

0.93 
(0.41) 

A A S 

44 6.5 (1.6) 
 

11.1 (3.2) 
* & 

7.1 (2.3) 
 

12.87 
(0.00) 

A S A 

52 7.0 (1.7) 
 

6.5 (1.2) 
 

7.9 (2.4) 
 

1.46 
(0.25) 

A A A 

56 6.9 (1.7) 
 

8.0 (2.3) 
 

5.5 (0.8) 
# 

4.89 
(0.02) 

A S A 
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57 8.1 (2.1) 
 

8.4 (1.3) 
 

9.2 (4.3) 
 

0.43 
(0.66) 

A A S 

59 6.3 (1.1) 
 

5.3 (1.1) 
* 

5.2 (1.1) 
* 

4.24 
(0.02) 

A A A 

63 8.0 (3.0) 
 

8.8 (3.6) 
 

5.9 (1.1) 
 

3.11 
(0.06) 

A A A 

64 9.8 (2.6) 
 

9.1 (1.8) 
 

9.3 (2.1) 
 

0.32 
(0.72) 

A A A 

65 6.7 (2.8) 
 

8.1 (2.5) 
 

7.5 (1.2) 
 

1.24 
(0.30) 

A A A 

66 7.3 (1.8) 
 

8.7 (2.5) 
 

8.1 (1.9) 
 

1.50 
(0.24) 

A A A 

Tabela 8 - Padrão individual de consumo de etanol do grupo leve*Diferente	  da	  fase	  de	  AC;	  #	  
Diferente	  da	  fase	  RE;	  	  &	  Diferente	  da	  fase	  AD	  (Post	  hoc	  de	  Newman	  Keuls	  ,	  p<.05)	  
S	  =	  Sem	  preferência	  entre	  etanol	  e	  água;	  E	  =	  Preferência	  por	  etanol;	  A	  =	  preferência	  por	  água.	  
 
	  

  GRUPO INDEFINIDO 
  CONSUMO DE ETANOL AO 

 LONGO DAS FASES 
(g/kg/dia) Média (dp) 

F 2,26 
(p) 

PREFERÊNCIA 

GRUPO ANIMAL AC RE AD  AC RE AD 
ADICTO? 13 7.7 (2.5) 

 
11.1 (3.6) 

 
11.2 (5.9) 

 
2.11 

(0.14) 
A S S 

 15 7.8 (1.9) 
 

8.6 
(5.6) 

 

10.3 (5.7) 
 

0.77 
(0.47) 

S 
E (.06) 

S S 

 30 8.4 (2.9) 
 

11.0 (1.5) 
* 
 

9.8 
(2.9) 

 

3.43 
(0.04) 

A E S 

 58 9.6 
(3.1) 

 

11.7 
(2.1) 

 

9.1 
(2.6) 

 

1.88 
(0.17) 

S S S 

HEAVY? 17 9.9 
(3.1) 

8.9 
(1.1) 

8.8 
(3.6) 

0.57 
(0.57) 

E S S 
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 34 9.0 
(1.4) 

 

10.2 
(1.0) 

 

8.0 
(1.0) 

* 0.07 

6.67 
(0.00) 

E E S 

 61 9.9 
(3.7) 

 

10.2 
(5.1) 

 

7.8 
(1.8) 

 

1.46 
(0.25) 

S S A 

 62 10.0 
(3.1) 

 

10.6 
(3.2) 

 

8.1 
(3.1) 

 

1.55 
(0.23) 

S S S 

LIGHT? 38 7.9 
(1.2) 

 

10.2 
(2.1) 

 

9.8 
(3.6) 

 

3.40 
(0.05) 

S A A 

 43 7.6 
(2.6) 

 

13.9 
(3.2) 
* & 

9.6 
(2.6) 

 

14.64 
(0.00) 

A S A 

 50 6.6 
(1.7) 

 

14.3 
(0.9) 

* 

10.2 
(3.9) 
* # 

18.78 
(0.00) 

 A S A 

 54 8.2 
(2.5) 

 

10.4 
(0.2) 

 

9.8 
(3.2) 

 

2.87 
(0.07) 

A A S 

Tabela 9 - Padrão individual de consumo de etanol do grupo indefinido. 
*Diferente	  da	  fase	  de	  AC;	  #	  Diferente	  da	  fase	  RE;	  	  &	  Diferente	  da	  fase	  AD	  (Post	  hoc	  de	  Newman	  Keuls	  ,	  
p<.05)	  
S	  =	  Sem	  preferência	  entre	  etanol	  e	  água;	  E	  =	  Preferência	  por	  etanol;	  A	  =	  preferência	  por	  água.	  
 

 

5.3 - Modelo de adição – consumo de etanol antes do tratamento com o 
antagonista de CRF1. 

Após a classificação individual os animais foram agrupados também em 

grupos A (n=13), H (n=9) e L (n=24), doze animais não se enquadraram em 

nenhuma classificação e foram excluídos. O consumo apresentado como media ± 

desvio padrão (g/kg/dia) para os diferentes grupos na fase AC foi:  A: 10.8±1.0; H: 

11.7±1.5; L: 6.8±0.6; na fase RE A: 12.8 ± 0.8; H: 10.5 ± 0.9; L: 7.8 ± 0.4 e na fase 

AD: A: 11.0 ± 0.9; H: 7.6 ± 0.8; L: 6.7 ± 0.3. 
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A ANOVA de duas vias tendo consumo (g/kg/dia) como variável dependente e 

os diferentes grupos e as diferentes fases como fatores independentes revelou um 

efeito para Grupo (F(2,83)=288.05, p<0.001), Fase (F(2,83)=37.57, p<0.001) e para 

a interação entre esses fatores (F(4,83)=18.93, p<0.001) e as diferenças entre 

grupos/fases podem ser vistas na figura 12. O grupo L consumiu menos etanol que o 

grupo A em todas as fases e menos que o grupo H nas fases AC e RE (p<0.001). O 

grupo H teve redução no consumo de etanol na fase AD em relação às fases AC e 

RE e na fase AD o consumo foi menor que o do grupo A na mesma fase (p<0.01). 

 

5.4 - Modelo de adição – consumo de etanol após do tratamento com o 
antagonista de CRF1. 

