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RESUMO 
 
 

RULIAN, R. F. Sensibilidade diferencial aos efeitos comportamentais induzidos 
por etanol e sobre a expressão de c-Fos e Egr-1, entre camundongos adultos e 
adolescentes. 2007. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) – Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.  

 

 

O uso de drogas de abuso inicia-se geralmente na adolescência, um período em que 

o encéfalo ainda está em desenvolvimento, incluindo o sistema de recompensa. É 

sabido que adolescentes (ADOLESC) apresentam diferenças neuroquímicas e 

neuroanatômicas comparados a adultos (ADULTO). Os fatores de transcrição 

neuronais c-Fos e Egr-1 estão implicados em vários processos neuronais, como 

formação de memória no hipocampo, integração de informações no núcleo 

accumbens, formação de respostas motoras surgidas no córtex motor e até mesmo 

com respostas a drogas de abuso, entre outros. Assim, o presente estudo investigou 

os efeitos da administração aguda e repetida de uma dose baixa de etanol (2,0 g/kg) 

em camundongos ADULTO e ADOLESC, bem como a expressão de c-Fos e Egr-1 

induzida pela administração aguda e crônica de etanol em distintas regiões cerebrais: 

córtex pré-frontal (CPF), córtex motor (CoM), área da amígdala dorsal (ADA), área da 

amígdala ventral (AVA), núcleo accumbens (NAc) e hipocampo (HIP). Camundongos 

Swiss ADULTO (n = 10) (60 dias) e ADOLESC (n = 10) (28 dias) receberam injeções 

de salina (SAL) por 2 dias. No 3o dia, metade dos animais ADULTO e ADOLESC 

recebeu SAL e a outra metade, etanol (EtOH) e, 5 min depois, sua atividade 

locomotora foi quantificada em campo aberto por 5 min. Tanto os animais ADULTO 

quanto ADOLESC tratados com EtOH apresentaram hiperatividade locomotora. Após 

1 h da injeção os animais foram sacrificados e a expressão de c-Fos e Egr-1 foi 

avaliada por imuno-histoquímica.  A administração aguda de EtOH aumentou a 

expressão de c-Fos e Egr-1 nas diferentes estruturas analisadas em ADULTO e 

ADOLESC comparados aos SAL. Outros grupos de animais ADULTO e ADOLESC 

foram tratados com EtOH ou SAL por 15 dias consecutivos. Sete dias após, todos os 

animais receberam uma dose de EtOH. A atividade locomotora foi quantificada e a 

expressão de c-Fos e Egr-1 foi avaliada. Os resultados comportamentais revelaram 

que os ADULTO tratados com EtOH desenvolveram sensibilização, enquanto que os 
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ADOLESC desenvolveram tolerância. Animais ADULTO tratados com EtOH 

repetidamente apresentaram diminuição na expressão de c-Fos comparados aos SAL 

no CoM e HIP, enquanto os ADOLESC apresentaram diminuição na expressão de c-

Fos, comparados aos SAL, na maioria das estruturas: CPF, CoM, NAc, ADA e AVA, 

mas não no HIP. No entanto, a diminuição observada no CoM foi mais expressiva em 

ADOLESC do que em ADULTO. Além disso, animais ADULTO apresentaram 

diminuição na expressão de Egr-1, comparados ao SAL, no CPF, CoM, NAc, ADA, 

AVA e HIP, enquanto que os ADOLESC apresentaram diminuição no CPF, CoM, NAc 

e HIP, mas não na ADA e AVA,  comparados aos SAL. Vale salientar que a 

diminuição na expressão de Egr-1, apresentada pelos ADOLESC, foi mais expressiva 

do em ADULTO. O aumento na expressão de c-Fos e Egr-1 após administração 

aguda de EtOH em ADULTO e em ADOLESC reflete o aumento da excitabilidade 

neuronal em diferentes regiões encefálicas, sugerindo uma correlação com o 

aumento da atividade locomotora. Já os resultados obtidos com a administração 

repetida de EtOH mostraram que, de um modo geral,  a expressão de c-Fos e Egr-1 

diminuiu na maioria das estruturas analisadas, sugerindo dessensibilização na 

indução da expressão dessas proteínas, induzida pelo etanol crônico.  Com isso, 

concluímos que a administração prolongada de etanol induziu alterações adaptativas 

diferenciadas, dependentes da idade, na expressão de c-Fos e Egr-1, em várias 

regiões encefálicas, e que esses fatores de transcrição apresentam importante 

participação na sensibilização comportamental ao etanol. 

 

Palavras-chave: Etanol. Adolescentes. Sensibilização comportamental. 

Condicionamento ambiental. c-Fos. Egr-1. Sistema límbico. 
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ABSTRACT 
 
 

RULIAN, R. F. Differential sensitivity to ethanol-induced behavioral effects and 
c-Fos/Egr-1 expression between adolescent and adult mice. 2007. Master thesis 

(Pharmacology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2007. 

 

 

The use of addiction drugs begins usually in adolescence, a period when the brain is 

still developing, including the reward system. It is known that adolescents (ADOLESC) 

present neurochemical and neuroanatomical differences when compared to adults 

(ADULT). The neuronal transcription factors c-Fos and Egr-1 are involved in several 

neuronal processes, such as memory formation in the hippocampus, integration of 

information in the nucleus accumbens, formation of motor responses formed in the 

motor cortex and even with responses to addiction drugs, among others. Thus, the 

present study investigated the effects of acute and repeated administration of a low 

dose of ethanol (2.0g/kg) in ADULT and ADOLESC mice, as well as the c-Fos and 

Egr-1 expressions induced by the acute and chronic administration of ethanol in 

distinct brain regions: prefrontal cortex (PFC), motor cortex (MC), nucleus accumbens 

(NAcc), dorsal amygdala area (DAA), ventral amygdala area (VAA) and hippocampus 

(HIPP). ADULT (n = 10) (60 days) and ADOLESC (n = 10) (28 days) Swiss mice 

received saline injections (SAL) during 2 days. In the third day, half of the ADULT and 

ADOLESC mice received SAL and, the other half, ethanol (EtOH) and, 5 min later, 

their locomotor activity was quantified in open field for 5 min. Both ADOLESC and 

ADULT animals treated with EtOH presented locomotor hyperactivity. One hour after 

the injection, the animals were sacrificed and the c-Fos and Egr-1 expressions were 

evaluated by immunohistochemistry. The EtOH acute administration increased the c-

Fos and Egr-1 expressions in the different structures analysed in ADULT and 

ADOLESC when compared to SAL. Other ADULT and ADOLESC animal groups were 

treated with EtOH or SAL for 15 consecutive days. Seven days later, all animals 

received an EtOH challenge. The locomotor activity was quantified and the c-Fos and 

Egr-1 expressions were evaluated. The behavioral results revealed that ADULT 

treated with EtOH developed sensitization, while ADOLESC developed tolerance. 

ADULT animals treated repeatedly with EtOH presented c-Fos expression decrease 
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when compared to SAL in the MC and HIPP, while ADOLESC presented c-Fos 

expression decrease when compared to SAL in the majority of the structures: PFC, 

MC, NAcc, DAA and VAA, but not in HIPP. Nevertheless, the decrease observed in 

MC was more expressive in ADOLESC than in ADULT. Furthermore, ADULT animals 

presented Egr-1 expression decrease when compared to SAL, in PFC, MC, NAcc, 

DAA, VAA and HIPP, while ADOLESC presented decrease in PFC, MC, NAcc and 

HIPP, but not in DAA and VAA, compared to SAL. It is important to point out that the 

Egr-1 expression  decrease, presented by ADOLESC, was more expressive than in 

ADULT. The c-Fos and Egr-1 expression increase, after EtOH acute administration in 

ADULT and ADOLESC, reflects a higher neuronal excitability in different brain 

regions, suggesting a correlation with the locomotor activity increase. Nevertheless, 

the results obtained with EtOH repeated administrations showed that, in general, the 

c-Fos and Egr-1 expressions decreased in most of the analysed structures, 

suggesting desensitization in the induction of the expression of these proteins induced 

by chronic ethanol. Thus, we concluded that the repeated ethanol administration 

induced differential adaptative changes, age-dependent, in the c-Fos and Egr-1 

expressions, in several brain regions, and that theses transcription factors present 

important participation in the ethanol behavioral sensitization.  

 

Key words: Ethanol. Adolescents. Behavioral sensitization. Environmental 

conditioning. c-Fos. Egr-1. Limbic system. Reward system. 
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1. GENERALIDADES 

 

Há indícios de que o homem utilizava bebidas alcoólicas desde os primórdios 

da humanidade. Todos os povos antigos da terra, principalmente aqueles que 

habitaram a superfície do atual oriente médio e Egito, criaram bebidas alcoólicas. Não 

há uma data precisa comprovando quando o álcool começou a ser usado como 

bebida. Análises químicas realizadas em depósitos residuais do fundo de um jarro 

encontrado em um sítio neolítico iraniano datado de 5500 a.C. mostram que o 

consumo de bebidas alcoólicas já ocorria naquele período (SEIBEL e TOSCANO Jr., 

2001). Isso sugere que o ser humano sempre esteve em contato com o álcool, 

principalmente em festas rituais, religiosas ou não. A partir da Revolução Industrial, 

registrou-se um grande aumento na oferta deste tipo de bebida, contribuindo para um 

maior consumo e, conseqüentemente, gerando um grande aumento no número de 

pessoas que passaram a apresentar algum tipo de problema devido ao uso excessivo 

do álcool (SEIBEL e TOSCANO Jr., 2001).  

Atualmente, a maior parte do álcool consumido está ligado à recreação. 

Entretanto, desde os primórdios de sua utilização pelos diferentes povos, sabia-se 

das alterações comportamentais provocadas sobre o indivíduo. Estudos mostram 

que, em grande parcela da população, a “iniciação”, ou seja, o primeiro contato de 

uma criança com uma bebida alcoólica, ocorre dentro de casa com o consentimento 

dos próprios pais. 

Muitos estudos já demonstraram que o consumo excessivo de álcool pode 

levar à dependência. Em 1964, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a 

dependência como sendo um “conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais 

e cognitivos no qual o uso de uma substância ou uma classe delas alcança uma 
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prioridade muito maior para um determinado indivíduo do que outros comportamentos 

que antes tinham maior valor”. Dessa forma, destacamos que a principal 

característica da dependência é o forte desejo ou a compulsão para consumir uma 

determinada substância (SAMSON, 2000; KALIVAS e VOLKOW, 2005). 

O fenômeno de dependência de drogas é algo que se prende à condição 

humana. Como uma forma de comportamento adquirido, não se poderia esperar que 

o alcoolismo tivesse causa única. Evidências recentes sugerem que pode existir um 

fator predisponente hereditário (SAMSON, 2000; MEZINSKIS et al., 2001; KALIVAS e 

VOLKOW, 2005; KREEK et al., 2005). Atitudes dos pais e da sociedade em relação 

ao ato de beber e à embriaguez; conflitos emocionais pessoais; disponibilidade e 

custo relativo do álcool; amenização de dores, angústias e tristezas; o prazer de 

beber com os amigos; a busca do prazer por si só e a composição de rituais 

religiosos estão diretamente ligados à quantidade de álcool consumida pela 

sociedade como um todo e por qualquer indivíduo que vive nesta sociedade em 

particular. Sendo assim, enquanto estes fatores estiverem presentes, o homem 

continuará a fazer uso e abuso do álcool e outras substâncias psicotrópicas. 
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2. DRAGAS DE ABUSO: ASPECTOS GERAIS 

 

São conhecidas muitas substâncias psicotrópicas, dentre elas: álcool, tabaco, 

maconha, cocaína, LSD, ecstasy, solventes, ansiolíticos, etc. Dentre todas estas 

substâncias ilícitas, o etanol recebe grande destaque por ser a droga mais 

abusivamente consumida.  

Muitos estudos epidemiológicos vêm mostrando aumento no índice de uso de 

drogas nos últimos anos. Este fato é observado tanto no Brasil (GALDUROZ et al., 

2004) como em diversas outras regiões do mundo (SCIVOLETTO et al., 2001). O 

ultimo relatório, lançado em 2004 pelo Escritório das Nações Unidas contra Drogas 

de Crime (UNODC), mostra que mais de 200 milhões de pessoas consomem drogas 

ilícitas no mundo (MARQUES, 2004).  

Nos Estados Unidos, relata-se que por volta de 80% dos adolescentes 

experimentam álcool até o último ano do ensino secundário, enquanto que 65%  

usam tabaco e, 50%, maconha.  

Entre os estudantes brasileiros de 1º e 2º graus, o consumo de drogas ilícitas 

tem-se mantido constante, comparando-se os dados relativos aos anos de 1987, 

1989, 1993 e 1997, com índices de “uso na vida” em torno de 23,0% e “uso 

freqüente” próximo de 3,0%, de acordo com um estudo feito pelo Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) em 2004 (SOLDERA et al., 2004). 

Em relação ao álcool, o estudo realizado pelo CEBRID entre estudantes de 1º e 2º 

graus em 10 capitais brasileiras mostra que o percentual de adolescentes que 

consumiram álcool (uso na vida) entre os 10 e 12 anos de idade é altíssimo: 51,2%. 

Quinze por cento dos estudantes de 1o e 2o graus relataram uso freqüente de álcool, 

apresentando um aumento na tendência de uso nas principais capitais, comparando-

se com levantamentos anteriores (1987, 1989 e 1993). Quanto ao uso pesado de 
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drogas, isto é, 20 vezes ou mais no mês, também houve um aumento em 8 capitais 

para o álcool (GALDUROZ et al., 2004). Um levantamento mais recente (2001) sobre 

o uso de drogas feito pelo CEBRID em 107 cidades com mais de 200 mil habitantes 

detectou índices de 11,5% para dependência de etanol e 9% para dependência de 

tabaco na população geral, sendo que as porcentagens de “uso na vida” destas 

substâncias foram de 68,7% e 41%, respectivamente. Esse estudo mostrou que 

48,3% dos entrevistados entre 12 a 17 anos já haviam experimentado álcool e que 

5,2% dos entrevistados, dessa mesma faixa etária, eram considerados dependentes 

(GALDURÓZ et al., 2004).  

Relatos brasileiros também demonstram o crescente consumo de drogas, 

mostrando que uma em cada dez pessoas tem problemas conseqüentes ao uso 

excessivo do álcool (GALDUROZ e CARLINI, 2007). 

De acordo com Galduroz e Carlini (2007), o uso excessivo de substâncias 

psicoativas entre os adolescentes tem aumentado, como mostram os estudos 

realizados em 2001 pelo CEBRID. Esses estudos revelaram que 48,3% dos 

entrevistados entre 12 a 17 anos já haviam experimentado álcool e que 5,2% dos 

entrevistados, dessa mesma faixa etária, eram considerados dependentes.  

A análise dos diversos estudos epidemiológicos apresentados faz-nos concluir 

que o abuso de drogas pela população (principalmente a população jovem) é uma 

questão de saúde pública e deve ser tratado mundialmente. Dentre todas as drogas 

de abuso, devemos destacar o etanol, principalmente devido ao caráter lícito de seu 

uso. 

A dependência ao álcool trás muitas conseqüências à família, à sociedade e 

ao governo. Aqui, vale a pena incluir as altas taxas de acidentes de trânsito, perda da 

produtividade de trabalho e do salário, conflitos sociais e familiares, assim como uma 

alta incidência em várias espécies de moléstias. Além disso, podem-se observar três 
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conseqüências farmacológicas: a redução da dieta e do consumo de proteínas e 

vitaminas, já que o álcool supre as necessidades calóricas do organismo; os efeitos 

diretos nos hepatócitos e na mucosa do trato gastrointestinal, levando ao 

comprometimento de vários outros órgãos; e a exposição crônica do cérebro a altas 

concentrações de álcool, conduzindo a alterações adaptativas. 

Dentro desta temática, devemos voltar-nos especialmente para os 

adolescentes. Existem muitos estudos mostrando que existem diversas diferenças em 

adolescentes quando comparados com adultos. Dentre estas, podemos incluir o 

padrão de consumo de drogas de abuso. Geralmente, o primeiro contato de um 

indivíduo com drogas de abuso ocorre na adolescência (SPEAR, 2000). Além da 

preocupação relacionada às conseqüências físicas e psicológicas do consumo 

pesado de álcool entre adolescentes, há indícios pressupondo que o uso abusivo de 

drogas possa acelerar o contato com outras drogas ilícitas e mais pesadas, como a 

cocaína, por exemplo, (SPEAR, 2000). 
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3. DIFERENÇAS COMPORTAMENTAIS, NEUROANATÔMICAS E 

NEUROQUÍMICAS ENTRE ADULTOS E ADOLESCENTES. 

 

Adolescentes de muitas espécies diferem dos adultos em vários aspectos, 

incluindo o padrão de consumo de drogas (SPEAR, 2000). Além de haver piores 

conseqüências físicas e psicológicas relacionadas ao consumo de álcool entre 

adolescentes, quando comparados com adultos, foi observado que os adolescentes 

chegam mais rápido à dependência. Ou seja, para os adolescentes tornarem-se 

dependentes, precisam de menor número de exposições à droga de abuso e, ainda, 

há para eles um menor intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dependência 

(CLARCK et al., 1998).  

Modelos animais de auto-administração sugerem que ratos adolescentes 

consomem de 3 a 4 vezes mais etanol, relativo ao peso corpóreo, do que ratos 

adultos (LANCASTER et al., 1996).  

Relatos sobre as conseqüências neurodegenerativas do uso de etanol 

mostram que o cérebro de ratos adolescentes apresenta uma sensibilidade diferencial 

aos efeitos deletérios induzidos por essa droga (CREWS et al., 2000) e que sua 

administração repetida aumenta a susceptibilidade aos efeitos prejudiciais sobre a 

memória no período da adolescência (MARKWIESE et al., 1998) e na vida adulta 

(WHITE et al., 2000).  

De acordo com Spear (2000), a adolescência é bem caracterizada por vários e 

diferentes comportamentos, tais como: altos níveis de exposição a riscos, de 

exploração, de busca por novidades e sensações, alta interação social, alto nível de 

atividade e de comportamentos do tipo brincadeiras de “faz-de-conta”, 

comportamentos estes que são considerados altamente necessários para que os 

adolescentes possam adquirir maturidade e independência. É nesse período de 
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busca de novidades e sensações que os adolescentes acabam por se deparar pela 

primeira vez com uma droga de abuso e experimentá-la, sendo que, dentre elas, o 

etanol pode ser considerada a mais comum (ESTROFF et al., 1989; O’MALLEY et al., 

1998; ARNETT, 1999; CHAMBERS et al., 2003; LENROOT e GIEDD, 2006). Já em 

adultos, o abuso de álcool e a dependência, por exemplo, estão freqüentemente 

associados à diminuição da sensibilidade e ao grande desenvolvimento de efeitos 

tóxicos agudos por tolerância ao etanol ocasionado por diferenças farmacológicas 

existentes entre adultos e adolescentes (SCHUCKIT, 1985; KELLY et al., 1987; 

NEWLIN e THOMSON, 1990; BRASSER e SPEAR, 2002; TRUXELL e SPEAR, 

2004).  

Na literatura, podemos encontrar tanto estudos clínicos como bioquímicos 

envolvendo animais que mostram a maturação mais tardia do sistema nervoso 

central, e esta pode estar intimamente ligada ao comportamento típico dos 

adolescentes. Em particular, respostas comportamentais locomotoras diminuídas 

quando do uso de cocaína foram encontradas em animais adolescentes quando 

comparados com animais adultos (CAO et al., 2007).  O sistema noradrenérgico e 

outros sistemas de neurotransmissão central não estão completamente 

desenvolvidos até a fase mais tardia da adolescência (DEUPREE et al., 2007). Já se 

sabe que o desenvolvimento do cérebro continua durante a adolescência e vai até o início da 

idade adulta e, nesta fase, ele é altamente influenciado por alterações plásticas adaptativas 

dependentes exclusivamente de experiências. Comportamentalmente, este período é 

também caracterizado por um aumento da busca por novidade e da exposição a riscos. Esta 

alta plasticidade parece ser importante nos processos de formação do comportamento e da 

cognição, que contribuirão para compor características que persistirão durante a idade adulta. 

Entretanto, evidência crescente tem ligado os mesmos mecanismos de aprendizado 

dependentes de experiências com processos que podem estar subordinados às 
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drogas de abuso. Assim, o cérebro de adolescentes parece ser particularmente 

suscetível, no tocante aos processos de aprendizado dependentes de experiências, 

se houver associação com o consumo de álcool e outras drogas de abuso. Ao nível 

das sinapses, mudanças homeostáticas durante o consumo de etanol implicam nos 

efeitos desestabilizantes do etanol sobre a rede de neurônios (CARPENTER-

HYLAND e CHANDLER, 2007). 

No período da adolescência, uma significante remodelação neuroquímica e 

neuroanatômica está acontecendo. Durante este alto desenvolvimento plástico pós-

natal de modelação de redes neuronais, ocorre o aprendizado de diversas 

características comportamentais que persistirão até a idade adulta e mesmo por toda 

a vida. A alta remodelação em cérebros de adolescentes encontrada em muitos 

estudos pode ser reflexo do alto nível de plasticidade que existe durante a 

adolescência (LEUNER et al., 2006; HE and CREWS, 2007), que é representado por 

uma alta produção de axônios, mielinização de axônios e surgimento de sinapses, 

processos que sofrem uma rápida supressão no final da adolescência e início da 

idade adulta (GIEDD et al., 1999; ANDERSEN et al., 2000; ANDERSEN and 

TEICHER, 2004), os quais contribuem para a maturação do cérebro e para a 

transição para a idade adulta. Estudos indicam que estes processos de remodelação 

diminuem drasticamente no prosencéfalo e no hipocampo até o início da idade adulta, 

refletindo a diminuição da plasticidade (HE and CREWS, 2007). Que ocorre nestas 

estruturas, que estão intimamente ligadas aos processos de aprendizagem e 

formação da memória (KEMPERMANN et al., 1997; VAN PRAAG et al., 1999; 

KEMPERMANN, 2002).  Durante a maturação do cérebro, que ocorre na transição da 

adolescência para a idade adulta tanto em roedores quanto em humanos, há uma 

supressão de sinapses direcionadas para maior ativação cortical (SPEARS, 2004). 

Assim, o alto nível de neuromodulação que ocorre em adolescentes, quando 
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comparados com adultos, pode refletir a alta natureza plástica dos cérebros de 

adolescentes e sua grande habilidade para aprender (HE e CREWS, 2007). 

HE e CREWS (2007) sugerem que o declínio da neuromodulação ocorrida 

durante a passagem da adolescência para a idade adulta indica uma função 

extremamente importante para a circuitaria neuronal, que é ainda ajustável para que 

ocorra uma melhor adaptação no período da adolescência. Eles ainda sugerem que 

algumas manipulações durante este crítico período poderão acarretar danos que são 

mais pronunciados do que os que ocorreriam em adultos. Crews e col. (2006) 

mostram-nos que, em adolescentes, o etanol pode interromper o processo de 

aprendizado, alterar estados afetivos e outros comportamentos mais intensamente do 

que em adultos, pois os adolescentes são mais vulneráveis à redução da 

neuromodulação durante o processo de maturação induzida pelo álcool, 

principalmente no prosencéfalo e no hipocampo.  

Em adolescentes, as vias dopaminérgicas, principalmente no córtex pré-frontal 

(CPF), encontram-se bastante imaturas, em processo de desenvolvimento. O etanol 

age, também, em vias dopaminérgicas, ativando a via mesolímbica-cortical (podendo 

levar à dependência e emissão de comportamentos com base em reforço) e a via 

nigro-estriatal (podendo levar ao  condicionamento sensório-motor baseado em 

recompensa e a respostas motoras a drogas de abuso)  (ROBINSON e BECKER, 

1986; KALIVAS e STEWART, 1991; SELF et al., 1995; GRAYBIEL, 1995).   

Durante a adolescência aumentam as aferencias dopaminérgicas para o CPF 

para um pico acima daquele observado durante a infância e também durante a vida 

adulta (KALSBEEK et al., 1988; ROSENBERG e LEWIS, 1994). Também é 

observado, durante a adolescência, aumento na concentração de DA no CPF 

(LESLIE et al., 1991). Receptores dopaminérgicos no NAc são produzidos em grande 

quantidade durante a primeira infância, com subseqüente supressão de 
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aproximadamente um terço deles durante a adolescência, sugerindo remodelagem 

para maturação das vias motoras e da recompensa (TEICHER et al., 1995; TARAZI e 

BALDESSARINI, 2000; CREWS et al., 2007). Além disso, essa substancial 

remodelação pós-natal da neurotransmissão dopaminérgica durante a adolescência 

pode contribuir para a estabilização de comportamentos estabelecidos durante a 

adolescência (TEICHER et al., 1995; TARAZI e BALDESSARINI, 2000; CREWS et 

al., 2007). Adicionalmente, foi observado no NAc que os receptores D1 e D2 

encontram-se em declínio durante a adolescência, idade em que são encontrados 

entre 30 a 45% mais destes receptores do que em adultos (GELBARD et al., 1989; 

TEICHER et al., 1995; TARAZI et al., 1998; TARAZI et al., 1999). 
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4. MECANISMO DE AÇÃO DO ETANOL 

 

Existem muitas pesquisas focando os mecanismos de atuação do etanol e de 

outras drogas de abuso. Quanto aos estudos sobre as ações do etanol, ainda não se 

desvendou exatamente qual é seu mecanismo de ação. Sabe-se que ele atua, além 

de em outras partes do organismo, no sistema nervoso central (SNC). Há muitas 

investigações científicas mostrando que, na maioria das vezes, baixas doses de 

etanol levam a efeitos estimulantes (DANIELL e PHILLIPS, 1994; CAMARINI et al, 

1995; ARAUJO et al, 2003; TAMBOUR et al., 2006; WALLNER et al., 2006; TU et al., 

2007). Estes se caracterizam pela desinibição comportamental, diminuição da 

atenção, da autocrítica e do nível de preocupação, aumento da afetividade e da fala 

(EKMAN et al, 1963, 1964; KORNETSKY et al., 1988; SCHNEIDER et al., 2001; 

MARINKOVIC et al., 2004). No entanto, altas doses de etanol acabam por ocasionar 

um efeito inverso, ou seja, deprimem o SNC (CAMARINI et al., 1995; ARAUJO et al., 

2003; TAMBOUR et al., 2006). Isto é caracterizado pelo aparecimento de cansaço e 

grande debilidade ocasionada por fadiga (EKMAN et al., 1963; 1964; KORNETSKY et 

al., 1988; SCHNEIDER et al., 2001; MARINKOVIC et al., 2004). 

