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RESUMO 

 

Marianno P. Camundongos C57BL/6 alojados em ambiente enriquecido apresentam 

menor consumo de etanol após estresse. [dissertação (Mestrado em Farmacologia)]. 

São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

A retomada do consumo excessivo de álcool após abstinência é uma das 

características do processo da dependência. O enriquecimento ambiental (EA) parece 

minimizar vários efeitos induzidos por drogas de abuso, assim como a naltrexona 

(NTX), um dos principais fármacos usados na dependência ao álcool. Entretanto, este 

antagonista opióide causa diversos efeitos indesejáveis. O estudo avaliou se o EA 

alterou o consumo de etanol após períodos de abstinência, na ausência ou na 

presença de um estímulo estressor que precedia a reexposição ao etanol e se, 

associado a baixas doses de NTX, induziria um efeito aditivo. Camundongos C57BL/6 

foram expostos ao consumo de escolha entre duas garrafas baseado no paradigma 

“Drinking in the Dark”. Após a fase de aquisição (2 h/dia), os animais foram separados 

em grupos. Em um experimento, um grupo foi alojado em condições padrões (CT) e 

o outro em EA, 24 h/dia. Em um segundo experimento, o tempo de EA foi reduzido 

para 3 h/dia.  Após 6 dias de abstinência os animais voltaram a ter acesso ao etanol 

semanalmente. O ciclo abstinência - reexposição se repetiu por algumas semanas 

consecutivas. Durante um dos períodos de abstinência, os animais foram testados no 

labirinto em cruz elevado (LCE). O grupo mantido 24 h no EA passou menos tempo 

nos braços abertos, indicando um comportamento tipo ansioso em relação ao CT. 

Com a redução do tempo de EA, não foram mais observadas alterações no LCE. 

Durante as duas últimas semanas de consumo, os animais tiveram acesso livre ao 

etanol por 24 h. Imediatamente antes da última reexposição, eles foram submetidos 

ao estresse de contenção por uma 1 h. Apenas neste caso, os grupos EA (3 h e 24 h) 

apresentaram uma redução no consumo de etanol durante o acesso de 24 h. Em 

relação ao experimento de associação do EA a baixas doses de NTX (0,25 e 0,5 

mg/kg), utilizando um delineamento similar ao citado (com o acesso ao etanol 2h/dia), 

não foram observadas alterações no consumo entre os grupos EA + NTX e EA + 

salina. Os resultados sugerem que o EA pode ajudar o animal a lidar melhor com 

situações estressantes agudas, o que o “protegeria” de um comportamento de maior 

consumo de etanol. 

 

Palavras-chave: Dependência. Consumo voluntário. Etanol. Enriquecimento 

ambiental. Estresse. Naltrexona. 
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ABSTRACT 

 

 

Marianno P. C57BL/6 mice housed in enriched environment exhibit lower ethanol 

consumption after stress. [Masters thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

 

The excessive alcohol consumption after abstinence is one of the key features in the 

process of addiction. Environmental enrichment (EE) appears to minimize drug 

craving, as well as naltrexone (NTX), a drug used in alcohol dependence. However, 

this opioid antagonist causes many undesirable effects. The study evaluated whether 

EE altered ethanol consumption after withdrawal periods, with or without a stressful 

stimulus before ethanol re-exposure, and whether EE in combination with low doses 

of NTX would induce an additive effect. C57BL/6 mice were given a two-bottle choice 

paradigm using the “Drinking in the Dark” protocol. After a 15-day acquisition phase (2 

h/day), the mice were distributed into groups. In the first experiment, a group was 

housed in standard conditions (SC) and the other in EE, 24 h/day. In a second 

experiment, the exposure to EE was reduced to 3 h/day. The animals were deprived 

of ethanol for 6 days, and then re-exposed to ethanol weekly. The withdrawal - re-

exposure cycle was repeated for consecutive weeks. During one of the withdrawal 

periods, mice were tested in the elevated plus maze. The EE 24 h/day group spent 

less time in the open arms, showing anxiety-like behavior. However, no anxiety-like 

effect was detected in the EE 3 h/day group. In the last two weeks of re-exposure, the 

animals had free access to ethanol for 24 h. The mice were exposed to 1 h restraint 

stress immediately before the last re-exposure. EE mice (3 h and 24 h) showed 

reduced ethanol consumption, when they had 24 h free access to ethanol after the 

stress.  The EE housing combined with low doses of NTX (0.25 and 0.5 mg/kg), using 

a similar experimental design with 2 h/day of ethanol access, showed no differences 

among EE + NTX and EE + saline groups. The results suggest that EE may help the 

animal to cope better with stressful situations, resulting in blunted ethanol drinking. 

 
 

Keywords: Addiction. Voluntary consumption. Ethanol. Environmental enrichment. 