A ANOVA de duas vias tendo consumo (g/kg/dia) como variável dependente e 

os diferentes grupos e as diferentes fases, incluindo as do tratamento com CP-

154,526, como fatores independentes revelou um efeito para Grupo (F(2,83)= 43.34, 

p<0.001), Fase (F(5,83)=67.58, p<0.001) e para a interação entre esses fatores 

(F(10,83)=12.21, p<0.001) e as diferenças entre grupos/fases podem ser vistas na 

figura 12. A dose mais alta do antagonista reduziu o consumo nos grupos A e H 

comparado com o veiculo p<0.05 e p<0.001, respectivamente). Os grupos A e L 

aumentaram o consumo de etanol durante o tratamento com o antagonista em 

relação às fases AC, RE e AD (p<0.01), enquanto que o grupo H aumentou seu 

consumo em relação as fases AC, RE e AD quando sob efeito do veiculo e quando 

durante efeito do antagonista apenas em relação a fase AD. É importante notar que 

o grupo A teve consumo mais alto de etanol que o grupo H em todas as fases do 

tratamento e mais alto que o grupo L quando sob veiculo.  

 A ANOVA de uma via feita para o grupo controle sob o efeito do tratamento 

com antagonista revelou ausência de significância. (F(2,21)=0.94, p=0.41).  
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Figura 12 - Consumo de etanol nas diferentes fases do modelo de adição e após a 

administração do antagonista de CRF1. Dados expressos como media ± erro padrão do consumo 

de etanol em g/kg/dia. Consumo de etanol nos grupos A, H e L durante as fases experimentais do 

modelo (AC: fase de aquisição RE: fase de reapresentação AD: fase de adulteração VEH 

administração do veiculo CP15: administração do CP-154,426 na dose de 15mg/Kg CP30: 

administração do CP-154,426 na dose de 30mg/Kg. Diferenças estatísticas: AC diferente da 

aquisição para o mesmo grupo RE diferente da reapresentação para o mesmo grupo AD diferente da 

adulteração para o mesmo grupo V diferente do tratamento com o veículo A diferente do grupo adicto 

para a mesma fase H diferente do grupo pesado para a mesma fase. ANOVA de duas vias seguida 

do teste de post hoc de Newman-Keuls, p<0.05. 

 

6.0 – DISCUSSÃO DO ESTUDO 1 
 

O principal achado desse estudo foi a confirmação da hipótese que apenas 

animais com consumo alto reduziriam seu consumo de etanol após a administração 

do antagonista de CRF1, sugerindo que nesses animais o sistema do CRF está 

envolvido no seu comportamento de consumo. No grupo L, como esperado, o 

antagonista não teve efeito. 

Como já mencionado na introdução, muitos autores tem demonstrado a 

relação entre dependência e CRF. A principal diferença desse estudo e das 
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evidencias da literatura é que esse modelo de dependência tem sido proposto para 

mimetizar o que é visto em humanos. Tem sido sugerido que para se aumentar a 

validade de modelos de adição o modelo deve permitir que os animais tenham um 

numero estendido de dias/semanas em que lhes é permitido consumir a droga, 

(WOLFFGRAMM e HEYNE, 1995; DEROCHE-GAMONET et al., 2004) e também 

um período estendido de tempo durante a sessão de administração disponível em 

cada dia (AHMED e KOOB, 1998). O nível mínimo de etanol considerado intoxicante 

é de 80mg% (NATIONAL INSTITUTE ON ALCOHOL ABUSE AND ALCOHOLISM, 

2004) Nosso grupo reportou que as concentrações plasmáticas (expressas em mg% 

e desvio padrão) determinadas no fim do modelo, no ultimo dia da adulteração, 

foram 113 ± 32.2 para o grupo A,  79 ± 56 para o grupo H e 48 ± 42 para o grupo L. 

Os valores da concentração plasmática e etanol foram correlacionados 

positivamente com o consumo de etanol no final do modelo (consumo de etanol 

durante a fase AD: 12.1±2.6 g/kg/dia para o grupo A, 6.6±0.9 g/kg/dia para o grupo 

H e 4.9±0.4 g/kg/dia no grupo L. sugerindo que nos dois primeiros grupos os níveis 

de álcool foram intoxicantes. (RIBEIRO et al., 2012). 

Outra diferença importante entre o presente estudo e as evidências da 

literatura é que os animais tiveram livre acesso às soluções de etanol 

constantemente durante o tratamento com CP-154,526 enquanto que os estudos 

anteriores usavam múltiplas abstinências, o que poderia estar induzindo um afeto 

negativo proeminente. Nesse estudo, os animais tiveram apenas um período de 

duas semanas de abstinência, nos outros estudos já mencionados os animais 

estavam sujeitos à abstinência durante o tratamento com o antagonista de CRF1.  

A dose mais alta do antagonista de CRF1 reduziu o consumo do grupo H para 

níveis equivalentes aos níveis da fase de aquisição, por outro lado no grupo A, 

apesar de também ter sido observada uma redução no consumo de etanol com a 

dose mais alta quando comparado ao consumo dos animais nos dias sob injeção de 

veiculo, o nível do consumo persistiu mais alto que nas fases anteriores. Duas 

hipóteses podem ser propostas para explicar essas observações. Para o grupo A, 

pode ter havido um desvio à direita na curva dose resposta de forma que esse grupo 

precisaria de uma dose mais alta para atingir o efeito máximo. A segunda hipótese 

seria que nos camundongos do grupo A, que perderam o controle sobre o consumo,  

outros sistemas estariam envolvidos, sendo assim apenas o antagonista do CRF1 

não seria suficiente para reduzir totalmente o seu consumo. Como esses animais 
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supostamente perderam o controle sobre o consumo, pode-se inferir que sistemas 

encefálicos envolvidos no craving (estágio de preocupação/antecipação), em 

especial o glutamatérgico, seriam os mais relevantes. A ativação do receptor CRF1 

induz uma condutância dependente de potássio GIRK (Kir3) – via ativação de 

receptores GABAB. (BECKSTEAD et al., 2009). Nosso trabalho anterior demonstrou 

que animais A tinham níveis alterados de mRNA para os genes do receptor GABAB 

no estriado, hipocampo e córtex pré frontal (RIBEIRO et al., 2012). Essas alterações 

podem estar influenciando a resposta do antagonista de CRF1 sobre o consumo de 

etanol, apesar de que o mecanismo permanece desconhecido.  

Os dados podem sugerir que o afeto negativo relacionado à síndrome de 

abstinência, influencia principalmente o grupo H enquanto no grupo A essa 

influência foi apenas parcial. A evidência de síndrome de abstinência nesses dois 

grupos foi demonstrada através do aumento da ansiedade no labirinto em cruz 

elevado e no campo aberto quando os animais foram testados 5 horas após a 

retirada das soluções de etanol num estudo anterior do nosso laboratório (FACHIN-

SCHEIT et al., 2006). No mesmo estudo foi mostrado que o grupo L, com consumo e 

níveis sanguíneos baixos de etanol ao longo de todas as fases do modelo e sem 

comportamento de perda de controle durante a fase de adulteração, tinha índices de 

ansiedade menores que dos outros grupos, sendo assim, esses animais não teriam 

experimentando o afeto negativo da retirada do álcool. 