A exposição prolongada aos efeitos proporcionados pelo etanol pode resultar 

em sérias conseqüências. Desse modo, os efeitos depressores do etanol, se 

persistirem, podem resultar no aparecimento do fenômeno da tolerância (o organismo 

responde cada vez com menor intensidade aos efeitos da droga consumida, 

necessitando-se aumentar a dosagem para obtenção dos mesmos efeitos). Já a 

exposição prolongada aos efeitos estimulantes do etanol está relacionada ao 

surgimento do fenômeno de sensibilização (o organismo responde cada vez com 

maior intensidade aos efeitos da droga consumida). Embora, neuroquimicamente, 

envolvam diferentes mecanismos no SNC, tanto a tolerância como a sensibilização 
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são fenômenos importantes para se caracterizar o desenvolvimento da dependência. 

Além disso, a sensibilização ao etanol está intimamente relacionada com o desejo 

compulsivo dos dependentes pela droga de abuso (CAMARINI et al, 1995; 

VALENZUELA e HARRIS, 1997). 

Sabe-se que no SNC não existe um receptor específico para atuação do 

etanol. Sendo assim, grande parte dos efeitos centrais do etanol é explicada pela 

interação com diferentes sistemas de neurotransmissão, tais como: sistema 

catecolaminérgico, opioidérgico, glutamatérgico, serotoninérgico, GABAérgico e 

colinérgico. Além destes, muitos estudos apontam que o etanol também pode atuar 

sobre as ações do agente neuromodulador adenosina (FENG e FAINGOLD, 2000), 

do neuropeptídeo neurotensina (TAJUDDIN e DRUSE, 1998; BAN et al., 2001), do 

hormônio arginina-vasopressina (CHIU et al., 1998; LASZLO et al, 2001), da enzima 

adenilato ciclase (YAO et al., 2001; MASS et al., 2005; YOSHIMURA et al., 2006), em 

canais de cálcio (LIU et al., 2003; KATSURA et al., 2005) e membranas plasmáticas 

(LACERDA et al, 1996; CAMARINI et al, 1995; VALENZUELA e HARRIS, 1997; 

WEISS e PORRINO, 2002). 

A base neuroquímica da ação estimulante do etanol tem sido estudada com 

atenção especialmente voltada para o sistema de neurotransmissão 

catecolaminérgico. Dentro deste contexto, observa-se com especial atenção a 

neurotransmissão dopaminérgica.  

As vias dopaminérgicas (figura 1) são divididas didaticamente em três grandes 

vias:  

• Via nigroestriatal: apresenta os corpos de neurônios localizados na substância 

negra e com eferências para o corpo estriado;  

• Via mesolímbica/mesocortical: apresentam os corpos de neurônios localizados 

na área ventral do tegmento mesencefálico (AVTM) e com eferências 
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direcionadas para áreas límbicas (o septo, área paraolfatória, epitálamo, 

núcleo anterior do tálamo, porções dos núcleos da base, hipocampo e 

amígdala) e neocórtex (áreas sensoriais e motoras);  

• Via túbero-infundibular: apresentam os corpos de neurônios localizados no 

núcleo arqueado e periventricular emitindo eferências para a eminência média 

e lobo intermediário da hipófise. 

 
Figura 1. Vias dopaminérgicas 

 

As vias dopaminérgicas, principalmente no córtex pré-frontal (CPF), 

encontram-se bastante imaturas em adolescentes, em processo de desenvolvimento. 

O etanol age em vias dopaminérgicas, ativando a via mesolímbica-cortical (podendo 

levar à dependência e emissão de comportamentos com base em reforço) e a via 

nigro-estriatal (podendo levar ao  condicionamento sensório-motor baseado em 

recompensa e a respostas motoras a drogas de abuso)  (ROBINSON & BECKER, 

1986; KALIVAS & STEWART, 1991; SELF et al., 1995; GRAYBIEL, 1995).  
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A dopamina (DA) mostra suas ações por se ligar a receptores de membrana 

específicos (GINGRICH e CARON, 1993). Os receptores de DA localizados no SNC 

fazem parte do grande grupo de receptores que estão acoplados à proteína G 

(CIVELLI et al., 1993; JARVIE e CARON, 1993; VALLONE et al., 2000). Essa grande 

família de receptores foi classificada em receptores da subfamília D1 e receptores da 

subfamília D2. A subfamília de receptores D1 engloba os receptores dopaminérgicos 

D1 e D5, enquanto que a subfamília de receptores D2 engloba os receptores 

dopaminérgicos D2, D3 e D4. Esta classificação foi realizada baseando-se nas 

seqüências homólogas e nos efeitos farmacológicos (CIVELLI et al., 1993; SEEMAN 

e VAN TOL, 1993; MISSALE et al., 1998). Os receptores da subfamília D1 estão 

associados à estimulação da enzima de membrana adenilato ciclase (UNDIE et al., 

2000) e estão localizados principalmente no corpo celular e dendritos, sendo 

chamados de receptores somatodendríticos (SIBLEY et al., 1993; JABER et al., 1996; 

HARTMAN e LANAU, 1997; CENTONZE et al., 2001; BORDET, 2004). Já os 

receptores da subfamília D2 estão associados à inibição ou não dessa enzima de 

membrana (SIBLEY et al., 1993; TANG et al., 1994; JABER et al., 1996; HARTMAN e 

LANAU, 1997; RODRIGUES-SANCHEZ et al., 1997; BORDET, 2004; 

VANGVERAVONG et al., 2006; FAN e HESS, 2007). 

Reforços naturais como comida, água e a oportunidade sexual aumentam a 

atividade da via mesolímbica/mesocortical, e estes efeitos são mediados em parte 

pela DA no NAc (MURRIN e ZENG, 1986; FIBIGIR et al., 1992; MARK et al., 1992; 

MITCHELL e GRATTON, 1994; EVERITT e WOLF, 2002). Além disso, muitos 

estudos mostram que a estimulação central e a euforia induzida pelo etanol estão 

relacionadas com a ativação do sistema dopaminérgico mesolímbico/mesocortical. 

Como resposta a este efeito, ocorre aumento da atividade locomotora (WISE e 

BOZARTH, 1987). 
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Estudos neuroquímicos mostram que o etanol aumenta a concentração de 

dopamina (DA) extracelular no núcleo accumbens (NAc) e no núcleo caudado 

(NCau) de roedores (DI CHIARA e IMPERATO, 1988), promovendo liberação 

predominantemente no NAc, em roedores (SOUZA-FORMIGONI et al, 1999; 

BASSAREO et al, 2003, 2006; JONES et al, 2006; MORZORATI e MARUNDE, 

2006).  

Na AVTM observa-se a existência de interneurônios GABAérgicos que, 

quando estimulados, inibem os neurônios dopaminérgicos que estão localizados 

nesta área e que emitem eferências para diversas estruturas do sistema 

mesolímbico/mesocortical (LI et al., 1994; PEOPLES et al., 1996; MIHIC et al, 1997; 

DIAMOND e GORDON, 1997; WICK et al., 1998; DAVIES 2003). Sendo assim, sem 

estímulos exógenos, este sistema encontra-se inibido pela ação do neurotransmissor 

GABA liberado pelos interneurônios GABAérgicos (LI et al., 1994; PEOPLES et al., 

1996; MIHIC et al, 1997; DIAMOND e GORDON, 1997; WICK et al., 1998; DAVIES 

2003). 

O etanol, quando administrado em baixas doses, estimula a síntese, o 

metabolismo e a taxa de renovação de dopamina (TUPALA E e TIIHONEN J, 2004) e 

atua em sítios específicos de ligação localizados nos receptores de GABA do tipo A 

de interneurônios GABAérgicos presentes na AVTM (DAVIES, 2003). Estes 

interneurônios, uma vez estimulados, favorecerão a desinibição de neurônios 

dopaminérgicos da AVTM (DAVIES, 2003), aumentando a taxa de disparos na AVTM, 

com conseqüente aumento de liberação de DA nas estruturas que recebem 

aferências dopaminérgicas, principalmente no NAc (DI CHIARA e IMPERATO, 1985; 

GESSA, 1985; BRODIE, 1990; BLANCHARD, 1993; WEISS et al., 1993).  

As principais estruturas que sofrem estimulação direta pelo aumento de 

liberação de DA são aquelas que compõem o sistema mesolímbico/mesocortical, 
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como: NAc, HIP, CPF, amígdala (AMIG) e CoM (DAHLSTROM e FUXE, 1964; 

GONZALES et al., 2004), destacando-se  o NAc, estrutura responsável por integrar 

os processos motivacionais com as respostas motoras (MORGENSON et al., 1980). 

Da AVTM também partem projeções dopaminérgicas que atingem a AMIG e o CPF.  

A AMIG é uma estrutura límbica que está particularmente envolvida em 

respostas emocionais (CLEMMESEN et al., 1988; RASSNICK et al., 1993; KNAPP e 

CREWS, 1999; KOOB et al., 1998; CHANDLER et al., 2006; HILL et al., 2006; 

HAMLIN, 2007; FENG et al., 2007). Neste trabalho, foram focadas duas áreas da 

AMIG: Área Dorsal da Amígdala (ADA) e Área Ventral da Amígdala (AVA). Dentro de 

cada parte da AMIG ainda pode ser observada a existência de diversos núcleos, cada 

um deles com funções específicas. Dentre outras funções, a AMIG também apresenta 

o papel de modular parte das informações que atingem o NAc e o CPF, pois, desta 

estrutura, partem projeções glutamatérgicas que atingem o NAc e o CPF (OADES e 

HALLIDAY, 1987; HAMLIN 2007, FENG et al., 2007).  

O NAc, além de receber projeções dopaminérgicas da AVTM, também recebe 

projeções glutamatérgicas do CPF, da AMIG e do HIP (FINCH, 1996; MASTERMAN e 

CUMMINGS, 1997; ROLLS e TREVES, 1998; O’DONNELL et al., 1999; CHAMBERS 

et al., 2001; 2003). O NAc integrará todas as informações recebidas e as enviará por 

meio de projeções GABAérgicas ao Pálido Ventral (PV) e, daí, para o Hipotálamo 

(HIPt) e Córtex Motor (CoM) (PENNARTZ et al., 1994; FINCH, 1996; MASTERMAN e 

CUMMINGS, 1997; ROLLS e TREVES, 1998; O’DONNELL et al., 1999; SWANSON, 

2000; KOLOMIETS et al., 2001; BECHARA, 2001; CHAMBERS et al., 2003). No HIPt 

e no CoM ocorrerá a formação de respostas motoras frente aos estímulos 

motivacionais ocorridos no sistema mesolímbico/mesocortical (MORGENSON et al., 

1980; FINCH, 1996; ROLLS e TREVES, 1998; EVERITT e WOLF, 2002; CHAMBERS 
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et al., 2003). Na figura 2, podemos observar um pouco melhor a organização e a 

integração do sistema mesolímbico/mesocortical. 

 

 
Figura 2. Resumo esquemático da organização existente entre as estruturas do sistema 

mesolímbico/mesocortical e sistema motor. Esquema baseado em: Fadda e Rossetti (1998); Spears 

(2000); Chambers e cols (2003); Chao e Nestler (2004); e Nestler (2004).  
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5. SENSIBILIZAÇÃO COMPORTAMENTAL 

 

A perda do controle da quantidade e duração do consumo de bebidas 

alcoólicas é um aspecto fundamental da dependência ao álcool. Entretanto, o 

processo que delimita a transição do beber controlado para a dependência ainda é 

desconhecido e depende de vários fatores: genéticos, ambientais, psicológicos, 

dentre outros (BATTJES e BELL 1985; KANDEL et al., 1986; BURKE et al., 1994; 

PRESCOTT e KENDLER 1999; TARTER et al., 1999; VAN ETTEN e ANTHONY 

1999; COMPTON et al., 2000; De WIT et al., 2000a, 2000b; McGUE et al., 2001a, 

2001b; Zinkernagel et al., 2001).  A sensibilização comportamental é considerada um 

fenômeno intrínseco dessa perda de controle, provavelmente por representar um 

reforço positivo para o dependente de álcool (LYYERS, 1998). A sensibilização 

comportamental é um fenômeno duradouro (LESSOV e PHILLIPS, 1998), que pode 

ser a base da propensão para recaídas a drogas depois de períodos de abstinência 

(MANLEY e LITTLE, 1997). Os processos de sensibilização também têm sido 

especulados como a base da transição do beber controlado para o beber 

descontrolado em indivíduos susceptíveis (HUNT e LANDS 1992).  

Diversos são os modelos experimentais desenvolvidos que podem servir-nos 

como ferramentas de trabalho para simular em laboratório vários aspectos que giram 

em torno da dependência de drogas de abuso. Dentre elas, podemos destacar o 

desenvolvimento do fenômeno da sensibilização comportamental em roedores, 

ferramenta esta utilizada para o desenvolvimento deste trabalho. O fenômeno da 

sensibilização observado pode ser definido, segundo KALIVAS e STEWART (1991), 

como um aumento progressivo de respostas comportamentais e neuroquímicas, 

respostas estas observadas após a administração repetida de drogas 

psicoestimulantes (WISE e LEEB, 1993; ROBINSON e BERRIDGE, 2003; 
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ROBINSON e KOLB, 2004). Muitas substâncias são capazes de induzir o fenômeno 

da sensibilização para os efeitos psicomotores, como: psicoestimulantes, nicotina, 

morfina e baixas doses de etanol (TRUJILLO e AKIL, 1995; MASUR e BOERNGEN, 

1980; CAMARINI, 1995; CRUZ et al., 2005). Em pesquisas de laboratório, podemos 

visualizar os efeitos psicomotores pelo aumento da atividade locomotora (ROBINSON 

e BECKER, 1986; HOFFMAM e WISE, 1992; ROBINSON e BERRIDGE, 1993). 

PHILIPS e colaboradores (1997), em sua revisão, mostram-nos que a maioria das 

drogas de abuso são capazes de estimular a atividade locomotora em roedores. 

Muitos pesquisadores sugerem que a estimulação locomotora induzida pelas drogas 

de abuso em animais pode corresponder ao fenômeno de euforia que ocorre nos 

humanos quando os mesmo fazem utilização dessas substâncias, e que a 

sensibilização comportamental corresponde à fissura ou desejo compulsivo pelas 

drogas de abuso. (ROBINSON e BECKER, 1986; KALIVAS e STEWART, 1991; 

ROBINSON e BERRIDGE, 1993; DI CHIARA, 1995; ROBINSON e BERRIDGE, 2001; 

KALIVAS, 2002). 

A sensibilização comportamental envolve diversas alterações 

neurofisiológicas e neuroquímicas, principalmente no sistema dopaminérgico 

mesoaccumbens (WISE, 1987; VEZINA e STEWART, 1989; KALIVAS e STEWART, 

1991; LE MOAL, 1995; WOLF, 1998; ROBINSON e KOLB, 2004). Historicamente, as 

pesquisas realizadas envolvendo sensibilização comportamental têm sido baseadas 

na idéia de que adaptações do sistema dopaminérgico desempenhariam o papel 

primário no desenvolvimento do fenômeno da sensibilização (WOLF, 1998).  Muitos 

estudos envolvendo o fenômeno de sensibilização comportamental dividem-no 

temporalmente em indução e expressão. Segundo WOLF (1998) e outros autores 

(KALIVAS e STEWART, 1991; KALIVAS, 1995), a indução ou iniciação da 

sensibilização comportamental se desenvolve no interior de corpos de neurônios 
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dopaminérgicos localizados na AVTM, enquanto que a expressão desse fenômeno 

está relacionada com o aumento da concentração de DA no NAc, liberada por 

aferências dopaminérgicas da AVTM. KALIVAS (1995) sugere que, além do DA, o 

aumento da liberação de glutamato e conseqüente estimulação de receptores NMDA 

na AVTM é importante para a iniciação. Este aumento de glutamato é ocasionado 

pela estimulação de receptores D1 na AVTM. Além disso, este mesmo pesquisador 

mostra-nos que, juntamente com a DA presente no NAc, outros sistemas de 

neurotransmissão, como ativação de receptores glutamatérgicos não-NMDA nesta 

mesma estrutura, são importantes durante a expressão da sensibilização. 

Muitos estudos de sensibilização comportamental foram realizados por meio 

de microinjeções de anfetamina, morfina ou cocaína diretamente na AVTM, 

estimulando diretamente os corpos de neurônios dopaminérgicos localizados nesta 

região, mostrando a indução do fenômeno de sensibilização comportamental 

(KALIVAS e WEBER, 1988; VEZINA e STEWART, 1990; KALIVAS e STEWART, 

1991; HOOKS, 1992; VEZINA, 1996; WOLF, 1998). Contrastando com estes relatos, 

quando as mesmas drogas de abuso foram administradas agudamente e 

diretamente, produziram estimulação locomotora no NAc. Porém, quando foram 

realizadas administrações repetidas destas drogas no NAc, não se observou o 

desenvolvimento da sensibilização (DOUGHERTY e ELLINWOOD, 1981; KALIVAS e 

WEBER, 1988; VEZINA e STEWART, 1990; KALIVAS e STEWART, 1991; HOOKS, 

1992;  WOLF, 1998).  

Da mesma forma, muitos pesquisadores têm mostrado que este mesmo 

processo de iniciação e expressão para o fenômeno da sensibilização 

comportamental também ocorre quando se fazem administrações repetidas de baixas 

doses de etanol. Este fenômeno é observado com o aumento progressivo da 

atividade locomotora de camundongos (MASUR, 1986; HUNT e LANDS, 1992; 
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CUNNIGHAM e NOBLE, 1992; BROADBENT, 1995; PHILLIPS, 1994; ROBERTS, 

1995; BELLOT, 1996; KURTZ, 1996; CAMARINI, 2000; LESSOV, 2001). Nesse 

sentido, estes mesmos pesquisadores citados anteriormente sugerem que a 

administração sistêmica de baixas doses de etanol (0,5 – 2,0g/Kg, i.p) favorece um 

aumento de disparos em corpos de neurônios dopaminérgicos localizados na AVTM, 

acarretando aumento dos níveis extracelulares de DA no NAc de roedores (GESSA, 

1985; IMPERATO, 1986; BRODIE, 1990). 

A exposição de animais experimentais a doses repetidas de álcool pode levar 

ao aumento gradativo da resposta locomotora (MASUR e BOERNGEN, 1980; 

CAMARINI, 1995). Existem várias evidências relacionadas à variabilidade da resposta 

aguda e crônica a drogas psicoativas dependentes da idade. Enquanto adolescentes 

são menos responsivos aos efeitos agudos da anfetamina e cocaína, camundongos 

adolescentes apresentam uma sensibilização locomotora mais proeminente após 

administração repetida de anfetamina (SPEAR e BRICK, 1979; LAVIOLA, 1995; 

ADRIANI, 1998; BOLANOS, 1998; LAVIOLA, 2001) e cocaína (CAMARINI et al, 

submetido).  
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6. CONDICIONAMENTO AMBIENTAL 

 

Embora o alcoolismo seja amplamente considerado como uma doença, pode-

se considerá-lo como uma forma de comportamento condicionado. Um importante 

foco nos estudos sobre sensibilização é analisar a influência do aprendizado e do 

condicionamento nesse fenômeno (STEWART e VEZINA, 1988). Se o álcool for 

usado repetidamente e em grandes quantidades para conseguir aliviar problemas que 

a pessoa não sabe como resolver por outros meios, o ato de beber torna-se uma 

resposta comportamental firmemente estabelecida e automática para toda espécie de 

dificuldade. Assim, pode-se presumir que a sensibilização comportamental é 

parcialmente atribuída à aprendizagem de uma associação entre o efeito 

farmacológico produzido pela droga e o ambiente onde é experimentada, denominado 

pareamento ambiental, e este pode envolver condicionamento Pavloviano 

(STEWART, 1984). 

A associação de pistas ambientais mostra a disponibilidade de uma 

recompensa biológica, ou seja, pode ativar comportamentos associados a pistas de 

seu habitat natural, com óbvios benefícios para o animal. No entanto, o 

condicionamento ambiental pode ser considerado como um falso benefício quando se 

associam drogas a este comportamento adaptativo, sugerindo claramente má-

adaptação (SCHROEDER et al., 2001). 

O papel de pistas ambientais na sensibilização comportamental, tolerância e 

dependência a drogas de abuso é amplamente estudado e reconhecido (GARCIA-

CABRERA e BERGE, 1988; BERGE, 1991). Existem muitos tipos de pistas 

ambientais que são utilizadas em pesquisa em associação aos efeitos de drogas de 

abuso. Sendo assim, podemos citar algumas destas pistas, tais como: iluminação, 

ruído, temperatura, umidade e pressão atmosférica (CARCIA-CABRERA e BERGE, 
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1988; BERGE, 1991). Entretanto, o grau em que o condicionamento das pistas 

contextuais influencia na sensibilização comportamental ao etanol é controverso. 

Enquanto alguns trabalhos concordam que a sensibilização ao etanol seja 

preferencialmente dependente de condicionamento (CUNNINGHAM & NOBLE, 1992; 

CAMARINI, 2000a), outros mostram que esse fator pode não ser essencial 

(PHILLIPS, 1995). 

Múltiplos estudos relatam a ativação do comportamento condicionado em 

resposta a um contexto prévio pareado a uma droga de abuso. Em estudo 

envolvendo animais de laboratório, observa-se que ocorre aumento da atividade 

locomotora dos animais pareados contextualmente quando se faz a comparação com 

aqueles que não foram pareados (BROWN e FIBIGER, 1992; BROWN et al., 1992; 

CASS e ZAHNISER, 1993). Além disso, alguns desses estudos relatam que ocorrem 

mudanças na atividade de estruturas cerebrais específicas (NAc e estriado, por 

exemplo) depois de um prévio pareamento ambiental desses animais com alguns 

tipos de drogas de abuso (BROWN et al., 1992; CASS e ZAHNISER, 1993) . 

Em relação ao etanol, embora alguns estudos experimentais sugiram que a 

sensibilização comportamental ao etanol possa ser preferencialmente dependente de 

uma resposta locomotora condicionada Pavloviana (CUNNINGHAM & NOBLE, 1992; 

CAMARINI et al., 2000), na literatura encontram-se poucos relatos envolvendo o 

controle com relação às pistas ambientais, número de exposições ao aparato e 

magnitude da sensibilização aos efeitos estimulantes locomotores do etanol em 

camundongos adolescentes. 
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7. SINALIZAÇÃO MOLECULAR 

 

Drogas de abuso provocam perturbação da transmissão sináptica, causando 

mudanças em numerosas vias de sinalização intracelular em que, muitas vezes, os 

sinais intracelulares eventualmente acarretam mudanças nucleares, onde provocam a 

alteração de proteínas específicas chamadas de fatores de transcrição. Os fatores de 

transcrição atuam ligando-se a pequenas seqüências de DNA localizados em regiões 

regulatórias de genes e, por esse meio, controlam a razão de transcrição de genes. 

No decorrer das últimas décadas, muitos pesquisadores têm mostrado que as drogas 

de abuso podem alterar muitos tipos de fatores de transcrição em várias regiões 

cerebrais (O’DONOVAN et al., 1999; BERKE & HYMAN, 2000; NESTLER, 2001a; 

MACKLER ET AL., 2003). 

A via de sinalização utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a via 

do AMPc (3’, 5’ adenosina monofosfato cíclico). Como descrito por Nestler (1994), a 

DA extracelular atua em receptores metabotrópicos com subseqüente ativação da 

proteína ligada à guanina heterotrimérica dependente de dopamina (proteína G). 

Quando a DA liga-se a receptores dopaminérgicos do tipo D1 acoplados a proteína 

Gαs (proteína Gα estimulatória), aumenta a atividade da enzima de membrana 

adenilato ciclase (AC). Uma vez ativada, a AC ativa a via de segundos mensageiros 

pela conversão do ATP (adenosina trifosfato) em AMPc, alterando os níveis 

intracelulares de AMPc (SHAYWITZ e GREENBERG, 1999; MAYR e MONTMINY, 

2001). O AMPc ativa várias proteínas quinases, como a PKA (proteína quinase 

ativada por AMPc). A PKA, uma vez ativada pelo acúmulo de AMPc, se dissociará em 

suas respectivas subunidades catalíticas (SCα) e subunidades regulatórias (SR) 

(TAYLOR et al., 1990; WONG e SCOTT, 2004). A SCα apresenta a propriedade de 

sofrer translocação para o núcleo e regular fatores de transcrição como o CREB 
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(proteína de ligação ao elemento de resposta do AMPc) (MAYR e MONTMINY, 2001). 

