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RESUMO 

 
SPELTA, Lidia Emmanuela Wiazowski. Comportamento compulsivo à cocaína e as 

implicações no sistema colinérgico muscarínico. 2017. 116 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

A farmacodependência é considerada uma doença crônica e sujeita à recaídas, na qual o 

indivíduo perde o controle sob a utilização de determinada droga de abuso. Conforme o 

usuário persiste com o uso da droga, ocorrem alterações anatômicas, fisiológicas e 

neuroquímicas no sistema nervoso central (SNC), as quais podem culminar no 

desenvolvimento de um comportamento compulsivo. A neurobiologia deste processo é 

complexa e envolve mecanismos de plasticidade em diferentes sistemas neurotransmissores. 

O principal deles é o sistema mesocorticolímbico dopaminérgico, constituído por neurônios 

da área ventral do tegmento mesencefálico (VTA) que se projetam para o núcleo accumbens 

(NAc) e ao córtex pré-frontal (CPF), diretamente relacionado aos processos motivação e 

recompensa. Contudo, o mesmo não é suficiente para elucidar a complexidade da doença, o 

que levou ao entendimento da presença de outros sistemas neurotransmissores neste processo. 

Sabe-se que o sistema colinérgico muscarínico está diretamente envolvido em diferentes 

doenças neuropsiquiátricas, incluindo a farmacodependência. Além disso, os receptores 

colinérgicos muscarínicos (mAChRs) estão densamente presentes em regiões límbicas, onde 

acetilcolina e dopamina interagem por neuromodulação. Diante disto, o objetivo deste 

trabalho foi investigar as possíveis alterações plásticas no sistema colinérgico muscarínico 

resultantes de tratamentos com cocaína que mimetizaram o consumo compulsivo humano. 

Para tanto, foram realizados ensaios comportamentais com camundongos Swiss machos 

adultos em campo aberto, tratados durante um (acute binge paradigm, 30 mg/kg) ou 14 dias 

(escalating dose binge paradigm, 15 – 30 mg/kg) com cocaína. Os animais receberam 3 

injeções intraperitoneais (i.p.) de cocaína com intervalos de 60 minutos, durante os quais a 

atividade locomotora foi avaliada. Após a análise comportamental, os animais foram 

eutanasiados por decapitação para a remoção do encéfalo e dissecação do estriado, CPF e 

hipocampo, regiões cerebrais cruciais para o processo fisiopatológico da farmacodependência. 

Componentes do sistema dopaminérgico (receptores D1 e D2) e colinérgico muscarínico (M1-

M5 mAChRs, ChAT, VAChT e AChE) foram avaliados por Immunoblotting. O sangue dos 

animais foi coletado para a realização das dosagens de cocaína e benzoeilecgonidina por 

UPLC-MS/MS. O desempenho locomotor total dos animais tratados com cocaína foi superior 

ao dos animais controle. O grupo tratado com escalonamento de dose desenvolveu 



 
 

 

sensibilização comportamental aos efeitos psicoestimulantes da cocaína no segundo dia de 

tratamento e, a partir dele, a atividade locomotora total manteve a mesma magnitude. Além 

disso, conforme o aumento da dose, os animais mantiveram um nível de atividade superior ao 

basal, mesmo após o término do experimento. As análises de Immunoblotting mostraram 

alterações dopaminérgicas e colinérgicas. No estriado observou-se redução da densidade de 

D2R após o tratamento de 14 dias e aumento na densidade de M3 mAChR após o tratamento 

agudo. Já no hipocampo observou-se redução de D1R e aumento de D2R, M1 e M5 mAChR 

após o tratamento crônico; e um aumento na densidade de M3 mAChR após o tratamento 

agudo. No CPF, foi evidenciada redução de M3 e de M5 mAChR após o tratamento cônico de 

14 dias. Em relação às moléculas colinérgicas, observou-se, após o tratamento crônico, 

aumento da quantidade de ChAT em todas as estruturas estudadas. Além disso, VAChT 

mostrou-se aumentado no hipocampo após ambos os tratamentos. As dosagens plasmáticas 

revelaram a presença de 20,38 ± 3,4 ng/mL de cocaína e 224,6 ± 24,02 ng/mL de 

benzoilcgonina (BZE) nos animais do grupo agudo e, nos do grupo crônico, 62,26 ± 10,56 

ng/mL e 375,1 ± 25,62 ng/mL de cocaína e BZE respectivamente. 

Palavras-chave: Farmacodependência. Compulsão. Cocaína. Acetilcolina. Sistema 

colinérgico muscarínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

SPELTA, Lidia Emmanuela Wiazowski. Cocaine compulsive behavior and its 

consequences in the cholinergic muscarinic system. 2017. 116 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

Drug addiction is a chronic releapsing disorder characterized by the loss of control in limiting 

drug intake. As the drug use persists, anatomical, physiological and neurochemical changes 

occur in the central nervous system (CNS), which may lead to the development of compulsive 

behaviors. The neurobiology of this process is complex and involves mechanisms of plasticity 

in different neurotransmitter systems. The main one is the mesocorticolimbic dopaminergic 

system, composed by neurons from the ventral tegmental area (VTA) that projects to the 

nucleus accumbens (NAc), which is directly related to motivation and reward processes. 

However, just dopamine is not enough to elucidate the complexity of the disease, leading to 

the comprehension of another neurotransmitters system involved. It is known that the 

cholinergic system is involved in different neuropsychiatric disorders, including drug 

addiction. Furthermore, cholinergic muscarinic receptors (mAChRs) are densely present in 

limbic regions, where acetylcholine and dopamine interact by neuromodulation. Considering 

that, the aim of this study was to evaluate the existence of neuroadaptative changes in the 

cholinergic muscarinic system induced by cocaine in a compulsive-like behavior model in 

mice. Swiss-Webster adult male mice received 3 daily injections (i.p) of cocaine or saline, 

with a 60-min interval among them, either acutely (acute binge paradigm) or for 14 

consecutive days (escalating dose binge paradigm). The locomotor activity was monitored in 

the open field during 60 min, in 5 min bins, after each injection. After behavioral analysis 

animals were euthanized by decapitation and the brain regions of striatum, hippocampus and 

prefrontal cortex, involved in the pathophysiology of addiction were dissected. Dopaminergic 

receptors (D1R and D2R), cholinergic muscarinic receptors (M1-M5 mAChRs), choline 

acetylytransferase (ChAT), acetylcholine vesicular transporter and acetylcholinesterase 

(AChE) were quantified by Immunoblotting. Blood samples were collected with heparin and 

plasma was separated and stored with 2% sodium fluorite at -80ºC for cocaine and 

benzoilecgonine quantification by UPLC-MS/MS. In the open field, animals treated with 

cocaine showed an increase in locomotor activity compared to control. Cocaine induced 

behavioral sensitization, in the escalating dose group on day 2, and after that the locomotor 

activity had the same magnitude until day 14
th

. These animals also kept the locomotor activity 

elevated even after the last injection. Immunobltting shows dopaminergic and cholinergic 



 
 

 

changes. An increase in M3 was observed in both hippocampus and striatum of animals 

acutely treated. After 14 days, there was an increase in M1, M5 and D2 and a decrease in D1 in 

hippocampus. There was also a decrease in D2 in the striatum; and finally, there was a 

decrease in M5 and M3 in the prefrontal cortex. ChAT densities were higher in all regions 

after the chronic treatment. Besides that, VAChT were higher in the hippocampus after both 

acute and chronic treatments. UPLC-MS/MS for cocaine and benzoilecgonine demonstrated 

the presence of 20,38 ± 3,4 ng/mL of cocaine and 224,6 ± 24,02 ng/mL of BZE in the acute 

binge group; and , 62,26 ± 10,56 ng/mL and 375,1 ± 25,62 ng/mL of cocaine and BZE, 

respectively in the escalating dose animals.  

 

Keywords: Drug addiction. Bingeing. Cocaine. Acetylcholine. Muscarinic cholinergic system 
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1. Introdução 

 

A relação entre o ser humano e as substâncias psicoativas é antiga. Historicamente, já 

foram utilizadas drogas de abuso com intuitos diversos, como em rituais religiosos e na 

medicina. A sociedade moderna utiliza drogas para obter prazer, aliviar a dor ou estresse, 

reduzir a ansiedade, aumentar a energia e a sociabilidade. Neste contexto, destacam-se dois 

tipos de situações: o usuário que utiliza a droga de maneira controlada e casual; e o indivíduo 

com transtornos de uso de drogas, em que houve uma transição do padrão de uso controlado, 

observado no usuário, para um padrão compulsivo, no qual há perda do controle sobre a 

quantidade de droga utilizada (VANDERSCHUEM & EVERITT, 2005).  

Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas, World Drug Report, publicado em 2017, 

o consumo mundial de drogas ilícitas permaneceu estável em 2015, seguindo a tendência dos 

últimos 5 anos (Figura 1). Estima-se que 250 milhões de pessoas (5% da população mundial), 

de 15 a 64 anos, utilizaram alguma droga em 2015 e, deste total, um a cada 10 indivíduos, ou 

seja, 29,5 milhões de pessoas apresentaram algum problema associado ao uso de drogas, 

como transtornos associados ao uso de drogas (United Nations Office on Drugs and Crime, 

World Drug Report, 2017). 

   

 

Figura 1: Prevalência do uso de drogas ilícitas de 2006 a 2015 e prevalência de problemas associados ao mesmo 

em indivíduos de 15 a 64 anos. Traduzido e adaptado do relatório mundial sobre drogas, United Nations Office 

on Drugs and Crime, World Drug Report 2017. 
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O uso de drogas está associado a diferentes problemas de saúde, como doenças 

infectocontagiosas e doenças crônicas não transmissíveis, incluindo o desenvolvimento da 

dependência. Em função disso, estima-se que em 2015 foram perdidos 28 milhões de anos de 

vida saudável devido à morte prematura ou incapacidades promovidas pelo uso de drogas ao 

redor do mundo (UNODOC, 2017). Atualmente, as drogas ilícitas mais utilizadas 

mundialmente são cannabis, opioides, anfetaminas e seus derivados, ecstasy, opiáceos e 

cocaína (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Drogas mais consumidas em 2015 de acordo com o número de usuários na faixa etária de 15 a 64 anos. 

Relatório mundial sobre drogas, World Drug Report 2017, publicado pelo United Nations Office on Drugs and 

Crime). 

 

Em relação à cocaína, os dados indicam que o consumo na América do Norte e na 

Europa voltou a crescer, após ter apresentado um período de declínio. Este crescimento, 

contudo, deve-se principalmente ao uso concomitante da cocaína com opioides (United 

Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2017). Na América Latina, por sua 

vez, houve um aumento do número de usuários de cocaína entre 2010 e 2013 de 1,84 para 

3,34 milhões, superando em três vezes a média mundial de uso (United Nations Office on 

Drugs and Crime, World Drug Report 2016). Este aumento de consumo está atrelado ao 
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aumento do cultivo de cocaína em 30% entre os anos de 2013-2015, após um longo período 

de declínio (United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report, 2017). 

 No Brasil, os dados mais recentes relacionados ao uso de cocaína e outras drogas 

provêm do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (II LENAD) lançado em 2012. O 

estudo mostrou que o número absoluto de usuários de cocaína no Brasil representava 20% do 

consumo mundial da droga. O número de indivíduos que admitiram ter consumido cocaína no 

último ano foi superior a 2,8 milhões, sendo 2,6 milhões adultos e 244 mil adolescentes (II 

LENAD, 2012). No país, predomina a utilização da cocaína pela via pulmonar, uma vez que 2 

milhões de pessoas utilizaram cocaína na forma química de crack ou merla em alguma 

ocasião (II LENAD, 2012). 

 Este consumo brasileiro elevado é facilitado pela posição e pelas características 

geográficas do país. O Brasil possui extensas fronteiras terrestres com os três principais países 

produtores de cocaína (Colômbia, Peru e Bolívia), facilitando a entrada da cocaína no país 

(International Narcotics Control Board, 2013). Além disso, o litoral amplo torna o país rota 

no tráfico da droga para os países da Europa e da África. 
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2.1. Cocaína 

 

A cocaína (benzoilmetilecgonina) é um alcaloide extraído das folhas de duas espécies 

de plantas do gênero Erytroxylum, Erytroxylum novogranatense e Erytroxylum coca, sendo 

esta associada à produção ilícita da substância para consumo recreacional.  A cocaína 

pertence à classe de drogas denominadas psicoestimulantes, caracterizadas por propriedades 

reforçadoras intensas, aumento da excitação, ativação motora e elevado potencial de causar 

dependência (BERRIDGE & ARNSTEN, 2012).  

 A cocaína utilizada como droga de abuso está presente em duas formas químicas: 

cloridrato de cocaína e cocaína base. O cloridrato de cocaína caracteriza-se como um pó 

branco, cristalino, solúvel em água e com elevado ponto de fusão. Já a cocaína base pode 

apresentar-se como base livre ou crack. A primeira envolve a mistura do cloridrato de cocaína 

com água e amônia e posterior extração com solvente, enquanto para o crack o cloridrato de 

cocaína é misturado com água e bicarbonato de sódio e, após aquecimento, originam-se 

massas sólidas com baixo ponto de fusão (GOLDSTEIN et al, 2009; GARCIA et al, 2012). 

Essas propriedades físico-químicas estão relacionadas às diferentes vias de administração da 

droga, bem como às diferenças toxicodinâmicas. 

As principais vias de utilização do cloridrato de cocaína são intranasal e intravenosa, 

enquanto para o crack e base livre predomina a via pulmonar. A absorção da cocaína ocorre 

pelas mucosas nasal, oral e intestinal e pelos pulmões e, uma vez absorvida, é rapidamente 

biotransformada por hidrólise enzimática e não enzimática. A hidrólise da cocaína pela 

enzima colinesterase hepática origina a benzoilecgonidina, o metabólito mais abundante; 

enquanto a hidrólise plasmática pela buritilcolinesterase origina a metilecgonina (WHITE & 

LAMBE, 2003; HEARD et al, 2008). Os picos plasmáticos ocorrem de 2 a 5 minutos após a 

aplicação intravenosa ou pela via pulmonar, enquanto que para a intranasal demora-se de 30 a 

60 minutos (VANDYKE et al, 1976). Entretanto, esses valores podem variar devido a 

diferentes cenários clínicos, como utilização concomitante de outras drogas ou de repetidas 

doses da própria cocaína (HEARD et al, 2008). O uso recreacional associa-se, geralmente, à 

concentrações plasmáticas de 0,5 a 5 µM, porém 120 μM já foram relatados (GUHA et al, 

2016).  

A cocaína possui duas ações farmacológicas principais. Como anestésico local, 

bloqueia os canais de sódio dependentes de voltagem presentes na membrana axonal, 

impedindo a despolarização e a propagação do impulso nervoso (GOLDSTEIN et al, 2009). 

Essa propriedade está diretamente relacionada à lenta absorção dessa droga pela mucosa 
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nasal. As propriedades estimulantes do SNC, por sua vez, são consequências da ligação da 

droga aos transportadores de noradrenalina, serotonina e dopamina (Figura 3). Isso promove 

bloqueio da recaptação dessas moléculas de catecolaminas, cuja permanência na fenda 

sináptica é aumentada, bem como suas ações farmacológicas (HEARD et al, 2008).  

 

 
Figura 3: Mecanismo de ação da cocaína no SNC. A cocaína bloqueia a receptação de dopamina, aumentando os 

níveis da mesma na fenda sináptica. (A) Funcionamento fisiológico da sinapse dopaminérgica. (B) Bloqueio do 

transportador de dopamina (DAT) pela cocaína, aumentando os níveis de dopamina. (Adaptado de: KOOB, 

2014). 

 

Como as catecolaminas têm seus efeitos prolongados, a cocaína afeta o organismo de 

diferentes maneiras, causando efeitos centrais e periféricos. Devido à ativação prolongada do 

sistema nervoso simpático, ocorre vasoconstrição, midríase, elevação da temperatura corporal, 

aumento da frequência cardiorrespiratória e da pressão arterial (ROY & GOSWANI, 2015). 

Apesar de ligar-se equipotentemente aos transportadores das catecolaminas, as alterações 

comportamentais estimulantes buscadas pelos usuários e os processos neurobiológicos de 

reforço positivo são consequências do bloqueio da recaptação da dopamina (VOLKOW et al, 

1997; WHITE & LAMBE, 2003; GOLDSTEIN et al, 2009; GUHA et al, 2016).  A utilização 

prolongada gera alterações tanto ao nível celular quanto molecular, prejudicando o 

funcionamento fisiológico de múltiplos circuitos neuronais em diferentes regiões encefálicas 

(PORRINO et al, 2007; GUHA et al, 2016). 

Os indivíduos dependentes de cocaína perdem facilmente o controle da quantidade de 

droga administrada e buscam acesso à droga mesmo que isso lhes seja danoso (DACKIS & 

O’BRIEN, 2001). A cocaína apresenta essa capacidade elevada de reforço pelo fato de elevar 

a quantidade de dopamina no NAc de maneira muito superior ao que ocorre em resposta às 
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recompensas naturais. A presença prolongada de dopamina na fenda sináptica incrementa sua 

neurotransmissão e promove tanto os efeitos eufóricos buscados pelos usuários, quanto, para 

os casos de altas doses de psicoestimulantes, comportamentos psicóticos (SHABANI et al, 

2010). Além disso, a cocaína induz tolerância nos usuários, ou seja, uma redução da reposta à 

droga após administração prolongada. Este processo é responsável pelo aumento progressivo 

da quantidade autoadministrada, a fim de se obter o efeito desejado (KOOB; KREEK, 2007). 

Ela resulta de alterações plásticas no SNC, nas quais os receptores que são continuamente 

ativados são subexpressos ou têm a sensibilidade reduzida, a fim de contrabalancear os efeitos 

crônicos da droga (LEES & LINGFORD-HUGHES, 2012).  

Os usuários dependentes de cocaína e outros psicoestimulantes possuem um padrão de 

uso particular da droga. Para manterem os efeitos da cocaína por maior tempo, os usuários 

dependentes de cocaína utilizam a droga intensamente, com aumento da dose consumida e em 

dias consecutivos, seguidos de paradas breves que antecipam uma nova sequência de uso 

(Drug Enforcement Administration, 2017). Este padrão intenso e prolongado de consumo é 

denominado “binge”. Há relatos de que a droga é utilizada em grupo, com intervalos de 

aproximadamente 60 minutos entre as consecutivas administrações (BEVERIDGE, 2012), o 

que condiz com o tempo de meia vida da cocaína no organismo humano (ALLAIN et al, 

2015). Este ciclo se repete até a droga disponível acabar ou até que os usuários atinjam 

exaustão física, geralmente associada à delírios e psicoses. Inicia-se então um período de 

abstinência, cujos principais sintomas são anedonia, disforia e fissura pela droga, a qual 

culmina em um novo período de consumo (Drug Enforcement Administration, 2017). 

