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Resumo 

 

 

Pimentel NMN. Avaliação da resposta imuno-inflamatória no tecido cerebral 

de camundongos deficientes em CRAMP submetidos a modelo de etilismo 

agudo [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2018. 

 
O uso de álcool está aumentando em nossa sociedade e permanece 
associado a inúmeros problemas sociais, econômicos e de saúde. De fato, o 
álcool e os problemas de saúde associados a ele exercem um impacto 
importante na prática médica e representam um dos maiores desafios da 
saúde pública. O consumo de álcool na sociedade contemporânea é 
geralmente aceito positivamente, dificultando o reconhecimento de certos 
padrões de consumo como doença. 
  O alcoolismo é um transtorno recidivante crônico caracterizado pela 
ingestão compulsiva de quantidades excessivas de etanol, perda de controle 
em sua ingestão, comportamento inadequado e a presença de um estado 
emocional negativo. O consumo de quantidades nocivas de álcool resulta 
em danos físicos e psicológicos e o vicio  é um transtorno psiquiátrico que 
afeta as funções executivas, causando perda de interesse em outros alvos 
do prazer  e  comportamento compulsivo de busca por drogas. O álcool 
interage com vários sistemas neurológicos. O presente trabalho analisou a 
resposta imunoinflamatória no tecido cerebral de camundongos CRAMP 
knockout (KO) jovens e tipo selvagem (WT) submetidos ao modelo de 
intoxicação alcoólica, com o objetivo de investigar o impacto de CRAMP na 
dependência alcoólica no adolescente. O CRAMP é um peptídeo 
antimicrobiano com efeitos pleotrópicos e, até onde sabemos, seu papel 
nunca foi investigado nesse sentido. Também analisamos a secreção de 
vários neuropeptídeos, proteínas e citocinas. Nossos resultados mostraram 
uma diferença significativa na ingestão de etanol entre os animais 
comparados CRAMP KO e WT, o que foi relacionado a um aumento nos 
níveis cerebelares de IL-1β.  Concluimos que os pepitídeos antimicrobianos 
podem ter um papel importante na resposta imunoinflamatória que ocorre 
durante o etilismo agudo. 
 
 
 

Descritores: Alcoolismo; Inflamação; Sistema nervoso central; Adolescente; 

Ácido gama-aminobutírico; Interleucina-1beta; Dopamina 



 
 

Summary 

 

 

Pimentel NMN. Evaluation of the immune and inflammatory response in the 

brain tissue of CRAMP-deficient mice submitted to a model of acute ethanol 

intake [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2018. 

 

  
The use of alcohol is increasing in our society and remains associated with 
countless social, economic and health problems. In fact, alcohol and the 
health issues associated to its abuse exert an important impact on medical 
practice and represent one of the biggest challenges of public health.  The 
consumption of alcohol in contemporary society is generally accepted 
positively, making certain patterns of consumption very difficult to be 
recognized as a disease.  
  Alcoholism is a chronic relapsing disorder characterized by compulsive 
ingestion of excessive amounts of ethanol, loss of control in its intake, 
inappropriated behavior and the presence of a negative emotional state. The 
consumption of harmful amounts of alcohol results in physical and or 
psychological damage and addiction is a psychiatric disorder that affects the 
executive functions, causing loss of interest in other aspects of life and a 
compulsive behavior.  Alcohol interacts with several neurologic systems. The 
present work analyzed the immuno-inflammatory response in the brain tissue 
of young CRAMP knockout (KO) and wild-type (WT) mice submitted to a 
model of alcohol intoxication, in order to investigate the impact of CRAMP in 
teenager alcohol addiction. CRAMP is an antimicrobial peptide with 
pleotropic effects and, as far as we know, its role had never been 
investigation in this regard. We also analysed the secretion of several 
neuropeptides, proteins and cytokines. Our results showed a significant 
difference in ethanol intake when CRAMP KO and WT animals were 
compared, which was related to an increase in the cerebellar levels of IL-1β. 
We conclude that antimicrobial peptides may play an important role in the 
immunoinflammatory response that occurs during acute alcoholism. 
 