A SCα, uma vez no núcleo, atua sobre um resíduo de serina simples do CREB, 

Ser133. O CREB fosforilado forma dímeros de proteínas que se ligam a uma 

seqüência específica do DNA conhecida por CRE (elemento de resposta ao AMPc) 

que pode interagir com o complexo transcricional basal para regular a transcrição de 

genes. Alguns dos genes que contêm CREs expressam c-Fos (HYMAN e NESTLER, 

1996; HERDEGEN e LEAH, 1998) e Egr-1 (BECKMANN e WILCE, 1997; 

HERDEGEN e LEAH, 1998), considerados genes de resposta imediata. 

O CREB é alvo de distintas vias de sinalização (MATTHEWS et al., 1994; 

IMPEY et al., 1998). A ativação do CREB é observada em muitas regiões cerebrais, 

principalmente várias daquelas que compõem o sistema límbico, compreendendo: 

NAc, AVTM, AMIG, HIP, HIPt, CPF e outras (COLE et al., 1995; CARLEZON et al., 

1998; BERKE e HYMAN, 2000; NESTLER, 2001a; SHAW-LUTCHMAN et al., 2002, 

2003; WALTERS et al., 2003). Além disso, a sinalização do AMPc e a fosforilação do 

CREB estão implicadas em comportamentos relacionados a várias drogas de abuso, 

como opióides, estimulantes, cocaína e etanol (MOORE et al., 1998; THIELE et al., 

2000; NESTLER, 2004).   

A exposição aguda e repetida ao etanol altera a atividade de vários sistemas 

de transdução de sinal (DIAMOND e GORDON, 1997) e, sobretudo, o etanol induz a 

expressão dos genes dependentes de AMPc regulados pelo CREB e PKA, sendo 

essa via possivelmente mediadora de alguns comportamentos de dependência 

subjacentes ao alcoolismo (ASHER et al., 2002). 

A base genética da dependência afeta múltiplos genes localizados no genoma. 

Durante períodos de exposição a psicoestimulantes, ocorre um aumento na 

neurotransmissão dopaminérgica, e isso acarreta a ativação de receptor dentro do 

sistema dopaminérgico que pode levar à ativação de genes específicos (c-Fos) 
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(Ehrlich et al., 2002).  

 

 
Figura 3. Resumo esquemático da sinalização intracelular envolvendo a via de sinalização do AMPc-

CREB-c-Fos-Egr-1. Esquema baseado em: Nestler (2001); Chao e Nestler (2004); Nestler 2004).  
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8. GENE DE RESPOSTA IMEDIATA c-Fos 

 

O c-Fos é um fator de transcrição pertencente à família Fos (∆fos B, FRA1, 

FRA 2 e c-Fos) (MILBRANDT, 1987; LEMAIRE et al., 1988; MUTSCHLER, 2000). 

Muitos pesquisadores têm mostrado que estes fatores de transcrição estão 

relacionados com várias formas de plasticidade cerebral (CHEN, 1996; CHAUDHURI, 

1997; TURGEON, 1997; CHEN, 1996; MANDELZYS 1997; NESTLER, 1999; 

KACZMAREK, 2000). As proteínas da família Fos formam heterodímeros com um 

membro da família Jun para formar a proteína-1 ativadora de fatores de transcrição 

(AP-1). Complexos AP-1 ligam-se a locais específicos presentes no interior de 

regiões regulatórias de muitos genes, incluindo aqueles relacionados com o 

comportamento e com a plasticidade neural (MORGAN e CURRAN, 1991; 

HOFFMAN, 1992; MORGAN e CURRAN, 1995; NYE e NESTLER, 1996; 

CHAUDHURI, 1997; TURGEON, 1997; MANDELZYS, 1997; KACZMAREK, 2000). 

Níveis basais desses fatores de transcrição são identificados em células não 

estimuladas, sujeitos apenas a processos fisiológicos contínuos. No entanto, a 

expressão de c-Fos é rapidamente alterada no SNC por uma grande variedade de 

estímulos (DUNCAN, 1996; BECKMANN e WILCE, 1997; HERDEGEN e LEAH, 1998; 

MORROW, 2000), bem como por muitos outros estímulos que parecem fazer parte de 

componentes associados a novidades (CAMPEAU, 1991; GRAYBIEL, 1990; MACK e 

MACK 1992).  

A expressão de c-Fos indica que o neurônio está submetendo-se a um 

processo de adaptação advindo por meio de estímulos neuronais  (MORROW , 

2002). Por exemplo, em ratos, estudos mostram que a expressão de c-Fos está 

relacionada aos ritmos circadianos, e altos níveis dessa proteína são encontrados 

durante a fase de escuro, quando os animais estão em maior atividade (GRASSI-
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ZUCCONI, 1993). MESNER e colaboradores (1995) mostraram que a proteína c-Fos 

é expressa em processos apoptóticos em neurônios durante a condensação da 

cromatina. Observou-se também aumento na expressão de c-Fos, em situações de 

medo, na amígdala (SMITH, 1992). No entanto, situações de condicionamento podem 

reduzir a expressão de c-Fos (IRWIN, 1992). Além disso, pesquisadores mostraram 

que ocorre aumento na expressão de c-Fos em camundongos fêmeas durante a 

formação da memória para os feromônios liberados pelo macho (BRENNAN, 1992).  

Estudos prévios têm demonstrado que ocorre um rápido e transitório aumento 

na expressão de c-Fos no estriado, CPF e NAc de animais tratados agudamente com 

cocaína (GRAYBIEL, 1990; TORRES e RIVIER, 1992; DALIA e WALLACE, 1995; 

CURRAN, 1996). No entanto, foi demonstrado que, em animais sensibilizados pela 

cocaína em tratamento repetido, a expressão da proteína c-Fos diminuiu nestas 

mesmas estruturas (MORATALLA, 1996a, b; TODTENKOPF et al., 2002). Neste 

contexto, a indução da proteína c-Fos têm sido usada como um marcador de ativação 

pós-sináptica (SAGAR et al., 1988; MORGAN e CURRAN, 1991). Uma indução 

diferencial em c-Fos no NAc foi identificada em camundongos pré-expostos à cocaína 

durante a adolescência, comparados com aqueles que haviam recebido salina 

(CAMARINI et al., submetido). Além disso, observou-se que a administração aguda 

de nicotina induz a rápida expressão de c-Fos em várias estruturas cerebrais de ratos 

(SALMINEN, 1996; SEPPÄ, 2001). No entanto, durante a administração continua, foi 

observada uma indução atenuada de c-Fos (SALMINEN, 1999). Adicionalmente, 

injeções repetidas de nicotina induziram sensibilização comportamental em ratos, os 

quais apresentaram diminuição da expressão de c-Fos no NAc (SHIM, 2001). 

BADIANI e colaboradores (1998) têm demonstrado que a expressão de c-Fos 

no CPF, NCau, NAc e em outras estruturas subcorticais é marcadamente diferente 

quando injeções de anfetamina são administradas envolvendo contextos ambientais,  
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em comparação com o que ocorreu em animais que receberam a mesma dose de 

anfetamina na caixa moradia. Contextos ambientais podem modular o estágio inicial 

que leva à expressão de genes imediatamente precoces (CROMBAG, 2001). 

Corroborando estes resultados, USLANER e colaboradores (2001) mostraram que a 

administração de anfetamina e cocaína associadas com pistas ambientais aumentou 

a expressão de RNAm para c-Fos em relação ao que ocorreu com animais que 

receberam o mesmo tratamento em suas caixas moradias. 
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9. GENE DE RESPOSTA IMEDIATA Egr-1 

 

O fator de transcrição Egr-1 (também conhecido como NGFI-A, Krox-24, zif268 

e TIS8) é um membro da família Egr que inclui outros fatores de transcrição (Egr-2, 

Egr-3, Egr-4, WT-1 e Zenk) (MILBRANDT, 1987; LEMAIRE et al., 1988; 

MUTSCHLER, 2000). As proteínas da família Egr pertencem a uma subclasse de 

proteínas que contêm zinco em sua parte principal, capaz de interagir com os ácidos 

nucléicos (CHRISTY et al., 1988). 

O RNAm para Egr-1 é detectado no cérebro como um transcrito cerebral  de 

3.3 kb (MILBRANDT, 1987; SUKHATME, 1988; LEMAIRE et al., 1988; CHRISTY, 

1988). A expressão de RNAm para Egr-1 foi detectada primeiramente no córtex e 

hipocampo de camundongos (CHRISTY, 1988). No entanto, posteriormente, 

encontraram-se expressões basais desta proteína no neocortex, córtex olfatório 

primário, amígdala, núcleo accumbens, estriado e córtex cerebelar 

(SCHLINGENSIEPEN, 1991).  

O Egr-1 é expresso em baixos níveis no SNC em células não estimuladas. 

Estes níveis basais deste fator de transcrição detectados no SNC podem refletir 

processos fisiológicos contínuos que ocorrem nos animais. Estudos indicam que os 

níveis basais da expressão de Egr-1 são mantidos pela plasticidade sináptica que 

ocorre em resposta a estímulos fisiológicos (LEAH, 1993). No entanto, a expressão 

de Egr-1 é rapidamente alterada por uma grande variedade de estímulos 

(BECKMANN e WILCE, 1997; HERDEGEN e LEAH, 1998). 

COPANI e colaboradores (1995) sugerem que a expressão da proteína Egr-1 

esteja envolvida com a indução de apoptose. Como mostrado para c-Fos, o Egr-1 

também está alterado em situações de medo, mediadas pela amígdala (SMITH, 

1992), e na formação da memória em fêmeas para os feromônios liberados pelo 



 54

macho (BRENNAN, 1992). Muitos pesquisadores mostram que a indução, duração e 

estabilização da LTP (potencialização a longo prazo) também causam a expressão de 

Egr-1, principalmente na região CA1 do HIP (ABRAHAM, 1991; ABRAHAM, 1993; 

IZQUIERDO e CAMMAROTA, 2004). Além disso, supõe-se que a expressão do Egr-1 

em neurônios hipocampais pode estar relacionada com a consolidação e a 

reconsolidação da memória em ratos (LEE, 2004). 

Tem sido mostrado que administração aguda de cocaína, anfetamina e morfina 

aumentam a expressão de Egr-1 no NAc, HIP, NCau, AMIG, estriado, tálamo 

ventromedial e córtex (BHAT, 1992; COLE et al., 1992; MORATALLA, 1992, 1993; 

AZNAR, 1995). Já MUTSCHLER e colaboradores (2000) mostraram diminuição na 

expressão de RNAm para Egr-1 no NAc, CPF e HIP quando os animais foram 

submetidos a auto-administração prolongada de cocaína (HAMMER e COOKE, 

1996). Além disso, têm-se observado aumento da expressão de Egr-1 na AMIG e HIP 

seguido da apresentação de medo discreto e associado a pistas ambientais, 

sugerindo que a expressão deste fator de transcrição nestas estruturas esteja 

relacionada com recuperação da memória de medo (HALL , 2001). 

VALJENT e colaboradores (2006) sugerem que o condicionamento ambiental 

requer a participação do Egr-1 para que ocorra a associação do contexto ambiental 

com as respostas comportamentais específicas, expressas pela exposição à cocaína. 
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1. OBJETIVOS GERAIS 

 

Psicoestimulantes induzem a expressão de c-Fos e Egr-1 em várias regiões 

cerebrais. Estudos de nosso laboratório mostraram uma indução diferencial em c-Fos 

no núcleo accumbens e córtex pré-frontal de camundongos adultos pré-expostos à 

cocaína durante a adolescência comparados com aqueles que haviam recebido 

salina (CAMARINI et al., submetido). Não existem estudos que se tenham proposto 

analisar o possível desenvolvimento de uma resposta condicionada aos efeitos do 

etanol durante a adolescência na expressão de c-Fos e Egr-1. Portanto, considerando 

as inúmeras evidências indicativas da importância do envolvimento da expressão das 

proteínas c-Fos e Egr-1 e do condicionamento ambiental no desenvolvimento na 

dependência, o presente trabalho teve como proposição estudar a indução de c-Fos e 

Egr-1 em várias regiões cerebrais envolvidas no circuito da recompensa em 

adolescentes expostos agudamente e cronicamente ao etanol. Dado que a 

sensibilização comportamental ao etanol pode ser fortemente influenciada pelo 

pareamento da droga com as pistas ambientais (sensibilização dependente de 

contexto) e que o condicionamento Pavloviano pode ser mais importante no 

desenvolvimento da sensibilização em adolescentes do que em adultos, estudaremos 

também a influência do condicionamento ambiental na expressão de c-Fos e Egr-1 

induzida pela administração repetida de etanol em adolescentes e adultos. 
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2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste estudo foram:  

• Estudar os efeitos da administração aguda e prolongada de etanol, em baixas 

doses, em camundongos adultos e adolescentes; 

• Verificar a influência do condicionamento ambiental na sensibilização 

comportamental induzida pelo etanol em camundongos adultos e adolescentes; 

• Estudar a expressão de c-Fos e Egr-1 induzida pela administração aguda de etanol 

nas regiões do córtex pré-frontal, córtex motor, núcleo accumbens, área dorsal da 

amígdala, área ventral da amígdala e hipocampo de cérebro de camundongos adultos 

e adolescentes. 

• Estudar a expressão de c-Fos e Egr-1 induzida pela administração prolongada de 

etanol nas regiões do córtex pré-frontal, córtex motor, núcleo accumbens, área dorsal 

da amígdala, área ventral da amígdala e hipocampo de cérebro de camundongos 

adultos e adolescentes, submetidos ou não a condicionamento ambiental. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
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1. SUJEITOS EXPERIMENTAIS 

 

Para a realização desta dissertação foram utilizados camundongos Swiss 

Webster machos adolescentes (ADOLESC) de 27-30 dias e adultos (ADULTO) de 56-

60 dias. Os sujeitos experimentais foram obtidos no biotério do CEDEME (Centro de 

Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia) localizado no 

Instituto Biológico do Estado e pertencente à Universidade Federal de São Paulo. Os 

animais foram alojados em grupos de 5 em caixas de policarbonato (30 x 20 x 12,5 

cm) com tampas em inox no biotério do laboratório de Farmacologia Comportamental 

da USP, por pelo  menos 6 dias, antes do início do experimento, sob temperatura 

constante (22 ± 1o C) e foram mantidos sob um ciclo claro/escuro de 12/12 horas 

(luzes acesas às 6:00h e apagadas às 18:00h). Água e comida foram fornecidas ad 

libitum.  

 

2. DROGAS 

 

O etanol (EtOH) (Merck do Brasil, S.A.) foi administrado em uma solução de 

12% (v/v), preparada com solução salina (NaCl 0,9%) na dose de 2,0g/kg. A solução 

salina também foi usada como solução controle (SAL). Todas as injeções foram 

administradas intraperitonialmente (i.p.). 
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3. MODELO COMPORTAMENTAL 

 

Registro da atividade geral de camundongos em campo aberto 

            

O campo aberto (CA) utilizado para os testes comportamentais deste trabalho 

consiste em uma arena de polietileno opaco com formato cilíndrico. O corpo do 

cilindro tem 50 cm de altura e sua base é um cilindro de madeira com 40 cm de 

diâmetro e 2 cm de altura. Desse modo, o corpo do cilindro (paredes da arena) 

apresenta um encaixe justo à sua base (chão da arena), podendo corpo e base 

serem separados para limpeza. O chão da arena é subdividido em 19 regiões 

aproximadamente iguais demarcadas por três circunferências concêntricas de raios 

diferentes (4, 12 e 20 cm), intersectadas por segmentos de retas radiais, como 

demonstrado na figura 4. 

Todos os animais foram observados sempre entre 8 e 11 horas da manhã para 

evitar efeitos circadianos no comportamento dos animais. Cada animal foi observado 

individualmente no CA por 5 minutos, 5 minutos após a injeção de salina ou etanol. A 

atividade geral dos animais foi avaliada por meio de observação direta. O parâmetro 

comportamental observado foi a medida da freqüência de locomoção. Assim, cada 

unidade de locomoção corresponde ao ato de o animal penetrar com as 4 patas em 

um dos quadrantes centrais ou periféricos (contíguos à parede) do CA. 

Após cada uma das observações, o CA era limpo com uma solução de álcool-

água a 5%, imediatamente antes da introdução de um novo animal. Este 

procedimento foi realizado para evitar possíveis rastros de odor deixados pelo animal 

anterior. 
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Figura 4. Mostra um animal em um aparelho de campo aberto. 

 
4. DOSAGEM DA ALCOOLEMIA 

 

 Imediatamente após o teste de atividade locomotora, uma amostra de 

aproximadamente 0,5mL de sangue foi coletada de cada camundongo pelo plexo 

axilar para determinação da concentração de álcool no sangue (CAS).  Em um frasco 

de vidro de 10 mL, uma alíquota de 0,5mL de sangue foi adicionada a 1,0mL de uma 

solução de 0,6g/L de n-butanol (padrão interno).  O frasco foi selado e incubado por 

30 min a 70o C. Em seguida, uma alíquota de 0,25mL do vapor foi retirada 

(“headspace procedure”) e analisada por cromatografia gasosa (Agilent) com um 

detector de ionização de chama.  Essa análise foi feita pelo Prof. Dr. Maurício 

Yonamine, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.  
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5. IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

Após uma hora do último dia do experimento comportamental, os animais 

foram anestesiados com uma solução de cetamina (0,05ml/100g) e xilazina 

(0,05ml/100g) i.p. e perfundidos transcardialmente com solução salina tamponada 

0,9% (PBS; pH 7,4) contendo 0,01% de heparina, seguida por solução de fixação 

contendo paraformaldeído a 4% (PFA 4%) em tampão fosfato 0,1M (PB 0,1M). Os 

encéfalos foram removidos da caixa craniana e mantidos por um período de 4 h no 

mesmo fixador a 4oC. Em seguida, foram imersos em solução de sacarose 30% em 

tampão fosfato 0,1M (BP 0,1M) a 4ºC por 72 horas. Os encéfalos foram congelados, 

fatiados em secções coronais de 40 µm de espessura e colocados, imediatamente, 

em solução de PBS 0,1M em flutuação livre em placas de cultura. 

As placas com os cortes foram submetidas à metodologia de imuno-

histoquímica para a detecção da expressão de c-Fos e Egr-1. Essas placas foram 

incubadas com o anticorpo anti-c-Fos (Calbiochem/Oncogene) e anti-Egr-1 (Santa 

Cruz) diluídos, respectivamente, a 1:5000 e 1:3000 em PB 0,1M contendo 0,3% de 

Triton X-100, por um período de 14 a 18 horas a 22ºC. Após 3 lavagens (10 minutos 

cada) em PB, os cortes foram incubados com um anticorpo secundário anti-coelho 

biotinilado feito em “donkey” (asno) (Jackson Jackson ImmunoResearch, West Grove, 

PA, EUA), diluído a 1:200 em PB 0,1M, por duas horas, à temperatura ambiente. 

Então, os cortes foram novamente lavados, como anteriormente, em PB 0,1M e 

incubados com uma solução avidina-biotina-peroxidase (ABC Elite, Vector Labs.) por 

duas horas. Seguiu-se uma reação com 0,05% de 3-3`-diaminobenzidina (DAB) e 

solução 0,01% de peróxido de hidrogênio em PB 0,1M para posterior intensificação 

da imunorreatividade com uma solução de 0,05% de tetróxido de ósmio, e 

desidratação em uma série de álcoois e hemo-de (d-limonene e bupylated 
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hydroxanisole). Após esses procedimentos, as lâminas contendo os cortes reagidos 

foram cobertas com lamínula para uma análise posterior. O protocolo utilizado para a 

imuno-histoquímica segue em anexo no final deste trabalho (ANEXO I). 

 

6. ANÁLISE DE DADOS 

 

A imunorreatividade foi analisada por observação em microscópio óptico (Leitz) 

acoplado a um sistema de imagens composto de câmera de vídeo e computador 

(utilizando sistema operacional Machintosh) com placa de aquisição de vídeo e com o 

programa IMAGE (NIH). Com auxílio deste programa, foram realizadas as 

quantificações após captura da imagem e delimitação do CPF, CM, NAc, ADA, AVA e 

HIP que continham núcleos c-Fos-positivo e Egr-1-positivo. Foram considerados 

positivos apenas os núcleos que se destacavam bastante do ruído de fundo 

produzido pelo método da imunoperoxidase. Realizamos as contagens em cinco 

cortes para cada estrutura inserida neste estudo do encéfalo de cada animal. 

 Os resultados estão expressos em densidade relativa, que correspondem à 

quantidade de núcleos marcados por milímetro quadrado.  

 Para fazer a análise semi-quantitativa da expressão de c-Fos e Egr-1 no córtex 

pré-frontal, córtex motor, núcleo accumbens, área dorsal da amígdala, área ventral da 

amígdala e hipocampo, a densidade óptica média das áreas de interesse foi avaliada 

com a rotina “density slice”. Resumidamente, essa rotina marca em vermelho os 

locais mais intensamente reagidos, ou seja, quanto mais intensa a reação de um 

núcleo, mais fortemente marcado em vermelho ele estará. Em seguida, foi 

determinada uma área de 4,8x10-1 mm2 (600µm de altura e 800µm de largura) para o 

córtex pré-frontal, 5,6x10-1 mm2 (700µm de altura e 800µm de largura) para o córtex 

motor, 3,6x10-1 mm2 (600µm de altura e 600µm de largura) para o núcleo accumbens, 
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250x10-1 mm2 (500µm de altura e 500µm de largura) para a área dorsal da amígdala 

e a área ventral da amígdala e 3,2x10-1 mm2 (400µm de altura e 800µm de largura) 

para o hipocampo. Nestas áreas, eram obtidas as densidades ópticas 

correspondentes às regiões marcadas em vermelho. Para cada animal analisado 

foram feitas medidas em cinco cortes diferentes para cada uma das estruturas, sendo 

que estes cortes eram das seguintes regiões: córtex pré-frontal (córtex associativo 

frontal), córtex motor (córtex motor primário e córtex motor secundário), núcleo 

accumbens (cerne do núcleo accumbens e concha do núcleo accumbens), área 

dorsal da amígdala, área ventral da amígdala e hipocampo (campo CA1 do 

hipocampo). Com os números obtidos, fizeram-se médias para cada animal 

analisado. Posteriormente, fizeram-se as médias de cada grupo. Este número 

representa, dependendo do resultado, o aumento ou não, em número de núcleos 

marcados por mm2, a expressão de c-Fos e Egr-1 nas diferentes estruturas, quando 

comparada à do grupo controle. Na figura 5, estão esquematizadas todas as 

estruturas analisadas neste trabalho.   
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Fig 5. Esquematização de secções frontais do encéfalo de camundongos mostrando o CPF, CoM, 

NAc, ADA, AVA  e HIP (esquemas baseados em Paxinus & Franklin, 2001) analisadas neste estudo. 

No CPF (a), foi analisada a área FrA  (FrA  = córtex frontal associativo); no CoM (b), foram analisadas 

as áreas motoras M1 e M2 (M1 = córtex motor primário; M2 = córtex motor secundário); no NAc (c), 

foram analisadas as áreas AcbC e AcbSh (AcbC = cerne do núcleo accumbens; AcbSh = concha do 

núcleo accumbens); na amígdala, foram analisadas duas regiões: (d) área da amígdala dorsal (ADA)  e 

(e) área da amígdala ventral (AVA); e no HIP (f), foi analisada a área CA1 (CA1 = campo CA1 do HIP). 

 
 
 

b) Córtex Motor a) Córtex Pré-Frontal 

c) Núcleo Accumbens d) Área da Amígdala Dorsal 

e) Área da Amígdala Ventral f) Hipocampo – CA1 
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7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para análise estatística dos dados comportamentais e da densidade das 

imuno-histoquímicas foi utilizada a análise de variância (ANOVA), proposta por 

Snedecor (1946), sendo as variáveis independentes: o tratamento (salina ou etanol) e 

a idade (adolescentes ou adultos), e sendo as variáveis dependentes: a atividade 

locomotora e a densidade da marcação. A análise da atividade locomotora medida 

em vários dias foi realizada pela ANOVA de medidas repetidas. De acordo com os 

resultados destes, realizou-se o teste post-hoc de múltiplas comparações de Tukey 

com o auxílio do programa STATISTIC 7.0. A probabilidade de p<0,05 é considerada 

suficiente para rejeitar a hipótese nula, ou seja, para revelar as diferenças 

estatisticamente significantes entre os vários grupos comparados. 
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1. EXPERIMENTO I:  

a) Efeitos comportamentais da administração aguda de etanol em 

camundongos adultos e adolescentes;  

b) Expressões das proteínas c-Fos e Egr-1 após administração aguda de etanol 

em camundongos adultos e adolescentes. 