Vale a pena salientar que durante o tratamento com o antagonista, nos dias 

que os grupos estavam sob injeção de veiculo, o consumo de etanol aumentou em 

todos os grupos em relação às outras fases do modelo, porém, o grupo L manteve o 

seu padrão de consumo menor que o grupo A. O aumento no consumo de etanol 

pode ter sido consequência do estresse induzido pela manipulação, ou seja, das 

várias injeções administradas (GOUVEIA e HURST, 2013). Podemos considerar que 

todos os grupos foram submetidos aos mesmos procedimentos, durante o período 

de tratamento. É importante salientar que o protocolo experimental usado foi o 

quadrado latino com o objetivo de se evitar a influência de um tratamento sobre o 

outro, bem como minimizar o efeito da habituação à manipulação. No quadrado 

latino todos os animais receberam todas as doses em ordem aleatória evitando a 

influencia de uma dose sobre a outra (FACHIN-SCHEIT et al., 2006; JI et al., 2008), 

sendo assim sugere-se que o efeito do antagonista sobre o consumo de etanol nos 

grupos A e H não aconteceu pela habituação ao estresse de manipulação. 
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Diferentes tipos de estresse alteram de forma diferente o consumo. Sillaber et 

al., (2002) mostraram que camundongos nocaute para o receptor CRF1 não tem 

diferença nos animais selvagens no consumo basal de etanol. Após o estresse 

repetido (natação forcada, social defeat), apenas os animais nocaute tiveram 

aumento retardado e persistente no consumo de etanol, sugerindo que o gene CRF1 

modifica o consumo de etanol apenas quando associado ao estresse. 

Molander et al., (2012) usou dois tipos de nocaute, um onde os receptores 

CRF1 estavam ausentes em todo o sistema nervoso central mas ainda eram 

expressos na hipófise e nas glândulas adrenais e outro que não tinha o receptor 

CRF1em nenhum tecido. A comparação do consumo entre esses animais e seus 

controles selvagens durante o basal (livre escolha entre agua e etanol 8%) e apos o 

estresse (nado forcado e social defeat) levaram a conclusão que os receptores CRF1 

neuronais mediam o consumo de etanol induzido pelo estresse e estão envolvidos 

no aumento do consumo de etanol no estado pós dependente (induzido por 

vaporização de etanol). Não foram encontradas diferenças no consumo basal, 

indicando que os receptores CRF1 não estão envolvidos no reforço primário. Os 

animais que mantiveram a expressão do CRF1 no eixo HPA apresentaram aumento 

no consumo de etanol apos o estresse, mostrando efeitos opostos dos receptores 

expressos no eixo HPA. Ainda, em ratos Wistar no modelo de recaída, alcohol 

deprivation effect, os antagonistas do receptor CRF1 não tiveram efeito. Assim, o 

CRF1 parece ser importante na transição para o beber excessivo e nos aumentos no 

consume induzidos por estresse, mas parece ser de menor importância para alguns 

comportamento de consumo, como o consumo basal e a recaída com baixa carga 

de estresse.  

Nossos dados sugerem que no nosso modelo o estresse de manipulação 

aumentou o consumo de etanol em todos os grupos, porém apenas os grupos A e H 

reduziram seu consumo após a administração do antagonista de CRF1. O 

antagonista não teve efeito no grupo L provavelmente porque de acordo com a 

teoria da alostase hedônica apenas animais com alto consumo de etanol teriam o 

sistema do CRF desregulado. Nossos dados confirmaram o papel do CRF na teoria 

da alostase e assim sendo confirmaram que drogas que agem sobre o sistema do 

CRF podem ser eficazes como coadjuvantes no tratamento do alcoolismo.  
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ESTUDO 2 – EXPRESSÃO DO RECEPTOR 1 DO CRF NA AMIGDALA DE 

CAMUNDONGOS COM DIFERENTES PADRŌES DE CONSUMO 

 

 

 

7.0 OBJETIVOS DO ESTUDO 2 

 

• Caracterizar os diferentes padrões de consumo de etanol apresentados 

pelos camundongos expostos ao modelo de adição. 

• Avaliação da quantidade de transcrito para o receptor de CRF1 

através de PCR (polimerase chain reaction, reação em cadeia da 

polimerase) em tempo real na amígdala de animais com diferentes 

padrões de consumo de etanol. 
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8.0 - MATERIAL E METODOS DO ESTUDO 2  

	  

8.1 –Animais e análise comportamental 
Outros animais (70 camundongos Swiss machos) foram mantidos sob as 

mesmas condições e o seus consumos foram registrados e analisados da mesma 

forma que a descrita no estudo 1. Os protocolos foram autorizados pelo comitê de 

ética em experimentação animal do setor de ciência biológicas da Universidade 

Federal do Paraná sob protocolo numero  391 (anexo 1). 

 
8.2 - Análise molecular transcripicional por PCR em Tempo Real 

Após o término do modelo, os animais foram eutanaziados, seus encéfalos 

retirados e a amígdala dos animais foi dissecada, armazenada em TRizol® 

(Invitrogen, São Paulo, Brasil) e armazenada a -80ºC até o momento da extração do 

RNA. 

 
8.2.1 - Extração do RNA 

As amostras imersas em 500µL TRizol® e armazenadas a -80ºC foram 

descongeladas e mantidas em gelo (4ºC) até o início das extrações. Foram 

maceradas e a mistura ficou em temperatura ambiente (20-25ºC) por 5 minutos. Em 

seguida foi adicionado 0,2mL de clorofórmio PA, agitado por inversão por 15 

segundos e incubado por mais 2-3 minutos em temperatura ambiente. Depois, foi 

centrifugado a 12000xrcf (g) por 15 minutos a 4ºC. Após a centrifugação 0,3mL do 

sobrenadante foi transferido para um novo tubo e foi adicionado 0,5mL de 

isopropanol PA 100%, misturado por inversão durante 15 segundos e incubado por 

mais 10 minutos em temperatura ambiente. Nova centrifugação foi feita a 12000xrcf 

por 10 minutos a 4ºC. Em seguida, o sobrenadante foi desprezado cuidadosamente, 

ao precipitado foi adicionado 0,8mL de etanol PA absoluto gelado, misturado por 

inversão e centrifugado a 7500xrcf durante 5 minutos a 4ºC. Ao término da 

centrifugação o sobrenadante foi desprezado cuidadosamente e o precipitado ficou 

secando por aproximadamente 20 a 30 minutos. Em seguida, foi adicionado 20µL de 

água ultra pura® (Qiagen, São Paulo, Brasil) e misturado por cerca de 30 minutos 

antes de ser quantificado no espectrofotômetro. O RNA total foi quantificado 

utilizando espectrofotômetro de microplaca (Eon, Biotek, USA) e as amostras 

utilizadas apresentaram razão 260/280nm maior que 1.7. A integridade foi 



	  
	  

	  

72	  

averiguada visualmente em gel de agarose 1% corado com 25µL brometo de etídio 

0,1% utilizando tampão TAE 1x (Ácido acético glacial 20mM, Tris 40mM, EDTA 

1mM) onde foi possível observar a presença das bandas ribossomais 28S e 18S. As 

condições da corrida foram 300mA, 90V por aproximadamente 20 minutos. 