Os parâmetros farmacocinéticos da droga, como o quanto e quão rápido ela alcança o 

encéfalo e a intermitência das administrações são extremamente importantes para o 

desenvolvimento da dependência, pois determinarão o quanto da dose primeiramente 

administrada acarretará efeitos neurológicos (ALLAIN et al, 2015). Assim, as diferentes vias 

de administração utilizadas pelos usuários associam-se a um distinto perfil toxicocinético, 

conforme mostra a Figura 4. Essas vias determinam o quanto da dose administrada será 

absorvida intacta, o quanto alcançará o encéfalo e o quão rápido isso ocorrerá (ALLAIN et al, 

2015). Sabe-se que quanto mais rápido a droga ultrapassa a barreira hematoencefálica, maior 

a sua capacidade de provocar dependência e maior o grau de euforia relatado pelos usuários 

(CONE, 1995; VOLKOW et al, 2000). Esse aumento na euforia deve-se às propriedades 

farmacocinéticas da cocaína e não às diferenças na intensidade do bloqueio do DAT 

(VOLKOW et al, 2000).    
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Figura 4: Concentração plasmática de cocaína em função da via de administração, desenvolvidos a partir da 

média de 10 pacientes para cada condição. Quando a cocaína é administrada por via intravenosa ou pulmonar 

(fumada) as concentrações plasmáticas se elevam e também declinam rapidamente. Por outro lado, quando a 

administração é intranasal ou oral estas concentrações aumentam mais lentamente e permanecem elevadas por 

maior período de tempo até o declínio.  (Adaptado de Alain et al, 2015). 

 

Os indivíduos que se utilizam das vias que promovem picos plasmáticos da droga mais 

rapidamente utilizam-na com maior frequência e por maiores períodos de tempo. Além disso, 

investem mais recursos para persistir no uso, reportam mais perdas de controle da quantidade 

utilizada, possuem mais problemas de saúde associados e são mais susceptíveis a overdoses 

(RONCERO et al, 2012). 

As propriedades neurobiológicas e comportamentais da cocaína, e também de outras 

drogas de abuso, foram descobertas graças à utilização de modelos animais de dependência 

(KOOB; SIMON, 2009). Na maioria destes estudos, a droga é autoadministrada pelo animal 

via intravenosa (i.v.) (administração contingente) ou o experimentador o faz via i.p. 

(administração não-contingente). Neste caso, como a via de introdução da droga difere do 

observado em humanos, é interessante conhecer a relação entre as concentrações plasmáticas 

da droga aplicada via i.p. e a droga administrada pelas outras vias, para serem utilizadas doses 

nos ensaios que promovam efeitos condizentes aos humanos. Na Figura 5, observa-se uma 

comparação entre os distintos perfis farmacocinéticos das vias i.v. e i.p. para doses 

equivalentes de cocaína. Benuck e colaboradores (1987) relataram aumento na quantidade de 

cocaína no encéfalo de camundongos C57BL/6 no período de 2 a 5 minutos, em média, após 

injeção i.p. de 25 mg/kg da droga. Esse efeito ainda se correlacionou positivamente com a 

estimulação locomotora observada nos animais (BENUCKE et al, 1987), demonstrando a 

eficácia dessa via de administração. 
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Figura 5: Concentração plasmática de cocaína em ratos após as administrações de doses equivalentes para as vias 

i.v. e i.p. Na primeira há um rápido aumento e declínio da concentração, enquanto que na segunda este aumento 

é mais lento, com maior permanência de concentrações mais elevadas e eliminação gradual. (Adaptado de Alain 

et al, 2015). 

 

2.2. Farmacodependência 

 

A farmacodependência é uma doença crônica caracterizada por compulsão para buscar 

e consumir a droga, perda de controle da quantidade administrada e início de um estado 

emocional negativo quando o acesso à substância é privado (KOOB & VOLKOW, 2009). 

Clinicamente, de acordo com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM)-5, um indivíduo é considerado portador de transtornos de uso de drogas quando 

apresenta ao menos 2 de 11 sintomas em um período de 12 meses  (American Psychiatric 

Association, 2013). Dentre eles, incluem-se presença de fissura; tolerância; síndrome de 

abstinência; e abandono ou redução de atividades em virtude do uso da droga. 

A transição do uso casual e controlado de uma droga à dependência envolve 

mecanismos de neuroplasticidade em diferentes circuitos cerebrais (KOOB et al, 2008). 

Diversos são os endofenótipos que tornam determinados indivíduos mais propícios ao uso 

compulsivo de drogas e outras doenças psiquiátricas, como alterações em estruturas 

(ERSCHE et al, 2011b; 2012a; 2013b) e circuitos cerebrais (ERSCHE et al, 2011), traços de 

personalidade (ERSCHE et al, 2012b; 2013a), mecanismos genéticos e epigenéticos 

(NESTLER, 2014), além do ambiente sociocultural em que o indivíduo está inserido. 

Conforme o controle é perdido, desenvolve-se um estado de compulsão, uma tendência mal-

adaptativa de repetir ou perseverar um comportamento previamente recompensador, mesmo 

em face de consequências significativamente aversivas e negativas ao bem estar pessoal e 

social (ERSHE et al., 2011a). Neste momento, a droga de abuso passa a ter prioridade sobre 
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comportamentos essenciais para a sobrevivência do indivíduo e sua inserção no meio social 

(NESTLER & AGHAJANIAN, 1997; ROBINSON & BERRIDGE, 2008). Impulsividade, 

escalonamento e compulsão representam diferentes passos de alterações comportamentais 

observadas na transição do uso casual de drogas para a dependência (DALLEY et al., 2007a). 

Existem aspectos de dois distúrbios comportamentais distintos na 

farmacodependência, os transtornos de impulso e a compulsão (KOOB & KREEK, 2007). Os 

transtornos de impulso estão associados ao processo de reforço positivo e consistem em um 

aumento prévio de tensão e excitação, relacionadas à necessidade de utilizar a droga, seguida 

por sensações de prazer, alívio e gratificação após o consumo da mesma (KOOB; VOLKOW, 

2009). A compulsão, por sua vez, associa-se ao reforço negativo e culmina em fissura e busca 

pela droga. Ela é caracteriza por aumento progressivo dos níveis de estresse e ansiedade, os 

quais cessam apenas após o consumo da droga (KOOB; VOLKOW, 2009).  

A transição entre impulsividade e compulsão associa-se a um ciclo de dependência 

composto por três estágios: preocupação/antecipação; intoxicação; e abstinência/estado 

negativo (KOOB, 2004). Esses estágios estão associados, respectivamente, ao reforço 

condicionado, reforço positivo e reforço negativo (KOOB & Le MOAL, 2008; KOOB & 

KREEK, 2007). Diferentes drogas produzem distintos padrões de dependência, por afetarem 

cada etapa do ciclo de maneira mais ou menos intensa (KOOB et al, 2008). A dependência à 

cocaína é caracterizada por fissura intensa pela droga e administração prolongada (ciclos de 

binge), pois os estágios mais intensos são preocupação/antecipação e intoxicação/compulsão, 

sendo que a fissura pela droga pode durar dias e é seguida por intensa disforia na abstinência 

aguda e ansiedade após períodos mais prolongados (GEORGE & KOOB, 2010). 

Individualmente, há diferenças em todos os estágios, afetando a vulnerabilidade do indivíduo 

transitar do uso casual para a dependência (DEROCHE-GAMONET et al, 2004). As 

diferenças mais relevantes são sensibilidade aos efeitos farmacológicos; propensão à 

autoadministração; resistência à extinção; sensibilidade à fatores associados à droga; recaídas; 

funções cognitivas críticas para o desenvolvimento da dependência (memória de trabalho, 

atenção, recompensa, emoção, dor e estresse) (GEORGE & KOOB, 2010).  

 

2.2.2. Neurobiologia da farmacodependência 

 

A farmacodependência é uma doença cíclica, cujo início decorre da administração da 

droga (intoxicação) e a manutenção deste comportamento se faz por processos de desejo, 

compulsão e abstinência, conforme observa-se na Figura 6. 
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Figura 6: Ciclo comportamental correspondente à farmacodependência. A intoxicação corresponde ao processo 

de administração da droga a curto prazo; o desejo é resultado de processos que geram uma resposta associativa 

entre o consumo da droga em determinado contexto e uma experiência prazerosa; a compulsão envolve 

administração da droga mesmo na presença de efeitos negativos; e abstinência, decorrente  da interrupção do uso 

da droga. (Adaptado de Goldstein & Volkow, 2002). 

 

A intoxicação é o processo de administração da droga e está associada ao aumento da 

concentração de dopamina na fenda sináptica em regiões límbicas e frontais (RITZ et al., 

1987; HURD & UNGERSTEDR, 1989; GOEDERS & SMITH, 1986). Inicialmente, esse 

processo ocorre voluntariamente, através de mecanismos comportamentais direcionados, e é 

mantido por um mecanismo de reforço positivo. O desejo, por sua vez, é resultado de 

processos de aprendizado e memória que geram uma resposta associativa entre o consumo da 

droga em determinado contexto e uma experiência prazerosa ou superintensa, o que pode 

favorecer novas administrações (GOLDSTEIN & VOLKOW, 2002). Esse desejo, contudo, 

pode tornar-se compulsivo (fissura), e levar a perda do controle da quantidade de substância 

auto-administrada e manutenção deste comportamento mesmo na presença de consequências 

negativas (ERSHE et al., 2011a). A síndrome de abstinência, por sua vez, inicia-se com a 

retirada da droga, após administração recorrente, gerando alterações em diferentes sistemas 

neurotransmissores e de estresse cerebral. Esse fenômeno culmina em sintomas físicos 

desagradáveis, principalmente irritabilidade, disforia e anedonia; neste momento a 

administração da droga passa a ser guiada principalmente pelo mecanismo de reforço 

negativo e não consiste mais em um comportamento direcionado (JOHANSON & 

FISCHMAN, 1989; HODGINS et al, 1995; KOOB & Le MOAL, 2001). 

Diversas teorias já foram descritas a fim de explicar as alterações neurobiológicas 

induzidas pela farmacodependência. Robinson e Berridge (1993) propuseram a teoria da 

Sensibilização do Incentivo, a qual afirma que a exposição repetida às drogas causa 
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plasticidade nos circuitos encefálicos relacionados à atribuição de saliência aos estímulos, 

tornando-os hipersensíveis à droga e, por aprendizado associativo, aos estímulos associados a 

ela, levando a uma necessidade patológica de droga (ROBINSON; BERRIDGE, 1993; 2000; 

2003; 2008). A ativação desses sistemas sensibilizados torna a droga patologicamente atrativa 

e desejada pelo organismo, levando à fissura e comportamentos de procura da droga, sem que 

a pessoa tenha emoções, desejos ou objetivos conscientes dessa necessidade (ROBINSON & 

BERRIDGE, 1993; 2003; 2008; MIJAREZ & SILVA, 2006). 

A sensibilização aumenta o desejo do indivíduo pela droga, mas o quão gratificante a 

experiência será para o usuário (ROBINSON & BERRIDGE, 1993). A necessidade 

fisiológica da droga eleva-se progressivamente, enquanto o sentimento de “gostar” da 

substância é reduzido (ROBINSON & BERRIDGE, 2008). Esse processo ocorre em função 

da utilização repetida das drogas, principalmente em elevadas doses e constitui uma das bases 

neurobiológicas para o desenvolvimento da farmacodependência (VOLKOW et al, 2013; 

THOMSEN et al, 2014).  

A exposição repetida e/ou intermitente às substâncias psicoestimulantes em um 

determinado contexto ambiental, resulta em reforço positivo e aumento progressivo da 

resposta psicoestomulante, o que é denominado sensibilização comportamental (ANDERSON 

& PIERCE, 2005). Esta consiste em alterações na plasticidade sináptica cuja consequência é a 

intensificação dos processos pelos quais estímulos anteriormente neutros adquirem saliência 

de incentivo e levam a uma busca mais intensa pela droga, que pode se tornar compulsiva 

(BERRIDGE & ROBINSON, 1998; WOLF, 2002).  

A plasticidade resultante de sensibilização comportamental consiste em dois 

componentes, denominados iniciação e expressão. A iniciação refere-se ao desenvolvimento 

da sensibilização, no qual há alterações em nível celular e molecular em neurônios de 

diferentes regiões cerebrais associadas ao sistema límbico, sobretudo CPF medial, VTA e 

região de shell do Nac (KALIVAS & DUFFY, 1991; STEKETEE & KALIVAS, 2011). Essas 

alterações estão relacionadas à ocorrência de potenciação de longa duração (LTP) associada 

ao aumento da liberação de glutamato e de dopamina (KALIVAS & DUFFY, 1991; 

UNGLESS et al, 2001). A expressão, por sua vez, ocorre em regiões como o core do NAc e 

em porções dorsais do estriado. Ocorrem mudanças na função neuronal responsável pelas 

respostas comportamentais sensibilizadas, ou seja, pela manifestação da sensibilização 

(STEKETEE & KALIVAS, 2011). As alterações ocorridas na expressão são duradouras e 

geram uma resposta exacerbada às drogas de abuso, uma vez que envolvem fatores de 
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transcrição e expressão gênica, principalmente em circuitos glutamatérgicos e dopaminérgicos 

presentes no sistema límbico (JUNG et al, 2013). 

 

2.2.3. Dopamina e os circuitos dopaminérgicos 

 

As drogas de abuso possuem diferentes alvos no SNC, já que são diferentes moléculas. 

Entretanto, por meio destes distintos alvos, todas elas convergem para algumas ações comuns 

que influenciam o desenvolvimento da farmacodependência. O principal substrato 

neurobiológico da dependência e o fator responsável pelo início e manutenção da 

autoadministração de drogas e do reforço positivo é a ativação do sistema mesolímbico 

dopaminérgico (Figura 7), causando aumento da liberação de dopamina no núcleo accumbens 

(NAc) (VOLKOW et al, 2002; DOBI et al, 2010). É este sistema o responsável pela 

atribuição de saliência do incentivo e o qual se torna sensibilizado pela droga a os estímulos 

associados a ela (ROBINSON & BERRIDGE, 1993) 

 

 

Figura 7: Projeções dopaminérgicas. Observam-se as projeções da área ventral do tegmento mesencefálico ao 

núcleo accumbens (via mesolímbia); da área ventral do tegmento mesencefálico ao córtex pré-frontal (via 

mesocortical); e da substância negra ao estriado (via nigroestriatal). (Adaptado de Hyman et al., 2006).  

 

O sistema mesolímbico dopaminérgico compreende corpos celulares de neurônios 

dopaminérgicos localizados na VTA que se projetam para o NAc. As células dopaminérgicas 

da VTA são moduladas por impulsos excitatórios glutamatérgicos do CPF ventromedial e 

colinérgicos dos núcleos pedunculopontinos (DOBI et al, 2010). Essa conexão mesolímbica é 

necessária durante as fases iniciais de consumo da droga. Além deste sistema, contudo, há 
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outros dois principais núcleos dopaminérgicos: nigroestriatal e mesocortical. O primeiro 

compreende corpos celulares dopaminérgicos localizados na substância negra pars compacta 

(SNc) que se projetam para o estriado dorsal e para a região core do NAc (WISE, 2009). Já o 

segundo, os corpos celulares dopaminérgicos da VTA se projetam para o CPF (WISE, 2009). 

Ambos são relevantes ao processo de dependência, principalmente quando o uso da droga 

torna-se compulsivo (PORRINO et al, 2004; BELIN & EVERITT, 2008). 

A dopamina atua na regulação da atividade locomotora, nos processos de cognição e 

nos sistemas de motivação e recompensa (BANNON, 2005). No entanto, em concentrações 

elevadas, participa de processos neurodegenerativos, possivelmente a partir da formação de 

espécies reativas de oxigênio geradas em seu processo de metabolização (CHIUEH et al, 

1993). Na dependência, acredita-se que este neurotransmissor participe de mecanismos 

agudos de recompensa, associados ao prazer em consumir a droga, e de mecanismos de 

condicionamento, os quais induzem a motivação para o dependente buscar a droga, além de 

falhas no controle inibitório (MISSALE et al, 1998). Os processos de biossíntese, 

armazenamento, transmissão e degradação da dopamina estão apresentados na Figura 8. 

 



31 
 

 

 

Figura 8: Biossíntese, armazenamento, transmissão e metabolização da dopamina. A síntese ocorre a partir da 

conversão da tirosina a L-dopa pela enzima tirosina hidroxilase, utilizando a 6-tetrahidrobiopterina como cofator. 

A L-dopa é convertida à dopamina pela enzima descarboxilase de aminoácido aromático (AADC: aromatic 

amino acid decarboxylase). A dopamina é armazenada em vesículas pelo transportador vesicular de monoaminas 

(VMAT2: vesicular monoamine transporter 2) até ser liberada na fenda sináptica após estímulo neuronal. A 

dopamina se liga a seus receptores na membrana pós-sináptica e o remanescente é inativado por oxidação pela 

enzima monoamina oxidase (MAO) localizada na mitocôndria ou por oxidação pela catecol-O-metiltanferase 

(COMT). (Adaptado de: Elsworth & Roth, 1997 e Standaert & Joshua, 2012). 

 

 

Conforme a frequência de disparo dos neurônios dopaminérgicos, diferentes fatores 

associados à farmacodependência são modulados. Os disparos celulares fásicos influenciam 

os efeitos recompensadores e condicionantes das drogas, enquanto os disparos tônicos 

associam-se às alterações na função executiva (GRACE, 2000; WANAT et al, 2009). 

Acredita-se que o aumento exacerbado nas concentrações de dopamina induzido pelas drogas 

mimetiza o que ocorre nos disparos fásicos (aumentos rápidos e intensos) de dopamina, o que, 

no cérebro, corresponde à convergência de informações acerca de recompensa e saliência 
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(SCHULTZ, 2010). A liberação fásica de dopamina nas regiões de core e shell do Nac está 

associada com o comportamento de busca pela cocaína (OWESSON-WHITE, 2009). 

Há 5 subtipos de receptores dopaminérgicos identificados, todos acoplados à proteína 

G e agrupados em duas classes: receptores subtipo D1 (D1 e D5), associados à proteína Gs, 

estimulatória, que ativa a adenilciclase; ou subtipo D2 (D2, D3 e D4) com proteína Gi, 

inibitória, que inibe a adenilciclase e ativa canais de potássio (KEBABIAN et al, 1972; 

SIBLEY et al, 1993; MISSALE et al, 1998). Também pode haver interação com outras vias 

de sinalização, como ativação da fosfolipase C (PLC) e mobilização do cálcio intracelular 

pelo subtipo D1 (UNDIE et al., 1994) e aumento da condutância de potássio e redução de 

cálcio pelo subtipo D2 (MISSALE et al., 1998).  