 

1.1. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

1.1.1. Comportamento 

Camundongos machos foram distribuídos em 4 grupos com 12 animais cada, 

os quais foram submetidos ao seguinte tratamento: 

Grupos ADULTO-SAL, ADULTO-EtOH, ADOLESC-SAL e ADOLESC-EtOH: 

no primeiro e segundo dias, animais adultos (ADULTO) e adolescentes (ADOLESC) 

receberam injeções i.p. de solução controle (SAL) e, 5 minutos depois, foram 

submetidos a 5 minutos de exposição ao campo aberto para quantificação da 

atividade geral. Essa habituação é necessária para diminuir o estresse do animal à 

novidade, ao ser exposto pela primeira vez a um ambiente estranho. No terceiro dia, 

os animais adultos (ADULTO) e adolescentes (ADOLESC) foram tratados 

agudamente com injeção i.p. de solução controle (SAL) ou etanol (EtOH) e a 

atividade geral foi quantificada.  
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1.1.2. Imuno-histoquímica para c-Fos e Egr-1  

 Uma hora depois, os animais foram anestesiados, perfundidos e os encéfalos 

retirados para as reações de imuno-histoquímica, para análise da expressão das 

proteínas c-Fos e Egr-1. 
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1.2. RESULTADOS 

 

1.2.1. Comportamento 

A figura 6 mostra a freqüência de locomoção de camundongos adultos e 

adolescentes tratados agudamente com etanol. O teste estatístico ANOVA de duas 

vias revelou não haver diferenças para o fator idade. No entanto, revelou significantes 

diferenças para o fator tratamento [F(3,44) = 90.08, p < 0,05] e para a interação 

[F(3,44) = 5,63, p < 0,05]. Uma análise posterior revelou que a administração aguda 

de etanol aumentou a freqüência de locomoção dos animais adultos e adolescentes, 

revelando um efeito estimulante com a dose de 2,0g/kg de etanol. A estimulação 

locomotora induzida pelo etanol foi menor nos adolescentes, comparados aos adultos 

(Tukey, p < 0.05).  
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Figura 6. Efeitos do tratamento agudo de etanol 2g/kg (EtOH) ou solução controle (SAL) sobre a 

freqüência de locomoção em camundongos adultos (ADULTO) (n = 12/grupo) ou adolescentes 

(ADOLESC) (n = 12/grupo). Os dados foram analisados pela análise de variância de duas vias seguida 

pelo teste de Tukey. Os dados são expressos em média ± E.P. (erro padrão). 

□  p < 0,05 em relação aos animais tratados com solução controle (SAL), do mesmo grupo de 

idade. 
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1.2.2. Imuno-histoquímica para c-Fos e Egr-1 

 

1.2.2.1. Córtex Pré-Frontal (CPF) 

A figura 7A mostra a expressão da proteína c-Fos no CPF. O teste estatístico 

ANOVA de duas vias revelou não haver diferenças para o fator idade e para o fator 

interação (idade X tratamento) no CPF. No entanto, este teste estatístico revelou 

significantes diferenças para o fator tratamento [F(3,16) = 19,89, p < 0,05]. Uma 

análise posterior revelou que tanto animais adultos quanto animais adolescentes 

apresentaram aumento no número de núcleos marcados para a proteína c-Fos 

quando comparados aos animais tratados agudamente com SAL. 

A figura 7B mostra a expressão da proteína Egr-1 no CPF. O teste estatístico 

ANOVA de duas vias revelou não haver diferenças para o fator idade e para o fator 

interação. No entanto, revelou significantes diferenças para o fator tratamento 

[F(3,16) = 19,89, p < 0,05]. Uma análise posterior para a expressão da proteína Egr-1 

no CPF revelou que animais adultos e adolescentes tratados agudamente com EtOH 

apresentaram diferenças semelhantes àquelas descritas para a expressão de c-Fos. 

A figura 8 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 no CPF, referentes às análises 

dos gráficos 7A e 7B.  
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Figura 7. Efeitos do tratamento agudo de etanol 2g/kg (EtOH) ou solução controle (SAL) sobre as 

expressões das proteínas c-Fos (A) e Egr-1 (B) no CPF de camundongos adultos (ADULTO) (n = 

5/grupo) ou adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo). Os dados foram analisados pela análise de 

variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os dados são expressos em média ± E.P.  

□ p < 0,05 em relação aos animais tratados com solução controle (SAL), do mesmo grupo de 

idade. 
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Figura 8. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro de camundongos adultos (ADULTO) e adolescentes (ADOLESC) tratados agudamente com 
solução controle (SAL) ou etanol (EtOH) mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 no CPF. As expressões de c-Fos e Egr-1 aumentaram no CPF de 
animais adultos e adolescentes tratados agudamente com uma injeção de EtOH quando comparados aos animais tratados com SAL. Todas as imagens 
apresentam aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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1.2.2.2. Córtex Motor (CoM) 

Já na figura 9A está representada a expressão da proteína c-Fos no CoM. O 

teste estatístico ANOVA de duas vias revelou não haver diferenças para o fator idade 

no CoM. No entanto, este teste estatístico revelou significantes diferenças para o fator 

tratamento [F(3,16) = 349,07, p < 0,05] e para o fator interação (idade X tratamento) 

[F(3,16) = 4.74, p < 0,05]. Uma análise posterior para a expressão da proteína c-Fos 

no CoM revelou que tanto animais adultos quanto adolescentes tratados agudamente 

com EtOH apresentaram aumento no número de núcleos marcados para a proteína c-

Fos, quando comparados aos animais tratados agudamente com SAL. 

A figura 9B mostra a expressão da proteína Egr-1 no CoM. O teste estatístico 

ANOVA de duas vias revelou não haver diferenças para o fator idade e para o fator 

interação. No entanto, revelou significantes diferenças para o fator tratamento 

[F(3,16) = 349,07, p < 0,05]. Uma análise posterior para a expressão da proteína Egr-

1 no CoM revelou que animais adultos e adolescentes tratados agudamente com SAL 

ou EtOH apresentaram diferenças semelhantes àquelas descritas para a expressão 

de c-Fos. 

A figura 10 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 no CoM, referentes às 

análises dos gráficos 9A e 9B.  
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Figura 9. Efeitos do tratamento agudo de etanol 2g/kg (EtOH) ou solução controle (SAL) sobre as 

expressões das proteínas c-Fos (A) e Egr-1 (B) no CoM de camundongos adultos (ADULTO) (n = 

5/grupo) ou adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo). Os dados foram analisados pela análise de 

variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os dados são expressos em média ± E.P.  

□ p < 0,05 em relação aos animais tratados com solução controle (SAL), do mesmo grupo de 

idade. 
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Figura 10. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro de camundongos adultos (ADULTO) e adolescentes (ADOLESC) tratados agudamente com 
solução controle (SAL) ou etanol (EtOH) mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 no CoM. As expressões de c-Fos e Egr-1 aumentaram no CoM de 
animais adultos e adolescentes tratados agudamente com uma injeção de EtOH quando comparado aos animais tratados com SAL. Todas as imagens 
apresentam aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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1.2.2.3. Núcleo Accumbens (NAc) 

A expressão da proteína c-Fos no NAc está representada na figura 11A. O 

teste estatístico ANOVA de duas vias revelou não haver diferenças para o fator idade 

e para o fator interação no NAc. No entanto, este teste estatístico revelou 

significantes diferenças para o fator tratamento [F(3,16) = 27,26, p < 0,05]. Uma 

análise posterior para a expressão da proteína c-Fos no NAc revelou que animais 

adultos e adolescentes tratados agudamente com EtOH apresentaram aumento no 

número de núcleos marcados para a proteína c-Fos, quando comparado aos animais 

tratados agudamente com SAL. 

A figura 11B mostra a expressão da proteína Egr-1 no NAc. O teste estatístico 

ANOVA de duas vias revelou não haver diferenças para o fator idade e para o fator 

interação. No entanto, revelou significantes diferenças para o fator tratamento 

[F(3,16) = 27,26, p < 0,05]. Uma análise posterior para a expressão da proteína Egr-1 

no NAc revelou que animais adultos e adolescentes tratados agudamente com SAL 

ou EtOH apresentaram diferenças semelhantes àquelas descritas para a expressão 

de c-Fos. 

A figura 12 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 no NAc, referentes às análises 

dos gráficos 11A e 11B.  
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Figura 11. Efeitos do tratamento agudo de etanol 2g/kg (EtOH) ou solução controle (SAL) sobre as 

expressões das proteínas c-Fos (A) e Egr-1 (B) no NAc de camundongos adultos (ADULTO) (n = 

5/grupo) ou adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo). Os dados foram analisados pela análise de 

variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os dados são expressos em média ± E.P.  

□ p < 0,05 em relação aos animais tratados com solução controle (SAL), do mesmo grupo de 

idade. 
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Figura 12. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro de camundongos adultos (ADULTO) e adolescentes (ADOLESC) tratados agudamente com 
solução controle (SAL) ou etanol (EtOH) mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 no NAc. As expressões de c-Fos e Egr-1 aumentaram no NAc de 
animais adultos e adolescentes tratados agudamente com uma injeção de EtOH quando comparado com animais tratados com SAL. Todas as imagens 
apresentam aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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1.2.2.4. Área Dorsal da Amígdala (ADA) 

Na figura 13A está a representação da expressão da proteína c-Fos na ADA. O 

teste estatístico ANOVA de duas vias revelou haver diferenças para o fator idade 

[F(3,16) = 26,09, p < 0,05], para o fator tratamento [F(3,16) = 106,4, p < 0,05] e para o 

fator interação [F(3,16) = 27,87, p < 0,05]. Tanto os animais adultos quanto os 

animais adolescentes apresentaram aumento no número de núcleos marcados para a 

proteína c-Fos quando comparados aos animais tratados agudamente com SAL. Não 

foram encontradas diferenças entre os animais adultos e adolescentes tratados 

agudamente com EtOH. Por outro lado, revelou-se diferença entre os animais adultos 

e adolescentes tratados agudamente com SAL, onde os animais adolescentes 

apresentaram menor número de núcleos marcados para c-Fos na ADA quando 

comparados com os animais adultos que receberam o mesmo tratamento. 

A figura 13B mostra a expressão da proteína Egr-1 na ADA. O teste estatístico 

ANOVA de duas vias revelou não haver diferenças para o fator idade e para o fator 

interação. No entanto, revelou significantes diferenças para o fator tratamento 

[F(3,16) = 14,16, p < 0,05]. Uma análise posterior revelou que animais adultos e 

adolescentes tratados agudamente com EtOH apresentaram aumento no número de 

núcleos marcados para a proteína Egr-1. 

A figura 14 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 no ADA, referentes às 

análises dos gráficos 13A e 13B.  
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Figura 13. Efeitos do tratamento agudo de etanol 2g/kg (EtOH) ou solução controle (SAL) sobre as 

expressões das proteínas c-Fos (A) e Egr-1 (B) na ADA de camundongos adultos (ADULTO) (n = 

5/grupo) ou adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo). Os dados foram analisados pela análise de 

variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os dados são expressos em média ± E.P.  

□ p < 0,05 em relação aos animais tratados com solução controle (SAL), do mesmo grupo de 

idade. 

  p < 0,05 em relação aos animais adultos (ADULTO) tratados com etanol (SAL). 
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Figura 14. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro de camundongos adultos (ADULTO) e adolescentes (ADOLESC) tratados agudamente com 
solução controle (SAL) ou etanol (EtOH) mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 na ADA. As expressões de c-Fos e Egr-1 aumentaram na ADA de 
animais adultos e adolescentes tratados agudamente com uma injeção de EtOH quando comparado com os animais tratados com SAL. Todas as imagens 
apresentam aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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1.2.2.5. Área Ventral da Amígdala (AVA) 

A representação da expressão da proteína c-Fos na AVA pode ser observada 

na figura 15A. O teste estatístico ANOVA de duas vias revelou haver diferenças para 

o fator idade [F(3,16) = 9,81, p < 0,05], para o fator tratamento [F(3,16) = 129,63, p < 

0,05] e para o fator interação [F(3,16) = 15,30, p < 0.05].  Uma análise posterior 

revelou que animais adultos e adolescentes tratados agudamente com EtOH ou SAL 

apresentaram diferenças semelhantes àquelas descritas para a expressão da 

proteína c-Fos na ADA. 

A figura 15B mostra a expressão da proteína Egr-1 na AVA. O teste estatístico 

ANOVA de duas vias revelou não haver diferenças para o fator idade e para o fator 

interação. No entanto, revelou significantes diferenças para o fator tratamento 

[F(3,16) = 12,13, p < 0,05]. Uma análise posterior revelou que animais adultos e 

adolescentes tratados agudamente com SAL ou EtOH apresentaram diferenças 

semelhantes àquelas descritas para a expressão de c-Fos na ADA. 

A figura 16 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 no AVA, referentes às análises 

dos gráficos 15A e 15B.  
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Figura 15. Efeitos do tratamento agudo de etanol 2g/kg (EtOH) ou solução controle (SAL) sobre as 

expressões das proteínas c-Fos (A) e Egr-1 (B) na AVA de camundongos adultos (ADULTO) (n = 

5/grupo) ou adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo). Os dados foram analisados pela análise de 

variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os dados são expressos em média ± E.P.  

 □ p < 0,05 em relação aos animais tratados com solução controle (SAL), do mesmo grupo de 

idade. 

 p < 0,05 em relação aos animais adultos (ADULTO) tratados com etanol (SAL). 
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Figura 16. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro de camundongos adultos (ADULTO) e adolescentes (ADOLESC) tratados agudamente com 
solução controle (SAL) ou etanol (EtOH) mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 na AVA. As expressões de c-Fos e Egr-1 aumentaram na AVA de 
animais adultos e adolescentes tratados agudamente com uma injeção de EtOH quando comparado com animais tratados com SAL. Todas as imagens 
apresentam aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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1.2.2.6. Hipocampo (HIP) 

A expressão da proteína c-Fos no HIP está representado na figura 17A. O 

teste estatístico ANOVA de duas vias revelou não haver diferenças para o fator idade 

e para o fator interação no HIP. No entanto, este teste estatístico revelou significantes 

diferenças para o fator tratamento [F(3,20) = 139,26, p < 0,05. Uma análise posterior 

revelou que tanto os animais adultos quanto os animais adolescentes apresentaram 

aumento no número de núcleos marcados para a proteína c-Fos no HIP quando 

comparados aos animais tratados agudamente com SAL. 

A figura 17B mostra a expressão da proteína Egr-1 na HIP. O teste estatístico 

ANOVA de duas vias revelou não haver diferenças para o fator idade e para o fator 

interação. No entanto, revelou significantes diferenças para o fator tratamento 

[F(3,20) = 139,26, p < 0,05]. Uma análise posterior para a expressão da proteína Egr-

1 no HIP revelou que animais adultos e adolescentes tratados agudamente com EtOH 

apresentaram diferenças semelhantes àquelas descritas para a expressão de c-Fos. 

A figura 18 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 no HIP, referentes às análises 

dos gráficos 17A e 17B.  
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Figura 17. Efeitos do tratamento agudo de etanol 2g/kg (EtOH) ou solução controle (SAL) sobre as 

expressões das proteínas c-Fos (a) e Egr-1 (B) no HIP de camundongos adultos (ADULTO) (n = 

6/grupo) ou adolescentes (ADOLESC) (n = 6/grupo). Os dados foram analisados pela análise de 

variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os dados são expressos em média ± E.P.  

□ p < 0,05 em relação aos animais tratados com solução controle (SAL), do mesmo grupo de 

idade. 
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Figura 18. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro de camundongos adultos (ADULTO) e adolescentes (ADOLESC) tratados agudamente com 
solução controle (SAL) ou etanol (EtOH) mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 no HIP. As expressões de c-Fos e Egr-1 aumentaram no HIP de animais 
adultos e adolescentes tratados agudamente com uma injeção de EtOH quando comparado com animais tratados com SAL. Todas as imagens apresentam 
aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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1.3. DISCUSSÃO PARCIAL 

 

Os resultados comportamentais obtidos com o Experimento 1 confirmaram que 

a dose usada de etanol (2,0 g/kg) é uma dose capaz de estimular a atividade 

locomotora de camundongos Swiss (GOELDNER et al., 2005; BROADBENT et al., 

2005; MEYER et al., 2005; CAMARINI et al., 2000a, 2000b; CUNNINGHAM & 

NOBLE, 1992; MASUR & BOERNING, 1980). Entretanto, a hiperatividade locomotora 

promovida pela injeção única de 2,0 g/kg de etanol apresentou características 

específicas: os animais adultos (ADULTO-EtOH) tiveram uma freqüência 

significativamente maior que os adolescentes (ADOLESC-EtOH). 

Os resultados imuno-histoquímicos mostraram aumento na expressão de c-Fos 

e Egr-1 após o tratamento com uma única injeção de etanol tanto em adultos 

(ADULTO-EtOH) quanto em adolescentes (ADOLESC-EtOH) no CPF, CoM, NAc, 

ADA, AVA e HIP quando comparados com seus respectivos controles (ADULTO-SAL 

e ADOLESC-SAL).  

Analisando os resultados da imuno-histoquímica para c-Fos e Egr-1 e 

comparando-os com os dados comportamentais obtidos, sugerimos que o número de 

neurônios expressando c-Fos e Egr-1 refletem o aumento da excitabilidade neuronal 

ocorrida nas regiões analisadas neste trabalho. Apesar de o etanol agir no sistema 

GABAérgico, relatos mostram que a administração aguda de etanol, em baixas 

doses, aumenta a liberação de dopamina na via mesolímbica (PIERCE & 

KUMARESAN, 2006; DI CHIARA et al, 2004). A superestimulação de receptores D1 

pode ativar a via do AMP cíclico e, conseqüentemente, ativar proteínas quinases 

responsáveis por regularem fatores de transcrição tipo CREB, o qual se liga à 

seqüência específica do DNA conhecida por elemento de resposta ao AMPc (CRE). 

Alguns dos genes que contêm CREs expressam fatores de transcrição de resposta 
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imediata como c-Fos e Egr-1 (HYMAN e NESTLER, 1996). Assim, uma 

superestimulação desta via de sinalização intracelular poderia aumentar a expressão 

de c-Fos e Egr-1 evidenciada nos resultados obtidos com o experimento 1. De fato, a 

sinalização do AMPc-PKA tem sido implicada nos efeitos centrais do etanol. O etanol 

ativa a expressão de genes mediados pelo CREB em várias regiões encefálicas do 

cérebro de camundongos, incluindo o córtex pré-frontal, amígdala e hipocampo 

(ASYYED et al., 2006). 

Podemos observar que uma única dose de etanol também foi suficiente para 

alterar as expressões de c-Fos e Egr-1 no CPF, CoM, NAc, ADA, AVA e HIP de 

animais adultos (ADULTO-EtOH) e adolescentes (ADOLESC-EtOH), mostrando mais 

uma vez que estas estruturas têm uma possível função dentro da circuitaria da 

recompensa cerebral, além de sugerir uma importante participação destes fatores de 

transcrição nos efeitos comportamentais ocasionados por um tratamento agudo com 

etanol. 

Na primeira vez que um indivíduo experimenta o efeito farmacológico de uma 

droga, no nosso caso o etanol, observa-se uma comum propriedade a todas as 

drogas de abuso, que é a euforia. Em animais, a euforia é visualizada pelo aumento 

da atividade locomotora. Nesse momento, pode existir o início da associação do ato 

de consumir a droga com os efeitos neurofarmacológicos. Esse tipo de aprendizado é 

conhecido como memória associativa, sendo apontada por pesquisadores como 

sendo o início da dependência (GONZALES et al., 2004).  

Tem-se demonstrado que uma única exposição ao etanol é capaz de induzir 

tanto alterações comportamentais quanto neurofisiológicas. A administração de uma 

única dose de etanol foi capaz de induzir potencialização de sinapses GABAérgicas, 

via mecanismo dependente de PKA, na AVTM, associada a um aumento no consumo 

de álcool (MELIS et al., 2002).  
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Em nosso estudo, tanto animais adultos quanto adolescentes que receberam 

etanol agudamente apresentaram aumento da atividade locomotora e também 

tiveram aumento na expressão de c-Fos e Egr-1 nas estruturas relacionadas à 

memória, como o HIP, a AMIG e o CPF, e também na estrutura responsável por fazer 

a associação e integração de informações, o NAc. O aumento na locomoção nos 

animais tratados agudamente com etanol pode estar relacionado com a integração 

exploratória do contexto com os efeitos do etanol sobre o sistema locomotor. Este 

acontecimento requer a utilização de algumas estruturas cerebrais, principalmente 

aquelas relacionadas ao sistema límbico (CPF, NAC, AMIG e HIP) e ao sistema 

motor (CoM). Desse modo, foi visto que a administração aguda de etanol induz 

igualmente a expressão de c-Fos e Egr-1 tanto em animais adultos quanto em 

animais adolescentes em todas as estruturas cerebrais analisadas, levando-se a 

supor que as mesma estejam envolvidas com a expressão do comportamento 

analisado neste trabalho, no caso a hiperatividade locomotora. Para os adolescentes, 

caso a administração continue, segundo alguns pesquisadores, poderão ocorrer 

conseqüências que persistirão por toda a vida, pois muitos estudos mostram várias 

formas de plasticidade sináptica durante alguns estados patológicos, como a 

dependência, em muitas estruturas encefálicas, principalmente naquelas analisadas 

neste trabalho (KOMBIAN e MALENKA, 1994; BONCI e MALENKA, 1999; THOMAS 

et al., 2000; LI e KAUER, 2004).  

Em conclusão, os dados do Experimento I mostraram que uma única injeção 

i.p. de 2,0 g/kg de etanol é capaz de promover hiperatividade locomotora e aumentar 

a expressão tanto da proteína c-Fos quanto da proteína Egr-1 no CPF, CoM, NAc, 

ADA, AVA e HIP de camundongos adultos e adolescentes. Assim, podemos sugerir 

que o aumento na expressão de c-Fos e Egr-1 nas estruturas analisadas, estruturas 
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estas participantes do sistema mesolímbico/mesocortical, possui importante papel 

nos efeitos reforçadores do etanol. 
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2. EXPERIMENTO II:  

a) Efeitos comportamentais da administração prolongada de etanol em 

camundongos adultos e adolescentes – Influência do condicionamento 

ambiental; 

b) Expressões das proteínas c-Fos e Egr-1 após administração prolongada de 

etanol em camundongos adultos e adolescentes.  

 

2.1. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

2.1.1. Comportamento 

Camundongos machos adultos (ADULTO) e adolescentes (ADOLESC) foram 

distribuídos em dois grandes grupos: i) não-expostos ao campo aberto; ii) expostos 

ao campo aberto. 

No caso da não-exposição ao campo aberto (CA), os animais recebiam uma 

injeção de solução controle (SAL) e, duas horas depois, recebiam SAL (grupos 

ADULTO-SAL-CM-SAL e ADOLESC-SAL-CM-SAL) ou EtOH (grupos ADULTO-SAL-

CM-EtOH e ADOLESC-SAL-CM-EtOH), ambos na caixa moradia (CM), como 

mostram as figuras 19 e 20. O número de animais por grupo foi igual a 10. No caso 

da exposição ao campo aberto (CA), os animais recebiam SAL ou EtOH e, cinco 

minutos depois, eram colocados no campo aberto por cinco minutos e, duas horas 

depois da primeira injeção, eles recebiam uma segunda injeção de SAL ou EtOH no 

CA. Este procedimento foi repetido durante todo o tratamento. O grupo de animais 

expostos ao CA foi subdividido em três grupos com 10 animais cada:  

- SAL (pareado, grupos ADULTO-SAL-CA-SAL e ADOLESC-SAL-CA-SAL);  
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- EtOH (não-pareado, grupos ADULTO-SAL-CA-EtOH e ADOLESC-SAL-CA-

EtOH); 

- EtOH (pareado, grupos ADULTO-EtOH-CA-SAL e ADOLESC-EtOH-CA-SAL).  

Estes grupos recebiam injeção i.p. de SAL (grupos ADULTO-SAL-CA-SAL, 

ADULTO-SAL-CA-EtOH, ADOLESC-SAL-CA-SAL e ADOLESC-SAL-CA-EtOH) ou 

EtOH (grupos ADULTO-EtOH-CA-SAL e ADOLESC-EtOH-CA-SAL). Cinco minutos 

depois das respectivas injeções, os animais eram expostos ao CA durante cinco 

minutos. Duas horas depois da saída do CA, os animais receberam uma segunda 

injeção i.p. de SAL (grupos ADULTO-SAL-CA-SAL, ADULTO-EtOH-CA-SAL, 

ADOLESC-SAL-CA-SAL e ADOLESC-EtOH-CA-SAL) ou EtOH (grupos ADULTO-

SAL-CA-EtOH e ADOLESC-SAL-CA-EtOH), como mostram as figuras 19 e 20. 

Antes do início do experimento, os animais foram pesados e manipulados por 

cinco dias para diminuir o estresse do contato com o experimentador.  

Habituação: como mostra a figura 21, no primeiro e segundo dias, todos os 

animais dos grupos expostos ao CA receberam uma injeção de SAL e a atividade 

locomotora foi registrada, enquanto que os animais não expostos ao CA receberam 

somente injeções de SAL na CM.  

Tratamento: ocorreu do 3º ao 17º dias. Os grupos expostos ao CA receberam 

injeções diárias de EtOH ou SAL, de acordo com o protocolo descrito acima. Cinco 

minutos depois, eram expostos ao CA durante cinco minutos. A atividade locomotora 

foi mensurada no 3º, 10º e 17º dias. Os grupos não expostos ao CA receberam duas 

injeções (SAL ou EtOH) com intervalo de duas horas, ambas na CM.  