  
Descriptors: Alcoholism; Inflammation; Central nervous system; Adolescent; 

Gamma-aminobutyric acid; Interleukin-1 beta; Dopamine 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Alcoolismo  

O álcool, talvez seja a droga mais antiga utilizada pela espécie 

humana1.  O consumo de álcool nas diferentes civilizações, inicia-se com a 

revolução neolítica, onde se dá um avanço nas tecnologias de fermentação, 

o que contribui para um aumento da produção de matérias primas como 

cevada e frutas. Registros datados de 2200 a.C. apontam para o consumo 

de bebidas. Os antigos egípcios tinham destilarias a cerca de seis mil anos 

havendo o culto a Osíris como forma de agradecimento pela dádiva da 

cevada.  

Os gregos por sua vez, cultuavam a Dionísio, onde ofereciam bebidas 

alcoólicas a deuses e a soldados para facilitar as relações interpessoais. Os 

romanos agradeciam a Baco a criação do “vinho divino” e foram eles que 

contribuíram para a regulação da produção do vinho e sua distribuição pela 

Europa. O vinho tornou se assim, um fenômeno universal. Também a nível 

da religião o vinho é fortemente reverenciado.  

O vinho era e é uma constante nas cerimônias religiosas, realçando as 

realizadas pelo cristianismo, astecas, religião familiar chinesa, hinduísmo, 

bantu, entre outras. Uma das religiões que restringe ou proíbe o uso de 

álcool, é o islamismo.  
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Durante a idade média, o álcool esteve intimamente associado à saúde 

e bem estar, tendo sido associado como aqua vitae, tendo mesmo uma 

aplicação terapêutica em alguns casos de saúde. Já no século XVII os 

destilados passaram a liderar a comercialização, substituindo os 

fermentados e tornando se um dos primeiros mercados mundiais.  

Com a revolução industrial do século XIX, o mercado dos destilados 

adquire uma expansão maior, aumentando consideravelmente o seu 

consumo e, por consequência, aumentando os problemas relacionados a 

estes produtos. As primeiras campanhas de prevenção surgem nos anos 60 

nos países desenvolvidos2. No século 19, o alcoolismo passou a ser 

cientificamente aceito como uma doença em seu mais amplo conceito, como 

uma enfermidade física e mental3. 

O consumo de álcool na sociedade contemporânea é visto 

predominantemente de forma positiva, o que dificulta o reconhecimento de 

determinados padrões de consumo como doença. Foi em 1849 que surgiu o 

termo alcoolismo e uma de suas primeiras definições, segundo Magnus 

Huss, o definiu como “o conjunto de manifestações patológicas do sistema 

nervoso, nas esferas psíquica, sensitiva e motora”. Mais tarde, de acordo 

com Morton Jellinek, a definição de alcoolismo foi reestruturada e o 

comportamento do alcoólico passou a ser classificado como doença, o que 

gerou uma repercussão social negativa. Jellinek definiu o alcoolista como 

todo indivíduo cujo consumo de bebidas alcoólicas pudesse prejudicar o 

próprio, a sociedade ou ambos, e categorizou o alcoolismo como doença, 

tendo como base as quantidades de álcool consumidas4.  
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 Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define o 

alcoolista como um bebedor excessivo, cuja dependência em relação ao 

álcool é acompanhada de perturbações mentais, da saúde física, da relação 

com os outros e do comportamento social e econômico4.  