Cada subgrupo de receptores apresenta diferente afinidade pela dopamina, o que se 

relaciona à conformação dos mesmos (BUCHTA & RIEGEL, 2015). Nos estados de alta 

afinidade, a dopamina consegue se ligar aos receptores mesmo em baixas concentrações. 

Contudo, quando os receptores se encontram no estado de baixa afinidade, a ligação é feita 

apenas em altas concentrações (SPUHLER & HAURI, 2013). 

 

2.2.4. Alterações na circuitaria cerebral 

  

No processo de dependência, outros circuitos neuronais, além dos dopaminérgicos, são 

comprometidos. Estudos de neuroimagem mostram que são afetados os circuitos relacionados 

ao condicionamento/formação de hábitos; recompensa/saliência; motivação; função 

executiva; regulação do humor; e interocepção (VOLKOW et al, 2010).  Outros 

neurotransmissores e neuropeptídeos estão envolvidos nos processos de recompensa 

induzidos pelas drogas e, portanto, também sofrem neuroplasticidade em função do uso 

repetido das mesmas (VOLKOW et al, 2010; MAMELI & LUSCHER, 2011). É possível que 

as alterações dopaminérgicos presentes na dependência sejam um mecanismo compensatório 

de déficits em outros neurotransmissores com os quais ela interage, principalmente o 

glutamato (VOLKOW et al, 2010; KALIVAS et al, 2009). A figura abaixo (Figura 9) mostra 

os circuitos alterados e as consequências desse processo. 
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Figura 9: Modelo propondo uma rede de circuitos importantes para a dependência: recompensa (NAc, VTA e 

pallidum ventral), condicionamento/memória (amígdala, medial OFC, hipocampo e estriado dorsal), controle 

executivo (DLPFC, ACC, inferior PFC e OFC lateral). As cores verde e roxo indicam fatores que favorecem o 

uso da droga, enquanto a cor vermelha associa-se aos que regulam esse comportamento. Quando há um balanço 

entre os circuitos cerebrrais, os processos de controle inibitório e tomada de decisões ocorrem corretamente, 

controlando o comportamento (A). Durante a dependência (B), este circuito de controle é sobreposto pelos 

demais, cuja droga torna salientes. Além disso, há participação dos circuitos envolvidos com a regulação do 

humor, como os de reatividade ao estresse (amígdala e hipotálamo) e interocepção (ínsula e ACC). Além disso, 

vários neurotransmissores estão envolvidos, glutamato, GABA, noradrenalina, além dos sistemas de estresse 

cerebral. (Adaptado de VOLKOW et al, 2010). DLPFC: córtex pré-frontal dorsolateral; inferior PFC: córtex pré-

frontal inferior; ACC: córtex cingulado anterior; OFC: córtex orbitofrontal 
  
 

A hipofunção das regiões lateral, inferior e cinculado anterior do CPF é uma das 

marcas da dependência, uma vez que gera falhas nos mecanismos de autocontrole e déficits 

no processamento de informações, atenção, planejamento e raciocínio (EVERITT et al, 1999; 

LUBMAN et al, 2004; SHAHAM & SCHOENBAUM, 2008). Logo, o controle inibitório é 

reduzido e comportamentos conduzidos por estímulos que normalmente seriam monitorados 

são acentuados, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de doenças 

psiquiátricas (GOLDSTEIN & VOLKOW, 2002). Essa falha no controle por parte do CPF 

está associada, dentro outros mecanismos, a alterações plásticas na homeostase do glutamato 

e da dopamina, as quais prejudicam a comunicação do CPF com circuitos cognitivos 

subcorticais (BECHARA, 2005; KALIVAS, 2009; KOOB & GEORGE, 2010).  

Já está bem estabelecido que a transição do uso casual de drogas para a dependência 

envolve uma transição do controle comportamental do estriado ventral para o dorsal, gerando 

hábitos de busca pela droga e compulsão (EVERITT, 2014). Em ratos e primatas, há 

conectividades dopaminérgicas mesencefálicas seriais em cascata, denominadas 
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“espiraladas”, que conectam o estriado ventral às regiões mais dorsais (BELIN; EVERITT, 

2008). Essas conexões envolvem impulsos dos sistemas dopaminérgicos mesolímbico e 

nigroestriatal parcialmente sobrepostos e organizados no sentido ventral-dorsal (BELIN; 

EVERITT, 2008).  

A porção ventral é essencial para a aquisição de resposta instrumental, como a 

autoadministração de drogas, e para as funções motivacionais (BELIN et al, 2008; WISE, 

1998), enquanto a dorsomedial associa-se aos hábitos. Assim, a integridade do estriado 

ventral e da inervação dopaminérgica do NAc são necessárias para o início da 

autoadministração de cocaína (WISE, 1998), a qual consiste em um comportamento 

direcionado motivado pelas propriedades reforçadoras positivas da droga (DI CIANO & 

EVERITT, 2004; ) e dependente de circuitos córtico-estriatais e da amígdala basolateral 

(BLA) (ZAPATA et al, 2010). A região dorsal do estriado, por sua vez, torna-se 

progressivamente envolvida conforme a administração se prolonga (PORRINO et al, 2004), 

convertendo o comportamento inicialmente direcionado e voluntário em um hábito 

compulsivo controlado pelos fatores ambientais associados à droga (HABER et al, 2000; 

HABER & RAUCH, 2010; EVERITT et al, 2001; VANDERSCHUREN & EVERITT, 2004; 

EVERITT & VANDERSCHUREN, 2005; BELIN et al, 2013; VOLKOW et al, 2013; WISE 

& KOOB, 2014; EVERITT, 2014). O estriado dorsal é ativado, por exemplo, durante a fissura 

desencadeada por fatores associados ao consumo de cocaína (GARAVAN et al, 2000). Neste 

momento, o aumento de dopamina no estriado não é mais induzido apenas pela droga, mas 

sim pelos estímulos condicionados a ela (VOLKOW et al, 2006; WONG et al, 2006). 

A plasticidade induzida pelas drogas nessa região favorece a inflexibilidade dos 

hábitos, cuja formação e aprendizado de ações motoras direcionadas à recompensa ocorrem 

mais rapidamente e são mais difíceis de serem eliminados do que os induzidos pelas 

recompensas naturais (DICKINSON et al, 2002; MILES et al, 2003; NORDQUIST et al, 

2007; TORREGROSSA et al, 2011). Acredita-se que a transição estriado ventral-dorsal é 

regulada pela amígdala, por meio de uma transição funcional nela própria, da BLA para o 

núcleo central da amígdala (CeN), sendo que a BLA impulsiona o recrutamento do estriado 

dorsolateral enquanto o CeN mantém o controle do mesmo por tempo prolongado (MURRAY 

et al, 2015). Ademais, estudos pré-clínicos demonstraram que a formação das respostas 

condicionadas deve-se à influência glutamatérgica de neurônios do CPF que inervam NAc, 

SN e VTA (KALIVAS, 2009). 

Estudos pré-clínicos indicam que alterações neuroadaptativas nas conexões 

frontoestriatais estão associadas à dependência de cocaína e à compulsão (EVERITT; 
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ROBBINS, 2005; KOOB; LeMOAL, 2005;). Estudos de neuroimagem, por sua vez, mostram 

perda de volume nas regiões cerebrais frontais e parietais (ERSHE et al, 2011); alterações 

morfológicas (FRANKLIN et al, 2002); e redução de atividade cortical durante a abstinência 

à cocaína e elevação em períodos de intoxicação e compulsão (VOLKOW et al, 1993; 

GOLDSTEIN & VOLKOW, 2002; 2011). Além disso, redução do controle frontal e 

envolvimento progressivamente maior do estriado dorsal no uso prolongado de cocaína 

resultam na transição da impulsividade à compulsão (VOLKOW et al, 1993; KOOB & LE 

MOAL, 2001). Em ratos, a perda de controle na quantidade de droga administrada é 

progressivamente estabelecida após protocolos com acesso prolongado à droga (DEROCHE-

GAMONET et al, 2004) e pode ser prevista por impulsividade (DALLEY et al, 2007a). 

Os centros de memória localizados no sistema límbico contribuem para que as 

experiências prazerosas sejam conectadas às memórias. Após o consumo de drogas, essas 

regiões codificam memórias do prazer intenso e também do contexto presente nesse 

momento. A utilização da droga persiste por meio de um mecanismo hipocampal de 

aprendizado associado ao contexto, inicialmente conduzido pelo reforço positivo (ZHAI et al, 

2007). Gradualmente, os mecanismos de aprendizado e memória são sequestrados pelas 

drogas, criando substratos com magnitude e duração muito superiores ao observado para as 

recompensas naturais, cujo impacto no organismo torna-se cada vez menor 

(TORREGROSSA & KALIVAS, 2008; SCHULTZ, 2011). A significância da droga, por 

outro lado, aumenta, de forma que apenas o contexto associado à exposição torna-se indutor 

de fissura, busca pela droga e recaídas (GIPSON et al, 2013). Esse mecanismo envolve 

plasticidade neuronal em estruturas relacionadas ao aprendizado, respostas condicionadas e 

recompensa (NESTLER, 2001; LUSCHER & MALENKA, 2011) e influencia negativamente 

funções cognitivas controladas pelo CPF (KALIVAS, 2004; THOMAS et al, 2008). 

As interações entre o hipocampo e a VTA são importantes para as associações entre 

contexto e recompensa. Luo et al. (2011) mostraram que a conexão entre eles é o conduto de 

passagem da informação contextual para o sistema mesolímbico dopaminérgico, onde os 

comportamentos motivacionais são regulados. A região, hipocampal CA3 envia informações 

à VTA a respeito do contexto como um todo, gerando ativação das vias dopaminérgicas que 

promoverão saliência de incentivo. 
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2.3. Anatomia, fisiologia e farmacologia do sistema colinérgico 

 

O sistema colinérgico é constituído pelo mediador químico acetilcolina (ACh), pelas 

enzimas associadas à sua síntese, armazenamento e metabolismo, e pelos receptores 

colinérgicos. Enquanto no sistema nervoso periférico e na junção neuromuscular a ACh é o 

principal neurotransmissor envolvido, no SNC o papel exercido por ela é, sobretudo, 

modulatório, por meio de neurônios de transmissão e interneurônios (PICCIOTTO et al, 

2012). Devido ao elevado nível de complexidade deste sistema, ele está envolvido no controle 

de funções encefálicas elevadas, como sono, nocicepção, cognição, motivação e recompensa, 

atenção, resposta ao estresse, controle motor e processamento sensorial (SOFUOGLU & 

MOONEY, 2009). Além disso, a ACh contribui para a regulação de funções neuronais e 

gliais, como crescimento, diferenciação, sobrevivência e apoptose (MATERA & TATA, 

2014). 

No SNC os neurônios colinoceptivos estão presentes na totalidade do córtex frontal, 

do mesencéfalo e do tronco encefálico (DREVER et al, 2011). Há duas projeções colinérgicas 

principais, cujas eferências são longas e difusas (Figura 10). A primeira envolve projeções do 

núcleo basal do córtex cerebral, inervam hipocampo, amígdala, córtex e algumas regiões 

subcorticais. A segunda refere-se às projeções dos núcleos pedunculopontino tegmental e 

laterodorsal do tronco encefálico, que inervam o mesencéfalo (MESULAM, 2004; WOLF & 

BUTCHER, 2011). Além disso, a literatura destaca a presença de circuitos associados aos 

interneurônios colinérgicos estriatais, responsáveis pela modulação de terminações 

gabaérgicas e dopaminérgicas (HAGA, 2013). Estudos anatômicos recentes trazem indícios 

da presença destes grupos neuronais no córtex cerebral humano, porém não de primatas não 

humanos (VON ENGELHARDT et al, 2007). Logo, apesar da ACh ser produzida apenas por 

um pequeno número de células, seus efeitos são distribuídos por todo o encéfalo e seus 

receptores expressos por diferentes populações neuronais e células gliais (WOLF; 

BUTCHER, 2011; PICCIOTTO et al, 2012). 
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Figura 10: Projeções colinérgicas do núcleo basal do córtex cerebral e projeções do tronco encefálico. A primeira 

inclui os núcleos médio-septais (MS), algumas regiões da banda diagonal da Broca (DB) e o núcleo basal 

magnocelular (nBM), e projeta para o neocórtex, bulbo olfatório, amígdala basolateral, hipocampo e córtex 

entorrinal. A segunda, por sua vez, envolve os núcleos pedunculopontino tegmental (PPT) e pedunculopontino 

laterodorsal (LDT), os quais projetam para o tálamo e para o mesencéfalo basal.  (Adaptado de Newman et al., 

2012). 

 

A ACh é sintetizada a partir das moléculas de colina e acetil-CoA, provenientes do 

metabolismo de fosfolipídeos e oxidativo mitocondrial, respectivamente (Figura 11). 

Enquanto a acetil-CoA provém do próprio neurônio, a colina é transportada para seu interior e 

a reação de síntese é catalisada pela enzima colina-acetiltransferase (ChAT), a qual é 

considerada bioindicador específico do estado funcional de neurônios colinérgicos. Uma vez 

sintetizada, a ACh é armazenada em vesículas, por meio de seu transportador vesicular 

(VAChT). Quando liberada na fenda sináptica, a ACh se liga a duas classes distintas de 

receptores: colinérgicos nicotínicos e colinérgicos muscarínicos; e é metabolizada 

enzimaticamente pela acetilcolinesterase (AChE).  
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Figura 11: Síntese, armazenamento, transmissão e metabolismo da acetilcolina. A ACh é sintetizada a partir de 

uma molécula de colina e uma de acetil-CoA, sendo a reação catalisada pela colina-acetiltransferase (ChAT). 

Uma vez sintetizada a ACh é armazenada em vesículas com o auxílio de seu transportador vesicular (VAChT). 

Após sua liberação, a ACh liga-se a seus receptores: colinérgicos nicotínicos, de ação ionotrópica; e colinérgicos 

muscarínicos acoplados à proteína G, com ação metabotrópica (EGLEN, 2006). Na fenda sináptica, a ACh é 

metabolizada pela acetilcolinesterase (AChE). Fonte: CNSforum.com 

 

As duas diferentes classes de receptores colinérgicos apresentam estrutura e 

propriedades farmacológicas distintas, o que contribui para a complexidade deste sistema 

neurotransmissor. Os receptores nicotínios são canais iônicos pentaméricos formados pela 

combinação de subunidades homólogas e geneticamente distintas, caracterizadas como α (2 a 

10) e β (2 a 4) (YAKEL, 2013). Há canais heteroméricos, formados pela combinação destas 

duas subunidades, e canais homoméricos, constituídos de apenas um subtipo de α. Além de 

sua localização sináptica, os receptores nicotínicos podem ser encontrados ao longo dos 

axônios e no corpo celular (PICCIOTTO et al., 2012). 

Em relação aos receptores muscarínicos (mAChRs), há 5 subtipos distintos 

identificados geneticamente e classificados de M1 a M5, sendo cada um deles codificado por 

um gene diferente (Figura 12). Esses receptores são metabotrópicos associados à proteína G 

(SELBIE & HILL, 1998), contudo, as proteínas efetoras primárias, bem como as cascatas de 

segundos mensageiros ativadas são distintas (THIELE, 2013). Os receptores M1, M3 e M5 são 

pós-sinápticos acoplados à proteína Gq/11, cuja ativação está associada à transdução via 
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fosfolipase C (PLC) (SCARR et al, 2013). Esta é responsável pelo fechamento de canais de 

potássio e pela clivagem do fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) nos segundos mensageiros, 

inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG), responsáveis pela mobilização de cálcio 

intracelular e ativação de proteína quinase C (PKC), respectivamente. Os receptores M2 e M4, 

por outro lado, são acoplados à proteína Gi/o, associada à inibição da adenilciclase e 

consequente redução dos níveis de AMP cíclico (MATERA & TATA, 2014). A ativação 

destes receptores também modula os canais iônicos de cálcio e de potássio na membrana pós-

sináptica, por meio da ação do complexo βγ da proteína Gi/o (THIELE, 2013). Estes receptores 

inibitórios estão localizados tanto na célula pós-sináptica, quanto na pré-sináptica, na qual 

atuam como autorreceptores. 

 

Figura 12: Estrutura molecular dos receptores colinérgicos muscarínicos. Quando a ACh se liga ao receptor, o 

GDP é fosforilado à GTP e o complexo α/GTP se dissocia de β/γ, interagindo com as proteínas efetoras da 

cascata de sinalização. Já a porção β/γ permanece ancorada à membrana e possui atividade efetora em proteínas 

associadas à mesma para os receptores colinérgicos muscarínicos M2 e M4. Fonte: THIELE, 2013. 

 

Os efeitos finais da transmissão colinérgica dependerão do subtipo de receptor ativado 

em determinada população neuronal. Contudo, está bem estabelecido que a ACh potencializa 

comportamentos que são adaptativos aos estímulos ambientais e reduz a resposta a estímulos 

em andamento, porém não necessários em um momento específico (PICCIOTTO et al, 2012). 

Além disso, a habilidade colinérgica de coordenar as respostas das redes neuronais torna sua 

modulação essencial aos comportamentos complexos. 

Os receptores muscarínicos são altamente expressos em todo o SNC, sendo as maiores 

densidades observadas nas regiões límbicas e paralímbicas (GOLDSTEIN & VOLKOW, 

2002). No encéfalo, em geral, o subtipo mais prevalente é M1, enquanto M2 e M4 são 

moderadamente expressos e, por fim, M3 e M5 pouco expressos.  
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A Figura 13 ilustra a predominância dos subtipos de receptores colinérgicos em 

diferentes regiões encefálicas. M1 e M2 estão localizados no córtex, hipocampo, estriado e 

tálamo nos axônios pós-sinápticos; M3 encontra-se no córtex e hipocampo; e M5 se faz 

presente discretamente na substância negra (SN) e na VTA (LANGMEAD, et al., 2008). O 

subtipo M4 é encontrado em muitas regiões encefálicas, incluindo córtex e hipocampo, porém, 

em abundância no estriado, desempenhando papel importante no controle motor e no controle 

da liberação de dopamina (LANGMEAD, et al.,2008). 

 

 

Figura 13: Encéfalo de primata não humano demonstrando as regiões encefálicas onde estão as maiores 

densidades de receptores colinérgicos muscarínicos e a variação de predominância dos diferentes subtipos 

existentes. Fonte: THIELE (2013). 

 

Há evidências de modulação colinérgica nas principais vias neuronais estriatais, 

hipocampais e corticais, onde a ACh modula, respectivamente, comportamentos 

motivacionais e de recompensa; aprendizado e memória (HASSELMO, 1999; 2006); atenção 

e comportamentos direcionados (PICCIOTTO et al, 2012). No estriado, a presença de todos 

os subtipos de mAChRs sugere que há modulação dopaminérgica pelos interneurônios 

estriatais (SCARR et al, 2013). Essa evidência é fortalecida pelo fato de que a maioria dos 

neurônios do estriado e da SN que expressam D1R coexpressam M1 (BERNARD et al, 1992). 