Stress. Naltrexone. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O álcool etílico, ou etanol, é amplamente consumido em todo o mundo e, apesar 

de sua grande aceitação social, a perda do controle do consumo de bebidas alcoólicas 

é um problema de saúde pública muito grave. O seu consumo excessivo afeta tanto a 

própria pessoa, pelo impacto sobre sua saúde, desencadeando doenças como a 

cirrose hepática, a pancreatite alcoólica, o câncer, a gastrite e outras lesões; quanto 

a outros indivíduos, devido às ações perigosas de pessoas intoxicadas, como dirigir e 

se envolver em episódios de violência durante a embriaguez ou pelo consumo durante 

a gestação, afetando o desenvolvimento embrio-fetal (World Health Organization 

(WHO), 2011). Segundo dados divulgados no Global status report on alcohol and 

health (WHO, 2014), aproximadamente 6% de todas as mortes no mundo, em 2012, 

foram atribuídas ao uso abusivo do álcool. 

 O consumo de álcool a longo prazo, dependendo da dose, frequência e 

circunstâncias, pode provocar um quadro de dependência, uma doença crônica, 

recidivante e com influências ambientais e individuais significativas (Kreek et al., 2005; 

Piazza, Le Moal, 1996). A dependência é definida como um conjunto de fenômenos 

comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetida 

utilização da substância psicoativa e está associada a fatores como: um forte desejo 

de consumir e buscar a droga; dificuldade no controle da sua utilização, persistindo 

em seu uso, apesar das consequências prejudiciais; uma maior prioridade dada ao 

uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, e um gasto importante 

de tempo em atividades para obter a substância; consumo em maiores quantidades e 

por períodos mais longos do que o pretendido; aumento da tolerância, e um estado 

de abstinência física (American Psychiatric Association, 2013). 

A dependência ao álcool é considerada um problema de saúde pública de 

escala mundial, acarretando altos custos para a sociedade e envolvendo questões 

médicas, psicológicas, profissionais e familiares. No Brasil, um levantamento realizado 

pela Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) em 2005, em parceria com o Centro 

Brasileiro de Informações sobre Drogas (CEBRID), apontou que 12,3% das pessoas 

pesquisadas, com idades entre 12 e 65 anos, foram considerados dependentes do 

álcool e cerca de 75% já beberam pelo menos uma vez na vida. Os dados também 

indicaram um consumo de álcool em faixas etárias cada vez mais precoces, sugerindo 

assim a necessidade de revisão tanto nas medidas de prevenção, quanto de 
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tratamento (Carlini, 2006). Mais recentemente, um outro levantamento realizado pelo 

SENAD e CEBRID (2010), confirmou essa preocupação, mostrando que o álcool, é 

uma das drogas psicotrópicas de maior prevalência de uso durante a vida de 

estudantes do ensino médio e fundamental, em todas as capitais do país. 

O etanol é considerado uma droga não-específica, por atuar em sítios de 

diversos receptores do Sistema Nervoso Central (SNC), modulando seu 

funcionamento de diferentes maneiras (Vengeliene et al., 2008). Através de uma 

ligação alostérica, o etanol aumenta a condutância dos canais de cloreto acoplados 

ao receptor GABAA, facilitando assim sua atividade inibitória (Mihic, Harris, 1997). 

Atua também antagonizando os receptores glutamatérgicos NMDA, principalmente os 

compostos pelas subunidades NR1/NR2A ou NR1/NR2B que são mais sensíveis aos 

efeitos inibitórios do álcool (Allgaier, 2002; Hoffman et al., 1989; Lovinger et al., 1989). 

A sedação, ataxia e os efeitos ansiolíticos do álcool são mediadas principalmente 

através das sinalizações GABAérgicas e glutamatérgicas. Em contraste, nas 

propriedades reforçadoras do etanol, como a euforia e estimulação psicomotora, 

acredita-se que estão mais envolvidos sistemas neuroquímcos dos opióides 

endógenos e da dopamina mesocorticolímbica (Spanagel, 2009). 

Sobre os sistemas opioidérgicos, a administração aguda de etanol parece 

induzir a liberação de β- endorfina e encefalinas (Froehlich, Li, 1994; Olive et al., 2001; 

Rasmussen et al., 1998), as quais atuam modulando a transmissão do sistema 

dopaminérgico mesocorticolímbico ou sistema de recompensa. Esse sistema é 

constituído por neurônios dopaminérgicos que se projetam da área tegmental ventral 

(ATV) para o núcleo accumbens (NAc), córtex pré-frontal (CPF), amígdala e 

hipocampo (Hyman et al., 2006; Nestler, 2001). Estas regiões cerebrais intermedeiam 

as emoções reconhecidas como gratificantes e prazerosas e estão relacionadas com 

aspectos da dependência, como os efeitos reforçadores positivos e o desejo 

compulsivo pela droga, a “fissura” (Kauer, Malenka, 2007; Koob, Le Moal, 2001). 