 

8.2.2 - Confecção do cDNA 
A reação foi feita a partir de 1µg de RNA total, oligo(dT)20 50µM, 10mM 

(dATP, dGTP, dCTP, dTTP), 0,1M de DTT (250mM Tris-HCl pH 8,3, 375mM KCl, 

15mM MgCl2), 40U RNase OUT (20mM Tris-HCl pH 8,0, 50mM KCl, 0,5mM EDTA, 

8mM DTT, 50% (v/v) glicerol) e 200U da enzima SuperScriptIII® (Invitrogen, São 

Paulo, Brasil) em um volume final de 20µL (10µL de RNA + 10µL MIX). Foi utilizado 

oligo(dT20) como iniciador ou primer (Exxtend, Paulinia, Brasil). Para a reação de 

transcrição reversa o RNA foi aquecido a 65ºC durante 5 minutos e em seguida 

mantido a 4ºC até que o Mix fosse adicionado. Em seguida, a mistura foi aquecida a 

50ºC durante 60 minutos. Ao término desse prazo a mistura foi aquecida a 70 ºC por 

mais 15 minutos. 

 

8.2.3 - Parâmetros da reação de PCR em tempo real  
Todas as reações foram feitas no StepOne (Applied Biosystems, São 

Paulo, Brasil) utilizando SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, São 

Paulo, Brasil). Foi adotado protocolo sem etapa de extensão (95ºC por 10 minutos, 

95ºC por 15 segundos e 60ºC por 60 segundos por 40ciclos) sendo a captação da 

fluorescência feita na temperatura de 60ºC. Foi feita uma curva de diluição em 5 

concentrações (50ng, 25ng, 12,5ng, 6,25ng e 3,125ng) para cada gene analisado 

sendo as amostras pipetadas em triplicata. A eficiência da reação foi analisada pelo 

programa StepOne v. 2.3 (Applied Biosystems) e foi aceito um coeficiente de 

correlação mínimo de 0,97 e eficiência de reação entre 94% e 98%. Em todas as 

reações foi feito um controle negativo sem amostra (NTC) e o volume da reação era 

de 20µL (1µL de amostra + 19 µL SYBR®, iniciadores específicos 10µM e H2O). Para 

as reações de PCR em tempo real exploratórias, as amostras foram pipetadas em 

duplicata e a concentração escolhida foi de 12,5ng de acordo com a melhor 

eficiência relativa e menor variabilidade entre as replicas.  
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8.2.4 - Desenho dos iniciadores (primers) 
Os iniciadores dos genes constitutivos foram desenhados previamente 

(BIBANCOS et al., 2007). 

Os iniciadores para o gene do crfr1 foi obtido da base de dados 

PrimerBank (SPANDIDOS et al., 2010; 

http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/index.html; acessado em 15 de abril de 2013; 

PrimerBank ID 6681013a1) 

As sequencias dos genes estão mostradas na tabela 10. 

 
8.2.5 - Análise Quantitativa Relativa 

Foram utilizados 2 genes constitutivos ou de referência (Cyclo – 

peptidilprolil isomerase A ou Ppia e Hprt – hypoxanthine-guanine 

phosphoribosyltransferase) para normalizar os níveis de mRNA ou transcritos do 

gene de interesse (Crhr1 – corticotropin releasing hormone receptor variant). Os 

ciclos limite ou cycling quantification (Cq) foram colocados em uma planilha e a 

quantidade relativa dos transcritos foi calculada conforme VANDESOMPELE et al., 

(2002). Segundo esse cálculo, a média aritmética das réplicas é transformada em 

quantidade relativa da amostra considerando a eficiência da curva de diluição para 

cada gene. A amostra com o menor Cq é considerada como o valor máximo (igual a 

1) e é tida como referência para o cálculo das quantidades relativas das demais 

amostras. Após, essas quantidades relativas foram normalizadas dividindo-as pela 

média geométrica dos 3 genes de referência (fator de normalização).  

 
 

Gene 5’– Sequência – 3’ NM 
Crhr1  008084.2 
Senso 5’– GGAACCTCATCTCGGCTTTCA – 3’ 
Antisenso 5’– GTTACGTGGAAGTAGTTGTAGGC – 3’ 

Cyclo  008907.1 
Senso 5’– AATGCTGGACCAAACACAAA – 3’ 
Antisenso 5’– CCTTCTTTCACCTTCCCAAA – 3’ 

Htr2c  008312.3 
Senso 5’– TGGAAGCCACAGGAATGAC – 3’ 
Antisenso 5’– GGGTGCTGGTCTCATAGGTC  – 3’ 

Tabela 10 – Sequência dos iniciadores para os genes de referência, cyclo peptidilprolil isomerase 
A ou Ppia e ) e de interesse (Crhr1).  
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9 – RESULTADOS DO ESTUDO 2 
9.1 - Análise comportamental 

Apos a classificação individual os animais foram agrupados também em 

grupos A (n=10), H (n=10) e L (n=23) 17 animais não se enquadraram em nenhuma 

classificação e foram excluídos. A ANOVA de duas vias tendo consumo (g/kg/dia) 

como variável dependente e os diferentes grupos e as diferentes fases como fatores 

independentes revelou um efeito para Grupo (F2,80 = 60.11 p <0.01), Fase ( F2,80 = 

14.37 p<0.01) e para a interação entre esses fatores (F4,80 = 12.87, p< 0.01) e as 

diferenças entre grupos/fases podem ser vistas na figura 13. 

 

 
Figura 13 - Consumo de etanol nas diferentes fases do modelo de adição. Dados expressos 

como média ± erro padrão do consumo de etanol em g/kg/dia. Consumo de etanol nos grupo A, H e L 

durante as fases experimentais do modelo (AC: fase de aquisição RE: fase de reapresentação AD: 

fase de adulteração). Diferenças estatísticas: AC diferente da aquisição para o mesmo grupo RE 

diferente da reapresentação para o mesmo grupo AD diferente da adulteração para o mesmo grupo A 

diferente do grupo adicto para a mesma fase H diferente do grupo pesado para a mesma fase. 