A ação da ACh em M1 e M5 estimula a liberação de dopamina nas sinapses estriatais 

(ZHANG et al, 2002). No hipocampo, há inervação colinérgica principalmente em neurônios 

glutamatérgicos e interneurônios gabaérgicos (YAKEL, 2013), sendo que os receptores M2 e 



41 
 

 

M4 diminuem a liberação de glutamato e a reatividade do hipocampo, enquanto os pós-

sinápticos inibem a condutância de potássio, gerando efeito oposto (COLE & NICOLL, 1983; 

DREVER et al, 2011). No córtex cerebral os receptores M2 e M4 inibem a liberação de 

GABA nas sinapses corticocorticais e corticoestriatais, enquanto a ativação de M1 aumenta a 

excitabilidade dos neurônios piramidais (DOUGLAS et al, 2002).   

 

2.4. Envolvimento do sistema colinérgico na farmacodependência 

 

O envolvimento dos receptores muscarínicos em diferentes doenças do SNC é uma 

área de estudo recente e em expansão. Em função dos efeitos colinérgicos no sistema de 

recompensa e na autoadministração de drogas, da prevalência de ACh nas regiões límbicas e 

paralímbicas, onde interage mutuamente com a dopamina, e no seu envolvimento em 

processos cognitivos complexos, acredita-se que este neurotransmissor pode estar envolvido 

nos transtornos de uso de drogas (MESULAM, 1996; WILLIANS & ADINOFF, 2008). Sabe-

se também que o uso prolongado da cocaína induz alterações neuronais que afetam o sistema 

colinérgico, contribuindo para o início da compulsão e de recaídas (WILLIAMS & 

ADINOFF, 2008). Além disso, a cocaína induz liberação de ACh em diferentes regiões 

encefálicas, incluindo estriado e tálamo, via ativação dopaminérgica (WILLIAMS & 

ADINOFF, 2008) e apresenta afinidade (Ki) micromolecular pelos receptores colinérgicos 

muscarínicos (mAChRs): 40 µM para M1 e de 24 µM para M2 (SHARKEY et al, 1988).  

 Diferentes paradigmas já foram utilizados para investigar o papel da ACh na 

dependência de cocaína, tais quais autoadministração da droga, eletroestimulação, recaídas e 

preferência condicionada por lugar (CPP) (HOMBERG et al, 2003; SMITH et al, 2004b; 

SANCHIS-SEGURA & SPANAGEL, 2006; YOU et al, 2008). Além disso, há estudos 

utilizando animais transgênicos (HIKIDA et al, 2001; GERBER et al, 2001; FINK-JENSEN 

et al, 2003; THOMSEN et al, 2005; CARRIGAN & DYKSTRA, 2007; YEE et al, 2011) e 

agonistas/antagonistas colinérgicos (RASMUSSEN et al, 2000). Esses trabalhos focam 

apenas em um subtipo de receptor, principalmente M1 e M5, ou então os avaliam de maneira 

agrupada (M1 e M2-like). 

Imperato et al (1993) observaram que uma dose única de cocaína (10 ou 20 mg/kg, 

i.p.) gerou aumento de 130 e 190% na ACh no hipocampo, sugerindo que a dopamina pode 

facilitar a liberação de ACh nessa região, participando da regulação dos processos cognitivos 

hipocampais. No caudado-putâmen, por sua vez, houve aumento de mais de 50% na ACh 

(IMPERATO et al, 1993), o que também foi observado por Zocchi & Pert (1993), nas doses 
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de 20 ou 40 mg/kg (i.p.). Há, ainda, estudos sugerindo que a administração sistêmica de 

colinomiméticos ou inibidores da AChE induzem comportamentos depressivos, os quais são 

revertidos por antagonistas muscarínicos, dando lugar à euforia (LUCKI, 1997; JANOWSKY 

& OVERSTREET, 2000).  

Em relação às alterações de receptores muscarínicos, após tratamento com cocaína, 

Sousa e colacoradores (1998) em ensaio subcrônico (7 dias; 5 e 10 mg/kg, i.p.) observou, por 

meio de ensaios de binding em fêmeas Wistar que, 24h após a última aplicação da droga, 

houve aumento da expressão dos receptores muscarínicos M1-like e M2-like no estriado de 

maneira dose-dependente. Posteriormente, o mesmo grupo de pesquisa observou, também por 

meio de ensaios de binding, que o mesmo tratamento em ratos Wistar, porém com doses 

maiores (20 e 30mg/kg, i.p.) gerou alterações duradouras tanto em receptores muscarínicos 

(M1 e M2-like) quanto dopaminérgicos, as quais perduraram por mais de 30 dias após a última 

aplicação da droga (MACEDO et al, 2004). Houve diminuição da expressão dos mAChRs 

após todos os intervalos de tempo testados para ambas doses (MACEDO et al, 2004).   

Além disso, a metilecgonidina (AEME), produto de pirólise da cocaína formada 

durante o aquecimento das pedras de crack, demonstrou atividade colinérgica em ensaios de 

ligação aos mAChRs e mobilização intracelular de cálcio, as quais foram realizados por nosso 

grupo de pesquisa em colaboração com a Universidade Vanderbilt nos Estados Unidos. A 

AEME ligou-se a todos os subtipos de receptores colinérgicos, com pequena preferência por 

M2, e apresentou atividade agonista parcial para M1 e M3 e atividade antagonista para M2, M4 

e M5 (GARCIA et al, 2015). A AEME também potencializou a sensibilização 

comportamental induzida pela cocaína e, quando foram coadministradas, houve efeito 

sinérgico em relação ao aumento da concentração de dopamina no caudado-putamen 

(GARCIA et al, 2016). 

Apesar do aumento na quantidade de estudos associando o sistema colinérgico 

muscarínico e a dependência à cocaína, esses estudos focam apenas em como ele está 

envolvido na autoadministração da droga ou como ocorre a interação entre acetilcolina e 

dopamina. Assim, não consta na literatura se ocorrem alterações plásticas na 

neurotransmissão colinérgica consequentes ao consumo compulsivo da cocaína. Logo, este 

estudo é o primeiro a avaliar se tratamentos em padrão binge, agudo e crônico com doses 

escalonadas, afetam os diferentes subtipos de mAChRs e moléculas associadas à 

neurotransmissão colilnérgica, em regiões encefálicas importantes envolvidas no 

comportamento compulsivo.   
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3. Objetivo 

 

3.1. Geral 

 

O objetivo do presente estudo é estabelecer se o sistema colinérgico muscarínico sofre 

alterações plásticas decorrentes de tratamentos agudo e crônico escalonado com cocaína, nas 

regiões cerebrais de estriado, hipocampo e CPF.  

 

3.2. Estratégias experimentais 

 

- Utilizar um paradigma comportamental que mimetiza o consumo compulsivo humano de 

cocaína, em camundongos Swiss adultos, por meio de tratamentos agudo e crônico com 

cocaína; 

 

- Analisar, em campo aberto, a atividade locomotora dos animais tratados com cocaína; 

 

- Determinar a concentração plasmática de cocaína e benzoilecgonina por UPLC-MS/MS 

 

- Quantificar por Immunoblotting os receptores dopaminérgicos (D1-like e D2-like) e 

colinérgicos muscarínicos (M1, M2, M3, M4 e M5) e as moléculas envolvidas na síntese, 

armazenamento e metabolismo da acetilcolina, respectivamente, ChAT, VAChT e AChE, nas 

regiões encefálicas de estriado, hipocampo e CPF. 
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4. Materiais e Métodos 

 

4.1. Animais 

 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para o uso de animais da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas, protocolo 502 (Anexo A). 

Foram utilizados um total de 50 camundongos machos adultos (6 a 8 semanas) da 

linhagem Swiss-Webster provenientes do Biotério de Criação da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos em caixas de 

polietileno (13 cm de altura, 20 cm de largura e 30 cm de comprimento) em ambiente com 

temperatura e umidade controladas, sob ciclo claro/escuro de 12 horas (luzes ligadas às 7h) e 

livre acesso à água e alimentos (ração para roedores Nuvilab CR1
®)

. Diariamente os animais 

eram pesados, imediatamente antes e depois do início dos experimentos, os quais foram 

realizados somente no período claro do ciclo, das 7h às 12h. 

 

4.2. Droga 

 

 Neste projeto utilizou-se cocaína cedida pelo Núcleo de Exames de Entorpecentes do 

Instituto de Criminalística de São Paulo, para fins de pesquisa do Laboratório de Análises 

Toxicológicas do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da USP. O teor de cocaína (95%) foi determinado por meio de 

técnicas cromatográficas (HPLC-DAD e GC-NPD), conforme descrito por Yonamine e Silva 

(2002). 

 

4.3. Delineamento experimental 

 

Para este estudo foram avaliados 50 camundongos, divididos em 4 grupos. O 

tratamento foi realizado com aplicações intraperitoneais (i.p.) de 100 µL de cocaína nas doses 

de 15, 20, 25 e 30 mg/kg para os grupos teste ou 100 µL salina (cloreto de sódio 0,9%) para 

os grupos controles, conforme demonstrado pela Tabela 1. 
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Tabela 1: Representação dos grupos experimentais e dos tratamentos utilizados. 

Grupo 

experimental 

Número de 

animais (n) 
Tratamento 

Duração do 

tratamento 
Doses aplicadas 

Cocaína 

escalonamento 

de dose 

14 Cocaína 14 dias 

3x 15 mg/kg (dias 1-4) 

3x 20 mg/kg (dias 5-8) 

3x 25 mg/kg (dias 9-12) 

3x 30 mg/kg (dias 13-14) 

Controle 

crônico  
12 Salina 0,9% 14 dias 3x 100 µL 

Cocaína 

aguda 
12 Cocaína 1 dia 3x 30 mg/kg 

Controle 

agudo 
12 Salina 0,9% 1 dia 3x 100 µL 

 

4.4. Testes comportamentais 

 

O campo aberto foi utilizado neste estudo para avaliar a atividade locomotora dos 

animais após a administração intraperitoneal de cocaína. O campo aberto utilizado consistiu 

em uma arena circular (40 cm de diâmetro e 50 cm de altura) de material acrílico azul escuro. 

É importante ressaltar que o comportamento foi avaliado na fase de claro do ciclo 

claro/escuro (7h às 12h) em função do padrão de uso humano da cocaína, o qual se relaciona à 

utilização de múltiplas doses no início da noite, período compatível às manhãs na 

cronobiologia de roedores. A atividade locomotora dos animais foi filmada (câmera Intelbras 

HDC-VI), na ausência do experimentador, com utilização do módulo multi HD Intelbras. 

 

4.4.1. Teste “acute binge” 

 

O objetivo do teste acute binge é observar alterações comportamentais e moleculares 

que o tratamento agudo, em padrão binge, com cocaína acarreta nos sistemas colinérgico 

muscarínico e dopaminérgico. Para tanto, os animais (n=12) foram tratados com 3 doses de 

cocaína ou salina, em intervalos de uma hora, em apenas um dia.  

Para as análises, após 60 minutos de habituação ao aparato de campo aberto, na 

ausência de quaisquer substâncias, os animais receberam 3 injeções (100 µL, via i.p.) de 

salina (cloreto de sódio 0,9%) ou cocaína (30 mg/kg), com intervalo de 60 minutos entre cada 

administração (Tabela 1). Após cada administração, os animais foram colocados no campo 

aberto, onde a atividade locomotora era avaliada durante 60 minutos. Na Figura 14 pode-se 

observar o delineamento experimental. 
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Uma hora após a última injeção, ou seja, imediatamente após a retirada dos animais do 

campo aberto, foi realizada eutanásia por decapitação, além da coleta do sangue periférico. 

 

 

Figura 14: Delineamento experimental do ensaio acute binge. Os animais do grupo experimental (n = 12) foram 

tratados com 3 injeções de cocaína (30 mg/kg, 100 µL, i.p.) em um único dia, com 1 hora de diferença entre elas 

e, imediatamente após cada uma, eram avaliados em campo aberto quanto à atividade locomotora total. O grupo 

controle (n = 12) foi tratado com salina (100 µL, i.p.), seguindo o mesmo protocolo. Imediatamente após o 

término da última hora no aparato os animais foram eutanasiados por decapitação, a fim de remover as estruturas 

cerebrais de interesse e coletar o sangue periférico.  

 

4.4.2. Paradigma do escalonamento de dose 

 

O tratamento crônico foi realizado por meio do paradigma do escalonamento de dose, 

um modelo que mimetiza o padrão comum de autoadministração compulsiva de cocaína em 

humanos (TSUKADA et al, 1996; BAYLEI et al, 2008; ZHANG et al, 2013). Utilizou-se 26 

animais, 14 destinados ao grupo experimental e 12 ao grupo controle. Os animais receberam 3 

injeções diárias (100 µL, via i.p.) de salina ou cocaína, com intervalo de 60 minutos entre as 

administrações. As doses de cocaína foram escalonadas: 3×15 mg/kg/dia nos dias 1-4; 3×20 

mg/kg/dia nos dias 5-8; 3×25 mg/kg/dia nos dias 9-12; e 3×30 mg/kg/dia nos dias 13 e 14, 

perfazendo um total de 14 dias (BAILEY  et  al,  2007;  2008;  FRAGOU  et  al,  2013; 

ZHANG et al, 2013) (Figura 15). A primeira injeção foi administrada 60 minutos após o 

início da fase claro do ciclo (BAILEY et al, 2008). Após cada injeção, os animais eram 

colocados no campo aberto, onde permaneceram por 60 minutos em análise da atividade 

locomotora. É importante ressaltar que diariamente, antes do início dos tratamentos, os 

animais foram habituados por uma hora nas arenas, na ausência de quaisquer substâncias. 

Uma hora após a última injeção dos testes os animais foram eutanasiados por decapitação ou 

perfusão transcardíaca para remoção do encéfalo e coleta de sangue, respectivamente. 
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Figura15: Delineamento experimental do paradigma do escalonamento de dose. Os animais do grupo 

experimental (n = 14) foram tratados com cocaína diariamente durante um período de 14 dias com doses 

escalonadas, a fim de mimetizar o consumo compulsivo de um usuário humano; o grupo controle (n = 12) foi 

tratado com salina. O tratamento consistiu em 3 administrações de cocaína ou salina por dia, em intervalos de 60 

minutos, sendo que após cada aplicação os animais foram avaliados quanto à atividade locomotora em campo 

aberto durante 60 minutos. Além disso, diariamente, uma hora antes do início das injeções, os animais eram 

habituados por 60 minutos. No décimo quarto dia do teste, imediatamente após a última performance em campo 

aberto, houve a eutanásia dos animais por decapitação, a fim de remover as estruturas cerebrais de interesse e 

coletar o sangue periférico.  

 

4.6. Determinação de cocaína e benzoilecgonina em plasma por UPLC-ESI-MS/MS 

 

4.6.1. Coleta das amostras 

 

As amostras de sangue foram coletadas após a eutanásia dos animais em microtubos 

contendo heparina (1UI/mL). O sangue foi centrifugado a 10.000 rpm durante 5 minutos e o 

plasma coletado em microtubos contendo fluoreto de sódio 2%. Os plasmas foram congelados 

a -80ºC e armazenados até o dia das análises. 

 

4.6.2. Preparo das amostras 

 

Em microtubos de 1,5 mL foram adicionados 100 μL de plasma, aos quais foram 

adicionados 20 μL de padrão interno (pool de cocaína D3 e benzoilecgonina D3 (Ceriliant, 

100 μg/mL a 500 ng/mL) e 880 μL de Acetonitrila/Metanol (80:20). Essa mistura foi 

centrifugada a 9.000g, durante 6 minutos e 150 μL do sobrenadante coletados. Destes, 

alíquotas de 3 μL foram injetadas no cromatógrafo.  
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Foi preparada uma curva de calibração com 4 pontos, em triplicata, a saber: 25, 50, 

100 e 500 ng/mL. Para o preparo desta curva foi utilizado um pool de padrões de cocaína e 

benzoilecgonina (Ceriliant, 100 μg/mL). Os padrões foram secos em fluxo de nitrogênio, para 

que apenas a massa dos mesmos permanecesse, sem a interferência do volume. Foi realizada 

ressuspensão com 400 μL de plasma branco para cada ponto, e 100 μL foram transferidos a 

cada uma das três replicatas. Por fim, procedeu-se da mesma forma que para as amostras, 

conforme descrito anteriormente. 

 

4.7.3. Condições cromatográficas 

 

Foi utilizado um sistema de UPLC série Acquity (Waters, EUA) equipado com uma 

bomba quaternária, um forno para coluna e um injetor automático, controlados por um 

módulo de comunicação e pelo software MassLynx V4.1. O sistema é integrado a um 

espectrômetro de massas triplo quadrupolo modelo Quattro Premier XE (Micromass, Reino 

Unido). As análises foram realizadas em modo positivo (ESI+, [M+H]
+
) utilizando os 

seguintes parâmetros de fonte: desolvation gas, 1100 L/h; cone gas, 100 L/h; desolvation 

temp, 350 ºC; source temp, 120 ºC; capillary 3 KV. A eluição cromatográfica foi realizada em 

uma coluna Acquicty UPLC BEH C18 2.1 x 100 mm, 1.7 µm (Waters, EUA), eluída com um 

gradiente de tampão formiato de amônio 1mM em água (Solução A) e tampão formiato de 

amônio em acetonitrila e água (95:5, v/v; Solução B), ambas soluções suplementadas com 

0.1% de ácido fórmico, a um fluxo de 400 µL/min, 40 ºC  (0 - 3 min, 10 - 45% de B; 3 - 3,8 

min, 45 - 80% de B; 3,8 - 4 min, 80 - 10% de B; 4 - 7 min, 10% de B). O tempo total de 

corrida foi de 7 minutos e as fragmentações utilizadas no MRM são descritas na Tabela 3.  
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Tabela 2: Descrição do íon precursor (Q1; m/z), íon produto (Q3; m/z), energia no cone e 

energia de colisão (CE), utilizadas no método por UPLC-ESI-MS/MS. 

 

 

Composto 

 

Q1 

 

Q3 

 

Cone (V) 

 

CE (eV) 

 

Cocaína 
 

304.30 

 

181.81  

35 

 

20 

104.68 50 

 

81.79 50 

Cocaína-d3 307.12 

184.91 

35 

19 

104.76 35 

84.78 31 

Benzoilecgonina 290.16 

167.90 

30 

21 

104.78 31 

76.80 47 

Benzoilecgonina-d3 293.23 

170.64 

35 

19 

104.66 29 

85.06 31 

 

 

4.5. Immunoblotting 

 

 A técnica de Immunoblotting foi utilizada para a quantificação dos receptores 

colinérgicos muscarínicos (M1-M5 mAChR), receptores dopaminérgicos (D1 e D2R) e 

moléculas associadas à neurotransmissão colinérgica (ChAT, VAChT e AChE) nas regiões 

encefálicas de estriado, hipocampo e córtex pré-frontal.  