Os mecanismos das drogas de abuso convergem para essa circuitaria e, 

através de diferentes ações, produzem efeitos comuns, como o aumento na 

concentração de dopamina no NAc e consequente ativação do sistema de 

recompensa (Nestler, 2005). Após a administração crônica, as drogas são capazes 

de causar uma sensibilização nesse sistema, o que pode ser visto como uma resposta 

homeostática à ativação repetida do sistema pela substância (Nestler, 2005), 
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ocasionando uma deficiência nos níveis de dopamina no cérebro (Koob, Le Moal, 

2001). 

A indução da liberação de opióides endógenos pelo etanol, principalmente as 

β - endorfinas (Marinelli et al., 2003), ativam os receptores µ em interneurônios 

GABAérgicos, removendo o tônus inibitório sobre a ATV e levando a um aumento da 

liberação de dopamina no NAc (Froehlich, Li, 1994; Gianoulakis et al., 1996). O 

bloqueio desses receptores opioidérgicos parece ser o mecanismo de ação de uma 

das três drogas aprovadas pelo FDA, Food and Drug Administration, órgão 

governamental dos Estados Unidos responsável pelo controle dos medicamentos, 

para a redução da recaída durante períodos de abstinência (FDA, 2013). A naltrexona, 

um antagonista de receptor opióide não específico, que se liga nos subtipos µ, κ e δ, 

é capaz de reduzir o consumo de etanol, provavelmente bloqueando os aumentos 

induzidos por ele na sinalização dopaminérgica em áreas como o NAc, diminuindo 

assim o seu efeito reforçador (Froehlich, 1996), e consequentemente reduzindo o 

desejo pelo consumo (Sinclair, 2001).  Esse fármaco também parece diminuir a 

palatabilidade da solução alcoólica, alterando seu gosto e assim aumentando a 

resposta aversiva ao etanol (Coonfield et al., 2002; Hill, Kiefer, 1997). Além disso, 

tratamentos repetidos com a naltrexona em ratos Warsaw High Preferring (WHP) 

resultaram em um aumento da concentração de β - endorfina no plasma, similar ao 

aumento observado depois de uma única administração de etanol (Zalewska-

Kaszubska et al., 2006). 

Estudos em animais mostraram que a naltrexona reduziu o consumo de etanol 

e a sua preferência.  Lê et al. (1993) encontraram uma efetiva redução de mais de 

50% no consumo de etanol em camundongos. Um outro estudo mostrou que a 

naltrexona reduziu a preferência por etanol após a estabilização do consumo em 

camundongos C57BL/6 (Phillips et al., 1997). 

O uso clínico da naltrexona pode ser benéfico na redução do número de 

episódios de recaída e da quantidade de álcool consumida, além de aumentar o tempo 

de latência para a primeira recidiva (Kiefer et al., 2003; O’Malley et al., 1996). 

Entretanto, nem todos os pacientes respondem bem a essa farmacoterapia (Bouza et 

al., 2004) e além disso a naltrexona, nas doses terapêuticas recomendadas para 

humanos, causa efeitos adversos frequentemente relatados como náuseas, vômitos, 

tontura, dores de cabeça, fadigas, sonolência, diminuição do apetite (FDA, 2013), 

além da toxicidade hepática associada a altas doses do fármaco (Mitchell, 1986), e 
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dos efeitos colaterais neuropsiquiátricos, incluindo ansiedade, depressão, 

irritabilidade, nervosismo e insônia (Oncken et al., 2001), o que contribui para uma 

menor adesão ao tratamento. A naltrexona é uma medicação eficaz para a 

dependência do álcool (Anton et al., 2006; Volpicelli et al., 1992) e se mostra mais 

efetiva na redução do consumo quando é combinada com uma terapia cognitiva-

comportamental (Anton et al., 1999; O'Malley et al., 1992). 

As interações do álcool com diversos neurotransmissores nos circuitos 

cerebrais de recompensa e também do estresse produzem os efeitos reforçadores do 

etanol. O reforço é um processo no qual uma resposta ou comportamento é fortalecido 

com base em experiências anteriores. Os estímulos reforçadores positivos são aceitos 

como fatores motivacionais importantes no consumo de bebidas alcoólicas nas 

primeiras fases do abuso de álcool. Por exemplo, as experiências gratificantes, como 

as sensações de prazer, bem-estar e euforia induzidas pelo álcool, aumentam a 

probabilidade de reexposições (Gilpin, Koob, 2008). O reforço negativo do álcool 

refere-se à propriedade de evitar um estado aversivo e é um componente crítico da 

motivação para o consumo de álcool durante a transição para a dependência, após a 

descontinuação do uso de álcool, quando ocorrem os sintomas de abstinência. O 

estado afetivo negativo gerado pela ausência da droga, como disforia, ansiedade e 

irritabilidade, desencadeiam um forte desejo de buscar e usar a droga novamente, 

levando a recidiva para prevenir ou aliviar o estado aversivo (Koob, 2003). 