Desafio com salina: ocorreu no 18º dia, onde todos os grupos (expostos e não 

expostos ao CA) foram desafiados com SAL e, cinco minutos depois, a atividade 

locomotora foi registrada por 5 minutos.  
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Período de abstinência: compreendido do 19º ao 23º dias, período em que os 

grupos não receberam qualquer tratamento.  

Desafio com etanol: ocorreu no 24º dia, onde todos os grupos (expostos e não 

expostos ao CA) foram desafiados com EtOH e, cinco minutos depois, a atividade 

locomotora foi registrada por 5 minutos.  
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Distribuição de Grupos 
ADULTO  Controle 

(SAL) ADOLESC  

ADULTO  

 

 

Não Exposto EtOH 

ADOLESC  

ADULTO  Controle  

(SAL) ADOLESC  

ADULTO  Não Pareado 

(EtOH) ADOLESC  

ADULTO  

 

 

 

 

GRUPOS  

 

 

Exposto 

Pareado 

(EtOH) ADOLESC  

 
Figura 19. Esquema de distribuição de camundongos adultos (ADULTO) e adolescentes (ADOLESC) 

em grupos específicos para avaliar o desenvolvimento e expressão da sensibilização comportamental 

aos efeitos locomotores do etanol em camundongos adolescentes e adultos – Influência do 

condicionamento ambiental. 
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Tratamento 
( 3º ao  17º dias do experimento) 

I - Animais Não Expostos ao Campo Aberto 

 
SAL (CM)                                        SAL / EtOH (CM) 

Grupo Controle SAL (SAL-CM-SAL) ADULTO 
ou 

ADOLESC 
Grupo EtOH (SAL-CM-EtOH) 

II - Animais Expostos ao Campo Aberto 

 

SAL / EtOH                                     CA                                     SAL / EtOH (CM)  
 

Grupo Controle SAL (SAL-CA-SAL) 

Grupo Não-Pareado EtOH (SAL-CA-EtOH) 

ADULTO 
ou 

ADOLESC Grupo Pareado EtOH (EtOH-CA-SAL) 
CA: medida da atividade locomotora no campo aberto por 5 minutos imediatamente 5 minutos após a 1ª injeção. 

 

Figura 20. Esquema de tratamento dos diferentes grupos de camundongos adultos (ADULTO) e 

adolescentes (ADOLESC) realizados entre os dias  3 e 17  de tratamento para avaliar o 

desenvolvimento e expressão da sensibilização comportamental aos efeitos locomotores do etanol em 

camundongos adolescentes e adultos – Influência do condicionamento ambiental. 

2 h 

5 min 2 h 
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Tratamento Repetido (24 dias) 
 

 
 

 

 

 
 
Figura 21. Tratamento repetido realizado nos diferentes grupos de camundongos adultos (ADULTO) e 

adolescentes (ADOLESC) durante os 24 dias de experimento para avaliar o desenvolvimento e 

expressão da sensibilização comportamental aos efeitos locomotores do etanol em camundongos 

adolescentes e adultos – influência do condicionamento ambiental - observando que os animais 

expostos passaram no campo aberto todos os 15 dias de tratamento, porém somente foram 

quantificados no 3º, 10º e 17º dias, enquanto que os animais não expostos passaram pela primeira vez 

no campo aberto no 18º dia de tratamento e, posteriormente, no 24o. dia. 

 

1º 3º 17º 23º

TRATAMENTO (15dias)
PERÍODO SEM 
TRATAMENTO 

18º

DESAFIO 
SAL 

19º 24º 2º 10º 

HABITUAÇÃO 
(SAL) 

Quantificação da atividade geral dos grupos expostos ao campo aberto 
Quantificação da atividade geral dos grupos não expostos ao campo aberto 

DESAFIO 
EtOH 
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2.1.2. Imuno-histoquímica para c-Fos e Egr-1 

Uma hora depois da avaliação comportamental, os animais foram 

anestesiados, perfundidos e os encéfalos retirados para as reações imuno-

histoquímica, para análise da expressão das proteínas c-Fos e Egr-1.  
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2.1.3. Dosagem da Alcoolemia 

Imediatamente após o teste de atividade locomotora, uma amostra de 

aproximadamente 0,5mL de sangue foi coletada de cada camundongo pelo plexo 

axilar para determinação da concentração de álcool no sangue (CAS).  
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2.2. RESULTADOS 

 

2.2.1. Comportamento 

 

2.2.1.1. Análise comportamental do 1o ao 17o dias de tratamento 

A figura 22 mostra os resultados da atividade locomotora induzida pelo 

tratamento repetido com 2,0 g/kg de EtOH durante 15 dias de tratamento pareado ao 

CA em camundongos adultos e adolescentes. O teste estatístico ANOVA de três vias 

(idade X tratamento X tempo) revelou existirem significantes diferenças para o fator 

idade [F(1,54) = 33,19, p < 0,01], para o fator tratamento [F(2,54) = 115,06, p < 0,01], 

para o fator tempo [F(2,108) = 3,73, p < 0,05], para as interações idade X tratamento 

[F(2,54) = 15,28, p < 0,01], idade X tempo [F(2,108) = 6,34, p < 0,01], tratamento X 

tempo [F(4,108) = 4,43, p < 0,05], e para a interação idade X tratamento X tempo 

[F(4,108) = 6,33, p < 0,01]. Uma análise posterior, realizada para a interação idade X 

tratamento X tempo, revelou que, no 3º dia (primeira injeção de etanol ou salina), os 

animais que receberam etanol antes de passar pelo campo aberto apresentaram uma 

maior atividade locomotora do que aqueles que receberam salina, independente da 

idade. Isso mostra que a dose de etanol usada induziu estimulação locomotora em 

ambas idades.  Nesse dia, animais adolescentes e adultos tratados com etanol não 

diferiram entre si. Entretanto, passaram a diferir no 10º e 17º dias de tratamento, com 

adultos apresentando maior atividade locomotora do que os adolescentes.   

Com o decorrer do tratamento, animais adultos pré-tratados com EtOH, 

pareados e expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL) apresentaram 

locomoção total maior no 10º e 17º dias em relação ao 3º dia, indicando 

sensibilização comportamental aos efeitos do EtOH. No entanto, os animais 
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adolescentes (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) apresentaram diminuição da 

atividade locomotora no 17º dia do experimento, comparado ao 3º dia, sugerindo 

tolerância aos efeitos do EtOH. 

Com relação aos dois primeiros dias de exposição ao campo aberto, sob efeito 

de salina, a ANOVA de 3 vias (idade X tratamento X tempo) revelou um efeito de 

tempo [F(1,54) = 336,2, p < 0,01]. A atividade locomotora do 2o. dia de exposição ao 

campo aberto foi menor do que aquela observada no 1o. dia, mostrando ter ocorrido 

habituação.  
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Atividade locomotora
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Figura 22. Freqüência de locomoção de animais adultos (ADULTO) e adolescentes (ADOLESC) 

expostos ao CA (pareados e não-pareados). Nos dias 1 e 2 de tratamento, os animais receberam 

salina. Os animais foram submetidos aos respectivos tratamentos do 3º ao 17º dias do experimento. A 

quantificação da atividade locomotora dos animais foi realizada nos 1º., 2º., 3º.l, 10º. e 17º. dias do 

experimento. Os animais adultos expostos ao CA após a administração de EtOH (grupo ADULTO-

EtOH-CA-SAL) desenvolveram sensibilização comportamental ao EtOH. Os animais adolescentes 

expostos ao CA após a administração de EtOH (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) desenvolveram 

tolerância.  

# difere do dia 1 

* difere do dia 3 

+ difere dos grupos tratados com salina antes da exposição ao campo aberto 

□ difere do respectivo grupo de adolescentes, dentro do mesmo dia de tratamento 
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2.2.1.2. Análise comportamental do 18o dia de tratamento 

No 18º dia (figura 23), todos os animais, expostos e não-expostos ao CA, 

receberam uma injeção de SAL e, cinco minutos depois, foram observados em CA 

por cinco minutos para se fazer o registro da freqüência de locomoção. O teste 

estatístico ANOVA de duas vias revelou existirem significantes diferenças para o fator 

idade [F(9,90) = 22,48, p < 0,05], para o fator tratamento [F(9,90) = 37,44, p < 0,05] e 

para o fator interação [F(9,90) = 22,16, p < 0,05]. Uma análise posterior revelou que o 

grupo de camundongos adultos tratados repetidamente com EtOH, pareado e 

exposto ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), apresentou freqüência de locomoção 

significantemente maior que os grupos não-expostos ao CA (grupos ADULTO-SAL-

CM-EtOH e ADULTO-SAL-CM-SAL) e os grupos tratados repetidamente com SAL e 

expostos ao CA  (grupos  ADULTO-SAL-CA-SAL e ADULTO-SAL-CA-EtOH), quando 

desafiados com uma injeção de SAL. Este resultado reflete um efeito de 

condicionamento dos efeitos do etanol com as pistas ambientais nos animais que 

recebiam etanol e logo eram expostos ao campo aberto. O grupo de camundongos 

adolescentes pré-tratados com EtOH e expostos ao CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-

SAL) também apresentou freqüência locomotora maior do que aqueles que recebiam 

salina antes da exposição ao campo aberto, porém de menor amplitude. Além disso, 

apresentou freqüência de locomoção significantemente menor que os grupos não-

expostos ao CA (grupos ADOLESC-SAL-CM-SAL e ADOLESC-SAL-CM-EtOH). 

Deste modo, é possível visualizar uma expressiva diferença na freqüência de 

locomoção entre os adolescentes tratados repetidamente com EtOH e expostos ao 

CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) e os adultos igualmente tratados e expostos ao 

CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), onde os animais adolescentes tiveram 

freqüência de locomoção inferior do aquela apresenta pelos animais adultos. Neste 

dia, pudemos analisar o efeito da novidade nos grupos que não eram expostos ao 



 106

CA, pois estes animais passaram pela primeira vez pelo aparato. Deste modo, 

camundongos adultos e adolescentes que não tinham sido expostos ao CA 

apresentaram freqüências de locomoção maiores do que os animais adultos e 

adolescentes expostos a ele, tratados repetidamente com SAL durante o experimento 

(grupo SAL-CM-SAL > grupo SAL-CA-SAL). Esta diferença decorre de dois fatores: a) 

efeito da novidade: roedores expostos pela primeira vez a um ambiente novo tendem 

a explorar mais o local; b) efeito da habituação: animais expostos a um ambiente 

mais de uma vez tendem a diminuir a exploração ao local, o que tem sido usado para 

investigar processos de memória. 
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Figura 23. Freqüência de locomoção de todos os grupos de animais adultos (ADULTO) (n=10/grupo) e 

adolescentes (ADOLESC) (n=10/grupo) expostos e não-expostos ao CA, desafiados com uma injeção 

de solução controle (SAL) no 18º dia do experimento. Os dados foram analisados pela análise de 

variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os dados são expressos em média ± E.P.  

□ p < 0,05 em relação ao grupo SAL não-exposto ao campo aberto (grupo SAL-CM-SAL), do 

mesmo grupo de idade. 

 p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-expostos ao campo aberto (grupo SAL-CM-SAL), 

do mesmo grupo de idade. 

# p < 0,05 em relação ao grupo SAL-pareado ao campo aberto (grupo SAL-CA-SAL), do 

mesmo grupo de idade.  

* p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-pareado ao campo aberto (grupo SAL-CA-EtOH), do 

mesmo grupo de idade.  

 p < 0,05 em relação aos grupos de diferente idade e igualmente tratamento. 
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2.2.1.3. Análise comportamental do 24o dia de tratamento 

Na figura 24, encontram-se os resultados referentes ao 24º dia, quando os 

animais de todos os grupos, expostos e não-expostos ao CA, foram desafiados com 

2g/kg de EtOH. O teste estatístico ANOVA de duas vias revelou não existirem 

significantes diferenças para o fator tratamento. No entanto, este mesmo teste 

revelou existirem significantes diferenças para o fator idade [F(9,90) = 47,43, p < 0,05] 

e para o fator interação [F(9,90) = 15,82, p < 0,05]. Uma análise posterior revelou que 

os camundongos adultos tratados repetidamente com EtOH e expostos ao CA (grupo 

ADULTO-EtOH-CA-SAL) apresentaram freqüência de locomoção maior que os 

demais grupos de camundongos adultos, indicando expressão da sensibilização 

comportamental ao EtOH. No entanto, os camundongos adolescentes tratados 

repetidamente com EtOH, pareados e expostos ao CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-

SAL) apresentaram freqüência de locomoção menor que os camundongos 

adolescentes dos demais grupos, sugerindo tolerância. Além disso, os animais 

adolescentes tratados com EtOH, não-pareados e expostos ao CA (grupo ADOLESC-

SAL-CA-EtOH) apresentaram freqüência de locomoção significantemente maior do 

que os animais adolescentes não-expostos ao CA durante o tratamento (grupos 

ADOLESC-SAL-CM-SAL e ADOLESC-SAL-CM-EtOH). Quando realizamos as 

comparações dos adolescentes com os adultos, pudemos constatar que os animais 

adolescentes tratados com SAL e expostos ao CA (grupo ADOLEC-SAL-CA-SAL) 

apresentaram freqüência de locomoção relativamente menor do que aquela 

apresentada pelos animais adultos que receberam o mesmo tratamento e foram 

expostos ao CA (grupo ADULTO-SAL-CA-SAL). Outra observação que pôde ser feita 

foi em relação aos animais adolescentes tratados repetidamente com EtOH, não-

pareados e expostos ao CA (grupo ADOLESC-SAL-CA-EtOH), os quais 

apresentaram freqüência de locomoção maior do que ao dos animais adultos que 
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receberam o mesmo tratamento e foram igualmente expostos ao CA (grupo ADULTO-

SAL-CA-EtOH).  
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Figura 24. Freqüência de locomoção de todos os grupos de animais adultos (ADULTO) (n=10/grupo) e 

adolescentes (ADOLESC) (n=10/grupo) expostos e não-expostos ao CA, desafiados com uma injeção 

de etanol 2,0g/kg (EtOH) no 24º dia do experimento. Os animais adultos tratados repetidamente com 

EtOH pareados e expostos ao CA, (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL) desenvolveram sensibilização 

comportamental ao EtOH, enquanto que os animais adolescentes que passaram por igual tratamento 

(grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) desenvolveram tolerância. Os dados foram analisados pela análise 

de variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os dados são expressos em média ± E.P.  

□ p < 0,05 em relação ao grupo SAL não-exposto ao campo aberto (grupo SAL-CM-SAL), do 

mesmo grupo de idade. 

 p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-expostos ao campo aberto (grupo SAL-CM-SAL), 

do mesmo grupo de idade. 

# p < 0,05 em relação ao grupo SAL-pareado ao campo aberto (grupo SAL-CA-SAL), do 

mesmo grupo de idade.  

* p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-pareado ao campo aberto (grupo SAL-CA-EtOH), do 

mesmo grupo de idade.  

 p < 0,05 em relação aos grupos de diferente idade e igual tratamento.  
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2.2.2. Imuno-histoquímica para c-Fos e Egr-1 

 

2.2.2.1. Córtex Pré-Frontal (CPF) 

No 24º dia, depois de uma hora que os animais haviam recebido EtOH e sido 

expostos ao CA, realizaram-se os procedimentos para as reações de imuno-

histoquímica. A figura 25A mostra a expressão de c-Fos no CPF. O teste estatístico 

ANOVA de duas vias revelou significantes diferenças para o fator idade [F(9,40) = 

16,61, p < 0,05], para o fator tratamento [F(9,40) = 18,09, p < 0,05] e para o fator 

interação [F(9,40) = 10,31, p < 0,05].  

A análise estatística dos grupos de animais adultos revelou que a 

administração repetida de EtOH diminuiu a expressão de c-Fos no CPF no grupo de 

animais não-pareado e não-expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), quando 

comparados aos demais grupos.  

Em relação aos animais adolescentes, os grupos tratados repetidamente com 

EtOH (grupos ADOLESC-SAL-CM-EtOH, ADOLESC-SAL-CA-EtOH e ADOLESC-

EtOH-CA-SAL) apresentaram diminuição na expressão de c-Fos no CPF quando 

comparados aos grupos de animais tratados com SAL (grupos ADOLESC-SAL-CM-

SAL e ADOLESC-SAL-CA-SAL), sendo que os camundongos tratados repetidamente 

com EtOH durante a adolescência pareados e expostos ao CA (grupo ADOLESC-

EtOH-CA-SAL) apresentaram uma diminuição mais expressiva, ou seja, o número de 

núcleos marcados nesse grupo foi menor do que em todos os demais grupos de 

animais adolescentes.  

As diferenças dependentes do fator idade mostraram que os animais tratados 

repetidamente com EtOH durante a adolescência e expostos ao CA (grupo 

ADOLESC-EtOH-CA-SAL) apresentaram significativa diminuição na expressão de c-

Fos quando comparados aos animais adultos que receberam o mesmo tratamento e 
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foram igualmente expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL). Diferenças 

semelhantes foram encontradas entre os animais dos grupos pré-tratados com EtOH, 

não-pareados e expostos ao CA (ADOLESC-SAL-CA-EtOH vs ADULTO-SAL-CA-

EtOH).  

A figura 25B mostra a expressão de Egr-1 no CPF. O teste estatístico ANOVA 

de duas vias revelou significantes diferenças para o fator idade [F(9,40) = 179,17, p < 

0,05], para o fato tratamento [F(9,40) = 308,6, p < 0,05] e para o fator interação 

[F(9,40) = 59,34, p < 0,05].  

A análise estatística dos grupos de animais adultos revelou que a 

administração repetida de EtOH (grupos ADULTO-SAL-CM-EtOH, ADULTO-SAL-CA-

EtOH e ADULTO-EtOH-CA-SAL) no CPF diminuiu a expressão de Egr-1 quando da 

comparação com o ocorrido nos grupos de animais tratados repetidamente com SAL 

(grupos ADULTO-SAL-CM-SAL e ADULTO-SAL-CA-SAL). 

Em relação aos grupos de animais tratados repetidamente durante a 

adolescência, a mesma análise estatística revelou que as diferenças intra-idade dos 

animais tratados com SAL ou EtOH durante adolescência foram semelhantes àquelas 

descritas para a expressão de c-Fos. No entanto, uma comparação inter-idade 

(adolescentes X adultos) mostrou que os grupos de animais tratados repetidamente 

com EtOH durante a adolescência (tanto o grupo pareado e exposto ao CA - grupo 

ADOLESC-EtOH-CA-SAL, quanto o grupo não-pareado e exposto ao CA - grupo 

ADOLESC-SAL-CA-EtOH) apresentaram um menor número de núcleos marcados 

quando comparados aos grupos de animais adultos que receberam o mesmo 

tratamento e foram igualmente expostos ao CA (grupos ADULTO-EtOH-CA-SAL e 

ADULTO-SAL-CA-EtOH).  

A figura 26 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 no CPF, referentes às análises 

dos gráficos 25A e 25B.  
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Figura 25. Expressões das proteínas c-Fos (A) e Egr-1 (B) no CPF de camundongos adultos 

(ADULTOS) (n = 5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados durante 15 dias com o 

pré-tratamento específico designado para cada grupo e desafiados, no 24º dia, com etanol (2,0 g/kg). 

Os dados foram analisados pela análise de variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os 

dados são expressos em média ± E.P.  

□ p < 0,05 em relação ao grupo SAL não-exposto ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do mesmo 

grupo de idade. 

 p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-expostos ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do 

mesmo grupo de idade. 

# p < 0,05 em relação ao grupo SAL-pareado ao campo aberto (SAL-CA-SAL), do mesmo 

grupo de idade.  

* p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-pareado ao campo aberto (SAL-CA-EtOH), do 

mesmo grupo de idade.  

 p < 0,05 em relação aos grupos de diferente idade e igual tratamento. 
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Figura 26. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 no CPF de camundongos adultos (ADULTO) (n = 5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 
5/grupo) tratados repetidamente durante 15 dias com tratamento específico designado para cada grupo. Os animais receberam uma injeção de etanol (2,0 g/kg) e, 6 dias após o tratamento 
repetido, foram sacrificados para posterior realização das reações de imuno-histoquímica para análise das expressões das proteínas c-Fos e Egr-1. A expressão de c-Fos  e Egr-1 diminuiu de 
animais adolescentes expostos ao CA após a administração de etanol (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) comparados ao respectivo grupo controle (grupo ADOLESC-SAL-CA-SAL). Todas as 
imagens apresentam aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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2.2.2.2. Córtex Motor (CoM) 

A figura 27A mostra a expressão de c-Fos no CoM. O teste estatístico ANOVA 

de duas vias também revelou existirem significantes diferenças para o fator idade 

[F(9,40) = 35,35, p < 0,05], para o fator tratamento [F(9,40) = 120,98, p < 0,05] e para 

o fator interação [F(9,40) = 14,21, p < 0,05].  

A análise estatística dos grupos de animais adultos revelou que a 

administração repetida de EtOH diminuiu a expressão de c-Fos no CoM no grupo de 

animais não-pareados e não-expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL) quando 

comparados aos demais grupos.  

Em relação aos grupos de animais adolescentes, os grupos tratados 

repetidamente com EtOH (grupos ADOLESC-SAL-CM-EtOH, ADOLESC-SAL-CA-

EtOH e ADOLESC-EtOH-CA-SAL) apresentaram diminuição na expressão de c-Fos 

no CoM quando comparados aos grupos de animais tratados repetidamente com SAL 

(grupos ADOLESC-SAL-CM-SAL e ADOLESC-SAL-CA-SAL), sendo que os 

camundongos tratados repetidamente com EtOH durante a adolescência, pareados e 

expostos ao CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL), apresentaram diminuição mais 

expressiva. O número de núcleos marcados nesse grupo foi menor do que nos 

demais grupos de animais adolescentes.  

As diferenças dependentes do fator idade mostraram que os animais tratados 

repetidamente com EtOH durante a adolescência e expostos ao CA (grupo 

ADOLESC-EtOH-CA-SAL) apresentaram significativa diminuição na expressão de c-

Fos no CoM, quando comparados aos animais adultos que receberam o mesmo 

tratamento e foram igualmente expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL). 

Diferenças semelhantes foram encontradas entre os animais dos grupos pré-tratados 

com EtOH, não-pareados e expostos ao CA (grupos ADOLESC-SAL-CA-EtOH e 

ADULTO-SAL-CA-EtOH).  
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A figura 27B mostra a expressão de Egr-1 no CoM. O teste estatístico ANOVA 

de duas vias também revelou existirem significantes diferenças para o fator idade 

[F(9,40) = 7,20, p < 0,05], para o fator tratamento [F(9,40) = 73,41, p < 0,05] e para o 

fator interação [F(9,40)] = 7,57, p < 0,05].  

A análise estatística dos grupos de animais adultos revelou que a 

administração repetida de EtOH diminuiu a expressão de Egr-1 no CoM no grupo de 

animais não-pareado e não-expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), quando 

comparados aos demais grupos.  

Esta mesma análise revelou que as diferenças intra-idade, para a expressão 

da proteína Egr-1 no CoM em relação aos animais tratados repetidamente com SAL 

ou EtOH durante a adolescência foram semelhantes àquelas descritas para a 

expressão de c-Fos. No entanto, uma comparação inter-idades (adolescentes X 

adultos) mostrou que os grupos de animais tratados repetidamente com EtOH 

durante a adolescência, pareados e expostos ao CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-

SAL) apresentaram menor número de núcleos marcados, quando comparados ao 

grupo de animais adultos que receberam o mesmo tratamento e foram igualmente 

expostos ao CA (grupos ADULTO-EtOH-CA-SAL).  

A figura 28 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 no CoM, referentes às 

análises dos gráficos 27A e 27B.  
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Figura 27. Expressões das proteínas c-Fos (A) e Egr-1 (B) no CoM de camundongos adultos 

(ADULTOS) (n = 5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados durante 15 dias com o 

pré-tratamento específico designado para cada grupo e desafiados, no 24º dia, com etanol (2,0 g/kg). 

Os dados foram analisados pela análise de variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os 

dados são expressos em média ± E.P.  

□ p < 0,05 em relação ao grupo SAL não-exposto ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do mesmo 

grupo de idade. 

 p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-expostos ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do 

mesmo grupo de idade. 

# p < 0,05 em relação ao grupo SAL-pareado ao campo aberto (SAL-CA-SAL), do mesmo 

grupo de idade.  

* p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-pareado ao campo aberto (SAL-CA-EtOH), do 

mesmo grupo de idade.  

 p < 0,05 em relação aos grupos de diferente idade e igual tratamento.
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Figura 28. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 no CoM de camundongos adultos (ADULTO) (n = 
5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados repetidamente durante 15 dias com tratamento específico designado para cada grupo. Os 
animais receberam uma injeção de etanol (2,0 g/kg) e, 6 dias após o tratamento repetido, foram sacrificados para posterior realização das reações de imuno-
histoquímica para análise das expressões das proteínas c-Fos e Egr-1. A expressão de c-Fos  e Egr-1 diminuiu de animais adolescentes expostos ao CA 
após a administração de etanol (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) quando comparados ao respectivo grupo controle (grupo ADULTO-SAL-CA-SAL). Todas 
as imagens apresentam aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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2.2.2.3. Núcleo Accumbens (NAc) 

A expressão de c-Fos no NAc pode ser observada na figura 29A. O teste 

estatístico ANOVA de duas vias revelou significantes diferenças para o fator idade 

[F(9,40) = 12,48, p < 0,05], para o fator tratamento [F(9,40) = 5,43, p < 0,05]  e para o 

fator interação [F(9,40) = 6,43, p < 0,05]. 