 

4.5.1. Coleta das amostras 

 

 Uma hora após a última aplicação de cocaína (dia 1 ou dia 14) os animais foram 

eutanasiados por decapitação e os encéfalos retirados e dissecados para remoção das 

estruturas de interesse. Esse processo ocorreu sobre gelo e, imediatamente à dissecação, cada 

estrutura foi armazenada e congelada com gelo seco. Posteriormente, todas as amostras foram 

armazenadas a -80ºC até o dia da utilização. 

 

4.5.2 Preparo de amostras 

 

 As amostras de tecido armazenadas foram homogeneizadas com tampão Tris-HCl 50 

mM pH 7,4  contendo  PMSF  1mM  e  coquetel  inibidor  de  protease 1:1000. Para todas as 
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estruturas foi utilizada a diluição 1:5 (g/mL). Em seguida, as estruturas foram sonicadas e, 

para ajuste da quantidade de proteína a ser aplicada, realizou-se a quantificação das proteínas 

totais pelo método de Bradford (1976) e posterior diluição dos homogenatos com os tempões 

Tris-HCl 50 mM pH 7,4 e Laemmli (0,0625M de Tris-HCl, pH 6,8 contendo 2% de SDS, 

10% de glicerol, 0,001% de azul de bromofenol e 5%  de  2-mercaptoetanol).  

   

4.5.3 Método de Immunoblotting 

  

Primeiramente, as amostras foram submetidas à eletroforese por SDS-PAGE, em gel 

de poliacrilamida 15%, onde as proteínas migraram durante 180 minutos, sob diferença de 

potencial elétrico de 90 V nos primeiros 10 minutos, e 100 V no restante do tempo. Após a 

separação eletroforética, as proteínas foram transferidas para uma membrana de PVDF 

(Millipore, 0,2 µm de diâmetro) sob amperagem constante de 0,4A durante 90 minutos. A 

transferência foi confirmada pela coloração das membranas com o corante vermelho de 

Ponceau e as membranas lavadas com água destilada. Prosseguiu-se então com a incubação 

das membranas com solução bloqueadora (leite desnatado Molico, Nestlé, 5% em tampão 

Tris-Salina com Tween 20 - TBST) por 90 minutos, a fim de saturar sítios de ligação 

inespecíficos. Após 6 ciclos de lavagem de 5 minutos com TBST, os antígenos presentes nas 

membranas foram submetidos à caracterização imunoenzimática. As membranas foram 

incubadas overnight a 4ºC com anticorpos primários específicos diluídos em TBST. A Tabela 

2 apresenta os dados dos anticorpos utilizados, bem como a quantidade de proteína aplicada 

no gel. 

 No dia seguinte, as membranas foram novamente lavadas 6 vezes por 5 minutos com 

TBST e incubadas por 2 horas, à temperatura ambiente e protegidas da luz, com anticorpo 

secundário marcado com peroxidase (anti-rabbit, 1:3000 – Santa Cruz Biotechnology). O 

excesso de conjugado foi removido com mais um ciclo de lavagens, analogamente ao do 

anticorpo primário, e os antígenos revelados com o kit de detecção quimoluminescente ECL 

Western Blotting detection reagents (GE HeathcareBio-Sciences AB,  Uppsala,  Suécia). As 

imagens foram detectadas (Amersham Imager 600, GE Healthcare) e digitalizadas 

(IQuantCapture 400, v.1.0.0, GE Healthcare). As intensidades das bandas imunorreativas 

foram comparadas pelo programa ImageQuant 400 (GE Healthcare) e expressas em unidades 

arbitrárias. A β-actina (controle interno; 1:10000) foi utilizada como fator normalizador.   
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Tabela 3: Proteínas e seus anticorpos específicos 

Proteína Anticorpo Fabricante 
Peso 

Molecular 
Diluição 

Quantidade de 

proteína aplicada 

D1 R rabbit 

polyclonal 
 

Abcam 49 kDa 1:500 30 µg 

D2 R rabbit 

polyclonal 
 

Santa Cruz 

Biotechnology 

~ 48 kDa 1:500 30 µg 

M1 

mAChR 

rabbit 

polyclonal 
 

Abcam 51 kDa 1:1500 15 µg 

M2 

mAChR 

rabbit 

monoclonal 
 

Abcam 52 kDa 1:5000 15 µg 

M3 

mAChR 

rabbit 

polyclonal 
 

Santa Cruz 

Biotechnology 

75 kDa 1:750 30 µg 

M4 

mAChR 

rabbit 

polyclonal 
 

Santa Cruz 

Biotechnology 

74 kDa 1:750 30 µg 

M5 

mAChR 

rabbit 

polyclonal 
 

Abcam 60 kDa 1:1500 30 µg 

ChAT rabbit 

polyclonal 

Abcam ~ 72 kDa 1:1000 15 µg 

VAChT rabbit 

polyclonal 
 

Abcam ~ 59 kDa 1:500 15 µg 

AChE rabbit 

polyclonal 

Santa Cruz 

Biotechnology 

~ 68 kDa 1:500           15 µg 

β-actina mouse 

monoclonal 
Sigma-Aldrich 42 kDa 1:1000 - 

 

4.7. Análise estatística 

 

 Para a análise dos resultados comportamentais foi realizada uma ANOVA de duas vias 

(tempo x tratamento) com medidas repetidas, seguida do post hoc de Bonferroni. Para as 

análises de Immunoblotting e Imunofluorescência foi realizado o teste “t” de Student. Todos 

os valores foram expressos como média ± erro padrão da média e as diferenças foram 

consideradas com nível de confiança de 95%.  
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5. Resultados 

 

5.1. Testes comportamentais 

 

Na avaliação acute binge, a atividade locomotora dos animais foi analisada durante 60 

minutos, em faixas de tempo de 5 minutos, após cada administração. A ANOVA de 2 vias 

mostrou efeito significante para tempo (F47, 1034 = 15,48; p<0,0001) e tratamento (F1, 22 = 

43,45; p<0,0001) e interação entre ambos (F47, 1034 = 15,28; p<0,0001), indicando que a 

atividade locomotora dos grupos controle e tratado variou entre si, em diferentes faixas de 

tempo analisadas. Os resultados obtidos podem ser visualizados na Figura 16. A atividade dos 

animais tratados foi mais intensa na primeira meia hora após cada aplicação, com atividade 

máxima nos primeiros 5 minutos. 
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Figura 16: Teste de campo aberto (CA) do ensaio acute binge em faixas de tempo de 5 minutos. Os primeiros 60 

minutos correspondem ao período de habituação. Os animais foram submetidos a 3 injeções (i.p.) de cocaína (30 

mg/kg) ou salina nos tempos 60, 120 e 180 minutos (setas). Imediatamente após cada injeção foram avaliados 

em campo aberto durante 60 minutos quanto à atividade locomotora total. Dados foram expressos como média ± 

EPM (n=12). ANOVA de duas vias com medidas repetidas, procedida pelo post-hoc de Bonferroni. 

****p<0,0001, ***p<0,001, p<0,01, *p<0,05 em relação ao controle. Para o tempo total (180 minutos), 

p<0,0001 em relação ao controle. 
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No ensaio crônico do paradigma do escalonamento de dose, 27 animais foram 

avaliados, 12 pertencentes ao grupo controle e 15 ao grupo tratado. Contudo, um animal deste 

grupo faleceu em virtude de uma convulsão, restando apenas 14.  

Os resultados podem ser observados na Figura 17. A duração diária total do 

experimento foi de 240 minutos, sendo os 60 primeiros minutos referentes ao período de 

habituação. Neste momento, não foram observadas diferenças significativas entre as 

atividades basais dos animais, em nenhum dos 14 dias, sugerindo que o aumento da atividade 

locomotora dos animais tratados está associada aos efeitos da cocaína. 

No dia 1, a ANOVA de 2 vias mostrou efeito significativo para tempo (F47, 1128 = 

8,687; p<0,0001), tratamento (F1, 24 = 12,58; p<0,01) e interação entre tempo e tratamento 

(F47, 1128 = 5,308; p<0,0001).  Já no dia 5, houve efeito significativo para tempo (F47, 1128 = 

12,40; p<0,0001), tratamento (F1, 24 = 35,71; p<0,0001) e interação (F47, 1128 = 16,09; 

p<0,0001). Em relação ao dia 9, a ANOVA mostrou significância para tempo (F47, 1128 = 

10,57; p<0,0001), tratamento (F1, 24 = 15,36; p<0,001) e para a interação (F47, 1128 = 10,57; 

p<0,0001). Por fim, no dia 13 a ANOVA mostrou significância para tempo (F47, 1128 = 5,354; 

p<0,0001), tratamento (F1, 24 = 15,05; p<0,001) e para a interação (F47, 1034 = 8,4; p<0,0001).  

Logo, em todos os dias, os animais tratados desenvolveram atividade superior ao 

controle, e esta diferença pôde ser observada em diferentes faixas de tempo. Além disso, 

observa-se que houve manutenção da magnitude da atividade locomotora conforme a dose foi 

aumentada e, ao final da última aplicação, os animais permaneciam com a atividade 

locomotora superior ao nível basal. 

 



57 
 

 

 

Figura 17: Representação dos dias 1, 5, 9 e 13 do teste de campo aberto (CA) do paradigma do escalonamento de 

dose, em faixas de tempo de 5 minutos. Os primeiros 60 minutos representam o período de habituação. Os 

animais foram submetidos a 3 injeções (i.p.) de cocaína (15 a 30 mg/kg) ou salina e, imediatamente após cada 

injeção, foram avaliados em campo aberto durante 60 minutos quanto à atividade locomotora total. Os tempos 

60, 120 e 180 minutos correspondem ao momento das administrações (setas). Dados expressos como média ± 

EPM (grupo controle n=12; grupo tratado n = 14). ANOVA de duas vias (tempo e tratamento) com medidas 

repetidas e post-hoc de Bonferroni. ****p<0,0001, ***p<0,001, **p<0,01 e *p<0,05 em relação ao controle.  

 

 

No segundo dia de tratamento foi observado um aumento significativo da atividade 

locomotora dos animais em relação ao primeiro dia, caracterizando a presença de 

sensibilização comportamental aos efeitos locomotores da cocaína, a qual está representada na 

Figura 18. A ANOVA de 2 vias (dia e tratamento) com medidas repetidas (dia) mostrou efeito 

significativo para dia (F1, 24  = 18,91; p<0,05), ou seja, os animais apresentaram no segundo 

dia de tratamento atividade locomotora total superior a do primeiro dia; e também para 

tratamento (F47, 1128 = 16,60; p<0,0001) e interação entre ambos (F47, 1128 = 2,422; p<0,0001). 

Após este dia, conforme a dose foi alterada (dias 5, 9 e 13), a ANOVA de duas vias 

com medidas repetidas não indicou alteração da magnitude da atividade locomotora dos 

animais (p > 0,05), sugerindo que o escalonamento de dose não produziu um efeito locomotor 

dose-dependente. 
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Figura 18: Representação da sensibilização comportamental aos efeitos locomotores da cocaína (n=14). As 

figuras A e B representam os dias de tratamento 1 e 2, respectivamente, em relação aos seus controles. Os 

primeiros 60 minutos representam o período de habituação. Já na figura C, observa-se a relação entre ambos os 

dias, apresentando no segundo dia uma atividade locomotora significativamente superior ao primeiro, para uma 

mesma dose da droga, caracterizando sensibilização comportamental aos efeitos locomotores da cocaína. Nas 

figuras A e B, os tempos 60, 120, 180 minutos correspondem ao momento das administrações de salina ou 

cocaína.  Dados expressos como média ± EPM (n=14). Figura C: ANOVA de duas vias (dia e tratamento) com 

medidas repetidas (dia) com post hoc de Bonferroni.*p<0,05 em relação ao dia 1. 
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5.2. Determinação de cocaína e benzoilecgonina em plasma 

 

A análise cromatográfica e a separação dos analitos ocorreram de forma adequada. O 

coeficiente de correlação linear foi superior a 0,99 para ambos, conforme mostra a Figura 19. 

Na Figura 20 pode ser observado um exemplo de cromatograma obtido. 

 

 
 

 
  

 
Figura 19: Gráficos do estudo da linearidade da cocaína (A) e da benzoilecgonina (B) em plasma, para as faixas 

de concentração de 25 a 500 ng/mL. Observa-se os coeficientes de correlação linear e as equações das retas. 
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Figura 20: Exemplo de cromatograma, com os seus respectivos tempos de retenção (TR), obtido na determinação 

da concentração plasmática de cocaína e benzoilecgonina em plasma de camundongos. Os picos correspondem à 

cocaína (A; TR=2,32), cocaína D3 (B; TR=2,32), benzoilecgonina (C; TR=1,78) e benzoilecgonina D3 (D; 

TR=1,78).   
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A Tabela 4 apresenta os resultados das dosagens plasmáticas de cocaína e 

benzoilecgonina por UPLC-MS/MS, em ng/mL. Os animais do grupo agudo receberam 3 

injeções de cocaína 30 mg/kg em um dia, enquanto os do grupo crônico escalonado receberam 

3 injeções por dia, ao longo de 14 dias com doses escalonadas (3x 15-30 mg/kg) a cada 4 dias. 

A eutanásia ocorreu 60 minutos após a última administração da droga.  

Tabela 4: Concentração plasmática (ng/mL) de cocaína e benzoilecgonina dos animais 

tratados com cocaína durante um ou 14 dias. Os animais foram eutanasiados 60 minutos após 

a última administração. 

Concentrações plasmáticas (ng/mL; média ± EPM) 

 Cocaína Benzoilecgonina 

Salina Não detectado 

Tratamento agudo 

(3x 30 mg/kg) 
20,38 ± 3,4 224,6 ± 24,02 

Tratamento crônico escalonado 

14
º
 dia (3x 30 mg/kg) 

62,26 ± 10,56 375,1 ± 25,62 

 Os resultados mostram que, apesar dos animais terem recebido a mesma dose de 

cocaína, os que haviam recebido tratamento prolongado apresentaram concentrações 

plasmáticas superiores tanto de cocaína (20,38 ± 3,45 vs 54,43 ± 7,84; p < 0,01), quanto de 

benzoilecgonina (224,6 ± 24,02 vs 375,1 ± 25,62; p < 0,001). Esse resultado pode observado 

na Figura 21. 

 

Figura 21: Concentrações plasmáticas de cocaína (A) e benzoilecgonina (B) em plasma de camundongos 

tratados com três injeções diárias de cocaína em intervalos de 60 minutos durante um (tratamento agudo; n=6) 

ou 14 dias (tratamento crônico escalonado; n=10). Os animais foram eutanasiados 60 minutos após a última 

administração da droga. **p < 0,01; ***p < 0,001 em relação ao controle. Teste “t” de Student para amostras não 

pareadas com correção de Welch’s. 
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5.3. Imunoblotting 

 

5.3.1. Receptores dopaminérgicos e colinérgicos 

 

5.3.1.1. Estriado 

 

 A Figura 22 apresenta a quantificação dos receptores dopaminérgicos no estriado. 

Observa-se que o tratamento crônico escalonado com cocaína promoveu diminuição da 

densidade de D2R (100,0 ± 6,028 vs 85,37 ± 3,284, p < 0,05), enquanto no tratamento agudo o 

mesmo não ocorreu. Em relação a D1R, nenhum dos tratamentos realizados foi responsável 

por alterações significativas em sua densidade nessa região. 

 

 

Figura 22: Quantificação dos receptores dopaminérgicos D1R e D2R por Immunoblotting no estriado de 

camundongos Swiss (n=6). O tratamento agudo consistiu em 3 injeções de cocaína 30 mg/kg (i.p.) com 

intervalos de 60 minutos; os animais do tratamento crônico, tratados durante 14 dias, receberam o mesmo padrão 

de injeção, porém com doses escalonadas de cocaína, da seguinte maneira: 3x15 mg/kg nos dias 1-4; 3x20 mg/kg 

nos dias 5-8; 3x25 mg/kg nos dias 9-12; e 3x30 mg/kg nos dias 13 e 14. Os animais dos grupos controle foram 

tratados de forma semelhante, com solução salina 0,9%. Dados expressos como % em relação ao controle (média 

± EPM). Teste “t” de Student para amostras não pareadas. *p < 0,05. 
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 Na Figura 23 pode-se observar a quantificação dos receptores colinérgicos 

muscarínicos no estriado. Dentre eles, houve apenas aumento da densidade de M3 mAChR 

após o tratamento agudo (100,0 ± 4,471 vs 114,7 ± 4,485, p < 0,05). Para os demais receptores 

não houve alterações significativas em ambos os tratamentos. 

 

Figura 23: Quantificação dos receptores colinérgicos muscarínicos por Immunoblotting no estriado de 

camundongos Swiss (n=6). O tratamento agudo consistiu em 3 injeções de cocaína 30 mg/kg (i.p.) com 

intervalos de 60 minutos. Os animais do tratamento crônico, receberam durante 14 dias o mesmo padrão de 

injeção, porém com doses escalonadas de cocaína, da seguinte maneira: 3x15 mg/kg nos dias 1-4; 3x20 mg/kg 

nos dias 5-8; 3x25 mg/kg nos dias 9-12; e 3x30 mg/kg nos dias 13 e 14. Os animais dos grupos controle foram 

tratados de forma semelhante, com solução salina 0,9. Dados expressos como % em relação ao controle (média ± 

EPM). Teste “t” de Student para amostras não pareadas. *p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

5.3.1.2. Hipocampo 

 

A Figura 24 apresenta a quantificação dos receptores dopaminérgicos no hipocampo. 

Observa-se que o tratamento crônico escalonado com cocaína promoveu alteração em ambas 

as classes de receptores. Em relação a D1R, houve redução da densidade (100,0 ± 0,9771 vs 

85,53 ± 4,908, p < 0,05), enquanto que para D2R houve aumento (100,0 ± 3,072 vs 120,9 ± 

7,455, p < 0,05). O tratamento agudo, por sua vez, não acarretou quaisquer alterações.  