Existe a teoria de que os efeitos reforçadores estão associados com as 3 fases 

da dependência: antecipação, intoxicação e abstinência. A impulsividade predomina 

nas fases iniciais, e ocorre devido aos efeitos reforçadores positivos da droga. 

Entretanto, durante a abstinência, ocorre uma procura compulsiva pela droga para 

aliviar os efeitos reforçadores negativos, e essa busca pode ser iniciada apenas por 

pistas ambientais relacionadas a essa droga ou, até menos, por situações de estresse. 

Um estágio interage com o outro, de forma cada vez mais intensa, iniciando um ciclo 

que leva ao estado patológico (Koob, Volkow, 2010). 

Os reforços positivos são frequentemente analisados utilizando modelos 

animais de autoadministração. Umas das abordagens para o estudo da 

autoadministração das drogas é o consumo por livre escolha, que permite determinar 

a ingestão e a preferência pelo álcool de animais. Já as propriedades de reforço 

negativo do álcool são estudadas durante os períodos de abstinência impostos após 

exposição crônica ao etanol (Cunningham et al., 2000; Sanchis-Segura, Spanagel, 
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2006). Existem modelos que utilizam abordagens experimentais de autoadministração 

associadas a períodos de privação, e tentam assim, mimetizar aspectos diferentes da 

adição, como o desejo persistente pelo álcool (fissura) e a recaída (Spanagel, 2000; 

Spanagel, Hölter, 1999), que é o retorno do uso do álcool aos mesmos níveis, ou até 

a níveis superiores, consumidos antes da abstinência (Marlatt, 1993),  

O elevado consumo voluntário de etanol e a sua alta preferência são algumas 

das características que estão relacionadas a um estado semelhante à dependência 

(Cox et al., 2013). O consumo excessivo, que reflete a fissura pela droga, exige que 

os animais superem o sabor aversivo do etanol e bebam quantidades suficientes para 

alcançarem um estado de intoxicação (Koob, 2000). A ocorrência desse 

comportamento, como citado acima, pode ser avaliada no modelo de 

autoadministração por livre escolha, no qual duas garrafas estão disponíveis aos 

animais, uma com a solução de etanol e a outra com água. Após um período 

prolongado de acesso livre ou limitado à droga, pode-se seguir uma fase de privação 

e os animais então, permanecem abstinentes por alguns dias. Em seguida, as 

soluções contendo a droga são novamente oferecidas. Este procedimento é repetido 

várias vezes (Sanchis-Segura, Spanagel, 2006; Spanagel, 2000). Caso o consumo de 

etanol, após um período de abstinência forçado, apresente um acentuado aumento, 

este é denominado “Efeito de privação do álcool”, em inglês Alcohol Deprivation Effect 

(ADE). Esse efeito parece refletir a transição do uso controlado para o compulsivo e 

tem sido proposto como um modelo na análise da eficácia de agentes farmacológicos 

na prevenção de recaída (Heyser et al., 1998; Melendez et al., 2006). 

Camundongos da linhagem C57BL/6 são amplamente usados em pesquisas 

com o álcool por serem geneticamente predispostos a consumirem significativas 

quantidades de etanol voluntariamente (Crabbe, Phillips, 2004). Isso se deve 

provavelmente pela sua menor sensibilidade a sabores e/ou cheiros aversivos ou 

novos quando comparados a outras linhagens (Rhodes et al., 2007). Além disso, 

alguns trabalhos mostram diferenças bioquímicas, relacionadas com o metabolismo 

do álcool, entre as linhagens C57BL/6 (alta preferência por álcool) e DBA/2 (baixa 

preferência por álcool). Os camundongos C57BL/6 metabolizam o etanol mais 

rapidamente do que os DBA (Schlesinger, 1966). Os resultados são consistentes com 

a hipótese de que os animais de alta preferência bebem mais álcool porque menos 

acetaldeído, um metabólito tóxico do álcool, se acumula no sangue. O teor de álcool-

desidrogenase do fígado dos camundongos C57BL/6 aumentaram significativamente 
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após o consumo forçado de 10% de etanol, mas outras enzimas do fígado 

mantiveram-se inalteradas. É possível que o fenótipo deste comportamento possa ser 

explicado por uma combinação de bioquímica e teoria de reforço. Os camundongos 

C57BL/6J apresentam menor concentração e menor “turnover” de dopamina nos 

terminais de neurônios dopaminérgicos mesoestriatais, comparados com os 

camundongos DBA/2J. Estes dados sugerem que uma função hipodopaminérgica 

nestas vias, determinada geneticamente, desempenha um papel importante na 

predisposição para maior consumo voluntário de etanol (George et al., 1995). 