ANOVA de duas vias seguida do teste de post hoc de Newman-Keuls, p<0.05. 
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O consumo em média ± desvio padrão (g/kg/dia) para os diferentes grupos 

nas diferentes fases foi:  grupo A teve em o consumo de 9.6 ± 3.8 na fase AC, 12.4 ± 

3.2 na fase RE e 11.3 ± 3.4 na fase AD. O grupo H teve o consumo de 11.2 ± 3.3 na 

fase AC, 8.5 ± 3.7 na fase RE e 5.1 ± 3.0 na fase AD. O grupo L teve o consumo de 

3.30 ± 3.0 na fase AQ, 3.84 ± 1.9 na fase RE e 2.13 ± 1.23 na fase AD. 

 
9.2 - Análise do transcrito 

Para a análise foram usadas 5 amostras para o grupo C, 8 para o grupo A, 6 

para o grupo H e 7 para o grupo L. Essas amostras foram escolhidas com base na 

qualidade dos transcritos. 

As curvas de dissociação (melting) foram analisadas e houve a presença 

apenas de um pico, indicando que não houve, por exemplo, dimerização de 

iniciadores. 

As curvas de eficiência foram analisadas e os parâmetros considerados para 

cada gene estão na tabela 11. O limiar para todas as reações, incluindo as curvas, 

foi mantido em 1.124893. 

 
 

Gene Slope R2 Eficiência 
Hprt 
 

-3,38 0,99 97% 

Cyclo 
 

-3,46 0,99 94% 

Crhr1 
 

-3,36 0,99 98% 

Tabela 11 – Parâmetros obtidos nas reações de PCR em tempo real. 
 
 

Como os dados não apresentaram distribuição normal foi usada ANOVA não 

paramétrica de Kruskal-Wallis que mostrou um efeito para o grupo na quantidade de 

transcrito para o receptor CRF1 (H3,26 = 7.54, p<0.05). A comparação múltipla entre 

os grupos revelou uma maior quantidade do transcrito para o grupo H em relação ao 

grupo C (Figura 14). 
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Figura 14- Quantidade normalizada de mRNA para o receptor de CRF1 em animais com 

diferentes padrões de consumo e controle, sem exposição ao etanol. Dados expressos como 

mediana (intervalo interquartil) dos transcritos normalizados para cada grupo * p<0.05 em relação ao 

controle (ANOVA de Kruskal-Wallis seguida do teste de múltiplas comparações) C, controles; L, 

bebedores leves; H, bebedores pesados; A, bebedores adictos.  

 

10 – DISCUSSÃO DO ESTUDO 2  
 

 Apenas animais com o perfil H tiveram um aumento no transcrito do receptor 

de CRF1 na amígdala. É importante salientar que, ao contrário da maioria das 

evidências presentes na literatura, esses animais não estavam em abstinência de 

etanol no momento do sacrifício, visto que as soluções de etanol estavam 

disponíveis para seu consumo até o momento da eutanásia. Esse aumento no 

receptor do CRF pode indicar um aumento no sistema CRF e consequentemente um 

aumento no sistema descrito como anti-estresse, como previsto pela teoria da 

alostase hedônica. 

Sommer et al., (2008) mostraram que ratos expostos ao vapor de etanol por 

sete semanas e depois deixados em abstinência por três semanas tinham níveis 
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aumentados de mRNA de CRF no núcleo central da amígdala e níveis aumentados 

de mRNA do receptor CRF1 nos núcleos basolateral e medial da amígdala. 

Roberto et al., (2010a) mostraram a importância da transmissão gabaérgica e sua 

modulação via CRF no núcleo central da amígdala. Em animais naive tanto o CRF 

quanto o etanol aumentam a transmissão gabaérgica via aumento na liberação do 

GABA. O antagonista de CRF1 aboliu os efeitos do etanol. Os animais dependentes 

(vaporização de etanol) tiveram sensibilidade aumentada ao CRF e ao antagonista 

de CRF1.  A injeção intra núcleo central da amígdala de um antagonista do CRF1 

reverteu os aumentos de GABA no dialisado causados pela dependência. Ainda foi 

demonstrado aumento de CRF e do receptor CRF1 no núcleo central da amígdala de 

ratos dependentes. A injeção sistêmica do antagonista de CRF1 bloqueou o aumento 

induzido pela dependência na autoadministração de etanol. Esses resultados 

mostram a importância do CRF no núcleo central da amígdala no desenvolvimento 

de dependência.   

Mas por que em animais com perda de controle essa diferença não aparece 

de forma tão significativa, sendo que eles também consomem grande quantidade de 

etanol? Uma hipótese seria considerar o “beber pesadamente” como uma fase 

anterior ao “beber dependente” e as neuroadaptações relacionadas ocorreriam 

sucessiva e progressivamente, Assim, quando a dependência (adição), 

caracterizada pela perda do controle, fosse instalada, diferentes neuroadaptações 

estariam presentes. Outra hipótese seria considerar que os animais adictos (grupo 

A) são diferentes dos bebedores pesados (grupo H) previamente à exposição ao 

modelo e sofreriam neuroadaptações diferentes e consequentemente apresentariam 

comportamento diferente. Essa questão é difícil de ser respondida com base nos 

nossos dados, e também porque existem pouquíssimos trabalhos na literatura que 

exploram o comportamento de perda de controle, aqui acessado pela manutenção 

do consumo quando há adulteração do etanol com quinino. 
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ESTUDO 3 –ESTUDOS ELETROFISIOLÓGICOS NO NÚCLEO CENTRAL DA AMIGDALA 

EM RATOS NAIVE E EXPOSTOS CRONICAMENTE AO ETANOL 

 

Estudo realizado durante “doutorado sanduiche” (CAPES) com duração de 

nove meses (dezembro 2011 – agosto 2012) no laboratório da Dra Marisa 

Roberto e do Dr George Siggins no Committee on the Neurobiology of Addictive 

Disorders do Scripps Research Institute, La Jolla, Califórnia, EUA. 

 

11 – OBJETIVOS DO ESTUDO 3 

 

• Avaliação dos efeitos do etanol em animais naive e expostos 

cronicamente a vaporização intermitente (14 horas/dia) de etanol por 

cinco semanas sobre potenciais excitatórios pós sinápticos em 

neurônios da amígdala central. 