 

 

Figura 24: Quantificação dos receptores dopaminérgicos D1R e D2R por Immunoblotting no hipocampo de 

camundongos Swiss adultos (n=6). O tratamento agudo consistiu em 3 injeções de cocaína 30 mg/kg (i.p.) com 

intervalos de 60 minutos. Os animais do tratamento crônico, receberam durante 14 dias o mesmo padrão de 

injeção, porém com doses escalonadas de cocaína, da seguinte maneira: 3x15 mg/kg nos dias 1-4; 3x20 mg/kg 

nos dias 5-8; 3x25 mg/kg nos dias 9-12; e 3x30 mg/kg nos dias 13 e 14. Os animais dos grupos controle foram 

tratados de forma semelhante, com solução salina 0,9%. Dados expressos como % em relação ao controle (média 

± EPM). Teste “t” de Student para amostras não pareadas. *p < 0,05. 
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A Figura 25 mostra a quantificação dos receptores colinérgicos muscarínicos no 

hipocampo. Observa-se que nesta estrutura os três receptores excitatórios sofreram alterações 

na densidade. O tratamento agudo causou aumento da densidade de M3 mAChR (100,0 ± 

1,444 vs 110,7 ± 4,133, p < 0,05), enquanto que após o tratamento crônico houve aumento de 

M1 (100,0 ± 2,815 vs 110,1 ± 2,256, p < 0,05) e de M5 mAChR (100,0 ± 3,392 vs 114,8 ± 

4,815, p < 0,05). Para os receptores inibitórios M2 e M4 mAChR não houve alterações. 

 

 

Figura 25: Quantificação dos receptores colinérgicos muscarínicos por Immunoblotting no hipocampo de 

camundongos Swiss adultos (n=6). O tratamento agudo consistiu em 3 injeções de cocaína 30 mg/kg (i.p.) com 

intervalos de 60 minutos. Os animais do tratamento crônico receberam durante 14 dias o mesmo padrão de 

injeção, porém com doses escalonadas de cocaína, da seguinte maneira: 3x15 mg/kg nos dias 1-4; 3x20 mg/kg 

nos dias 5–8; 3x2 5mg/kg nos dias 9-12; e 3x30 mg/kg nos dias 13 e 14. Os animais dos grupos controle foram 

tratados de forma semelhante, com solução salina 0,9. Dados expressos como % em relação ao controle (média ± 

EPM). Teste “t” de Student para amostras não pareadas. *p < 0,05. 

 

 

 

 



66 
 

 

5.3.1.3. Córtex pré-frontal 

 

A quantificação dos receptores dopaminérgicos no córtex pré-frontal pode ser 

observada na Figura 26. Não foram observadas alterações significativas nesses receptores, 

para ambos os tratamentos. 

 

 

Figura 26: Quantificação dos receptores dopaminérgicos D1R e D2R por Immunoblotting no córtex pré-frontal de 

camundongos Swiss adultos (n=6). O tratamento agudo consistiu em 3 injeções de cocaína 30mg/kg (i.p.) com 

intervalos de 60 minutos Os animais do tratamento crônico receberam durante 14 dias o mesmo padrão de 

injeção, porém com doses escalonadas de cocaína, da seguinte maneira: 3x15 mg/kg nos dias 1-4; 3x20 mg/kg 

nos dias 5-8; 3x25 mg/kg nos dias 9-12; e 3x30 mg/kg nos dias 13 e 14. Os animais dos grupos controle foram 

tratados de forma semelhante, com solução salina 0,9%. Dados expressos como % em relação ao controle (média 

± EPM). Teste “t” de Student para amostras não pareadas.  
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A Figura 27 mostra a quantificação dos receptores colinérgicos muscarínicos no córtex 

pré-frontal. Observa-se que nesta estrutura apenas o tratamento de 14 dias foi responsável por 

alterações significativas. Houve redução da densidade de M3 mAChR (100,0 ± 8,974 vs 70,50 

± 7,719, p < 0,05) e também de M5 mAChR (100,0 ± 8,974 vs 70,50 ± 7,719, p < 0,01). Os 

demais receptores, por sua vez, não sofreram alteração na densidade nesta região. 

 

 

Figura 27: Quantificação dos receptores colinérgicos muscarínicos por Immunoblotting no córtex pré-frontal de 

camundongos Swiss adultos (n=6). O tratamento agudo consistiu em 3 injeções de cocaína 30mg/kg (i.p.) com 

intervalos de 60 minutos. Os animais do tratamento crônico receberam durante 14 dias o mesmo padrão de 

injeção, porém com doses escalonadas de cocaína, da seguinte maneira: 3x15 mg/kg nos dias 1-4; 3x20 mg/kg 

nos dias 5-8; 3x25 mg/kg nos dias 9-12; e 3x30 mg/kg nos dias 13 e 14. Os animais dos grupos controle foram 

tratados de forma semelhante, com solução salina 0,9%. Dados expressos como % em relação ao controle (média 

± EPM). Teste “t” de Student para amostras não pareadas. *p < 0,05; **p < 0,01. 
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5.3.2. Moléculas colinérgicas 

 

5.3.2.1. Colina Acetil-Transferase (ChAT) 

 

A quantificação da ChAT nas diferentes regiões cerebrais analisadas pode ser vista na 

Figura 28. O tratamento crônico escalonado promoveu aumento de ChAT no estriado (100,0 ± 

3,675 vs 117,40 ± 7,197, p < 0,05), no hipocampo (100,0 ± 6,981 vs 131,7 ± 13,55, p < 0,05) 

e no córtex pré-frontal (100,0 ± 1,709 vs 135,4 ± 7,527, p < 0,01). O tratamento agudo, por 

sua vez, não promoveu nenhuma alteração estatisticamente significativa na densidade da 

enzima. 

 

 

Figura 28: Quantificação da colina acetil-transferase por Immunoblotting nas regiões de estriado, hipocampo e 

córtex pré-frontal de camundongos Swiss adultos (n=6). O tratamento agudo consistiu em 3 injeções de cocaína 

30 mg/kg (i.p.) com intervalos de 60 minutos. Os animais do tratamento crônico receberam durante 14 dias o 

mesmo padrão de injeção, porém com doses escalonadas de cocaína, da seguinte maneira: 3x15 mg/kg nos dias 

1-4; 3x20 mg/kg nos dias 5-8; 3x25 mg/kg nos dias 9-12; e 3x30 mg/kg nos dias 13 e 14. Os animais dos grupos 

controle foram tratados de forma semelhante, com solução salina 0,9. Dados expressos como % em relação ao 

controle (média ± EPM). Teste “t” de Student para amostras não pareadas. *p < 0,05; ** p < 0,01. 
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5.3.2.2. Transportador vesicular de acetilcolina (VAChT) 

 

A quantificação do VAChT nas regiões cerebrais de estriado, hipocampo e córtex pré-

frontal está retratada na Figura 29. Houve alterações quantitativas dessa proteína no 

hipocampo, induzidas tanto pelo tratamento agudo (100,0 ± 3,497 vs 122,0 ± 4,765, p < 0,01) 

quanto pelo tratamento crônico (100,0 ± 1,918 vs 113,3 ± 4,191, p < 0,05). Nas demais 

estruturas cerebrais nenhuma alteração foi observada para essa proteína. 

 

 

Figura 29: Quantificação do transportador vesicular de acetilcolina por Immunoblotting nas regiões de estriado, 

hipocampo e córtex pré-frontal de camundongos Swiss adultos (n=6). O tratamento agudo consistiu em 3 

injeções de cocaína 30mg/kg (i.p.) com intervalos de 60 minutos. Os animais do tratamento crônico receberam 

durante 14 dias o mesmo padrão de injeção, porém com doses escalonadas de cocaína, da seguinte maneira: 3x15 

mg/kg nos dias 1-4; 3x20 mg/kg nos dias 5-8; 3x25 mg/kg nos dias 9-12; e 3x30 mg/kg nos dias 13 e 14. Os 

animais dos grupos controle foram tratados de forma semelhante, com solução salina 0,9. Dados expressos como 

% em relação ao controle (média ± EPM). Teste “t” de Student para amostras não pareadas. *p < 0,05; ** p < 

0,01. 
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5.3.2.3. Acetilcolinesterase (AChE) 

 

 A quantificação de acetilcolinesterase está apresentada na Figura 30. A quantidade 

dessa enzima não se mostrou significativamente alterada em nenhuma das regiões após ambos 

tratamentos. 

 

 

Figura 30: Quantificação da acetilcolinesterase por Immunoblotting nas regiões de estriado, hipocampo e córtex 

pré-frontal de camundongos Swiss adultos (n=6). O tratamento agudo consistiu em 3 injeções de cocaína 30 

mg/kg (i.p.) com intervalos de 60 minutos. Os animais do tratamento crônico receberam durante 14 dias o 

mesmo padrão de injeção, porém com doses escalonadas de cocaína, da seguinte maneira: 3x15 mg/kg nos dias 

1-4; 3x20 mg/kg nos dias 5-8; 3x25 mg/kg nos dias 9-12; e 3x30 mg/kg nos dias 13 e 14. Os animais dos grupos 

controle foram tratados de forma semelhante, com solução salina 0,9. Dados expressos como % em relação ao 

controle (média ± EPM). Teste “t” de Student para amostras não pareadas. 
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6. Discussão 

Segundo o relatório mundial sobre drogas, World Drug Report, publicado em 2017 

pelo United Nations Office on Dugs and Crime, o consumo de cocaína aumentou em relação 

aos anos anteriores, contudo, no cenário mundial, esta droga não foi uma das mais 

consumidas no período analisado. No Brasil e no restante da América Latina, por outro lado, 

o cenário não é o mesmo, uma vez que a cocaína é, depois da Cannabis, a droga ilícita mais 

consumida entre indivíduos de 15 a 64 anos (UNODOC, 2017). Apesar de muitos indivíduos 

serem usuários de drogas, apenas uma pequena parcela desenvolve transtornos de uso de 

drogas. Os dados atuais da Organização Mundial da Saúde apontam que, a cada 10 usuários, 

um apresentava transtornos. Essa diferença se deve a diversos fatores relacionados à droga, ao 

usuário (diferenças genéticas e traços de personalidade) e ao ambiente (O’BRIEN, 2012).  

Dentre os transtornos de uso de drogas, está a farmacodependência, uma doença 

crônica caracterizada por compulsão para buscar e consumir a droga, perda de controle da 

quantidade administrada e início de um estado emocional negativo quando o acesso à 

substância é privado (KOOB & VOLKOW, 2009). Ela se desenvolve devido à presença 

constante da droga, a qual induz distintas formas de neuroplasticidade que tornam o encéfalo 

alterado funcionalmente. Esses mecanismos podem ser resultantes de alterações 

farmacológicas induzidas pelas drogas e alterações sinápticas associadas ao uso crônico 

(BERKE & HYMAN, 2000; HYMAN et al, 2006).  

A farmacodependência é uma doença multifatorial, consequente de diferentes 

alterações neuroquímicas no SNC, sobretudo nos sistemas glutamatérgico, dopaminérgico, 

gabaérgico e opioide. Essas alterações neuroquímicas afetam o funcionamento encefálico, 

sendo as regiões mais criticamente afetadas responsáveis por processos complexos, como 

recompensa, autocontrole, função executiva, estresse, emoção e cognição (NESTLER, 2001; 

EVERITT; ROBBINS, 2005; KOOB; Le MOAL, 2008). Nestas regiões, os receptores 

colinérgicos muscarínicos estão densamente presentes, exercendo efeitos neuromodulatórios 

(CRAGG, 2006; NEWMAN et al, 2012; PICCIOTO et al, 2012), por meio de alterações na 

excitabilidade neuronal, na liberação de neurotransmissores e da coordenação do disparo de 

grupos neuronais (RICE & CRAGG, 2004; ZHANG & SULZER, 2004; KAWAI et al, 2007). 

Estudos neurocomportamentais em modelos animais são úteis na avaliação dos efeitos 

da exposição prolongada às substâncias químicas. O comportamento representa uma relação 

entre a fisiologia e o ambiente externo e, portanto, variações fisiológicas podem induzir 

comportamentos específicos e previsíveis (WEBER, 1997). Não há, contudo, um modelo 
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comportamental que mimetize a dependência de drogas; mas sim modelos que simulam 

determinados parâmetros da mesma, como os paradigmas de autoadministração de drogas, 

preferência condicionada por lugar e sensibilização comportamental. É possível analisar a 

presença da sensibilização comportamental a partir do teste de campo aberto, no qual o animal 

é introduzido no centro de uma arena circular vazia, a fim de avaliar, principalmente, 

atividade locomotora (CHOLERIS et al, 2001).  

Muitos estudos com cocaína, em que a administração da droga é não contingente, ou 

seja, realizada pelo experimentador via intraperitoneal, têm utilizado paradigmas crônicos do 

tipo binge. Nestes, a droga é administrada 3x/dia, geralmente com intervalos de uma hora, 

durante um período que pode variar de 7 a 14 dias. Dentre estes paradigmas há os que 

utilizam doses fixas e os de escalonamento de dose. Estes são eficientes para simular o padrão 

de consumo compulsivo humano de cocaína, uma vez que simulam as múltiplas seções de 

uso, em períodos prolongados com aumento progressivo da quantidade de droga utilizada. 

  

6.1. Alterações comportamentais 

 

Observamos em nosso estudo que os animais tratados com cocaína nos testes agudo e 

crônico apresentaram aumento da atividade locomotora em relação aos animais controle. Esse 

resultado condiz com os resultados presentes na literatura tanto com ratos quanto com 

camundongos, utilizando tratamentos crônicos em padrão binge com dose fixa 

(UNTERWALD et al, 1994; SCHLUSSMAN et al, 2003; SCHLUSSMAN et al, 2005; JOB 

et al, 2013; LEE et al, 2013; TALLARIDA et al, 2013; OH et al, 2015) ou escalonamento de 

dose (BAILEY et al, 2008; ZHANG et al, 2013; FRAGOU et al, 2013).  

Sabe-se que os efeitos estimulantes da cocaína na atividade locomotora de roedores 

resultam do aumento do tônus do sistema mesolímbico dopaminérgico, devido ao excesso de 

dopamina na fenda sináptica (SCHLUSSMAN et al, 2005). Assim, a administração repetida e 

intermitente de cocaína em roedores a partir de doses de 10 mg/kg, aumenta a concentração 

de dopamina, causando alterações comportamentais, como o aumento da atividade 

locomotora e sensibilização comportamental (CHEN et al, 2009). Esta compreende uma 

resposta aumentada a um estímulo após repetida exposição ao mesmo (DOWNS & EDDY, 

1932; ROBINSON & BECKER, 1986). Em relação às substâncias psicoestimulantes, esse 

fenômeno é definido como um aumento da resposta estimulante motora resultante de 

exposição repetida e intermitente à droga (STEKETEE & KALIVAS, 2011). Duas fases 

distintas estão envolvidas nesse processo, a iniciação e a expressão. A iniciação ocorre na 
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VTA e compreende os mecanismos que induzem a sensibilização, enquanto que a expressão 

ocorre no NAc e envolve as consequências a longo prazo (KALIVAS; STEWART, 1991). 

Tais alterações aumentam a saliência de incentivo, cuja consequência é o desenvolvimento de 

uma necessidade patológica para a droga. 

Observamos sensibilização comportamental dos camundongos Swiss no segundo dia 

de escalonamento, o que está de acordo com BAYLEI et al (2008), que verificou esse 

fenômeno em camundongos C57/BLJ no terceiro dia de escalonamento. Em outro estudo 

envolvendo escalonamento de dose, ZHANG et al (2013) não observou esse efeito em 

animais C57/BLJ. Contudo, o regime de dose dos estudos diferiu, uma vez que BAYLEI et al 

(2008) aumentou a dose de cocaína a cada 4 dias e ZHANG et al (2013) a cada 3, até atingir a 

dose final de 30 mg/kg. A sensibilização também foi observada em tratamentos binge 

crônicos (14 dias), com dose fixa de 15 mg/kg (PERRINE et al, 2008; BOUDREAU & 

WOLF, 2005; BAYLEI et al, 2007; GARCIA et al, 2016) ou 30 mg/kg (BOUDREAU & 

WOLF, 2005). Diversos fatores podem influenciar no desenvolvimento da sensibilização 

comportamental à cocaína, como espécie, linhagem e sexo do animal; susceptibilidade 

individual; regime de administração da droga (via de administração, dose, intervalo entre 

doses, ambiente) e estresse (ROBINSON et al, 1998). 

Após a ocorrência da sensibilização, a atividade locomotora manteve a mesma 

magnitude, até o décimo quarto dia de experimento. Nos dias em que a dose foi aumentada (5, 

9 e 13), constatou-se que os animais não retornaram ao nível basal de atividade ao longo dos 

60 minutos de intervalo entre as administrações. Mais ainda, a atividade locomotora 

permaneceu aumentada após o final do experimento, demonstrando que a utilização de doses 

progressivamente maiores de cocaína em um padrão binge de administração pode aumentar os 

efeitos estimulantes da droga (BAYLEI et al, 2008). 

Conforme a dose de cocaína administrada tornou-se mais alta (25 e 30mg/kg) 

observou-se que o comportamento de locomoção do animal induzido pela cocaína passou a 

competir com comportamentos estereotipados, principalmente grooming (não avaliado pelo 

estudo). Esse tipo de comportamento é modulado principalmente pelo estriado dorsal, 

diferentemente da atividade locomotora, mais relacionada à região ventral.  

 

6.2. Concentrações plasmáticas de cocaína e BZE 

 

No último dia de experimento (dia um ou dia 14), os animais foram eutanasiados 60 

minutos após a terceira injeção de cocaína e o plasma coletado para dosagens de cocaína e 
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benzoilecgonina. Em todos os animais tratados, ambas as substâncias foram detectadas por 

UPLC-MS/MS, confirmando que no momento da eutanásia os animais apresentavam cocaína 

circulante, ou seja, as alterações bioquímicas encontradas por este estudo se fizeram presentes 

na vigência da droga. 

Após a absorção, a cocaína atravessa a barreira hematoencefáica e é rapidamente 

distribuída pelo SNC. As concentrações plasmáticas de cocaína não refletem, contudo, a 

concentração da droga no encéfalo. Nos casos de intoxicação humana, a relação entre as 

concentrações no encéfalo/sangue é de 9,6 (HEARD et al, 2008).  Um estudo em ratos 

evidenciou relação de concentração da droga no SNC e no plasma igual a: 5, um minuto após 

administração da droga, e 9 após 15 minutos, permanecendo estável nesta magnitude por até 2 

horas (CHOW et al, 1985). Benuk e colaboradores (1985) também observaram esse efeito em 

camundongos, com a relação de concentração encéfalo/plasma de 7, após injeção i.p. de 

cocaína (1x 25 mg/kg/dia). Esse fato já foi evidenciado em casos de intoxicação humana, 

havendo 4 vezes mais cocaína no SNC do que no sangue (SPIEHLER & REED, 1985).  