A ingestão voluntária de álcool e a vulnerabilidade ao abuso dessa droga, 

depende de fatores genéticos e também pode ser influenciada por fatores ambientais 

(Cloninger, 1987). As condições ambientais podem influenciar as alterações 

comportamentais e neuroquímicas das drogas de abuso (Goeders, 2002; Lu et al., 

2003).   

Um ambiente com condições ambientais positivas, como o propiciado pelo 

modelo do enriquecimento ambiental (EA), é formado por combinações de 

estimulações físicas e sociais. Modificações estruturais no ambiente, com a inclusão 

de recursos que permitem o exercício voluntário, brincadeiras e exploração do 

ambiente, visam melhorar as funções sensoriais, cognitivas e motoras dos animais 

(Nithianantharajah, Hannan, 2006; Simpson, Kelly, 2011). Para o funcionamento do 

modelo, é de fundamental importância a troca de posição dos objetos e da ração, o 

que favorece a aprendizagem e a formação de novos mapas espaciais 

(Nithianantharajah, Hannan, 2006, van Praag et al., 2000), e também é necessária a 

substituição desses objetos para estimular o comportamento exploratório, curiosidade 

e a atenção (Sale et al., 2014). 

Diversos estudos mostram efeitos benéficos do EA sobre o cérebro em níveis 

anatômicos, incluindo aumento na ramificação dendrítica e da densidade sináptica em 

várias estruturas cerebrais (Mora et al., 2007), além da capacidade de aumentar a 

neurogênese hipocampal (Kempermann et al.,1997) e reduzir a morte neuronal por 

apoptose (Young et al., 1999).  O EA também é capaz de modificar o comportamento 

em tarefas que envolvem complexa função cognitiva, melhorando o aprendizado e a 

memória. Sugere-se que essa melhora ocorra devido às alterações nos níveis de 

fatores neurotróficos, especialmente do fator neutrófico derivado do encéfalo (BDNF) 

no hipocampo (Simpson, Kelly, 2011). Esses resultados positivos de melhora na 

capacidade cognitiva fornecem novos conhecimentos sobre os mecanismos da 
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neuroplasticidade causados pelas alterações ambientais e sua relevância para as 

doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, e para o envelhecimento 

(van Praag et al., 2000, Nithianantharajah, Hannan, 2006), como uma possível 

estratégia terapêutica. 

Além dessas alterações, estudos mostram que EA também pode causar 

mudanças neuroanatômicas e neuroquímicas no sistema dopaminérgico 

mesocorticolímbico (Bezard et al., 2003; Solinas et al., 2008a), como a diminuição da 

expressão do transportador de dopamina no córtex pré-frontal medial em ratos (Zhu 

et al., 2005). Já no sistema opioidérgico, o EA parece promover um aumento da 

sinalização, elevando por exemplo níveis de expressão cerebral do gene PDYN (Lee 

et al., 2013), que codifica uma molécula precursora de peptídeos opióides endógenos, 

como a β - neoendorfina, dinorfina, leu-encefalina e leumorfina (Horikawa et al., 1983), 

e também a expressão do polipeptídeo POMC (pró-opiomelanocortina), precursora da 

β - endorfina (Hadley,  Haskell-Luevano, 1999), na hipófise de camundongos privados 

do álcool (Pang et al., 2013).  Entretanto, já foi mostrado que ratos criados em EA não 

apresentaram diferença na densidade de receptores µ em regiões como ATV e NAc 

(Bardo et al., 1997) 

Embora os mecanismos pelos quais o EA atua na dependência não estejam 

completamente esclarecidos, acredita-se que ele é capaz de alterar comportamentos 

como a procura por novidades, a impulsividade e o comportamento tipo ansioso, 

fatores que facilitam o início e continuação do consumo das drogas (Stairs, Bardo, 

2009).  

Estudos sugerem que o EA reduz os efeitos reforçadores de drogas 

psicoativas, como cocaína (Solinas et al., 2008a), anfetamina (Bardo et al., 2001), 

nicotina (Green et al., 2003) e heroína (El Rawas et al., 2009).  No estudo realizado 

por Solinas e colaboradores (2008a), camundongos que viveram em um ambiente 

enriquecido desde o desmame até a idade adulta não apresentaram preferência 

condicionada por lugar causada pela cocaína, mostrando uma redução dos efeitos 

reforçadores da droga. A preferência condicionada por lugar, em inglês Conditioned 

Place Preference (CPP), é um método de condicionamento pavloviano no qual um 

conjunto de pistas ambientais é pareado com a droga e então a preferência por esse 

ambiente é usada para medir seus efeitos recompensadores (Groblewski et al., 2008).  

O mesmo modelo foi utilizado em um estudo realizado por Thiriet et al. (2011), 
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entretanto este mostrou que camundongos criados em ambientes enriquecidos não 

reduziram a preferência condicionada por lugar à metanfetamina. 

Deehan et al. (2011) demonstraram que a exposição de ratos a um ambiente 

enriquecido, imediatamente após o desmame, reduziu o consumo, a preferência e a 

motivação para a obtenção de etanol, em um modelo de autoadministração operante. 