• Avaliação dos efeitos do antagonista do receptor de CRF1 (R121919) 

em animais naive sobre potenciais excitatórios pós sinápticos em 

neurônios da amígdala central e sua interação com o etanol. 
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12 - MATERIAL E MÉTODOS DO ESTUDO 3 
 
12.1 - Animais e obtenção dos cortes encefálicos 

Foram utilizados ratos Sprague-Dawley naive (machos,150–200g). Os 

animais foram anestesiados com Isofluorano e decapitados. Cortes coronais com 

400 micrometros de espessura foram obtidos com um Vibrátomo (Leica). Os cortes 

foram continuamente perfundidos (2 – 4 mL/min) com liquido cérebro espinal artificial 

gaseificado e morno (aCSF -32°C), com a seguinte composição em mmol/L: NaCl, 

130; KCl, 3.5; NaH2PO4, 1.25; MgSO4·7H2O, 1.5; CaCl2, 2.0; NaHCO3, 24; 

glucose, 10. 

 

12.2 - Câmara de vaporização intermitente de etanol 
Ratos machos Sprague-Dawley foram mantidos em caixas com 2-4 animais 

com ciclo claro-escuro de 12 horas e água e comida à vontade. Os animais foram 

aleatoriamente divididos em dois grupos e colocados nas câmaras de vaporização 

intermitente de etanol (CIET) ou câmaras apenas com ar. No grupo tratado com 

etanol os animais foram mantidos nas câmaras por pelo menos 5 semanas e 

recebiam vapor de etanol por 14 horas por dia. Os animais chamados sham foram 

mantidos nas câmaras apenas com ar, e os chamados naive eram mantidos em 

condições normais de biotério. Os animais naive eram usados nos estudos agudos, 

enquanto os animais sham eram o controle dos animais expostos a CIET.  No dia 

dos experimentos os animais CIET eram mantidos na câmara de vaporização até a 

hora da eutanásia. O registro era feito de 2-8 horas após a eutanásia. A 

concentração plasmática de etanol (BEC) dos animais CIET era determinada três 

vezes por semana a partir de amostra de sangue retiradas da cauda dos animais. 

Os animais sham também eram sangrados. Quando necessário, a concentração de 

etanol era ajustada para manter o BEC entre 150–200 mg/dL. 

 

12.3 - Obtenção do neurônio e registros eletrofisiológicos 
Após uma hora de incubação, se iniciava a procura por um neurônio. O 

eletrodo de registro (resistência de 60 a 100 MΩ – preenchidos com KCl 3M) era 

baixado em passos de 2 micrometros sobre a região da amígdala central. Para 

facilitar a identificação do neurônio era feita a injeção de um pulso de 10 a 20pA. 

Quando se atingia o neurônio e o mesmo se encontrava estável, era acrescentado 
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ao aCSF os bloqueadores de receptores gabaérgicos GABA-B (CGP 55845A; 1 µM, 

Novartis) e GABAA ( bicuculina - 30 µM, Sigma, Baltimore USA), para o estudo do 

componente não NMDA era também adicionado o antagonista de NMDA DL-2-

amino-5-phosphonovalerato (APV; 30 µM, Tocris, Holloway Road USA). Para se 

confirmar a origem AMPA da corrente era adicionado o antagonista AMPA 6-ciano-

7-nitroquinoxalina-2,3-diona (CNQX; 10 µM, Tocris, Holloway Road USA) ao final do 

experimento, esse antagonista deveria bloquear completamente a resposta.  

Após dez minutos eram iniciados os registros basais do neurônio. As drogas 

eram adicionadas ao aCSF a fim de se obter concentrações conhecidas no aCSF e 

os cortes eram expostos por pelo menos 12 minutos às diferentes drogas. O 

washout era de 30 minutos. Foram utilizados etanol (44 mM, Remet, La Mirada 

USA), CRF (50, 100 e 200 nM,  sintetizados e doados pelo Salk Institute), R121919 

(antagonista do receptor CRF1, 1 µM, 3-[6-(dimethylamino)-4-methyl-pyrid-3-yl]-2,5-

dimethyl-N,N-dipropyl-pyrazolo[2,3-a]pyrimidin-7-amine, Janssen Pharmaceuticals 

Beerse, Belgium). 

Todos os neurônios foram registrados utilizando-se current clamp e mantidos 

próximos a seu potencial de membrana de repouso (aproximadamente -80mV). Os 

dados eram coletados com um pré-amplificador Axoclamp-2A (Axon Instruments) e 

armazenados para análise posterior com o software pClamp (Axon Instruments).  

Os potenciais excitatórios pós sinápticos (EPSP) eram obtidos através da 

estimulação com um eletrodo bipolar, colocado sobre a amígdala central. A posição 

dos eletrodos pode ser vista na figura 15. 

Eram realizadas curvas corrente/voltagem (i/v) cuja finalidade era analisar a 

integridade da membrana, através do calculo da resistência da membrana, bem 

como caracterização da resposta do neurônio (potenciais de ação no inicio, no final 

ou durante toda a estimulação).  Nessa configuração, correntes de diferentes 

intensidades e polaridades são aplicadas pelo eletrodo de registro e a resposta da 

célula é registrada. Um exemplo de resposta está representado na figura 16. 
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Figura 15 - Local onde eram colocados os eletrodos estimulador e de registro no núcleo 

central da amigdala. FONTE: ROBERTO et al., 2010b. 

 

Para se determinar os parâmetros de resposta para cada célula, era feito um 

protocolo de input-output (curva i/o) que consistia num espectro de correntes 

estimulatórias, num total de cinco intensidades, que iniciava na estimulação mínima 

limite para se obter uma resposta e ia até a estimulação que se obtinha a amplitude 

máxima antes do potencial de ação. Os valores utilizados para a análise do efeito 

das drogas sobre o EPSP eram os três intermediários. O estímulo que levava a uma 

resposta de 50% da célula era escolhido para realização do i/o longo e da facilitação 

pulso pareada. Esse valor era o escolhido por permitir a visualização de diminuição 

e ou aumento na resposta. A estabilidade dos EPSP era observada por 15 minutos 

antes do início dos experimentos. O i/o longo consistia na aplicação da corrente que 

levava a uma amplitude de 50%, sendo um pulso a cada 30 segundos. Um exemplo 

de curva esta representado na figura 17. 

 A facilitação pulso-pareada (PPF) é um fenômeno onde uma segunda 

resposta sináptica é aumentada pela presença de uma estimulação anterior de igual 

intensidade. Foram usados intervalos de 50 e 100 milissegundos. A razão era 

calculada pela divisão da amplitude do segundo EPSP pelo primeiro EPSP. 