A cinética da cocaína pode ser alterada em decorrência da administração de repetidas 

doses, como durantes os “binges”. Nayak e colaboradores (1976) relataram maiores 

concentrações plasmáticas de cocaína em animais cronicamente tratados do que em animais 

tratados com apenas uma dose. Em nosso estudo, este efeito também foi observado, sendo as 

concentrações de cocaína plasmática dos animais tratados por 14 dias significativamente 

superiores às dos tratados por um dia. Apesar da meia vida da cocaína ser de 

aproximadamente 1 hora, a administração repetida pode resultar em acúmulo em tecidos, 

como o adiposo. Neste caso a cocaína pode ser gradualmente liberada, sendo detectada até 4 

semanas após o término dos experimentos (NAYAK et al, 1976). 

A cocaína é biotransformada por diversas vias, gerando produtos de biotransformação, 

como a benzoilecgonina (BZE). A BZE é o principal indicador biológico de exposição à 

cocaína; sua meia-vida varia de 4,5 a 7 horas, porém pode ser detectada em urina por até 10 

dias, conforme a quantidade de droga utilizada e a frequência de uso (O’BRIEN, 2012). Sua 

presença foi detectada em todos os animais tratados, com concentrações superiores à da 

cocaína em todos os casos. Observou-se quantidades significativamente superiores de BZE 

nos animais tratados cronicamente, em relação aos do grupo agudo, o que se justifica pela 

maior meia vida deste produto de biotransformação e seu acúmulo decorrente do uso crônico 

da cocaína. 
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6.3. Alterações nos receptores dopaminérgicos 

 

Há muitos estudos que investigaram o efeito da administração crônica de cocaína nos 

níveis de D1 e D2R. Os resultados são, no entanto, conflitantes, provavelmente em função de 

diferenças nos protocolos, como padrão de dose (dose propriamente dita e intermitência), 

local em que a droga é administrada (caixa moradia ou ambiente novo) e maneira em que a 

administração ocorre (contingente ou não contingente). A maioria dos estudos que analisaram 

alterações dopaminérgicas após tratamento com cocaína teve como foco regiões do estriado, 

como NAc e caudado-putânen, e a VTA. 

Em nosso caso, foram observadas alterações em ambos os receptores, em diferentes 

estruturas. D1R teve sua quantidade reduzida no hipocampo, enquanto no estriado e no CPF 

não houve alteração. D2R, por outro lado, teve sua quantidade reduzida no estriado, 

aumentada no hipocampo e não alterada no CPF. Enquanto a sinalização de D1R associa-se a 

um aumento dos efeitos recompensadores da cocaína, a sinalização via D2R relaciona-se à 

diminuição dos mesmos (PARK et al, 2013) e acredita-se que a transição do uso casual para o 

uso compulsivo da cocaína envolva um desbalanço entre os níveis destes receptores no 

estriado (PARK et al, 2013). 

Considerando os estudos envolvendo o tratamento crônico (14 dias) com cocaína em 

padrão binge, os resultados encontrados para os receptores dopaminérgicos estão de acordo 

com BAYLEI et al (2008), que observaram redução de D2R no estriado após 14 dias de 

escalonamento de dose. Em relação à D1R, SCHULUSSMAN e colaboradores (2003) e 

TSUKADA e colaboradores (1996) não observaram alteração na densidade após tratamento 

crônico em padrão binge com cocaína (14 dias, 3x15 mg/kg/dia, i.p.), corroborando os 

resultados apresentados. 

Diferenças individuais no nível de ligação da dopamina a D2R no estriado levam a 

diferentes níveis de atividade no sistema mesolímbico dopaminérgico (VOLKOW et al, 1993) 

e o número aumentado desses receptores tem sido relatado como fator de proteção à 

dependência (NADER et al, 2006). A redução de D2R no estriado é uma das principais 

alterações bioquímicas observadas no sistema dopaminérgico de dependentes de cocaína e se 

correlaciona com os fenótipos de impulsividade e compulsão (VOLKOW et al, 2012).  

Essa redução é persistente, mesmo após meses de abstinência, e reflete decréscimo na 

atividade metabólica das regiões corticais orbitofrontal, cingulado anterior e pré-frontal 

dorsolateral (VOLKOW; BARKER, 2013), conforme observado por estudos in vitro 

(autorradiografia) e de PET em humanos, primatas não humanos e roedores (VOLKOW et al., 
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1990, 1993;  MOORE et al., 1998; NADER  et al, 2002; 2006; NADER & CZOTY, 2005). 

Portanto, há uma falha na modulação dopaminérgica nessas regiões, cuja hipofunção promove 

comportamentos compulsivos e impulsivos favorecedores da autoadministração de drogas 

(VOKOW & FOWLER, 2000; GOLDSTEIN & VOLKOW, 2011). A redução da expressão 

de D2R também é um mecanismo de plasticidade decorrente do aumento da transmissão 

dopaminérgica (BAYLEI et al, 2008). 

No hipocampo, a relevância da sinalização dopaminérgica é evidente na literatura, 

com um papel bem estabelecido para os receptores D1R, porém menos claro para D2R. A 

cocaína promove aumento dos níveis de dopamina na região, onde influencia no 

armazenamento de memórias associadas à droga via D1R (IMPERATO et al, 1993; 

KRAMAR et al, 2014; XIE et al, 2014). Esse receptor também se relaciona aos efeitos 

motivacionais relacionados aos estímulos condicionados (XIE et al, 2014). Além disso, a 

estimulação de D1R na região CA1 influencia no aumento da potenciação de longa duração 

(LTP) induzida pela cocaína (STRAMIELLO & WAGNER, 2010) e aumento dos níveis de 

mRNA no giro denteado associam-se ao desenvolvimento de CPP (TANAKA et al, 2011). De 

fato, o hipocampo está diretamente relacionado à consolidação da memória de CPP 

(KRAMAR et al, 2014) e à formação de memórias contextuais, que envolvem o ambiente e o 

efeito recompensador das drogas (TANAKA et al, 2011).  

Esses efeitos são mediados pelo aumento da neurotransmissão dopaminérgica nas 

aferências da formação hipocampal, provindas da VTA e da SNc. Esse aumento de 

neurotransmissão aumenta a estimulação de D1R, o qual participa da formação de aprendizado 

e memória contextuais, da associação entre a droga e estímulos ambientais, e dos fenômenos 

de recompensa e reforço relacionados à cocaína (FUCHS et al, 2017). Acredita-se, ainda, que 

a formação hipocampal modula a transmissão dopaminérgica da VTA e da SNc, por 

mecanismos de feedback (FUCHS et al, 2017). Portanto, a neurotransmissão dopaminérgica 

na formação hipocampal está diretamente relacionada aos processos plásticos relacionados à 

dependência à cocaína. 

Os receptores D2R localizam-se nos neurônios hipocampais nas regiões pré e pós-

sináptica, onde regulam síntese e liberação de dopamina ou ativam múltiplos neurônios, 

respectivamente (ROCCHETTI et al, 2015). Acredita-se que esses receptores são importantes 

para as funções cognitivas hipocampais e os mecanismos de LTP e LTD; contudo, ainda não é 

claro como o receptor participa desses processos (NYBERG et al, 2016). 

Observamos alterações opostas nos receptores dopaminérgicos hipocampais após o 

tratamento crônico com cocaína: redução da quantidade de D1R e aumento de D2R. 
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Acreditamos que isso seja um mecanismo de plasticidade consequente do aumento da 

transmissão dopaminérgica na VTA e na SNc e do consequente desbalanço entre os diferentes 

sistemas neurotransmissores associados, como glutamato e GABA. A redução de D1R pode, 

ainda, ser um mecanismo diretamente relacionado à hiperestimulação dopaminérgica no 

hipocampo. 

 

 6.4. Acetilcolina e a importância dos mAChRs na dependência 

 

A ACh é um neurotransmissor amplamente presente no corpo humano, nas regiões 

centrais e periféricas do sistema nervoso. No SNC ela está envolvida no controle de funções 

encefálicas elevadas, como ciclo sono-vigília, nocicepção, cognição, atenção, resposta ao 

estresse, controle motor, processamento sensorial e regulação de funções neuronais e gliais 

(SOFUOGLU & MOONEY, 2009; MATERA & TATA, 2014). Sua biossíntese é realizada 

pela enzima ChAT, a qual constitui um bioindicador específico de monitoramento do estado 

funcional de neurônios colinérgicos no SNC (ODA, 1999). Uma vez sintetizada, é 

armazenada em vesículas por meio de seu transportador vesicular, VAChT e liberada na fenda 

sináptica, onde a enzima AChE realiza sua rápida metabolização.  

Diferentes funções do SNC relevantes à dependência de psicoestimulantes são 

reguladas pela ACh (WILLIANS & ADINOFF, 2008; SOFUOGLU & MOONEY, 2009). 

Dentre elas estão a modulação da dopamina no sistema mesolímbico e a formação da 

memória hipocampal contextual (YOU et al, 2008). Aumentos nas concentrações de ACh nas 

regiões de estriado e hipocampo estão associados a auto-administração de cocaína por 

roedores (MARK et al, 1999; BERLANGA et al, 2003; CRESPO et al, 2006; IMPERATO et 

al, 1996; SMITH et al, 2004a; b) e, no NAc, quanto maiores as concentrações de ACh, menor 

o tempo que os animais levam para buscar a droga (autoadministração) (CRESPO et al, 

2006). 

Sabe-se que alterações nos receptores colinérgicos estão presentes em diferentes 

doenças neuropsiquiátricas, como depressão, esquizofrenia e doença de Alzheimer (TANDA 

et al, 2007; ADINOFF et al, 2010). O papel dos receptores colinérgicos muscarínicos na 

fisiopatologia da dependência já foi demonstrado por testes em camundongos knock-out e 

com aplicação de antagonistas seletivos. A destruição específica dos neurônios colinérgicos 

no NAc em camundongos transgênicos promoveu aumento da sensibilidade à cocaína, após 

tratamentos agudo e crônico, associada a aumento da atividade locomotora e da preferência 

condicionada por lugar (HIKIDA et al, 2001). Em primatas não humanos, a aplicação dos 
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antagonistas muscarínicos escopolamina e atropina reduziu a autoadministração de cocaína 

(WILSON & SCHUSTER, 1973; RANALDI & WOLLVERTON, 2002). Entretanto, há 

poucos estudos avaliando como cada um dos mAChRs podem ser afetados em diferentes 

estágios da dependência e não há evidências dessas alterações após administração que simule 

o consumo compulsivo humano, conforme nosso estudo.  

Zeigler e colaboradores (1991) observaram diminuição da ligação aos receptores 

muscarínicos no hipocampo 30 dias após administração prolongada de cocaína (5 dias, 2x 80 

mg/kg/dia, s.c.). Utilizando protocolo semelhante de administração, Lipton et al (1995) 

observaram, no estriado e no hipocampo, aumento da densidade dos receptores muscarínicos 

após 12h de abstinência, o qual não se manteve após 48h e foi revertido para diminuição após 

21 dias, sugerindo que as alterações induzidas pela cocaína nessas regiões são dinâmicas.  

Macêdo et al (2004), por sua vez, observaram redução da expressão de M1 e M2-like 

mAChRs no estriado de ratos 30 min após tratamento subcrônico com cocaína (7 dias; 20 ou 

30 mg/kg/dia, i.p.), por ensaios de binding. Esse efeito foi duradouro, uma vez que persistiu 

após 5 e 30 dias de abstinência (MACÊDO et al, 2004). Contudo, o mesmo grupo observou 

efeito oposto em ratas, após 24h de abstinência de tratamento subcrônico com cocaína com 

doses menores (7 dias; 5 ou 10mg/kg/dia, i.p.) (SOUZA et al, 1999). Os autores sugerem que 

este efeito é decorrente da cocaína em doses baixas agir como antagonista muscarínico e em 

doses maiores como agonista (MACÊDO et al, 2004). A cocaína possui, de fato, efeito direto 

nos receptores M1 e M2, tanto em sítios primários quanto alostéricos de ligação (SHARKEY et 

al, 1988; FLYNN et al, 1992). 

Há um estudo em humanos dependentes de cocaína, realizado por Adinoff et al 

(2010), que avaliou alterações nos receptores muscarínicos no estágio de abstinência. Após 

administração de fisostigmina (inibidor da AChE) e escopolamina (antagonista mAChR) 

foram observadas alterações no fluxo sanguíneo cerebral, por PET scan, em diferentes regiões 

corticais e límbicas, dentre as quais, redução na região dorsolateral do hipocampo e da 

amígdala, em relação ao grupo controle. Isso demonstra que o uso crônico de cocaína pode 

causar alterações no funcionamento do sistema colinérgico em áreas cruciais para 

autoadministração de cocaína, autocontrole, aprendizado e memória, sugerindo que esse 

sistema pode estar envolvido na dificuldade da extinção do hábito de utilizar a droga e aos 

mecanismos de aprendizado induzidos pela droga e o contexto associado (ADINOFF et al, 

2010). 

Evidenciamos em nosso estudo, aumento da quantidade de ChAT no estriado, no 

hipocampo e no córtex pré-frontal, após o tratamento de 14 dias, o que pode indicar um 
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aumento da síntese da ACh nessas regiões. No hipocampo, ainda, houve aumento da 

quantidade de VAChT após os tratamentos de um e 14 dias, sugerindo um possível 

incremento na sinalização colinérgica nessa região. De fato, já foi observado aumento de ACh 

no hipocampo e no estriado (caudado-putâmen) após a administração aguda de cocaína em 

diferentes doses (10, 20 ou 40 mg/kg) e, no hipocampo, após o uso de agonistas 

dopaminérgicos seletivos para D1 (IMPERATO et al, 1993; ZOCCHI; PERT, 1993). Este 

aumento também é observado após protocolos de autoadministração de cocaína, em diferentes 

regiões cerebrais (MARK et al, 1999; SMITH et al, 2004a, b). 

Os receptores colinérgicos M2 e M4 são responsáveis pela modulação de liberação de 

ACh pelos interneurônios colinérgicos, o que influencia na liberação de dopamina no estriado 

(THRELFELL et al, 2010; 2012). Apesar de termos observado aumento da ChAT em todas as 

regiões e de VAChT no hipocampo, o que pode ser sugestivo de um incremento na 

neurotransmissão colinérgica, não foram observadas alterações nesses receptores. Uma 

possível explicação é que o aumento da ACh pode não ter sido suficiente para causar 

mecanismos adaptativos nesses receptores ou essa adaptação poderia ocorrer posteriormente 

ao momento escolhido para as análises. 

Os receptores M2 localizam-se predominantemente no tálamo e no tronco cerebral, e 

em menores quantidades no córtex, estriado e hipocampo (LEVEY et al, 1993). Sua 

importância está no controle da liberação de ACh, ou seja, M2 é um autorreceptor colinérgico. 

Dentre todos os mAChRs, este é o menos avaliado em relação à dependência. Entretanto, um 

estudo de Joseph e Thomsen (2017) revelou que antagonistas M2 são capazes de atenuar os 

efeitos discriminativos da cocaína, provavelmente por aumento da liberação de acetilcolina. 

 Em relação aos receptores M4, Schimidt et al (2011) observaram que camundongos 

knockout apresentaram aumento na quantidade de cocaína autoadministrada, na atividade 

locomotora e na quantidade de dopamina liberada no NAc. Acredita-se que a ausência de M4 

aumentou a eficácia do reforço positivo da cocaína, demonstrando que o mesmo é importante 

para a modulação das vias de recompensa (SCHIMIDT et al, 2011). As alterações de aumento 

na atividade locomotora e na quantidade de dopamina no NAc em animais knockout de M4 

também foram observadas anteriormente por Tzavara e colaboradores (2004), Gomeza e 

colaboradores (1999) e Jeon e colaboradores (2010). Interessante destacar que esses efeitos 

comportamentais e efeitos neuroquímicos da função de M4 são inibidos com a aplicação de 

VU0152100, um modulador alostérico positivo (DENCKER et al, 2012).  

Os receptores M4 são predominantemente expressos no estriado e, em menores níveis, 

no córtex cerebral e no hipocampo (LEVEY, 1993). Sabe-se que no estriado esses receptores 
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estão envolvidos na regulação da liberação de dopamina, por meio de interações entre ela e a 

ACh. Sua estimulação reduz a atividade dopaminérgica da VTA, culminando em menor 

liberação de dopamina no NAc (LANGMEAD et al, 2008). Receptores M4 estão localizados 

em interneurônios colinérgicos colocalizados com receptores D1 em projeções GABAérgicas 

nigroestriatais, onde ativam indiretamente a liberação de dopamina (DiCHIARA et al, 1994; 

TZAVARA et al, 2004). Inclusive, animais knockout para receptores M4 colocalizados com 

receptores D1, apresentam aumento na sensibilização comportamental após tratamento com 

psicoestimulantes (JEON et al, 2010). Assim, é possível que esse receptor regule a atividade 

dopaminérgica nas vias de recompensa indiretamente, por meio de sua ação em neurônios 

GABAérgicos (SCHIMIDT et al, 2011).  

 

6.5. Alterações nos mAChRs após os tratamentos agudo e crônico 

 

O tratamento agudo com cocaína causou alterações colinérgicas muscarínicas apenas 

no receptor M3, cuja densidade foi aumentada no estriado e no hipocampo. Após 14 dias de 

tratamento, contudo, esse resultado não foi mantido, sugerindo que os níveis aumentados de 

M3 são uma resposta rápida e transitória. Essas alterações nas quantidades de M3 podem ser 

consequência direta da presença da cocaína e da subsequente elevação da atividade 

dopaminérgica nestas regiões encefálicas. O aumento dos níveis do receptor M3 no 

hipocampo pode, ainda, ser reflexo de um mecanismo de aprendizado consequente da 

exposição dos animais a um novo contexto, composto pelas aplicações da droga e exposição 

ao campo aberto.  

Há poucos trabalhos avaliando a função deste receptor no encéfalo e até o presente 

momento, não existem trabalhos que avaliem alterações na densidade especificamente de M3 

após a administração de cocaína. Quando comparado aos outros subtipos de receptores 

muscarínicos, M3 é pouco abundante no encéfalo; as maiores densidades localizam-se em 

regiões límbicas, principalmente estriado, hipocampo e amígdala (LEVEY et al, 1994). No 

estriado, as regiões mais densas são os núcleos caudado e putâmen, enquanto que no 

hipocampo, a imunorreativdade para M3 é maior nas regiões CA1 e CA3 (LEVEY et al, 

1994). Isso sugere que este receptor é importante para as funções límbicas, como aprendizado, 

memória e controle motor, as quais são determinantes para o desenvolvimento da 

farmacodependência. De fato, foi demonstrado por Poulin et al (2010) que camundongos 

knock-out para M3 mAChR apresentam déficits em aprendizado, memória e medo 

condicionado. Além disso, demonstrou-se que essas funções se associam, ao menos em parte, 
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à fosforilação do receptor, uma vez que animais knockout, apresentando receptor incapaz de 

fosforilar, também apresentaram déficit no medo condicionado (POULIN et al, 2010). 