Este modelo, diferente da autoadministração por livre escolha entre as garrafas, 

permite avaliar não somente a preferência, mas também o trabalho que o animal 

realiza para obter a droga (Sanchis-Segura, Spanagel, 2006). Um outro trabalho 

mostrou que ratas, de uma linhagem espontaneamente hipertensa, criadas em 

ambiente enriquecido consumiram menos etanol e apresentaram menor preferência 

condicionada por lugar (de Carvalho et al., 2010). Entretanto, Rockman e 

colaboradores (1989) encontraram um aumento no consumo voluntário de etanol em 

ratos criados no EA.  

Apesar de algumas controvérsias, a maioria desses trabalhos sugere que 

indivíduos expostos a ambientes enriquecidos, antes de um contato prévio com a 

droga, possuem menor vulnerabilidade à dependência, ressaltando, dessa maneira, a 

importância de proporcionar ambientes positivos durante períodos do 

desenvolvimento. No entanto, talvez a maneira como ocorra essa exposição pode 

desencadear efeitos protetores ou não em relação ao consumo de drogas. Existe uma 

grande variabilidade nos protocolos de enriquecimento utilizado por diferentes 

pesquisadores. Os tipos de objetos utilizados, idade dos animais no início do 

enriquecimento, o tempo de duração do experimento, os tipos de controles utilizados, 

as linhagens utilizadas, entre outros aspectos, variam entre os experimentos 

(Simpson, Kelly, 2011).  

Um estudo no nosso laboratório demonstrou que o EA foi capaz de prevenir e 

também reverter a sensibilização comportamental induzida pelo etanol (Rueda et al., 

2012), um fenômeno de hiperatividade locomotora causada pela administração 

repetida da droga (Wise, Bozarth, 1987). No entanto, dados na literatura sobre 

exposição ao ambiente enriquecido após a administração das drogas são escassos. 

Isso poderia mostrar se esse novo ambiente seria capaz de alterar os efeitos 

reforçadores das drogas, mesmo após o estabelecimento de comportamentos 

relacionados a dependência. Solinas e colaboradores (2008b), por exemplo, 

mostraram que a exposição ao EA durante o período de abstinência, atenuou 

comportamentos como a sensibilização e preferência condicionada por lugar da 
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cocaína em camundongos, e sugeriram que a estimulação ambiental pode ser um 

fator importante no tratamento a longo prazo da dependência.  

Outro estudo interessante realizado por Nader et al. (2012) mostrou que a 

interrupção do EA levou a um aumento nos efeitos de recompensa da cocaína, 

medidos através da CPP, em comparação com ratos que nunca foram expostos ao 

EA. Assim, privar os camundongos de um ambiente positivo, aumentou a 

vulnerabilidade ao consumo de cocaína. Os pesquisadores acreditam que esse 

aumento tenha sido uma consequência do estresse emocional negativo causado pela 

mudança de um ambiente enriquecido para o alojamento padrão. 

Se condições positivas sugerem reduzir os efeitos reforçadores de drogas, por 

outro lado, uma manipulação ambiental que proporciona condições negativas aos 

animais de laboratório, como a exposição a situações de estresse, parece aumentar 

os efeitos de reforço das drogas e desempenhar um papel importante na 

determinação da vulnerabilidade para desenvolvimento da dependência (Goeders, 

2002). 

Em modelos animais, a exposição crônica a estresse físico e psicológico, como 

choque na pata e isolamento social, podem aumentar a autoadministração de cocaína 

e anfetamina (Goeders, Guerin, 1994; Kosten et al., 2000; Piazza et al., 1990). Além 

disso, a exposição repetida ao nado forçado aumentou a preferência condicionada por 

lugar da cocaína, mostrando uma maior propriedade reforçadora da droga 

(McLaughlin et al., 2003). Vengeliene et al. (2003) mostraram que o consumo de 

etanol em ratos aumentou após repetidas exposições a eventos estressores. 

Muitos estudos têm demonstrado que a exposição a eventos estressantes 

também podem restabelecer comportamento extintos de procura de droga em 

animais. O estresse agudo por imobilização, por exemplo, produziu restabelecimento 

do comportamento de preferência condicionada por lugar induzida pela cocaína 

(Sanchez et al., 2003), morfina (del Rosario Capriles, Cancela, 2002) e pela 

anfetamina (Capriles, Cancela, 1999). Os resultados de um outro estudo 

demonstraram que a exposição a choques elétricos nas patas, apenas antes dos 

testes, restabeleceu o comportamento de busca pelo álcool, que estava extinto (Lê et 

al., 1998).  Dessa maneira, o estresse, assim como o enriquecimento ambiental, é um 

fator que pode influenciar a iniciação e continuação do consumo da droga. 