O alcoolismo é um distúrbio recidivante crônico caracterizado pela 

ingestão compulsiva de quantidades excessivas de etanol, perda de controle 

sobre o consumo de álcool, presença de um estado emocional negativo (por 

exemplo, humor deprimido, ansiedade, sensibilidade ao estresse). Na 

retirada do consumo de álcool, o indivíduo apresenta uma preocupação com 

a obtenção do álcool e há um estreitamento do comportamento, onde o 

repertório é a busca pelo álcool em detrimento das atividades sociais, 

ocupacionais e recreativas, tolerância aos efeitos intoxicantes do etanol e 

consumo contínuo apesar das consequências negativas. O alcoolismo se 

desenvolve ao longo dos anos e envolve ciclos em espiral de intoxicação 

/retirada/craving5.  

O alcoolismo é uma desordem psiquiátrica complexa, que causa danos 

nos tecidos em quase todos os órgãos6. A dependência do álcool tem sido 

tradicionalmente considerada um distúrbio cerebral em que as alterações de 

vários neurotransmissores e seus receptores em áreas específicas, como o 

circuito de recompensa cerebral desempenham um papel importante no 

desenvolvimento do vício. O álcool pode influenciar o comportamento e levar 

à manifestação de sintomas psicológicos em indivíduos dependentes6. O 

consumo pesado de álcool continua sendo um grave problema de saúde 

pública nos Estados Unidos e no mundo7.  
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Estima-se que 4 a 40% dos pacientes clínicos e cirúrgicos sofram de 

problemas relacionados ao consumo de álcool8. Assim, o álcool e os 

problemas de saúde associados a ele exercem impacto importante sobre a 

prática dos médicos e de outros especialistas, além de representar um dos 

maiores desafios da saúde pública8.  O álcool é a droga viciante mais aceita 

socialmente. O abuso e a dependência do álcool causam problemas sociais, 

como violência doméstica e perda de produtividade no local de trabalho, 

bem como acidentes de trânsito e transtornos crônicos em órgãos3. O uso 

excessivo de álcool é a terceira causa de morte evitável nos Estados Unidos 

e é responsável por 3,8% das mortes no mundo9.  

No Brasil e no mundo, o uso e abuso de álcool e/ou outras drogas 

legais e ilegais está aumentando gradualmente entre pessoas de todas as 

classes sociais, especialmente entre os jovens. É uma questão de saúde 

pública que merece mais atenção hoje devido a seus determinantes e 

restrições culturais, ético-legais, políticas, econômicas e tecnológicas que 

impactam os indivíduos, as famílias e a sociedade. Dessa forma, exige 

atenção não apenas dos pais e responsáveis dos jovens, mas também da 

sociedade, dos educadores, dos profissionais de saúde e da comunidade 

científica10. O alcoolismo é uma desordem debilitante para o indivíduo e 

muito dispendiosa para a sociedade. O reforço positivo é importante nas 

fases iniciais do consumo e abuso de álcool6.  

De acordo com a OMS, 20% da população nos países em 

desenvolvimento são alcoólicos. Esta desordem é um dos principais 

problemas de saúde pública no mundo3.  O uso do álcool está cada vez mais 
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prevalente em nossa sociedade e permanece associado a inúmeros 

problemas sociais, econômicos e de saúde.11 A dependência do álcool e uso 

nocivo do álcool são reconhecidos como doença mental pela OMS (WHO, 

1992)3. Cerca de 3,3 milhões de pessoas morreram em 2012 em todo o 

mundo em consequência do consumo nocivo de álcool. Pesquisa divulgada 

pela OMS mostra que o Brasil está acima da média mundial em consumo de 

bebidas alcoólicas. Segundo o levantamento, foram consumidos, em média, 

8,7 litros de álcool por ano, entre 2008 e 2010, no país. A média mundial 

calculada pela OMS é de 6,2 litros. Os dados consideram o público maior de 

15 anos12 (Figura 1).  