A análise estatística referente aos grupos de animais adultos revelou que o 

efeito do EtOH sobre a expressão de c-Fos no NAc não apresentou alteração quando 

comparado ao ocorrido nos demais grupos. No entanto, apenas os animais adultos 

tratados repetidamente com SAL e expostos ao CA (grupo ADULTO-SAL-CA-SAL) 

apresentaram diminuição na expressão de c-Fos no NAc em relação aos animais 

adultos dos demais grupos. 

Em relação aos grupos de animais tratados repetidamente durante a 

adolescência, os grupos tratados repetidamente com EtOH (grupos ADOLESC-SAL-

CM-EtOH, ADOLESC-SAL-CA-EtOH e ADOLESC-EtOH-CA-SAL) apresentaram 

diminuição na expressão de c-Fos no NAc quando comparados aos grupos de 

animais tratados repetidamente com SAL (grupos ADOLESC-SAL-CM-SAL e 

ADOLESC-SAL-CA-SAL), sendo que os camundongos tratados repetidamente com 

EtOH durante a adolescência, pareados e expostos ao CA (grupo ADOLESC-EtOH-

CA-SAL) apresentaram uma diminuição mais expressiva, ou seja, o número de 

núcleos marcados para a proteína c-Fos nesse grupo foi menor do que nos demais 

grupos de animais adolescentes.  

As diferenças dependentes do fator idade mostraram que os grupos de animais 

tratados repetidamente durante a adolescência com EtOH (tanto o grupo pareado e 

exposto ao CA – grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL, quanto o grupo não-pareado e 

exposto ao CA - grupo ADOLESC-SAL-CA-EtOH) apresentaram significativa 

diminuição na expressão de c-Fos no NAc quando comparados aos grupos de 
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animais adultos que receberam o mesmo tratamento e foram igualmente expostos ao 

CA (grupos ADULTO-SAL-CA-EtOH e ADULTO-EtOH-CA-SAL). Efeito oposto foi 

encontrado entre os animais dos grupos pré-tratados com SAL e expostos ao CA 

(grupos ADOLESC-SAL-CA-SAL e ADULTO-SAL-CA-EtOH), caso em que o grupo de 

animais adultos apresentou menor número de núcleos marcados para c-Fos em 

relação ao mesmo grupo de animais adolescentes.  

 A expressão de Egr-1 no NAc pode ser observada na figura 29B. O teste 

estatístico ANOVA de duas vias revelou significantes diferenças para o fator idade 

[F(9,40) = 62,38, p < 0,05], para o fator tratamento [F(9,40) = 140,16, p < 0,05] e para 

o fator interação [F(9,40) = 32,21, p < 0,05].  

A análise estatística dos grupos de animais adultos revelou que a 

administração repetida de EtOH (grupos ADULTO-SAL-CM-EtOH, ADULTO-SAL-CA-

EtOH e ADULTO-EtOH-CA-SAL) no NAc diminuiu a expressão de Egr-1 quando da 

comparação com o ocorrido nos grupos de animais tratados repetidamente com SAL 

(grupos ADULTO-SAL-CM-SAL e ADULTO-SAL-CA-SAL). 

Em relação aos grupos de animais tratados repetidamente durante a 

adolescência, a mesma análise estatística revelou que as diferenças intra-idade dos 

animais tratados com SAL ou EtOH foram semelhantes àquelas descritas para a 

expressão de c-Fos no NAc. No entanto, uma comparação inter-idade (adolescentes 

X adultos) mostrou que os grupos de animais tratados repetidamente com EtOH 

durante a adolescência (tanto o grupo pareado e exposto ao CA - grupo ADOLESC-

EtOH-CA-SAL quanto o grupo não-pareado e exposto ao CA - grupo ADOLESC-SAL-

CA-EtOH) apresentaram um menor número de núcleos marcados quando 

comparados aos grupos de animais adultos que receberam o mesmo tratamento e 

foram igualmente expostos ao CA (grupos ADULTO-EtOH-CA-SAL e ADULTO-SAL-

CA-EtOH).  
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A figura 30 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 no NAc, referente às análises 

dos gráficos 29A e 29B.  
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Figura 29. Expressões das proteínas c-Fos (A) e Egr-1 (B) no NAc de camundongos adultos 

(ADULTOS) (n = 5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados durante 15 dias com o 

pré-tratamento específico designado para cada grupo e desafiados, no 24º dia, com etanol (2,0 g/kg). 

Os dados foram analisados pela análise de variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os 

dados são expressos em média ± E.P.  

□ p < 0,05 em relação ao grupo SAL não-exposto ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do mesmo 

grupo de idade. 

 p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-expostos ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do 

mesmo grupo de idade. 

# p < 0,05 em relação ao grupo SAL-pareado ao campo aberto (SAL-CA-SAL), do mesmo 

grupo de idade.  

* p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-pareado ao campo aberto (SAL-CA-EtOH), do 

mesmo grupo de idade.  

 p < 0,05 em relação aos grupos de diferente idade e igualmente tratamento.
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Figura 30. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 no NAc de camundongos adultos (ADULTO) (n = 
5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados repetidamente durante 15 dias com tratamento específico designado para cada grupo. Os 
animais receberam uma injeção de etanol (2,0 g/kg) e, 6 dias após o tratamento repetido, foram sacrificados para posterior realização das reações de imuno-
histoquímica para análise das expressões das proteínas c-Fos e Egr-1. A expressão de c-Fos  e Egr-1 diminuiu de animais adolescentes expostos ao CA 
após a administração de etanol (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) quando comparado ao respectivo grupo controle (grupo ADOLESC-SAL-CA-SAL). Todas 
as imagens apresentam aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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2.2.2.4. Área Dorsal da Amígdala (ADA) 

Na figura 31A, podemos observar a expressão de c-Fos na ADA. O teste 

estatístico ANOVA de duas vias revelou não existirem diferenças significantes para o 

fator idade. No entanto, revelou significantes diferenças para o fator tratamento 

[F(9,40) = 33,96, p < 0,05] e para o fator interação [F(9,40) = 5,25, p < 0,05].  

Uma análise posterior dos dados estatísticos referentes aos grupos de animais 

adultos revelou que os grupos tratados repetidamente com EtOH (grupos ADULTO-

SAL-CM-EtOH, ADULTO-SAL-CA-EtOH e ADULTO-EtOH-CA-SAL) e o grupo tratado 

com SAL e exposto ao CA  (grupo ADULTO-SAL-CA-SAL) apresentaram diminuição 

no número de núcleos marcados para a proteína c-Fos na ADA quando comparados 

ao grupo de animais tratados repetidamente com SAL e não-expostos ao CA (grupo 

ADULTO-SAL-CM-SAL). 

Em relação à análise realizada para os grupos de animais adolescentes, os 

grupos tratados repetidamente com EtOH (grupos ADOLESC-SAL-CM-EtOH, 

ADOLESC-SAL-CA-EtOH e ADOLESC-EtOH-CA-SAL) e o grupo tratado com SAL e 

exposto ao CA (grupo ADOLESC-SAL-CA-SAL) apresentaram  diminuição na 

expressão de c-Fos na ADA quando comparados ao grupo de animais tratados 

repetidamente com SAL e não-expostos ao CA (grupo ADOLESC-SAL-CM-SAL). No 

entanto, o grupo de camundongos tratados repetidamente com EtOH durante a 

adolescência, pareados e expostos ao CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) 

apresentou diminuição mais expressiva, ou seja, com menor número de núcleos 

marcados em relação aos demais grupos de animais adolescentes. 

Em relação às diferenças inter-idade, esta mesma análise estatística revelou 

que o grupo de animais tratados repetidamente com EtOH durante a adolescência e 

expostos ao CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) apresentou significativa diminuição 

na expressão de c-Fos na ADA quando comparado ao grupo de animais adultos que 
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receberam o mesmo tratamento e foram igualmente expostos ao CA (grupo ADULTO-

EtOH-CA-SAL). 

Na figura 31B, podemos observar a expressão de Egr-1 na ADA. O teste 

estatístico ANOVA de duas vias revelou não existirem significantes diferenças para o 

fator interação. No entanto, este mesmo teste revelou existirem significantes 

diferenças para o fator idade [F(9,40) = 12,38, p < 0,05] e para o fato tratamento 

[F(9,40) = 11,1, p < 0,05].  

Uma análise posterior dos grupos de animais adultos revelou que os grupos 

tratados repetidamente com EtOH (grupos ADULTO-SAL-CM-EtOH, ADULTO-SAL-

CA-EtOH e ADULTO-EtOH-CA-SAL) apresentaram diminuição na expressão de Egr-

1 no ADA quando comparados aos grupos de animais tratados repetidamente com 

SAL (grupos ADULTO-SAL-CM-SAL e ADULTO-SAL-CA-SAL). No entanto, o grupo 

de camundongos adultos tratados repetidamente com EtOH, pareados e expostos ao 

CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), apresentaram diminuição mais expressiva, 

sendo que este grupo apresentou menor número de núcleos marcados do que os 

demais grupos de animais adultos.  

A análise dos grupos de animais adolescentes também revelou que os grupos 

tratados repetidamente com EtOH (grupos ADOLESC-SAL-CM-EtOH, ADULTO-SAL-

CA-EtOH e ADOLESC-EtOH-CA-SAL) apresentaram diminuição na expressão de 

Egr-1 no ADA quando comparados aos grupos de animais tratados repetidamente 

com SAL (grupos ADOLESC-SAL-CM-SAL e ADOLESC-SAL-CA-SAL).  

As diferenças inter-idade, para a expressão da proteína Egr-1 na ADA, 

mostraram que os grupos de animais adultos tratados repetidamente com EtOH 

(tanto o grupo pareado e exposto ao CA – grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL quanto o 

grupo não-pareado e exposto ao CA - ADULTO-EtOH-CA-SAL) apresentaram menor 

número de núcleos marcados para a proteína Egr-1 quando comparados aos grupos 
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de animais adolescentes que receberam o mesmo tratamento e foram igualmente 

expostos ao CA (grupo ADOLESC-SAL-CA-EtOH e ADOLESC-EtOH-CA-SAL). 

A figura 32 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 na ADA, referente às análises 

dos gráficos 31A e 31B.  
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Figura 31. Expressões das proteínas c-Fos (A) e Egr-1 (B) na ADA de camundongos adultos 

(ADULTOS) (n = 5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados durante 15 dias com o 

pré-tratamento específico designado para cada grupo e desafiados, no 24º dia, com etanol (2,0 g/kg). 

Os dados foram analisados pela análise de variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os 

dados são expressos em média ± E.P.  
□ p < 0,05 em relação ao grupo SAL não-exposto ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do mesmo 

grupo de idade. 

 p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-expostos ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do 

mesmo grupo de idade. 

# p < 0,05 em relação ao grupo SAL-pareado ao campo aberto (SAL-CA-SAL), do mesmo 

grupo de idade.  

* p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-pareado ao campo aberto (SAL-CA-EtOH), do 

mesmo grupo de idade.  

 p < 0,05 em relação aos grupos de diferente idade e igual tratamento.

A 

B 



 128

Figura 32. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 no ADA de camundongos adultos (ADULTO) (n = 
5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados repetidamente durante 15 dias com tratamento específico designado para cada grupo. Os 
animais receberam uma injeção de etanol (2,0 g/kg) e, 6 dias após o tratamento repetido, foram sacrificados para posterior realização das reações de imuno-
histoquímica para análise das expressões das proteínas c-Fos e Egr-1. A expressão de c-Fos  e Egr-1 diminuiu de animais adolescentes expostos ao CA 
após a administração de etanol (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) quando comparado ao respectivo controle (grupo ADOLESC-SAL-CA-SAL). Todas as 
imagens apresentam aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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2.2.2.5. Área Ventral da Amígdala (AVA) 

Já na figura 33A, pode ser observada a expressão de c-Fos na AVA. O teste 

estatístico ANOVA de duas vias revelou não existirem diferenças significantes para o 

fator idade. No entanto, revelou significantes diferenças para o fator tratamento 

[F(9,40) = 18,69, p < 0,05] e para o fator interação [F(9,40) = 3,65, p < 0,05].  

Uma análise posterior dos dados estatísticos referentes aos grupos de animais 

adultos revelou que os grupos tratados repetidamente com EtOH (grupos ADULTO-

SAL-CM-EtOH, ADULTO-SAL-CA-EtOH e ADULTO-EtOH-CA-SAL) e o grupo tratado 

com SAL e exposto ao CA  (grupo ADULTO-SAL-CA-SAL) apresentaram diminuição 

no número de núcleos marcados para a proteína c-Fos na AVA quando comparados 

ao grupo de animais tratados repetidamente com SAL e não expostos ao CA (grupo 

ADULTO-SAL-CM-SAL). 

Em relação à análise realizada para os grupos de animais adolescentes, os 

grupos tratados repetidamente com EtOH (grupos ADOLESC-SAL-CM-EtOH, 

ADOLESC-SAL-CA-EtOH e ADOLESC-EtOH-CA-SAL) e o grupo tratado com SAL e 

exposto ao CA  (grupo ADOLESC-SAL-CA-SAL) apresentaram diminuição no número 

de núcleos marcados para a proteína c-Fos na AVA, quando comparados ao grupo 

de animais tratados repetidamente com SAL e não-expostos ao CA (grupo 

ADOLESC-SAL-CM-SAL). No entanto, o grupo de camundongos tratados 

repetidamente com EtOH durante a adolescência, pareados e expostos ao CA (grupo 

ADOLESC-EtOH-CA-SAL), apresentaram diminuição mais expressiva, ou seja, com 

menor número de núcleos marcados em relação aos demais grupos de animais 

adolescentes. 

Em relação às diferenças inter-idade, esta mesma análise estatística revelou 

que o grupo de animais tratados repetidamente com EtOH durante a adolescência e 

expostos ao CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) apresentou significativa diminuição 
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na expressão de c-Fos na AVA quando comparado ao grupo de animais adultos que 

receberam o mesmo tratamento e foram igualmente expostos ao CA (grupo ADULTO-

EtOH-CA-SAL). 

Já na figura 33B, observamos a expressão de Egr-1 na AVA. O teste 

estatístico ANOVA de duas vias revelou não existirem significantes diferenças para o 

fator interação. No entanto, este mesmo teste relevou existirem significantes 

diferenças para o fator idade [F(9,40) = 9,02, p < 0,05] e para o fator tratamento 

[F(9,40) = 7,53, p < 0,05].  

Em relação à análise realizada para os grupos de animais adultos, os grupos 

tratados repetidamente com EtOH (grupos ADULTO-SAL-CM-EtOH, ADULTO-SAL-

CA-EtOH e ADULTO-EtOH-CA-SAL) e o grupo tratado com SAL e exposto ao CA  

(grupo ADULTO-SAL-CA-SAL) apresentaram diminuição no número de núcleos 

marcados para a proteína Egr-1 na AVA quando comparados ao grupo de animais 

tratados repetidamente com SAL e não expostos ao CA (grupo ADULTO-SAL-CM-

SAL). No entanto, o grupo de animais adultos tratados repetidamente com EtOH, 

pareados e expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), apresentaram 

diminuição mais expressiva, ou seja, com menor número de núcleos marcados para a 

proteína Egr-1 em relação aos demais grupos de animais adultos. 

A análise dos grupos de animais adolescentes também revelou que os grupos 

tratados repetidamente com EtOH (grupos ADOLESC-SAL-CM-EtOH, ADULTO-SAL-

CA-EtOH e ADOLESC-EtOH-CA-SAL) e o grupo tratado repetidamente com SAL e 

exposto ao CA (grupo ADULTO-SAL-CA-SAL) apresentaram diminuição na 

expressão de Egr-1 na AVA quando comparados ao grupo de animais tratados 

repetidamente com SAL e não-expostos ao CA  (grupo ADOLESC-SAL-CM-SAL). O 

grupo de animais tratados repetidamente com EtOH durante a adolescência (grupo 
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ADOLESC-EtOH-CA-SAL) apresentou menor número de núcleos marcados para Egr-

1 na AVA quando comparado aos demais grupos de animais adolescentes.  

Os dados estatísticos também revelaram diferenças inter-idade para a 

expressão da proteína Egr-1 na AVA, mostrando que o grupo de animais adultos 

tratados repetidamente com EtOH, pareados e expostos ao CA (grupo ADULTO-

EtOH-CA-SAL) apresentou significativa diminuição na expressão de Egr-1 na ADA 

quando comparado ao grupo de animais adolescentes que receberam o mesmo 

tratamento e foram igualmente expostos ao CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL). 

Em relação às diferenças inter-idade, esta mesma análise estatística revelou 

que o grupo de animais adultos tratados repetidamente com EtOH, pareados e 

expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), apresentou significativa diminuição 

na expressão de Egr-1 na AVA quando comparado ao grupo de animais adolescentes 

que receberam o mesmo tratamento e foram igualmente expostos ao CA (grupo 

ADOLESC-EtOH-CA-SAL). 

A figura 34 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 na AVA, referentes às análises 

dos gráficos 33A e 33B.  
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Figura 33. Expressões das proteínas c-Fos (A) e Egr-1 (B) na AVA de camundongos adultos 

(ADULTOS) (n = 5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados durante 15 dias com o 

pré-tratamento específico designado para cada grupo e desafiados, no 24º dia, com etanol (2,0 g/kg). 

Os dados foram analisados pela análise de variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os 

dados são expressos em média ± E.P.  
□ p < 0,05 em relação ao grupo SAL não-exposto ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do mesmo 

grupo de idade. 

 p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-expostos ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do 

mesmo grupo de idade. 

# p < 0,05 em relação ao grupo SAL-pareado ao campo aberto (SAL-CA-SAL), do mesmo 

grupo de idade.  

* p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-pareado ao campo aberto (SAL-CA-EtOH), do 

mesmo grupo de idade.  

 p < 0,05 em relação aos grupos de diferente idade e igual tratamento. 
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Figura 34. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 no AVA de camundongos adultos (ADULTO) (n = 
5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados repetidamente durante 15 dias com tratamento específico designado para cada grupo. Os 
animais receberam uma injeção de etanol (2,0 g/kg) e, 6 dias após o tratamento repetido, foram sacrificados para posterior realização das reações de imuno-
histoquímica para análise das expressões das proteínas c-Fos e Egr-1. A expressão de c-Fos  e Egr-1 diminuiu de animais adolescentes expostos ao CA 
após a administração de etanol (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) quando comparado ao respectivo controle (grupo ADOLESC-SAL-CA-SAL). Todas as 
imagens apresentam aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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2.2.2.6. Hipocampo (HIP) 

A expressão de c-Fos no HIP está representada na figura 35A. O teste 

estatístico ANOVA de duas vias revelou não existirem significantes diferenças para o 

fator idade. No entanto, este mesmo teste estatístico revelou existirem significantes 

diferenças para o fator tratamento [F(9,40) = 5,55, p < 0,05] e para o fator interação 

[F(9,40) = 7,47, p < 0,05].  

A análise estatística dos grupos de animais adultos revelou que a 

administração repetida de EtOH diminuiu a expressão de c-Fos no HIP no grupo de 

animais não-pareados e não expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL) quando 

comparados aos demais grupos.  

No entanto, a análise realizada para os grupos de animais tratados 

repetidamente com SAL ou EtOH durante a adolescência revelou não existirem 

diferenças significativas na expressão de c-Fos no HIP. 

Em relação às diferenças inter-idade, a análise mostrou que os grupos de 

animais adultos tratados repetidamente com EtOH, pareados e expostos ao CA 

(grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), apresentaram significativa diminuição na expressão 

de c-Fos no HIP quando comparados ao grupo de animais adolescentes que 

receberam o mesmo tratamento e foram igualmente expostos ao CA (grupo 

ADOLESC-EtOH-CA-SAL). 

Finalmente, na figura 35B, está representada a expressão de Egr-1 no HIP. O 

teste estatístico ANOVA de duas vias revelou significantes diferenças para o fator 

idade [F(9,40) = 10,07, p < 0,05], para o fator tratamento [F(9,40) = 202,43, p < 0,05] 

e para o fator interação [F(9,40) = 54,95, p < 0,05].  

A análise estatística dos grupos de animais adultos revelou que a 

administração repetida de EtOH (grupos ADULTO-SAL-CM-EtOH, ADULTO-SAL-CA-
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EtOH e ADULTO-EtOH-CA-SAL) no HIP diminuiu a expressão de Egr-1 quando da 

comparação ao ocorrido nos grupos de animais tratados repetidamente com SAL 

(grupos ADULTO-SAL-CM-SAL e ADULTO-SAL-CA-SAL). 

A mesma análise estatística revelou que as diferenças intra-idade dos animais 

tratados repetidamente durante a adolescência com EtOH foram semelhantes 

àquelas descritas para expressão c-Fos no HIP de animais adultos.  

Uma comparação inter-idade (adolescentes X adultos) mostrou que os grupos 

de animais tratados repetidamente com EtOH durante a adolescência, pareados e 

expostos ao CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL), apresentaram menor número de 

núcleos marcados, quando comparados ao grupo de animais adultos que receberam 

o mesmo tratamento e foram igualmente expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-

SAL ).  

A figura 36 mostra as imagens de c-Fos e Egr-1 no HIP referentes às análises 

dos gráficos 35A e 35B.  
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Figura 35. Expressões das proteínas c-Fos (A) e Egr-1 (B) no HIP de camundongos adultos 

(ADULTOS) (n = 5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados durante 15 dias com o 

pré-tratamento específico designado para cada grupo e desafiados, no 24º dia, com etanol (2,0 g/kg). 

Os dados foram analisados pela análise de variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os 

dados são expressos em média ± E.P.  
□ p < 0,05 em relação ao grupo SAL não-exposto ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do mesmo 

grupo de idade. 

 p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-expostos ao campo aberto (SAL-CM-SAL), do 

mesmo grupo de idade. 

# p < 0,05 em relação ao grupo SAL-pareado ao campo aberto (SAL-CA-SAL), do mesmo 

grupo de idade.  

* p < 0,05 em relação ao grupo EtOH não-pareado ao campo aberto (SAL-CA-EtOH), do 

mesmo grupo de idade.  

 p < 0,05 em relação aos grupos de diferente idade e igual tratamento. 
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Figura 36. Fotomicrografias de secções coronais do cérebro mostrando as expressões de c-Fos e Egr-1 no HIP de camundongos adultos (ADULTO) (n = 
5/grupo) e adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados repetidamente durante 15 dias com tratamento específico designado para cada grupo. Os 
animais receberam uma injeção de etanol (2,0 g/kg) e, 6 dias após o tratamento repetido, foram sacrificados para posterior realização das reações de imuno-
histoquímica para análise das expressões das proteínas c-Fos e Egr-1. A expressão de c-Fos  e Egr-1 diminuiu de animais adolescentes expostos ao CA 
após a administração de etanol (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) quando comparado ao respectivo controle (grupo ADOLESC-SAL-CA-SAL). Todas as 
imagens apresentam aumento de 100 vezes. A escala da barra é de 250 µm. 
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2.2.3. Dosagem da Alcoolemia  

A dosagem da alcoolemia está representada na figura 33. A alcoolemia foi 

realizada no 24o. dia nos grupos de animais tratados com SAL ou EtOH entre os dias 

3 e 17 do experimento, após uma injeção de etanol. O teste estatístico ANOVA de 

duas vias revelou não existir significantes diferenças para o fator idade [F(3,20) = 

2,867, p > 0,05], para o fator tratamento [F(3,20)  = 0,874, p > 0,05] e para o fator 

interação [F(3,20)  = 0,3114, p > 0,05]. Os resultados sugerem que as diferenças 

comportamentais ou neuroquímicas observadas após administração de etanol, no 

24o. dia de tratamento, não são devidas a diferenças metabólicas do tratamento 

repetido com etanol durante a adolescência ou vida adulta.  
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Figura 33. Concentração de etanol no sangue de camundongos adultos (ADULTOS) (n = 5/grupo) e 

adolescentes (ADOLESC) (n = 5/grupo) tratados durante 15 dias com o pré-tratamento específico 

designado para cada grupo e desafiados, no 24º dia, com etanol (2,0 g/kg). Os dados foram analisados 

pela análise de variância de duas vias seguida pelo teste de Tukey. Os dados são expressos em média 

± E.P.  
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2.3. DISCUSSÃO PARCIAL 

 

O objetivo da segunda série de experimentos foi estudar a influência do 

condicionamento ambiental na sensibilização comportamental induzida pelo etanol 

em camundongos adolescentes e adultos, e as possíveis regiões cerebrais 

envolvidas nesse processo. Foram medidas as expressões dos genes precoces: c-

Fos e Egr-1.  

A sensibilização comportamental a uma droga pode ser fortemente 

influenciada pelo pareamento da droga com as pistas ambientais (sensibilização 

dependente de contexto). De acordo com Schramm-Sapyta e colaboradores (2004), 

podem existir diferenças na sensibilização comportamental à cocaína associada a 

pistas ambientais para adultos e adolescentes. Dessa forma, foi observado pelos 

pesquisadores citados acima que existe um comportamento de aversão não-

específica em adolescentes quando expostos aos aparatos de testes 

comportamentais, que é aliviado quando estes animais recebem um pré-tratamento 

de cocaína no aparato. Porém, isso não acontece com animais adolescentes que 

receberam a cocaína na caixa moradia e depois foram  expostos ao aparato. 