O estresse pode ser definido como uma resposta adaptativa fisiológica, frente 

a situações adversas, que visa adaptar o indivíduo à nova situação e manter a sua 
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homeostase (Pacak, Palkovits, 2001; Selye, 1956). Situações estressantes 

desencadeiam a ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), através do fator 

liberador de corticotrofina (CRF) produzido no núcleo paraventricular do hipotálamo. 

O CRF, através da sua ligação nos receptores CRF1, controla a liberação do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), um outro peptídeo derivado da clivagem da POMC, na 

hipófise anterior (glândula pituitária), que por sua vez, regula a síntese e secreção de 

hormônios glicocorticoides, como a corticosterona em roedores, pelo córtex da 

adrenal (Herman, Cullinan 1997). Os glicocorticoides, então, interagem com seus 

receptores nos tecidos - alvo e são responsáveis pelo feedback negativo de liberação 

de ACTH e CRF (Aron et al., 2007; Goeders, 2002). 

A relação entre o consumo de álcool e a exposição a fatores estressantes, em 

humanos e animais de laboratório, é complexa. O álcool é conhecido por possuir um 

efeito ansiolítico e, portanto, sugere-se que em alguns indivíduos o comportamento 

de beber seja uma tentativa de aliviar a tensão (Pohorecky, 1990; Vengeliene et al., 

2003). Entretanto, por outro lado, o álcool é capaz de ativar o eixo HPA e também 

sistemas extra-hipotalâmicos do estresse e, deste modo, pode servir por si só como 

um estressor (Richardson et al., 2008). Diante dessa relação, não há um consenso 

claro sobre as circunstâncias e o modo em que o estresse influencia o consumo 

(Becker et al., 2011). 

Existem diversos trabalhos com modelos animais que possuem resultados 

contraditórios, com evidências de que o estresse aumenta, diminui, ou não altera a 

ingestão de álcool (revisado em Becker et al., 2011). Já em estudos epidemiológicos, 

pesquisadores tem demonstrado que indivíduos com maiores níveis de estresse 

apresentam também maiores níveis de consumo do álcool (Keyes et al., 2012).  

Adicionada a essa complexidade, até mesmo durante a transição da 

administração aguda das drogas de abuso para a crônica são observadas mudanças 

progressivas no eixo HPA. Pesquisas recentes levam à hipótese de que a transição 

para a dependência do álcool envolve a desregulação não só dos circuitos neurais 

envolvidos na recompensa, mas também de circuitos que medeiam respostas 

comportamentais a eventos estressores (Vendruscolo et al., 2012). A desregulação 

do eixo HPA e, principalmente, as alterações na atividade de sistemas de estresse 

extra-hipotalâmicos, após consumo crônico e retirada, influenciam significativamente 

a motivação para autoadministração do álcool (Koob, Kreek, 2007; Koob, Le Moal, 

2001). Evidências indicam que a via do sistema de recompensa dopaminérgico 
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também é sensível ao estresse, o qual pode facilitar a atividade nos circuitos 

motivacionais (Piazza, Le Moal, 1998).  

Em geral, os estudos no sistema CRF sugerem que o desenvolvimento de 

dependência ao álcool, em particular depois de repetidos ciclos de exposição ao álcool 

e retirada, está associado com o aumento da ansiedade e aumento da sensibilidade 

ao estresse nos animais. Estas alterações parecem ser resultado, pelo menos em 

parte, do aumento da liberação de CRF e da quantidade de receptores CRF1 na 

amígdala, estrutura importante para o comportamento emocional. As mudanças nesse 

sistema são na teoria, responsáveis pela mudança na motivação para o consumo de 

álcool (Gilpin, Koob, 2008). Estudos que comprovam essa hipótese mostram que 

características associadas a dependência, como o comportamento tipo ansioso 

(Rassnick et al., 1993) e o alto consumo de etanol (Funk et al., 2006), são suprimidas 

quando antagonistas de CRF são injetados diretamente no núcleo central da 

amígdala. Esses trabalhos mostram um importante papel do sistema CRF extra-

hipotalâmico em mediar efeitos tipo ansiosos durante a abstinência e o aumento da 

ingestão da droga associado a dependência. Sztainberg et al. (2010) já mostraram 

que o EA promoveu uma diminuição da expressão de mRNA dos receptores CRF1 na 

amígdala basolateral. 

Os efeitos do EA na resposta ao estresse não são totalmente compreendidos. 

O próprio EA pode ser considerado um estressor positivo, um “eustress” (Lehmann, 

Herkenham, 2011). A introdução repetida de novos objetos e a oportunidade de 

explorá-los é comparável a leves exposições repetidas a fatores estressantes 

(Larsson et al., 2002).  Esse estresse pode ajudar o animal a lidar melhor com 

situações mais aversivas (Segovia et al. 2009). Evidências indicam que o EA pode 

proteger ou até mesmo reverter o efeito negativo causado por um estresse. Um estudo 

realizado por Lehmann e Herkenham (2011), por exemplo, mostrou que o EA conferiu 

resiliência aos efeitos do estresse crônico causado por derrota social. 