Variações nessa razão podem ser usadas como indicativo de atuação pré ou pós 

sináptica. Mudanças no PPF são inversamente relacionadas a liberação de 

neurotransmissor , de modo que reduções no PPF são associadas com aumento na 

probabilidade de liberação do neurotransmissor (DEBANNE et al., 1996) 
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Figura 16 - Exemplo de curva i/v (corrente/voltagem). Podem ser observados os diferentes 

potenciais de membrana do neurônio (eixo Y, mV; eixo X, tempo,mseg ) em resposta a injeção de 

correntes tanto positivas quanto negativas pelo eletrodo de registro. Nas estimulações positivas existe 

a presença de potenciais de ação.  
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Figura 17 - Exemplo de curva i/o (input/output). Podem ser observados os diferentes potenciais de 

membrana do neurônio (eixo Y, mV; eixo X, tempo, mseg) em resposta a injeção de cinco correntes 

de diferentes intensidades pelo eletrodo estimulador.  
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12.4 - Análise estatística  
 Os valores foram expresso em média ± erro ou desvio padrão. Quando da 

presença de dois grupos foi usado o teste t de Student (pareado ou não pareado) e 

na existência de 3 ou mais grupos foi usada a ANOVA de uma via com medidas 

repetidas, seguida do teste post hoc Newman-Keuls. Foi considerado 

estatisticamente significante p<0.05. 

 

13 – RESULTADOS DO ESTUDO 3 
 
 A estimulação local dentro da CeA evocou respostas pós-sinápticas 

constituídas de EPSP glutamatérgicas. O estímulo não produziu respostas com 

componentes adicionais como glicinérgico, nicotínico ou GABA-C. O Etanol (44 mM) 

infundido por 7-10 min diminuiu os EPSP evocados na CeA de ratos naive (figura 

18). Não foi observada diferença no potencial de membrana basal, na resistência da 

membrana ou na amplitude do potencial de ação após a aplicação do etanol. 

 

 
Figura 18- Amplitude dos EPSPs apos a aplicação de etanol (44mM) Está representado média ± 

erro padrão das amplitudes antes (controle) e durante a presença do etanol.  

 

Esse efeito do etanol parece ser mediado principalmente pela ação em 

receptores não NMDA, pois o bloqueio do receptor NMDA com AP-5 não altera a 
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resposta, porém a adição do antagonista não-NMDA, DNQX, bloqueia totalmente a 

presença de EPSPs. Valores na tabela 12. 

 

A n=5 
   

 

 
Média (mV) DP % basal DP 

Basal 5.56 0.52 
 

 
Etanol 4.35 0.50 76.89 5.36 

Washout 4.50 0.56 81.41 7.38 
     

 

B Longo 
i/o 

  
   n=5 % basal 

 
 

Média DP 
Etanol 84.83 5.64 
Washout 84.57 3.11 

Tabela 12 – Componente não NMDA da resposta ao etanol. Amplitude média dos EPSPs das 3 

intensidades intermediarias da curva i/o antes, durante e após a aplicação do etanol em valores 

absolutos e relativos ao basal (A) e em valores relativos ao basal dos EPSPs obtidos no i/o longo (B). 

Apos o bloqueio do componente não NMDA, sendo que o NMDA já estava bloqueado, o EPSP é 

reduzido a zero (valores não mostrados). DP: desvio padrão. 

 

O efeito de redução sobre os EPSPs se manteve nos animais CEIT (Naive 

t11=10.10 p<0.01; CEIT t6=7.4 p<0.05; figura 19) e nos animais CIET foi acrescido de 

uma diferença na razão do PPF (F(2,6)=9.4 P<0.05; figura 20) 
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Figura 19 - Amplitude relativa ao basal durante o i/o longo dos EPSP após a aplicação de 

etanol (44mM) em animais naive e submetidos ao procedimento de CIET. Esta sendo 

representado por média ± erro padrão dos EPSPs normalizados tendo o valor basal como 100%. Foi 

observada redução em ambos os grupos naive e CIET ( exposição crônica e intermitente ao vapor de 

etanol) (*p<0.01 e **p<0.001). 

 

 
Figura 20 – PPF apos perfusão de etanol em animais naive e expostos a CEIT. Esta 

representada a media ± erro padrão da razão entre os EPSP antes, durante e apos a perfusão de 

etanol 44 mM.  A diminuição nos EPSPs evocados causada pelo etanol é acompanhada de redução 

no PPF apenas nos animais submetidos à CIET. (*p<0.01). 
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O CRF infundido por 7-10 min diminuiu, nas duas maiores concentrações, os 

EPSP evocados na CeA de ratos naive(F(3,19)=12.01 p<0.05, figura 21). Não foi 

observada diferença no potencial de membrana basal, na resistência da membrana 

ou na amplitude do potencial de ação apos a aplicação do CRF. Não foi observada 

diferença no PPF desses registros (figura 22). 

 

 
Figura 21 - Amplitude relativa ao basal durante o i/o longo dos EPSP após a aplicação de CRF 

em diferentes concentrações. Esta sendo representado por média ± erro padrão dos EPSPs 

normalizados tendo o valor basal como 100%. Foi observada redução apenas nas concentrações de 

100 e 200 nM (*p<0.01). 
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Figura 22-PPF após infusão de CRF em animais naive. Está representada a média ± erro padrão 

da razão entre os EPSP antes, durante e após a perfusão de CRF 100nM. A diminuição nos EPSPs 

evocados causada pelo CRF não é acompanhado de variação no PPF em animais naive (para 50 

milissegundos F(2,8)=2,25; para 100 milissegundos F(2,8)=0,51, p>0.05). 

 

Da mesma forma como para o etanol esse efeito parece ser mediado 

principalmente por receptores não NMDA, pois o bloqueio do receptor NMDA com 

AP-5 não altera a resposta, como visto na tabela 13, porém a adição do antagonista 

não-NMDA, DNQX, bloqueia totalmente a presença de EPSPs (tabela 12). 

A adição prévia do antagonista de CRF1 (R121919, 1µM) reduz os EPSPs 

mas não bloqueia a redução nos EPSP induzidas pelo etanol (F(2,12)=10.04 p<0.01) 

Figura 23. 
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A n=6 
   

 

 
Média (mV) DP % basal DP 

Basal 7.20 0.81 
 

 
CRF 6.24 0.85 90.99 8.01 

Washout 6.03 0.88 85.46 7.98 
 

B Longo 
i/o 

  
   n=6 % basal 

 
 

Média DP 
CRF 89.27 5.61 

Washout 99.49 11.06 
Tabela 13 -Componente não NMDA da resposta ao CRF. Amplitude média dos EPSPs das 3 

intensidades intermediarias da curva i/o antes, durante e apos a aplicação do CRF em valores 

absolutos e relativos ao basal (A) e em valores relativos ao basal dos EPSPs obtidos no i/o longo (B). 
DP: desvio padrão	  
 

 
Figura 23 – Interação do antagonista de CRF1 e do etanol sobres os EPSPs. Está sendo 

representado por média ± erro padrão dos EPSPs normalizados tendo o valor basal como 100%. A 

aplicação do antagonista de CRF1 (R12) não bloqueia a redução causada pelo etanol no EPSPs. 
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Nem o R121919 nem o etanol alteraram os PPFs (intervalo de 50 

milissegundos F(3,18)=0,75; intervalo de 100 milissegundos F(3,18)=1,78 p<0.05). 