O tratamento crônico, por sua vez, promoveu alterações apenas no hipocampo e no 

córtex pré-frontal. No estriado não foram encontradas alterações; acredita-se que isso se deve 

ao fato de termos utilizado o estriado completo em homogenato, o que pode ter mascarado a 

manifestação de alterações em suas diferentes porções.  

O estriado é dividido de acordo com suas conexões sinápticas em dorsal, que recebe 

impulsos dopaminérgicos da substância negra pars compacta, e ventral, que recebe projeções 

dopaminérgicas da VTA (LIM et al, 2014). Em roedores, a região ventral é constituída 

principalmente pelo NAc e a dorsal pelo complexo caudado-putâmen. Essas porções possuem 

funções distintas, com a porção ventral associada ao reforço de comportamentos 

recompensadores (ROBINSON & BERRIDGE, 2000) e a dorsal à formação de hábitos e 

alguns mecanismos de aprendizado (YIN et al, 2008; YIN, 2010; DEVAN et al, 2011). Além 

disso, a região dorsal ainda possui diferentes funções segundo suas porções lateral (estiado 

sensório-motor) e medial (estriado associativo). A primeira é particularmente importante na 

formação de hábitos, devido à recepção de inervação cortical motora e pré-motora (KUNZLE, 

1975), enquanto a segunda recebe inervação das regiões límbicas, envolvendo-se com 

flexibilidade comportamental e aprendizado motor associado às recompensas (RAGOZZINO, 

2003). Também é importante ressaltar que o estriado possui outra distinção anatômica, que 

seriam a região de matriz e de estriossomas, bastante diferentes neuroquimicamente em 

relação às aferências e eferências (GONZÁLES & SMITH, 2015). Há evidências de que esses 

dois compartimentos são afetados de forma diferente em doenças associadas às estruturas dos 

núcleos da base (CRITTENDEN & GRAYBIEL, 2011). 

Os cinco subtipos de receptores muscarínicos são expressos no estriado, com 

predominância de M1 e M4, em menor quantidade M2 e os demais em quantidade bastante 

escassa (SÁNCHEZ-LEMUS & ARIAS-MONTAÑO, 2006). O estriado é uma estrutura 

essencialmente GABAérgica: aproximadamente 95% de seus neurônios são neurônios 

espinhais médios GABAérgicos, 4% são interneurônios GABAérgicos; e 1 % do restante é 

constituído por interneurônios colinérgicos (LIM et al, 2014). Apesar de pouco presentes, 

esses interneurônios colinérgicos são muito ramificados, projetam-se extensivamente e 

possuem propriedades eletrofisiológicas únicas (LIM et al, 2014). Além disso, essa estrutura é 

rica em marcadores colinérgicos, como ChAT e AChE, demonstrando a importância do 

sistema colinérgico para seu funcionamento (HEBB & SILVER, 1961). Já foi demonstrado 

que esses interneurônios regulam processos como atenção, motivação, plasticidade sináptica, 
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aprendizado condicionado e comportamentos associados às recompensas (GONZÁLEZ & 

SMITH, 2015). 

Estudos clínicos e pré-clínicos indicam a existência de interações entre os sistemas 

dopaminérgico e colinérgico em diferentes regiões cerebrais, como VTA, estriado, CPF e 

hipocampo (IMPERATO et al, 1993; SOFUOGLU & MOONEY, 2004; CRAGG, 2006; 

TANDA et al, 2007). Alterações no balanço entre elas são substrato para diferentes doenças 

associadas aos núcleos da base, dentre elas a dependência de drogas (WILLIANS & 

ADINOFF, 2008). Enquanto os mecanismos estriatais acerca das interações de ambos 

neurotransmissores estão mais elucidados, para outras regiões cerebrais como hipocampo e 

CPF, mais estudos são necessários.  

No estriado, a interação entre ACh e dopamina é importante para o controle motor 

(CALABRESI et al, 2006) e para as funções de recompensa (ZHOU et al., 2003). Zhang et al. 

(2002) sugeriram que a ação de compensação de receptores subtipo D1 e D2 mantém o 

equilíbrio entre ACh e dopamina, sendo que ativação de D1 aumenta a liberação de ACh no 

NAc, enquanto a ativação de D2 a reduz (BERTORELLI & CONSOLO, 1990; CONSOLO et 

al, 1999; BERLANGA et al, 2005; ALFARO et al, 2005; CALABRESI et al, 2000). A 

atividade dos neurônios espinhais médios também é regulada por dopamina e ACh, sendo, no 

caso desta, os mAChRs responsáveis por esta função (THRELFELL et al, 2010). A ativação 

de D1 e M1 causa excitação, enquanto a de D2 e M2 causa inibição do disparo destes neurônios 

(BERTORELLI & CONSOLO, 1990).  

Quantidades aumentadas de ACh na VTA em resposta à cocaína afetam a liberação de 

dopamina no NAc e os comportamentos de recompensa, sendo estes efeitos modulados pelos 

receptores colinérgicos (YOU et al, 2008; SHABANI et al, 2010). Enquanto a cocaína, 

anfetamina e agonistas D1 aumentam a liberação de ACh no NAc, o antagonista seletivo D1, 

SCH39166, diminui a ACh na região, sugerindo que D1 exerce controle tônico estimulante 

(ZHANG et al., 2002). Camundongos knockout para receptores D1-like apresentam redução 

dos níveis basais de ACh no hipocampo (LAPLANTE et al, 2004), e agonistas D1 produzem 

efeito oposto, demonstrando a importância do balanço entre esses receptores também nessa 

região. No córtex frontal isso também é verídico, porém os mecanismos ainda não são 

totalmente compreendidos.  

Tratando-se de D2R, no estriado sua influência na secreção da ACh é inibitória 

CLARKE & ADERMARK, 2015). Sabe-se que a sinalização de D2R nos interneurônios 

colinérgicos contribui para uma pausa nos disparos tônicos dos mesmos e para o balanço entre 

a liberação de ACh e dopamina no estriado (KHARWAL et al, 2016). Além disso, 
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antagonistas para esse receptor favorecem a liberação da ACh (IKARASHI et al, 1997), dado 

que corrobora os resultados obtidos em nosso estudo, em que a redução de D2R no estriado 

pode ter influenciado indiretamente um aumento da liberação de ACh na região, sugestiva em 

função do aumento da quantidade de ChAT, após o tratamento crônico.   

Acredita-se que receptores colinérgicos pré-sinápticos M4 presentes em terminais 

dopaminérgicos sejam os responsáveis pela modulação da atividade dopaminérgica estriatal 

(WILLIAMS & ADINOFF, 2008; SCHOFFELMEER & MULDER, 1986). Os receptores M5 

também são relevantes para isso, visto que projeções de ACh do córtex cerebral ativam 

neurônios dopaminérgicos na VTA por meio dos receptores muscarínicos M5 (Di CHARA et 

al, 1994). As projeções eferentes de dopamina na VTA, por sua vez, inervam o NAc e ativam 

os interneurônios colinérgicos no estriado, onde ACh é liberada (WILLIAMS & ADINOFF, 

2008). 

O hipocampo foi a estrutura com o maior número de alterações encontradas, ou seja, 

foi a região cerebral mais sensível aos tratamentos utilizados. Em relação aos mAChRs, o 

tratamento crônico promoveu aumento de M1 e M5. O hipocampo expressa todos os 

receptores colinérgicos muscarínicos, principalmente M1 e M2. O primeiro é densamente 

presente nos neurônios piramidais e o segundo em terminais GABAérgicos e interneurônios 

(LEVEY et al, 1993). A inervação colinérgica desta região provém principalmente da 

projeção septo-hipocampal, a qual envolve-se diretamente com as funções hipocampais 

(DREVER et al, 2011). 

Sabe-se que o hipocampo é essencial para o aprendizado condicionado associado à 

cocaína (MEYERS et al, 2006; CROMBAG et al, 2008) no qual os receptores muscarínicos 

apresentam grande relevância (ADNINOFF et al, 2010). Essa memória hipocampal é abalada 

por manipulações farmacológicas ou genéticas que comprometem os receptores colinérgicos 

muscarínicos (DENNIS et al, 2016), provavelmente porque a ativação dos mesmos é 

requerida para a indução da potenciação de longa duração (LTP) (MITSUSHIMA et al, 

2013). O sistema colinérgico também é relevante para a geração da atividade oscilatória 

hipocampal, a qual, juntamente com a LTP, é essencial para os processos de aprendizado e 

memória (LECOURTIER et al, 2011). 

Apesar de haver pouco na literatura sobre a interação entre ACh e dopamina no 

hipocampo, acredita-se que ela é importante para os processos mnemônicos (LEVIN et al, 

1989; MCGURK et al, 1989). FUGISHIRO e colaboradores (2005) observaram que o 

agonista D2R quinpirole foi capaz de reverter efeitos mnemônicos negativos provocados pela 

escopolamina (antagonista colinérgico). Além disso, Umegaki e colaboradores (2001) 
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destacaram que o mesmo agonista D2R estimula a liberação de ACh no hipocampo, de 

maneira dose-dependente, sendo que este efeito é suprimido pelo antagonista D2 eticlopride. 

Assim, o papel dopaminérgico em mecanismos mnemônicos pode ocorrer indiretamente, via 

estimulação da transmissão colinérgica. Esses dados corroboram nossos resultados do teste 

crônico, no qual houve aumento concomitante de D2R, ChAT e VAChT, podendo indicar um 

favorecimento da liberação de acetilcolina a partir da sinalização dopaminérgica via D2R na 

região. 

Os receptores M1 são o subtipo de receptor muscarínico mais abundante no SNC, 

estando envolvido nos processos de aprendizado, memória e ansiedade (CARRIGAN & 

DYKSTRA, 2007). No hipocampo, este subtipo de receptor é o principal responsável pelas 

funções dependentes de ACh (DENNIS et al, 2016). Seu papel modulatório nas funções 

cognitivas relaciona-se à despolarização dos neurônios piramidais e na facilitação da indução 

de LTP (DASARI & GULLEDGE, 2011). Essa despolarização ocorre via inibição de canais 

de potássio dependentes de voltagem e também via aumento indireto da atividade de 

receptores NMDA nos neurônios da região CA1 (o receptor inibe canais de potássio 

localizados pós-sinapticamente em espinhos que regulam negativamente a função de 

NMDAR) (GIESSEL et al, 2010). De fato, a relevância desse mAChR na plasticidade 

sináptica nessa região hipocampal foi mostrada por Shinoe e colaboradores (2005), os quais 

observaram que animais knockout para M1 apresentam redução da LTP induzida por carbacol 

(agonista colinérgico não seletivo) e abolição da LTP resultante de estimulação elétrica em 

neurônios colinérgicos na mesma região. Esses efeitos não estão presentes em animais 

knockout para M3 (SHINOE et al, 2005).  

Em relação ao efeito de M1 nos processos associados à dependência, GERBER et al 

(2001) observaram em camundongos transgênicos deficientes para M1 aumento da atividade 

locomotora e concentrações mais elevadas de dopamina extracelular no estriado, enquanto 

CARRIGAN e DYKSTRA (2007), observaram diminuição da CPP. Esta redução pode estar 

associada ao fato de M1 relacionar-se a processos mnemônicos. Essa hipótese é condizente 

com Zacarias e colaboradores (2012), que observaram redução da consolidação da memória 

de CPP à cocaína após utilização de biperideno (antagonista M1) e por Esmaeili e 

colaboradores (2008), que viram efeito semelhante para a morfina, após utilização de outro 

antagonista M1 (diciclomina). Neste sentido, podemos reforçar o aumento de M1 observado 

neste estudo, como consequência do aumento de D2R, ChAT e VAChT no hipocampo, o qual 

pode ser um favorecedor de mecanismos de aprendizado e memória associados à droga. 
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O receptor M5 é escasso no SNC quando comparado aos demais mAChR; localiza-se 

predominantemente na substância negra e na VTA, onde é o único mAChR expresso. Apesar 

disso, é alvo potencial para o tratamento de diferentes doenças do SNC, incluindo as doenças 

de Alzheimer e de Parkinson, além da farmacodependência (SOFUOGLU & MOONEY, 

2004; LANGMEAD et al, 2008). Neste último caso, por meio de bloqueio e consequente 

redução da atividade dopaminérgica no NAc (LANGMEAD et al, 2008).  

Os estudos envolvendo o subtipo M5 ressaltam a importância da ativação deste 

receptor na VTA, correlacionando-o com o aumento da liberação de dopamina, especialmente 

no NAc. De fato, camundongos knockout para o subtipo M5 autoadministram menos cocaína 

(THOMSEN et al, 2005) e possuem redução da CPP e dos sinais de ansiedade durante a 

abstinência à cocaína (FINK-JENSEN et al, 2003). Portanto, o receptor M5 parece estar 

diretamente relacionado aos efeitos reforçadores positivos da cocaína. A ausência deste 

receptor também afeta comportamentos associados à morfina, uma vez que promove redução 

da CPP e dos sinais de abstinência (BASILE et al, 2002). Além disso, esses animais 

apresentam hiperlocomoção induzida por anfetamina inferior aos animais controle (WANG et 

al, 2004). Assim, M5 parece ser relevante para os processos de recompensa de diferentes 

drogas, provavelmente porque influencia um fator convergente e muitas delas: o aumento de 

dopamina no NAc. 

O CPF apresentou, diferentemente do obtido para o hipocampo, redução de M3 e de 

M5 após o tratamento crônico. Essa região cerebral recebe, em sua totalidade, inervação 

colinérgica, a qual desempenha importantes funções (BLOEM, 2014), como regulação da 

atenção, memória e ansiedade, de forma que prejuízos nos mesmos estão associados a 

problemas cognitivos (WANG & YUAN, 2009). A sinalização colinérgica é tanto fásica 

quanto tônica e ocorre por transmissão sináptica e volumétrica (PARIKH et al, 2007). 

Acredita-se que as ações da ACh via receptores muscarínicos ocorra tanto por meio de 

neuromodulação nessa região, como pelo aumento da excitabilidade dos neurônios piramidais 

via receptores M1, com influência de M3 (GULLEDGE et al, 2009; PICCIOTTO et al, 2012). 

Os principais mAChRs excitatórios em termos de quantidade no córtex cerebral são, em 

ordem decrescente, M1, M3 e M5, com os dois últimos sendo bem menos expressos do que o 

primeiro (GULLEDGE et al, 2009). Dentre eles, M1 é o principal responsável pelos 

mecanismos cognitivos corticais, enquanto pouco se sabe sobre os papéis de M3 e M5 nessa 

região.  

O hipocampo e o CPF estão diretamente conectados unidirecionalmente pelo 

denominado “caminho hipocampo-CPF”, uma conexão anatômica originada na região CA1 e 



87 
 

 

no subiculum direcionada às regiões infra e pré-límbica e de cingulado anterior do CPF 

(CENQUIZCA & SWANSON, 2007). A natureza dessa conexão é essencialmente 

glutamatérgica e GABAérgica e sabe-se que a mesma apresenta plasticidade sináptica 

bidirecional por mecanismos de LTP e LTD (GODSIL et al, 2013). Esta é a principal 

eferência da formação hipocampal para o CPF, e tem se mostrado essencial para funções 

executivas, aprendizado, mecanismos mnemônicos e regulação da emoção (BANKS et al, 

2015). Prejuízos nessa conectividade acarretam déficits cognitivos observados em doenças 

psiquiátricas, como esquizofrenia, depressão e estresse pós-traumático (GODSIL et al, 2013).  

Sabe-se que o hipocampo e o CPF também se relacionam com o Nac, no que diz 

respeito ao estabelecimento de comportamentos direcionados (FRENCH & TOTTERDELL, 

2002), os quais se apresentam prejudicados em indivíduos dependentes de drogas. Neste 

contexto, as ações dopaminérgicas em projeções gabaérgicas são críticas à fisiopatologia 

dessa doença. Considerando que o hipocampo apresentou diversas alterações colinérgicas e 

dopaminérgicas, os resultados obtidos no CPF (redução de M3 e M5) pode ser consequência 

de desbalanço neuroquímico e alterações de plasticidade sináptica das regiões com as quais 

ele se conecta. 

Os resultados deste trabalho apontam que os sistemas colinérgico muscarínico e 

dopaminérgico são sensíveis aos tratamentos com cocaína em padrão binge. Um dia de 

tratamento foi capaz de causar algumas modificações colinérgicas, no entanto o tratamento 

mais prolongado apresentou evidentemente maior capacidade em promover alterações tanto 

região quanto subtipo-específica. É possível concluir que diferentes regiões cerebrais são 

afetadas de formas distintas, uma vez que possuem padrões neuroquímicos particulares.  

Este trabalho foi o primeiro a mostrar a existência de alterações específicas em cada 

um dos subtipos de mAChR, bem como de proteínas colinérgicas. Sabe-se que a 

conectividade é determinante para as relações funcionais no cérebro, uma vez que os 

neurotransmissores interagem entre si de maneiras complexas. Nosso foco foram as interações 

entre dopamina e acetilcolina, porém é possível que as alterações observadas também estejam 

associadas a outros mediadores, como glutamato e GABA. Os dados obtidos abrem caminho 

para que futuros estudos busquem uma melhor compreensão acerca do envolvimento de cada 

um dos mAChRs nos processos que levam ao uso compulsivo de drogas, tornando o sistema 

colinérgico muscarínico um possível alvo terapêutico para mais esta doença psiquiátrica. 
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7. Conclusões 

 

 Os animais tratados com o paradigma do escalonamento de dose desenvolveram 

sensibilização comportamental no segundo dia de tratamento; 

 O escalonamento de dose possibilitou uma intensificação nos efeitos locomotores da 

cocaína, uma vez que os animais apresentaram atividade locomotora superior ao nível 

basal, mesmo após o término do experimento. Para os animais tratados agudamente, 

esse efeito não está presente; 

 O tratamento crônico proporcionou acúmulo de cocaína e benzoilecgonina superior ao 

tratamento agudo; 

 As dosagens plasmáticas de cocaína demonstraram que os animais continham a droga 

no organismo no momento em que foi realizada a eutanásia, sugerindo que as 

alterações de Immunoblotting foram consequentes à presença da droga. 

 O sistema colinérgico muscarínico mostrou-se sensível aos tratamentos com cocaína, 

uma vez que foram observadas alterações em todas as estruturas avaliadas. Essa 

sensibilidade envolve tanto expressão de receptores quanto de moléculas essenciais à 

neurotransmissão; 

 O hipocampo foi a estrutura mais criticamente afetada pelo modelo experimental 

empregado, já que apresentou alterações em ambos os receptores dopaminérgicos, nos 

receptores colinérgicos muscarínicos excitatórios e nas proteínas responsáveis pela 

síntese e armazenamento da acetilcolina; 

 O aumento de D2R, ChAT, VAChT e M1 mAChR encontradas no hipocampo no 

tratamento crônico podem ser consequência do estabelecimento de um processo 

mnemônico associado à cocaína. 
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