Alguns trabalhos têm demonstrado que as respostas comportamentais e 

endócrinas, mediadas pelo eixo HPA, evocadas pelo estresse, podem ser atenuadas 

pelo enriquecimento ambiental (Fernández - Teruel et al., 2002; Fox et al., 2006). Do 

ponto de vista comportamental, o EA parece ser capaz de produzir efeitos opostos 

aos do estresse, como a diminuição do comportamento tipo ansioso (de Kloet et al., 

2005; Sztainberg et al., 2010).  Francis e colaboradores (2002) demonstraram que a 

exposição a um ambiente enriquecido foi capaz de reverter os efeitos ansiogênicos 
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da separação materna, causando uma redução nos níveis de corticosterona 

plasmática e um aumento nos comportamentos exploratórios e de alimentação, 

sugerindo que o EA, durante a fase de desenvolvimento, parece atenuar as 

consequências negativas de eventos estressantes. No contexto da dependência, um 

estudo realizado por Chauvet et al. (2009) mostrou que os ratos alojados em EA 

durante períodos de privação da droga reduziram o restabelecimento da 

autoadmistração da cocaína induzido por um estressor farmacológico.  Esse trabalho 

sugere um efeito favorável do ambiente enriquecido em facilitar a abstinência após 

um evento estressante, considerado um potente desencadeador de recaídas (Epstein 

et al., 2009).  

Como mostrado no trabalho de Francis et al. (2002), sugere-se que o EA é 

capaz de diminuir a ativação do eixo HPA em resposta a estressores, a qual é medida 

através dos níveis plasmáticos de corticosterona, um resultado mostrado também em 

outros estudos (Darnaudery, Maccari, 2008; Morley-Fletcher et al., 2003; Welberg et 

al., 2006). Entretanto, alguns pesquisadores discordam sobre o efeito da EA na função 

do eixo HPA. Por exemplo, Schrijver et al. (2002) também mostraram que nos grupos 

de animais enriquecidos ocorreu uma diminuição dos níveis de corticosterona 

liberados após exposição a eventos estressante, enquanto outros estudos mostraram 

um aumento (Marashi et al., 2003) ou nenhuma alteração (Roy et al., 2001) nos níveis 

da corticosterona.  

O estudo da interação entre os fatores ambientais e a dependência se mostra 

relevante, e diante de todos os possíveis benefícios do enriquecimento ambiental 

nesse contexto, como efeitos protetores e até mesmo de atenuação de 

comportamentos relacionados à dependência, no presente trabalho avaliamos se a 

exposição a uma condição ambiental positiva, durante o período de privação, foi capaz 

de reduzir o consumo de etanol, já estabelecido previamente em camundongos 

C57BL/6. O comportamento tipo ansioso durante um período de privação e o consumo 

de etanol desses animais após um estresse agudo por contenção também foram 

avaliados.  

Ainda, sabendo-se que a terapia não - farmacológica pode ser uma ferramenta 

importante na cessação do consumo de drogas, atuando como um tratamento de 

suporte ao farmacológico ou até mesmo alternativo, neste trabalho verificamos se a 

associação da naltrexona em baixas doses com o EA apresentaria um efeito sinérgico, 

acarretando uma diminuição no consumo de etanol reapresentado após períodos de 
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abstinência, com a vantagem da administração do antagonista em doses com 

menores efeitos colaterais. Para isso, foi necessária a definição das doses 

subterapêuticas no nosso modelo de consumo. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste trabalho mostraram que o EA, durante períodos de 

privação, foi capaz de reduzir o consumo de etanol após um estresse de contenção. 

Independente do tempo de exposição diária ao EA, 3 ou 24 h, os efeitos sobre o 

consumo foram semelhantes. Os dados sugerem que o EA, capaz de promover uma 

menor reatividade ao estresse, pode exercer efeitos benéficos sobre comportamentos 

relacionados à dependência, mesmo depois de já ter se estabelecido um consumo 

excessivo. 

No nosso modelo de consumo, a dose 1,0 mg/kg de naltrexona se mostrou 

mais eficaz na redução do consumo de etanol, quando comparada a maior dose 

utilizada, 4,0 mg/kg. Entretanto, efeitos adversos como redução do consumo de água 

e comida também foram observados. Já a associação de baixas doses da naltrexona, 

(0,25 e 0,5 mg/kg) ao EA não foi eficaz na redução do consumo de etanol.  

Diante dos resultados da diminuição no consumo do álcool após um evento 

estressante, o EA parece ser um alvo interessante de novas pesquisas para o 

desenvolvimento de tratamentos, farmacológicos ou não, mais eficazes para a 

dependência do álcool, e também de outras drogas, visando principalmente as 

diminuições de recaídas.  
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