Valores na tabela 14. 

 

PPF n=8  n=8  

 

Razão - 
50ms DP 

Razão - 
100ms DP 

Basal 1.38 0.11 1.27 0.07 
R12 1.85 0.21 1.53 0.22 

R12+etanol 1.67 0.28 1.49 0.07 
Washout 1.68 0.22 1.52 0.22 

Tabela 14 – PPF antes e durante a aplicação de R121919, etanol e durante washout. Não foi 

observada diferença estatística nos valores.  

 

14 – DISCUSSÃO DO ESTUDO 3 

 

 Os resultados anteriores encontrados por ROBERTO et al., (2003,2004) 

foram reproduzidos parcialmente nesse estudo mostrando que mesmo apos o 

procedimento de CIET, que difere do procedimento de vaporização anterior tanto 

pelo período de exposição mais longo (5 semanas) como pelo fato de ser 

intermitente, não altera as respostas eletrofisiológicas induzidas pelo etanol em 

neurônios da CeA. Apesar de relatos na literatura (SAH e ARMENTIA, 2003) 

dizendo que as conecçōes glutamatérgicas no núcleo central da amigdala tem dois 

componentes, AMPA e NMDA, no nosso estudo o principal componente da resposta 

é não-NMDA, já que o seu antagonismo bloqueia totalmente a resposta. Já foi 

demonstrado por Roberto et al., (2003,2004) que o componente NMDA da resposta 

passa a ter importância após a exposição crônica ao etanol. O principal motivo 

dessa diferença é provavelmente a região de estimulação que no estudo de SAH e 

ARMENTIA foram os núcleos lateral e basolateral da amigdala (conexões intra 

amigdala) e no nosso estudo foi o próprio núcleo central da amigdala (principalmente 

conexões aferentes do tronco encefálico) o que levaria ao estímulo de diferentes 

fibras glutamatérgicas, com diferentes componentes na sua resposta. 

As alterações no PPF apareceram somente após o procedimento de 

vaporização, sugerindo um aumento na liberação de glutamato (DEBANNE et al., 

1996) nos animais expostos cronicamente ao etanol. 
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 O CRF agudamente nas concentrações de 100 e 200 nM mostrou que 

também reduz os EPSPs na CeA e isso esta em concordância com relatos de Liu et 

al., (2004). 

 Um dos principais objetivos do estudo era saber se o receptor de CRF era 

necessário para as ações do etanol sobre o glutamato na amigdala central. Isso 

porque um antagonista de CRF1 aplicado anteriormente ao etanol anula totalmente 

as suas ações sobre o GABA (NIE et al., 2004). Foi observado um efeito 

interessante após a aplicação do antagonista CRF1. O antagonista também reduziu a 

amplitude dos EPSPs. Liu et al., (2004) também relataram esse efeito para os 

antagonistas de CRF1 e 2, a astressin e para o antagonista CRF2a astressin2B. 

Quando usamos a astressin2B e a astressin2(outro antagonista CRF1e2) esse efeito 

também foi observado (dados não mostrados). Porém nesse estudo quando foi 

usado o antagonista especifico CRF1 (NBI 27914, 100nM) foi observado aumento 

dos EPSPs, o contrario do observado com o uso do antagonista CP-154,526. Os 

autores hipotetizaram que o receptor CRF1 seria responsável por um tônus negativo 

(por isso quando antagonizado leva a um aumento nos EPSPs) e o receptor CRF2 

seria responsável por um tônus positivo (por isso quando antagonizado leva a uma 

redução nos EPSPs). Uma possibilidade do porque dessa diferença de resultados 

seria a diferença na concentração de antagonista usada. Os autores usaram 100nM 

enquanto nós usamos a droga a 1µM, o que poderia levar a uma menor 

especificidade e o também antagonismo de receptores tipo 2, portanto o resultado 

seria semelhante ao do antagonista misto testado (astressin2). Apesar dessa 

redução vista com o antagonista, o etanol diminuiu ainda mais os EPSPs, mostrando 

que o antagonista de CRF1 não foi capaz de bloquear seus efeitos sobre o glutamato 

na CeA. 
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15 - CONCLUSĀO GERAL  
 
 Segundo o modelo alostático a dependência é vista como uma crescente 

desregulação dos sistemas de reforço / anti-reforço encefálicos que resultam em 

estado motivacional negativo que contribui para o uso compulsivo das drogas. O 

CRF teria papel chave nesse processo, fazendo parte do sistema de anti-reforço 

(estresse). 

 O CRF no modelo de livre escolha usado nesse trabalho se mostrou 

importante no consumo apenas de animais com alto consumo de etanol. Animais 

bebedores leves não sofreram alteração no consumo apos a administração do 

antagonista CRF1, reforçando a ideia do papel do CRF apenas no beber pesado. 

 Os níveis de transcrito para o receptor CRF1 estavam aumentados apenas 

nos animais bebedores pesados, indicando que, apesar do CRF estar atuando em 

ambos grupos A e H, as neuroadaptaçōes referentes a ele são diferentes. Se as 

adaptações são sequenciais (o animal bebedor pesado passa a ser adicto em algum 

momento) ou paralelas (o animal bebedor pesado não evolui para o quadro adicto) é 

uma questão intrigante que ainda precisa ser elucidada. O principal problema 

metodológico é: como monitorar essas adaptações nos animais de forma não 

invasiva o suficiente para não alterar o comportamento?  

 Quanto ao mecanismo de ação do CRF, seus antagonistas e do etanol no 

núcleo central da amigdala (importante centro modulador do consumo de etanol 

onde aplicações diretas das drogas que reduzem o consumo de etanol mimetizam 

os efeitos de injeções sistêmicas) o etanol parece não precisar do receptor CRF1 

para exercer suas ações sobre o sistema glutamatérgico, porém esse receptor é 

imprescindível para suas ações sobre o GABA nesse mesmo núcleo. 

 Frente a literatura e aos resultados aqui apresentados o antagonismo do CRF 

parece ser uma boa alternativa terapêutica para pacientes dependentes, com a 

ressalva que, para esses pacientes o afeto negativo/estresse deve ser um 

importante fator que leva, facilita, a ocorrência de recaídas. Isso reafirma a 

necessidade de diagnósticos diferenciados, enfrentando a dependência como uma 

doença multifatorial que se mostra de forma diferente para cada paciente. E isso 

deve se expandir aos testes clínicos para que uma possível eficácia medicamentosa 

não se perca por estar diluída em pacientes com um mesmo diagnostico mas com 

quadros completamente diferentes.  
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