Grande diversidade de estudos envolvendo condicionamento Pavloviano 

mostram a importância das pistas ambientais no desenvolvimento dos efeitos das 

drogas de abuso, incluindo o etanol. Dessa maneira, alguns estímulos ambientais 

poderiam ganhar um poderoso controle sobre as alterações neurais já ocorridas pela 

administração da droga e influir no comportamento. Entretanto, o mecanismo pelo 

qual o condicionamento interfere na sensibilização condicionada ainda é obscuro 

(RUNKORG et al., 2006; TODTENKOPF e CARLEZON, 2006; CHINEN et al., 2006; 

SCHROEDER et al., 2001; CAREY GUI, 1998).  
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Tem-se mostrado que pistas e sinalizações ambientais podem promover 

estímulos condicionados que resultam em respostas condicionadas semelhantes aos 

efeitos das drogas quando estas estão pareadas ao ambiente, provocando a 

potencialização no desenvolvimento da sensibilização comportamental (CAMARINI et 

al., 2000; COSTA et al., 2001; CHINEN et al., 2005). O pareamento de drogas de 

abuso com o aparelho de condicionamento ambiental, no nosso caso o campo aberto, 

parece ser de alta importância para o desenvolvimento da sensibilização 

comportamental (FRUSSA-FILHO et al., 2004). Muitos autores vêm demonstrando 

que a administração de drogas de abuso desassociada de pistas ambientais leva 

muito mais tempo para promover a sensibilização comportamental. Em muitos casos, 

nem mesmo chega a ocorrer o desenvolvimento deste fenômeno (ARAUJO et al., 

2005; CHINEN et al., 2006; ARAUJO et al., 2006).  

Dentre tantos estudos, podemos exemplificar um realizado por Alleweireldt e 

colaboradores (2001), em que animais foram submetidos a várias sessões de auto-

administração de cocaína ou salina. Tais soluções (cocaína e salina) eram 

indistinguíveis pela cor, porém em cada ambiente havia um aroma bastante 

característico que estava sinalizando a presença da droga ou não. Depois de alguns 

dias de tratamento, estes animais foram submetidos a ambientes de aroma neutro em 

que o reforço não estava disponível em nenhum momento. No ambiente neutro, o 

comportamento em busca da droga foi diminuindo e até mesmo extinto com o passar 

dos dias. No entanto, quando estes animais eram novamente apresentados ao 

ambiente com o aroma característico da presença da droga, porém sem a droga, 

permitiu o reaparecimento daquele comportamento estereotipado em busca pela 

droga. 

O desenvolvimento dessa atividade condicionada, ou seja, associada às pistas 

ambientais, também traz embasamentos explicativos para ajudar-nos a elucidar o 
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fenômeno de sensibilização comportamental associada à administração repetida de 

psicoestimulantes (PERT et al., 1990). Sendo assim, muitos estudos clínicos 

envolvendo dependentes revelam que a exposição destes indivíduos a pistas 

ambientais estritamente relacionadas com o uso de drogas de abuso pode resultar no 

aumento pelo desejo em consumir a droga. Esses condicionamentos estão 

relacionados às recaídas.  

Dessa maneira, em uma primeira análise de nossos resultados nos focamos 

em discutir a participação do condicionamento ambiental no desenvolvimento da 

sensibilização comportamental. Nesse sentido, os resultados mostraram que os 

animais adultos tratados repetidamente com etanol, pareados e expostos ao CA 

(grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), desenvolveram sensibilização comportamental, uma 

vez que a atividade locomotora desses animais aumentou gradativamente com o 

decorrer do tratamento. Já aqueles tratados repetidamente com etanol, não-pareados 

e expostos ao CA (grupo ADULTO-SAL-CA-EtOH), ou mesmo os não-pareados e 

não-expostos ao CA (grupo ADULTO-SAL-CM-EtOH), não desenvolveram 

sensibilização. 

Fenômeno oposto foi observado no grupo de animais adolescentes. Ou seja, 

os animais adolescentes tratados repetidamente com etanol, pareados e expostos ao 

CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL), desenvolveram tolerância comportamental, 

enquanto que aqueles tratados com etanol, não pareados e expostos ao CA (grupo 

ADOLESC-SAL-CA-EtOH), desenvolveram sensibilização quando comparados ao 

grupo tratado repetidamente com salina e exposto ao CA (grupo ADOLESC-SAL-CA-

SAL).  

É interessante observar que os animais adolescentes tratados repetidamente 

com salina, expostos ao CA (grupo ADOLESC-SAL-CA-SAL), apresentaram 

diminuição significativa na atividade locomotora quando comparados aos animais do 
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grupo tratado com salina e não-exposto ao CA (grupo ADOLESC-SAL-CM-SAL), 

sugerindo um acentuado efeito da habituação nesses animais. O contexto ambiental 

parece não exercer influência sobre a indução do fenômeno de tolerância 

comportamental em camundongos adolescentes. Essa diferença entre os grupos 

controles-salina não foi detectada no grupo de adultos. Além disso, quando 

comparamos adolescentes com adultos, constatamos que os animais adolescentes 

tratados com salina e expostos ao CA (grupo ADOLEC-SAL-CA-SAL) apresentaram 

freqüência de locomoção menor comparada com a dos animais adultos que 

receberam o mesmo tratamento (grupo ADULTO-SAL-CA-SAL). Esses resultados 

sugerem que os animais adolescentes apresentaram uma habituação ao ambiente 

mais acentuada do que os adultos. É provável que a não observância da 

sensibilização nos animais adolescentes seja decorrente de uma habituação 

pronunciada desses animais ao ambiente e não de um fenômeno de tolerância. Os 

resultados comportamentais obtidos no teste de condicionamento, quando os animais 

receberam uma injeção de salina no 17º dia e foram expostos ao campo aberto, 

comprovam essa hipótese. De fato, os animais adolescentes tratados com etanol e 

expostos ao campo aberto apresentaram menor atividade locomotora comparados 

aos adultos do mesmo grupo. Entretanto, a locomoção desses animais foi 

significantemente superior àquela dos animais tratados com salina (SAL-CA-SAL). Ou 

seja, o grupo de adolescentes EtOH-CA-SAL apresentou um efeito de 

condicionamento dos efeitos estimulantes do etanol às pistas ambientais, assim como 

os adultos, mas de menor magnitude.  Sabe-se que no SNC não existe um receptor 

específico para atuação do etanol. Sendo assim, grande parte dos efeitos centrais do 

etanol é explicada pela interação com diferentes sistemas de neurotransmissão, 

incluindo o dopaminérgico e o gabaérgico.  



 144

A depressão central induzida pelo etanol está associada com mecanismos 

gabaérgicos (ALLAN e HARRIS, 1987). O etanol interage com um número de canais 

iônicos dependentes de ligante, como o GABA, particularmente em áreas cerebrais 

específicas envolvidas com reforço (LILJEQUIST e ENGEL, 1982). Especificamente, 

o etanol modula o complexo receptor GABA alostericamente e abre os canais de 

cloreto, hiperpolarizando a membrana ou, pelo menos, potencializando a 

hiperpolarização induzida pelo GABA. Os sítios envolvidos nos componentes 

gabaérgicos responsáveis pelas propriedades reforçadoras do etanol são a AVTM, a 

AMIG, o NAc e o globo pálido. A administração crônica de etanol suficiente para 

produzir dependência e aumento do consumo de etanol está associada com um 

aumento da liberação de GABA na amígdala e aumento da sensibilidade a agonistas 

gabaérgicos. Um dos aspectos motivacionais da dependência ao álcool reside nas 

propriedades reforçadoras negativas relacionados com alívio de um estado afetivo 

negativo associado com a dependência e com a retirada da droga.   

Já a base neuroquímica da ação estimulante do etanol é voltada para o 

sistema de neurotransmissão catecolaminérgico. Um grande número de estudos 

mostram que o etanol sistêmico aumenta a liberação de DA no Nac (DI CHIARA e 

IMPERATO, 1985; IMPERATO e DI CHIARA, 1986; YIM e GONZÁLES, 2000; YIM et 

al., 2000; YOSHIMOTO et al., 1992, 1996).  Injetado localmente no NAc, o etanol 

causa uma liberação dose-dependente de DA. Sugere-se que a liberação de DA no 

Nac seja mediada via AVTM (SAMSON et al., 1997). Esse aumento seria ocasionado 

por uma ação indireta via receptores gabaérgicos da AVTM (COWEN e LAWRENCE, 

1999). O etanol facilita a liberação de DA no NAc, aumentando a taxa de disparo de 

neurônios dopaminérgicos na AVTM (GESSA et al., 1985). As evidências mostram 

que a excitação de neurônios dopaminérgicos na AVTM pelo etanol parece ser devida 

à redução de correntes de potássio, levando a uma atenuação da pós-
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hiperpolarização após potenciais de ação espontâneos (BRODIE et al., 1999). Além 

disso, a estimulação de receptores gabaérgicos encontrados em interneurônios 

gabaérgicos na AVTM por baixas doses de etanol desinibem a atividade 

dopaminérgica neuronal (MEREU e GESSA, 1985). 

A interface entre o efeito estimulante e depressor do etanol parece ser 

bastante tênue e depende de vários fatores, como: dose, via de administração, sexo, 

taxa metabólica, etc. Dessa forma, o efeito depressor observado nos animais 

adolescentes tratados repetidamente com doses baixas de etanol, pareados ao CA, 

pode estar relacionado com as diferenças neuroquímicas e neuroanatômicas dos 

sistemas gabaérgico e dopaminérgico entre adolescentes e adultos.  

Inclusive, receptores GABA que contêm a subunidade δ são mais sensíveis ao 

etanol do que outros subtipos (WALLNER et al., 2003). Esse subtipo tem um papel 

importante nos efeitos amnésticos e de incoordenação motora mediados pelo etanol 

(HANCHAR et al., 2005). Adolescentes são mais sensíveis aos efeitos do etanol 

sobre a memória do que adultos (WHITE e AWARTZWELDER, 2005). Experimentos 

in vitro têm demonstrado que o etanol inibe a LTP mais acentuadamente em slices 

hipocampais de adolescentes (PYAPALI et al. 1999). Recentemente, Fleming e cols 

(2007) mostraram, em slices hipocampais, que a corrente tônica mediada por 

receptores gabaérgicos extrasinápticos é maior em células granulares do giro 

denteado de animais adultos do que naquelas de adolescentes, e que 30mM de 

etanol aumentam a corrente tônica inibitória mais pronunciadamente em células de 

adolescentes do que de adultos. É possível que esse aumento mais poderoso na 

corrente tônica inibitória, verificada no giro denteado de ratos adolescentes, contribua 

para uma maior vulnerabilidade dos adolescentes ao prejuízo de memória induzido 

pelo etanol. Dessa forma, poderíamos sugerir que a ausência de sensibilização 

comportamental ao etanol nos adolescentes expostos de forma pareada ao CA tenha 
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sido devida a um prejuízo de memória induzido pelo etanol, se considerarmos a 

importância da aprendizagem associativa para o desenvolvimento do fenômeno.  

O fenômeno de condicionamento foi bastante expressivo para os animais 

adultos que eram expostos de forma pareada ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL). 

Isso ficou evidente quando os camundongos adultos tratados com etanol, pareados e 

expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), apresentaram, após a injeção 

desafio de salina, uma atividade locomotora maior do que aquela apresentada por 

camundongos igualmente tratados com etanol, porém não pareados ao CA (grupo 

ADULTO-SAL-CA-EtOH) e aqueles tratados com salina (grupo ADULTO SAL-CA-

SAL). Esses resultados mostram que ocorreu a associação entre a estimulação 

locomotora provocada pela droga e o CA onde fazíamos a administração da droga.  

Em resumo, os dados sugerem o desenvolvimento de condicionamento 

Pavloviano tanto para adultos quanto para adolescentes.  

Esses dados são consistentes com relatos que mostram que animais 

adolescentes exibem sensibilização à cocaína bastante reduzida ou até mesmo 

tolerância quando comparados com adultos (LAVIOLA et al., 1995; COLLINS e 

IZENWASSER 2002). Duas hipóteses poderiam explicar esses achados.  A primeira 

seria o prejuízo orgânico geral causado pelo tratamento repetido nestes animais, 

também observado em indivíduos alcoólicos (VALLES et al., 2004; KOVACS e 

JERRELLS, 2004; URBANO e FERNANDEZ, 2004; OTANI et al., 2005). Tal 

debilidade orgânica talvez possa ser mais severa no animal adolescente, fazendo 

com que ele se locomova menos.  

Uma outra hipótese seria com relação aos efeitos ocasionados pela 

administração repetida de EtOH na atividade de enzimas microssomais. Animais 

tratados repetidamente com EtOH durante a adolescência poderiam ter uma atividade 

enzimática diferenciada dos animais adultos. No entanto, essa hipótese foi 
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descartada, uma vez que não houve diferença na concentração de etanol sangüínea 

entre animais adultos e adolescentes desafiados com EtOH no 24º dia nos grupos de 

animais pré-tratados com SAL ou EtOH. A diminuição da atividade locomotora 

observada nos adolescentes pode ser decorrente da imaturidade do SNC desses 

animais. Nos adolescentes, o CPF ainda está em desenvolvimento e esta região está 

envolvida no desenvolvimento da sensibilização (QUADROS et al., 2002; 

TZSCHENTKE, 2001). Por exemplo, tanto antagonistas dopaminérgicos quanto 

lesões no CPF são capazes de inibir a sensibilização a drogas de abuso em animais 

adultos (CORNISH et al., 2001).  

Nesse trabalho, procuramos abordar tanto a indução quanto a expressão da 

sensibilização comportamental.  

 A indução da sensibilização está ligada a uma subsensibilidade de auto-

receptores dopaminérgicos do tipo D2 localizados nos corpos celulares 

dopaminérgicos da AVTM, enquanto que a expressão (mudanças comportamentais 

duradouras) estaria envolvida com o aumento da liberação de DA no NAc com 

conseqüente superestimulação de receptores dopaminérgicos pós-sinápticos D1 

(WOLF et al., 1993; KALIVAS e STEWART, 1991). A região dopaminérgica 

mesolímbica-cortical está associada à circuitaria implicada nos processos de 

recompensa (SOMMER et al., 2006; VOLLM et al., 2004; BRODIE, 2002; ROSSETTI 

et al., 1993a), atribuindo valores adaptativos (BEVINS e PALMATIER, 2004; Di 

CHIARA, 1999) ou salientando incentivos para vários tipos de estímulos (FRANKEN 

et al., 2005; KALIVAS e VOLKOW, 2005) que se traduzem em estímulos 

motivacionais dentro de comportamentos adaptativos (MATTHEWS et al, 1999). O 

circuito da recompensa também relaciona-se com os sistemas sensoriais e motores 

para facilitar a flexibilidade de uma resposta (DURSTEWITZ et al., 1999; 

DERRYBERRY e TUCKER, 1990). Foi sugerido que o NAc apresenta, 
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particularmente, importante função na constituição de um componente central 

envolvido no “circuito da motivação”, servindo para integrar o estado motivacional de 

recompensa de diversas estruturas límbicas e convergir estas informações para o 

sistema motor (McFARLAND et al., 2004; SHIPPENBERG et al., 2001; JOHNSON et 

al., 1996).  Sendo assim, o NAc é considerado uma estrutura de interface entre o 

sistema límbico e o sistema motor (DAVID et al., 2005; McFARLAND et al., 2004; 

McFARLAND e KALIVAS, 2001; JOHNSON et al., 1996), podendo influenciar no 

processamento cortical de muitos estímulos sensoriais (FLATSCHER-BADER et al., 

2006). O NAc recebe uma grande quantidade de estímulos excitatórios, muitos dos 

quais são derivados do CPF e de várias regiões límbicas do cérebro que modulam a 

maquinaria básica biológica e os estados motivacionais (PEPER et al., 2006). 

Aferências límbicas glutamatérgicas de regiões como AMIG, HIP e CPF convergem 

para o NAc, de onde partem eferências para o PV, núcleo mediodorsal do tálamo e 

CPF  (STEKETEE, 2003). Além disso, o NAc recebe densas vias inibitórias 

dopaminérgicas da AVTM que podem também influenciar as informações límbicas 

que chegam a ele (WOLF et al., 1993; KALIVAS & STEWART, 1991), com aumento 

da transmissão dopaminérgica que, presumivelmente, aumenta o ganho de 

informação através do “circuito da motivação”. Toda essa atividade do NAc, se deduz, 

é objeto de controle do CPF (DAVID et al., 2005; McFARLAND et al., 2004; 

McFARLAND e KALIVAS, 2001; JOHNSON et al., 1996), estrutura que ainda está em 

processo de maturação durante a adolescência. 

Dessa forma, as drogas de abuso podem induzir, no adolescente, respostas 

neuroquímicas diferenciadas, que podem alterar a resposta comportamental à droga.  

É claro que muitos processos neuronais são de grande importância em 

respostas a drogas de abuso. Desse modo, no NAc (SCHRAMM et al., 2002) e no 

estriado dorsal (PARTRIDGE et al., 2000), pelo menos uma forma de plasticidade 
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sináptica,  a potencialização a longo prazo, é mais facilmente observada em cérebro 

de roedores adolescentes do que em adultos. 

A principal evidência relacionada ao experimento 2 vem a ser a comprovação 

de que interações ambientais, de características associativas ou não, podem 

modificar substancialmente o comportamento de animais tratados repetidamente com 

etanol. Nossos resultados demonstraram que o pareamento entre os efeitos 

farmacológicos do etanol e um ambiente específico promoveu uma resposta 

estimulante motora condicionada bastante evidente em camundongos adultos. Já em 

adolescentes, esse efeito foi mais modesto. Assim, nós demonstramos que a 

administração repetida de EtOH em adolescentes pode apresentar propriedades 

comportamentais diferentes daquelas observadas em adultos.  

As principais evidências comportamentais podem ser resumidas nos seguintes 

itens:  

- A administração repetida de etanol pareada ao campo aberto induziu um 

aumento progressivo da atividade locomotora em animais adultos, conhecido por 

sensibilização comportamental. O fenômeno não foi evidenciado em animais adultos 

tratados repetidamente com etanol na ausência de pareamento da droga com o 

ambiente.  

- A administração repetida de etanol pareada ao campo aberto diminuiu a 

atividade locomotora em animais adolescentes, não sendo observada sensibilização 

comportamental. Esse efeito pode ser decorrente de a) tolerância aos efeitos 

locomotores induzidos pelo etanol, b) efeito depressor do etanol induzido pela ação 

gabaérgica, c) prejuízo na aprendizagem associativa dos efeitos do etanol ao 

ambiente.  

A expressão de alguns fatores de transcrição vem sendo utilizada para mapear 

o desenvolvimento da sensibilização comportamental a várias drogas de abuso. 
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Assim, este trabalho analisou a expressão de c-Fos e Egr-1 em várias regiões 

cerebrais envolvidas no circuito da recompensa em adultos e adolescentes expostos 

agudamente e repetidamente ao etanol. É sabido que a exposição repetida a drogas 

de abuso ativam o CREB em muitas regiões encefálicas (NESTLER, 2004).  

O c-Fos apresenta uma expressão basal relacionada aos processos 

fisiológicos que ocorrem constantemente (CURRAN e MORGAN, 1985; DRAGNOW e 

ROBERTSON, 1987; MORGAN e CURRAN, 1988). No tratamento agudo com EtOH 

ocorreu um aumento na expressão de c-Fos e Egr-1 em CPF, CoM, NAc, ADA, AVA 

e HIP, indistintamente em adultos e adolescentes. No que concerne à sensibilização 

comportamental ao efeito estimulante locomotor do EtOH pareado a pistas 

ambientais, constatamos um importante envolvimento das pistas ambientais na 

expressão das proteínas c-Fos e Egr-1.  

Enquanto que os animais adultos tratados repetidamente com etanol, pareados 

e expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), não apresentaram alteração na 

expressão de c-Fos no CPF quando comparados aos animais que foram tratados 

repetidamente com salina e igualmente expostos ao CA (grupo ADULTO-SAL-CA-

SAL), os animais adolescentes, desse mesmo grupo, tiveram uma diminuição na 

expressão da proteína c-Fos nessa região, sugerindo tolerância a esse efeito. Um 

resultado semelhante foi observado no NAc, sistema neuronal de integração de 

informações que guia respostas comportamentais baseadas no estímulo 

condicionado Pavloviano (BAXTER et al., 2000). Grande parte da atividade do NAc 

está sujeita ao controle do CPF (DAVID et al., 2005; McFARLAND et al., 2004; 

McFARLAND e KALIVAS, 2001; JOHNSON et al., 1996). Ainda mais, o NAc recebe 

muitas aferências excitatórias do CPF, bem como de muitas regiões cerebrais 

límbicas (STEKETEE, 2003; WOLF al., 1993; KALIVAS e STEWART, 1991). Esses 

resultados confirmam outros da literatura, que mostram que a estimulação da via 
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mesolímbica é essencial para o desenvolvimento da sensibilização. A ausência do 

efeito de sensibilização nos adolescentes pode ser devida a uma subsensibilidade 

dessa via. 

Os cérebros de adolescentes sofrem grandes transições de desenvolvimento e 

o CPF é uma das regiões que amadurecem mais tardiamente, não se encontrando 

completamente desenvolvido nesta fase, como já exposto anteriormente (PHILPOT e 

KIRSTEIN, 2004; DAHL, 2001; SPEAR, 2000).  

A indução de Egr-1 no NAc está diminuída depois do pré-tratamento repetido 

com injeções de etanol em animais adolescentes (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) e 

adultos (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), sugerindo a participação dessa proteína na 

indução da neuroplasticidade inicial induzida pelo etanol. Mutschuler e colaboradores 

(2000) demonstraram que um tratamento repetido com cocaína poderia induzir 

repressão na expressão da proteína Egr-1 no NAc e CPF. Nossos dados corroboram 

os de Mutschuler e colaboradores (2000) e nos levam a supor que o etanol levou à 

repressão na expressão do Egr-1 no NAc dos animais adolescentes pré-tratados 

repetidamente com etanol e expostos ao CA, porém, de forma mais acentuada no 

grupo de animais adolescentes (ADOLESC-EtOH-CA-SAL).  

Por receber uma grande quantidade de aferencias do NAc, a diminuição na 

expressão de Egr-1 observada no CPF pode ser conseqüência da diminuição prévia 

ocorrida no NAc. 

O córtex motor é uma região cortical do encéfalo de grande importância na 

formulação de respostas locomotoras induzidas por diferentes estímulos (FINCH, 

1996; EVERITT e WOLF, 2002; CHAMBERS et al., 2003). Grande parte da atividade 

do CoM está sujeita ao controle do NAc (PENNARTZ et al., 1994; BECHARA, 2001;  

KOLOMIETS et al., 2001; CHAMBERS et al., 2003). O NAc recebe informações de 

diversas estruturas (AVTM, AMIG, HIP e CPF, principalmente) e as analisa e  integra. 
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Do NAc, todas as informações recebidas são enviadas por meio de projeções 

GABAérgicas ao Pálido Ventral (PV) e, daí, para o Hipotálamo (HIPt) e CoM 

(PENNARTZ et al., 1994; FINCH, 1996; MASTERMAN e CUMMINGS, 1997; ROLLS 

e TREVES, 1998; O’DONNELL et al., 1999; SWANSON, 2000; KOLOMIETS et al., 

2001; BECHARA, 2001; CHAMBERS et al., 2003). Este circuito faz uma diferencial 

interconexão entre o sistema límbico e o sistema motor no cérebro (KALIVAS et al., 

1999). No CoM ocorrerá a formação de respostas motoras frente aos estímulos 

motivacionais ocorridos no sistema mesolímbico/mesocortical (MORGENSON et al., 

1980; FINCH, 1996; ROLLS e TREVES, 1998; EVERITT e WOLF, 2002; CHAMBERS 

et al., 2003). Essa conexão entre o sistema límbico e o sistema motor é de grande 

importância para a expressão do comportamento motor induzido pelos efeitos do 

EtOH.  

Dessa forma, as expressões tanto de c-Fos quanto de Egr-1 encontram-se 

diminuídas no CoM de animais adolescentes tratados repetidamente com EtOH 

(grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL) e adultos (ADULTO-EtOH-CA-SAL). Porém, os 

animais adolescentes que não desenvolveram sensibilização comportamental 

apresentaram diminuição mais proeminente, ou seja, menor número de núcleos 

marcados para ambas as proteínas estudadas. Estes resultados nos mostram que as 

participações destas proteínas também estão implicadas no desenvolvimento da 

resposta locomotora induzida pelo tratamento repetido com EtOH. Wang e 

colaboradores (1995) mostraram que injeções de anfetamina e metanfetamina 

alteram tanto a expressão de c-Fos quanto a expressão de Egr-1 em diferentes 

estruturas cerebrais, inclusive no córtex motor. Dentro deste aspecto, Brami-Cherrier 

e colaboradores (2005) observaram a existência de indução da proteína c-Fos no 

CoM durante o desenvolvimento da sensibilização locomotora. Além disso, Valjent e 

colaboradores (2006) observaram que a associação de contexto ambiental com 
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respostas comportamentais específicas induzidas pela cocaína requer o envolvimento 

da proteína Egr-1.  

Assim, como o CoM recebe aferências do NAc, a diminuição na expressão de 

c-Fos e Egr-1 observada pode ser conseqüência da diminuição na expressão dessas 

proteínas observadas no CPF e NAc.  

A amígdala é um importante mediador de respostas ao estresse, medo, 

ansiedade e de recompensa e aversão a drogas de abuso (HERMAN e CULLINAN, 

1997; DAVIS e SHI, 1999; KOOB, 1999). Além disso, tem uma participação 

importante no prejuízo de memória induzido pelo etanol (NAYLOR et al., 2001). A 

exposição dos animais adolescentes ao CA atenuou a expressão da proteína c-Fos, 

uma vez que os animais expostos ao CA (grupos ADULTO-SAL-CA-SAL, ADULTO-

SAL-CA-EtOH, ADULTO-EtOH-CA-SAL, ADOLESC-SAL-CA-SAL, ADOLESC-SAL-

CA-EtOH e ADOLESC-EtOH-CA-SAL) apresentaram uma menor expressão de c-Fos 

comparados aos animais controles não-expostos ao CA (grupo ADULTO-SAL-CM-

SAL e ADOLESC-SAL-CM-SAL) tanto na ADA quanto na AVA. 

A exposição repetida do animal a um ambiente atenua os efeitos do estresse 

da ansiedade. Nossos dados vão de encontro aos de Badowska-Szalewska e 

colaboradores (2006) que mostraram que animais expostos repetidamente ao 

estresse do campo aberto apresentaram diminuição na expressão de c-Fos quando 

comparados aos animais que foram expostos uma única vez. Esse relato sugere que 

a proteína c-Fos está envolvida no processamento de novas informações, bem como 

no processo de habituação, apesar destes apresentaram diferentes mecanismos. 

Os dados da ADA e da AVA mostram claramente que tanto o tratamento 

repetido com etanol, independente do pareamento (SAL-CM-EtOH, SAL-CA-EtOH, 

EtOH-CA-SAL), quanto a exposição repetida dos animais ao aparato (SAL-CA-SAL) 

atenuou a expressão da proteína c-Fos quando se compara o que ocorre com 
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animais tratados com salina e não-expostos ao CA (SAL-CM-SAL). Isso sugere que a 

exposição repetida ao aparato podem ter atenuado os efeitos do estresse da 

novidade. De fato, baixas doses de EtOH aliviam os efeitos de alguns fatores 

estressores (KALANT, 1990). 

Adicionalmente, a diminuição da expressão de c-Fos nos camundongos 

adolescentes do grupo EtOH-CA-SAL foi mais acentuada. A amígdala é uma 

estrutura límbica também importante nos processos de memória (IZQUIERDO et al., 

1993). Dentre as várias teorias sobre os mecanismos neurais do abuso de drogas, 

uma delas foca-se nos sistemas de aprendizagem e memória, em que as funções 

normais desses circuitos neuronais complexos tornam-se subvertidos, levando a 

comportamentos compulsivos de procura pela droga (EVERITT et al., 2001). Neste 

modelo, as drogas de abuso iniciam mecanismos de plasticidade em diferentes 

sistemas de aprendizagem e memória que começam a controlar o comportamento do 

indivíduo com base em outras memórias pré-existentes. White (1996) sugere que 

experiências com drogas de abuso são igualmente armazenadas como outras 

experiências quaisquer, exceto que as drogas mimetizam ações de reforçadores 

naturais no cérebro. Seriam esses efeitos reforçadores diferenciais, combinados com 

essas ações sobre os sistemas de aprendizagem e memória, que produziriam 

comportamentos de dependência. Nesse modelo, a amígdala adquire informações 

que promovem a aproximação e interação com os estímulos associados à droga. O 

estriado dorsal promove a aquisição dos hábitos de resposta-estímulo e o hipocampo 

adquire a informação sobre o contexto em que o estímulo da droga foi obtido.  

Dessa forma, a ausência de expressão da sensibilização comportamental nos 

animais adolescentes que receberam etanol pareado ao campo aberto pode estar 

associada à diminuição da atividade neuronal na amígdala, evidenciada pela 

marcante diminuição da expressão de c-Fos nessa estrutura.  
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Nossos resultados mostram que os animais adultos tratados repetidamente 

com etanol, pareados e expostos ao CA (grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL), não 

apresentaram diferenças para a expressão da proteína c-Fos nas diferentes regiões 

da AMIG em relação ao seu grupo controle pré-tratado com salina e exposto ao CA 

(grupo ADULTO-SAL-CA-SAL). No entanto, quando fizemos a análise da expressão 

da proteína Egr-1, observamos expressiva diminuição dessa proteína nos animais 

adultos tratados repetidamente com etanol, pareados e expostos ao CA (grupo 

ADULTO-EtOH-CA-SAL), quando comparados com seu respectivo grupo controle 

(grupo ADULTO-SAL-CA-SAL). Já os animais adolescentes tratados repetidamente 

com etanol, pareados e expostos ao CA (grupo ADOLESC-EtOH-CA-SAL), não 

apresentaram essa alteração. Esses dados vão de encontro aos de Covington e 

colaboradores (2005), que observaram uma atenuação na expressão de Egr-1, em 

animais sensibilizados por um regime de estresse repetido e desafiados com uma 

injeção de anfetamina.   

A AMIG basolateral, integrante da AVA, modula a liberação de dopamina no 

NAc, induzida por estresse, via projeção ao CPF (STEVENSON e GRATTON, 2003). 

A interação entre o CPF e a AMIG é importante no processamento cognitivo de 

informações emocionais, processos estes que estão em desenvolvimento durante a 

adolescência (CUNNINGHAM et al., 2002). Dessa forma, a ativação de aferências 

dopaminérgicas que chegam à AMIG é essencial para mediar muitas das ações das 

drogas de abuso (CAINE et al., 1995; HURD et al., 1997; EPPING-JORDAN et al., 

1998). A contribuição do CPF e AMIG na expressão da sensibilização foi 

demonstrada por meio de lesôes dos terminais dopaminérgicos no CPFm (córtex pré-

frontal médio) e na AMIG, as quais preveniram a expressão da sensibilização 

comportamental à anfetamina (BJIJOU et al., 2002). 
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De grande importância para nossos achados, encontramos uma inversão dos 

resultados relativos à expressão de c-Fos no HIP quando comparado com o CPF, 

CoM e com o NAc. Como descrito por muitos pesquisadores, o HIP é uma estrutura 

límbica que faz parte do sistema dopaminérgico mesolímbico-cortical (EVERITT et al., 

1999) relacionada com os processos de aprendizado e memória (KNIERIM, 2006). Os 

processos de aprendizagem e memória exigem a ativação de vários fatores de 

transcrição expressos por genes de resposta imediata. Em nosso estudo, animais 

adultos tratados repetidamente com EtOH, pareados e expostos ao CA (grupo 

ADULTO-EtOH-CA-SAL), apresentaram diminuição na expressão da proteína c-Fos, 

quando comparados aos animais tratados repetidamente com SAL e igualmente 

expostos ao CA (grupo ADULTO-SAL-CA-SAL), enquanto que os animais 

adolescentes igualmente tratados e expostos ao CA não demonstraram essa 

alteração. 

Processos associativos e discriminativos, que envolvem aprendizagem e 

memória, estão associados à ativação neural de várias regiões encefálicas (GRUART 

e DELGADO-GRCÍA, 2007; GILL et al., 2007). Inclusive, Nakajima e colaboradores 

(2004) mostraram que a AVTM e o NAc são potenciais substratos neurais para os 

efeitos de estímulos discriminativos da metanfetamina. A expressão de c-Fos nessas 

duas regiões encefálicas de ratos que aprenderam a discriminar a metanfetamina da 

salina estava significativamente aumentada. Entretanto, os autores não encontraram 

qualquer alteração no HIP, sugerindo que o HIP possa não ser essencial em 

processos de discriminação de drogas. Além disso, têm-se relatado que a destruição 

de células granulares do giro denteado no HIP potencializa a hiperlocomoção 

induzida pela metanfetamina e a expressão da proteína c-Fos no NAc (TANI et al., 

2001).  
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Existem algumas evidências de que certas ações comportamentais ao EtOH, 

tais como os efeitos debilitadores da memória, estão aumentadas em ratos 

adolescentes (PHILPOT et al., 2003; WHITE e AWARTZWELDER 2005).   

Muitos relatos da literatura sugerem que administração de doses moderadas 

de etanol leva à supressão no processo de indução do c-Fos em HIP de 

camundongos adultos (MELIA et al., 1996). Além disso, animais adolescentes 

expostos à “novidade” apresentam aumento na ativação de c-Fos (SPEAR, 2000).  

O HIP é uma região cerebral particularmente sensível ao EtOH (RYABININ, 

1998), onde receptores dopaminérgicos estão envolvidos na modulação da memória 

(OTMAKHOVA e LISMAN, 1996; BOUFFARD, 2003) e nos processos de 

aprendizagem (PREDIGER e TAKAHASHI, 2003). Além disso, existem fortes indícios 

na participação do fator de transcrição Egr-1 no processo de modulação da memória 

e aprendizagem (IZQUIERDO e CAMMAROTA, 2004). Dessa forma, observamos que 

existem alterações de expressão de Egr-1 em animais adultos e adolescentes, em 

que os animais adolescentes pré-tratados com EtOH e expostos ao CA (grupo 

ADOLESC-EtOH-CA-SAL), os quais não se sensibilizaram,  apresentaram expressiva 

diminuição na expressão de Egr-1 quando comparados com os animais adultos que 

receberam o mesmo tratamento.  

Hall e colaboradores (2001) e Thomas e colaboradores (2002) demonstraram 

aumento da expressão de Egr-1 na amígdala e hipocampo durante a recuperação de 

memória associada ao medo. A expressão de Egr-1 aumentou em neurônios CA1 do 

hipocampo durante a recuperação de memórias contextuais formadas recentemente, 

mas não após a recuperação de memória antiga. Mudanças na expressão de Egr-1 

na amígdala e no HIP podem estar relacionadas tanto à presença da novidade, que 

traz estresse e medo quando o animal é colocado em um ambiente totalmente 
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diferente daquele em que está habituado, quanto com o resgate de memórias 

consolidadas de estresse e medo. 

Tem sido mostrado que a expressão da proteína Egr-1 é necessária para a 

retenção da memória de longo prazo e que primariamente envolve a AMIG e o HIP 

(JONES et al., 2001; BOZON et al., 2002). Os estudos de Malkani e Rosen (2000a,b) 

mostram que a proteína Egr-1 tem um papel importante no condicionamento de 

medo. Mais especificamente, a expressão da proteína Egr-1 apresenta-se aumentada 

na porção dorsolateral do núcleo lateral da amígdala, mas não no hipocampo, em 

modelos de condicionamento contextual de medo. Nesse modelo, os ratos recebem 

um choque nas patas. O comportamento de “congelamento” (“freezing”) é usado 

como medida de medo em roedores. Os resultados mostraram um aumento na 

expressão de Egr-1 nessa região da amígdala em ratos que mostraram reação de 

“congelamento” após o choque, comparados com aqueles que não apresentaram 

esse comportamento. Outros estudos mostram que o c-Fos não está elevado em 

vários núcleos amigdalóides em situações de condicionamento contextual de medo 

(PEZZONE et al., 1992).  

Hall e cols. (2000) relataram um aumento na expressão de Egr-1 no núcleo 

lateral da amígdala e na área CA1 após condicionamento contextual de medo, mas 

sugeriram que esse aumento possa estar mais relacionado à exposição à novidade 

do que à aprendizagem. Por outro lado, Hall e cols. (2001) mostraram uma “up-

regulation” de Egr-1 na área CA1 do hipocampo durante a recuperação de memória 

associada a medo (choque nas patas). Estes dados mostram que a expressão de 

Egr-1 em populações neuronais específicas pode estar associada com a recuperação 

de memória e sugerem que esse gene possa contribuir para a plasticidade e 

reconsolidação de memória.  
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Como visto por Hall e colaboradores (2001), a exposição do animal a contextos 

ambientais associados à reação de medo pode alterar a expressão da proteína Egr-1 

principalmente no CPF, NAc, ADA, AVA e HIP (principalmente na região CA1, que foi 

analisada neste trabalho). 

Dessa forma, os trabalhos acima nos levam às seguintes hipóteses:  

a) a maior expressão de Egr-1 nos animais que recebiam as injeções na caixa 

moradia (SAL-CM-SAL) comparada à expressão protêica dos demais grupos pode 

ser um efeito de estresse à novidade, o qual foi atenuado pelo etanol. Essa 

atenuação do estresse à novidade pelo etanol foi mais evidente nos camundongos 

sensibilizados aos efeitos do álcool (conforme resultados da AVA e ADA).  

 b) Os processos neuroadaptativos envolvidos na aprendizagem são 

particularmente importantes nos modelos de dependência a drogas de abuso. O 

presente trabalho revelou a importância da aprendizagem associativa e do 

condicionamento Pavloviano na sensibilização comportamental ao etanol. Dessa 

forma, os animais que não desenvolveram sensibilização comportamental associada 

ao condicionamento ambiental (ADOLESC-EtOH-CA-SAL) mostraram uma acentuada 

diminuição na expressão da proteína Egr-1 no hipocampo. Porém, não houve 

alteração na expressão da proteína c-Fos nessa mesma região encefálica.  Por outro 

lado, aqueles que demonstraram uma acentuada expressão da sensibilização 

condicionada às pistas ambientais (ADULTO-EtOH-CA-SAL) apresentaram uma 

diminuição na expressão de c-Fos e Egr-1 no hipocampo. Entretanto, 

comparativamente, a atenuação na expressão de Egr-1 comparada ao controle foi 

menor nos adolescentes do que nos adultos. Os dados nos levam a supor que a 

sensibilização comportamental possa estar associada a processos adaptativos na 

expressão de vários genes de resposta imediata. Mudanças moleculares que 

permeiam repostas alteradas em várias regiões encefálicas durante o 
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desenvolvimento da dependência são bastante discutidas. Várias vias de transdução 

de sinal e a síntese de novas proteínas podem ter um papel importante nesse 

processo. Algumas das proteínas sintetizadas podem ser fatores de transcrição como 

os genes de resposta imediata, que têm um papel importante na aprendizagem, 

memória e várias formas de plasticidade sináptica, incluindo dependência. Uma única 

injeção de cocaína aumentou os níveis de RNAm de vários genes de resposta 

imediata (c-Fos, c-Jun, FosB, JunB e Egr-1) no núcleo accumbens de ratos (HOPE et 

al., 1992). De forma semelhante, o etanol também induziu um aumento na expressão 

das proteínas c-Fos e Egr-1 após administração aguda de etanol nas várias regiões 

estudadas, tanto em adultos quanto em adolescentes. No estudo de Hope e cols. 

(1992), após tratamento crônico com cocaína, a expressão dos genes retornou aos 

níveis dos controles e não aumentou mesmo após uma dose desafio da droga 

seguida de um período de abstinência. Em nosso estudo, nós demonstramos uma 

diminuição nos níveis de c-Fos e Egr-1 no hipocampo dos animais que 

desenvolveram sensibilização comportamental pareada às pistas ambientais 

(ADULTO-EtOH-CA-SAL). Esta subsensibilização na indução da expressão dessas 

proteínas no hipocampo, induzida pelo etanol crônico, pode estar relacionada com os 

processos que permeiam a sensibilização comportamental condicionada. Neste 

sentido, podemos supor que a sensibilização comportamental observada não esteja 

associada a processos mnemônicos de associação da droga com o contexto, mas 

sim a uma subsensibilização dos processos envolvidos com memória e aprendizagem 

que faça com que o animal explore mais o ambiente e/ou não desenvolva habituação. 
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DISCUSSÃO GERAL, CONCLUSÕES e PERSPECTIVAS 

 

Os resultados comportamentais obtidos confirmaram que a dose usada de 

etanol (2.0 g/kg) agudamente é capaz de estimular a atividade locomotora de 

camundongos Swiss. Esta mesma dose utilizada repetidamente leva ao 

desenvolvimento do fenômeno de sensibilização comportamental em camundongos 

adultos e tolerância em camundongos adolescentes.  Além disso, foi observado que a 

sensibilização comportamental ao etanol pode ser fortemente influenciada pelo 

pareamento da droga com as pistas ambientais (sensibilização dependente de 

contexto), pois o pareamento entre os efeitos ocasionados pelo etanol e as pistas 

ambientais promoveu uma resposta estimulante motora condicionada mais 

proeminente nos animais adultos pré-tratados com etanol pareados e expostos ao CA 

(grupo ADULTO-EtOH-CA-SAL). Dentro desta temática, indagamos se a relação 

entre sensibilização comportamental ao etanol e condicionamento ambiental é uma 

ferramenta valiosa que precisa ser estuda e testada, pois pode nos trazer muitos 

esclarecimentos para melhor entender os mecanismos relacionados com a 

dependência ao etanol. Assim, nossos resultados relacionando sensibilização 

comportamental, condicionamento ambiental, dependência ao etanol, faixa etária e 

expressão de proteínas intraneuronais representam apenas os primeiros passos 

dentro de toda essa correlação e serão necessários muitos outros trabalhos que 

possam completar as hipóteses iniciais obtidas aqui.  

Muitos achados laboratoriais mostram-nos que alterações neuroquímicas, 

provocadas pela utilização de drogas de abuso, afetam o sistema nervoso central, 

alterações estas que, se provocadas durante a adolescência, poderão persistir por 

toda a vida do usuário. Neste sentido, o presente estudo procurou relacionar a 

expressão de proteínas intracelulares, como c-Fos e Egr-1, sensibilização ao etanol, 
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condicionamento ambiental e faixa etária. Os resultados imuno-histoquímicos 

mostraram que a expressão de c-Fos e Egr-1 encontra-se alterada quando esses 

animais receberam agudamente uma dose estimulante 2,0g/kg de etanol, sugerindo 

aumento da sinalização do AMPc-PKA pelo etanol. Assim, as expressões de c-Fos e 

Egr-1 aumentaram no CPF, MoC, NAc, ADA, AVA e HIP dos camundongos adultos 

(ADULTO-EtOH) e adolescentes (ADOLESC-EtOH), indistintamente, quando 

comparados com seus respectivos controles (ADULTO-SAL e ADOLESC-SAL).  

A administração prolongada de etanol induziu alterações adaptativas 

diferenciadas, dependentes da idade, na expressão de c-Fos e Egr-1 em várias 

regiões encefálicas.  

Um resumo da análise comparativa somente entre os animais submetidos a 

um tratamento prolongado com etanol, pareados ao campo aberto (EtOH-CA-SAL) e 

seu controle (animais tratados com salina, pareados ao campo aberto, e desafiados 

com etanol – SAL-CA-SAL), envolvendo os dois grupos de idade, mostrou os 

seguintes resultados: 

- Com relação aos adolescentes (grupo que não sensibilizou), a 

expressão de c-fos dos animais tratados com etanol diminuiu, em relação ao 

controle, em várias das regiões estudadas (CPF, CM, Nac, ADA e AVA), 

sugerindo subsensibilização na indução da expressão dessa proteína nessas 

regiões. Entretanto, essa subsensibilização não ocorreu no HIP. A expressão 

de Egr-1 diminuiu no CPF, CM, Nac, e HIP do grupo tratado com etanol, mas 

não na ADA e AVA. 

- Com relação aos adultos (grupo que sensibilizou), a expressão de c-

fos dos animais tratados com etanol diminuiu, em relação aos controles, no 

CoM e HIP, sugerindo subsensibilização na indução da expressão dessa 

proteína nessas regiões. Entretanto, a expressão de c-Fos desses animais não 
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diferiu dos controles, em CPF, NAc, ADA e AVA. A expressão de Egr-1 

diminuiu em todas as regiões estudadas (CPF, CM, NAc, ADA, AVA e HIP) do 

grupo tratado com etanol.  

- A análise dos dados da expressão de c-Fos sugere que os animais 

adolescentes podem exibir uma adaptação muito mais rápida à exposição ao 

EtOH do que os animais adultos. Estes achados sugerem uma grande 

alteração da plasticidade neuronal induzida pelo EtOH na adolescência. Nesse 

aspecto, observamos uma indução diferencial das proteínas c-Fos e Egr-1 em 

camundongos pré-expostos ao etanol durante a adolescência quando 

comparados com adultos. 

- Assim, foram detectadas diferenças neuroadaptativas da expressão 

protéica de c-Fos e Egr-1, após tratamento prolongado com etanol, entre 

animais tratados durante a adolescência quando comparados com adultos. 

Esses resultados ilustram que um tratamento prolongado com etanol durante a 

adolescência resulta em interações complexas entre o efeito da droga e as 

características neuroquímicas dependentes da idade, podendo levar a 

alterações na resposta gênica. A transição entre a adolescência e a vida adulta 

envolve a maturação da circuitaria mesocorticolímbica. Alterações no 

desenvolvimento desse sistema podem produzir um aumento em 

comportamentos de procura pela novidade e tomada de risco, como ocorre no 

início do processo de dependência às drogas de abuso. 

Assim, juntando os nossos dados com aqueles já existentes na literatura, 

observamos que as drogas de abuso podem provocar alterações persistentes nas 

funções cerebrais, principalmente naquelas relacionadas aos sistemas  

dopaminérgicos e naqueles que ocorrem no cérebro ainda em maturação dos 

adolescentes.  
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Tomados em conjunto, os resultados obtidos permitem as seguintes 

observações: 

a)      Uma única injeção intraperitoneal de 2.0 g/kg de etanol promoveu uma 

hiperatividade locomotora em adultos e adolescentes, mostrando que essa dose é 

estimulante para ambas as idades.  

b) Um tratamento agudo de 2,0 g/kg de etanol promoveu aumento na 

expressão de c-Fos e Egr-1 no córtex pré-frontal, córtex motor, núcleo accumbens, 

área dorsal da amígdala, área ventral da amígdala e hipocampo, uma hora após o 

tratamento com etanol. Estes resultados sugerem aumento da excitabilidade neuronal 

nessas regiões. 

c) O efeito estimulante locomotor do etanol é passível de condicionamento 

ambiental.  

d) O desenvolvimento de sensibilização condicionada (associação entre a 

hiperatividade locomotora induzida pela droga e o campo aberto) ocorreu em 

camundongos adultos, mas não em adolescentes. 

e) O contexto ambiental parece não exercer influência sobre a indução do 

fenômeno de sensibilização comportamental em camundongos adolescentes.  

f) No que concerne à sensibilização comportamental ao efeito estimulante 

locomotor do etanol pareado a pistas ambientais, constatamos um importante 

envolvimento das pistas ambientas sob a expressão de c-Fos e Egr-1. 

g) Há indução diferencial de c-Fos e Egr-1 em camundongos pré-expostos 

repetidamente ao etanol durante a adolescência, comparados aos adultos.  

h) As proteínas c-Fos e Egr-1 são essenciais para os efeitos 

comportamentais duradouros do EtOH. 

i) A manutenção dos efeitos comportamentais induzidos pelo EtOH pode 

estar implicada com a participação das proteínas c-Fos e Egr-1. 
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j) Animais adultos e adolescentes apresentam diferentes padrões na 

expressão de Egr-1 e c-Fos quando pré-tratados repetidamente com EtOH pareado a 

pistas ambientais, principalmente na AMIG e HIP. 

Finalmente, talvez em alguns anos seja possível trazer avanços para 

possibilitar um melhor entendimento e para auxiliar no tratamento de uma 

problemática de saúde pública mundial, com crescente prevalência na população  em 

geral e cujo aumento vertiginoso vem ocorrendo entre os adolescentes, 

principalmente. Desta forma, talvez, no futuro, existam medicamentos com múltiplas 

ações farmacológicas capazes de agirem ao mesmo tempo em diferentes órgãos 

(intestino, fígado, sangue e cérebro, principalmente) e em diferentes estruturas 

cerebrais relacionados à dependência. Assim, os efeitos clínicos poderão ser mais 

favoráveis e talvez facilitem a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da 

dependência ao EtOH. Então, poderá ocorrer melhoria na qualidade de vida dos 

dependentes e de seus familiares, com conseqüente diminuição da violência e da 

criminalidade.  
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ANEXO I: Protocolo utilizado para imuno-histoquímica: 

 

I - Incubação no anticorpo primário: 

     Diluir o anticorpo primário 1:500-1:2000 em 0,3% de Triton X-100 mais 5-10% de 

soro normal do animal em que foi feito o anticorpo secundário em PB 0,1M. Por 

exemplo: se o secundário for uma IgG anti-rato feito em cabra, utilize o soro de cabra 

juntamente com o primário. Incubar os cortes da noite para o dia.  

     Lavar 3 vezes, durante 10 minutos, em PB 0,1M. 

II - Incubação no anticorpo secundário: 

     Diluir o anticorpo marcado com biotina 1:200 em 0,3% de Triton X-100 em PB 

0,1M e incubar por 2 horas. 

     Lavar 3 vezes, durante 10 minutos, em PB 0,1M. 

III - Incubação no Kit ABC 

     Diluir as soluções A e B do Kit ABC 1:100 em 0,3 % de Triton X-100 ABC em PB 

0,1 M contendo NaCl e incubar por 1 hora. 

     Lavar 3 vezes, durante  10 minutos, em PB 0,1M. 

Obs.: a solução de ABC deve ser preparada pelo menos meia hora antes de ser 

usada. 

IV - Revelação com diaminobenzidina ( DAB) 

     Diluir 25mg de DAB em 100ml de PB 0,1M. 

     Pré-incubar os cortes nesta solução por alguns minutos. 

     Adicionar 3 ml de H2O2 0,3% (100µl de H2O2 em 10 ml de H2O destilada) e esperar 

o necessário para visualizar a marcação marrom. 

     Lavar várias vezes por 10 minutos em PB 0,1M. 

 
 