 

 

Figura 1 – Consumo de álcool no Mundo  

Fonte CISA- Centro de informações sobre saúde e álcool – OMS – 2014 

 

 



Introdução   6 

 

1.2 O TRanstorno por uso de álcool de acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais da Associação 

Americana de Psiquiatria (DSM) 

Em maio de 2013, com o lançamento da 5ª edição do DSM (Manual 

Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais da Associação Americana de 

Psiquiatria, ou DSM 5), houve uma mudança importante no diagnóstico dos 

transtornos por uso de substância11. Conforme definido na quinta edição do 

DSM; American Psychiatric Association, 2013)13, o Transtorno por Uso de 

Álcool (AUD) é a nomenclatura atual para uso indevido de álcool. O distúrbio 

envolve um padrão problemático de uso de álcool, levando a sofrimento 

significativo e exigindo que dois dos 11 possíveis sintomas ocorram dentro 

de um período de 12 meses para atender aos critérios diagnósticos14.  

O transtorno por uso de álcool ficou no capítulo de Addictive 

Disorders, que também inclui jogo patológico. O termo adicção ou adição já 

está em uso por alguns autores brasileiros e em alguns dicionários e possui 

o significado de predileção, vício ou "compulsão apresentada por 

determinados indivíduos para repetir os mesmos comportamentos 

gratificantes”11. Até então abuso e dependência eram divididos em 

categorias diferentes. No DSM 5 os transtornos por uso de substâncias 

ficam definidos como um agrupamento de sintomas cognitivos, 

comportamentais e fisiológicos que indicam que o indivíduo continua usando 

a substância a despeito de problemas significativos.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5225240/#R3


Introdução   7 

 

Há uma combinação das categorias abuso de álcool e dependência 

de álcool em um continuo de gravidade, conforme o número de critérios. 

Houve a exclusão do critério "uso leva a problemas legais" e inclusão do 

"craving" (alterações fisiológicas que podem predizer a recaída)14. O termo 

dependência é usado exclusivamente para a dependência farmacológica 

que pode ser uma resposta natural do organismo a uma substância12. A 

desordem por uso de álcool (AUD) é uma doença comum da saúde mental 

em que indivíduos bebem quantidades excessivas de álcool apesar das 

consequências negativas. Muitos indivíduos com AUD se engajam em 

padrões pesados de consumo, definido como um beber compulsivo, sendo 

este definido como concentrações de álcool no sangue superior a 80 mg/dL. 

No entanto, muitos estudos em seres humanos têm documentado um beber 

extremo levando a beber álcool compulsivo (BACs) de cerca de 400 

mg/dL15. 

 

1.3 Transtornos Relacionados a Substâncias e Transtornos Aditivos  

O transtorno por uso de álcool é definido por um agrupamento de 

sintomas comportamentais e físicos, os quais podem incluir abstinência, 

tolerância e fissura ou craving14. A abstinência de álcool se caracteriza por 

sintomas que se desenvolvem aproximadamente 4 a 12 horas após a 

redução do consumo. A característica fundamental é o desenvolvimento de 

uma alteração comportamental com concomitante fisiológico e cognitivos, 

devido à interrupção ou redução do uso intenso e prolongado da 
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substância.14  Como a abstinência de álcool pode ser desagradável e 

intensa, os indivíduos podem prosseguir no consumo apesar de 

consequências adversas, frequentemente para evitar ou aliviar os sintomas 

de abstinência.12  

Assim, indivíduos com transtorno por uso de álcool podem dedicar 

grandes períodos de tempo para obter e consumir bebidas alcoólicas12. A 

fissura por álcool é indicada por um desejo intenso de beber, o qual torna 

difícil pensar em outras coisas e frequentemente resulta no início do 

consumo. Um padrão problemático de uso de álcool, levando a 

comprometimento ou sofrimento clinicamente significativos, manifestado por 

pelo menos dois dos seguintes critérios, ocorrendo durante um período de 

12 meses (Figuras 2-4). 
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Figura 2 – Transtorno por uso de álcool (AUD) de acordo com o DSM 5 

 Associação Americana de Psiquiatria (2013). Manual de diagnóstico e estatística dos 
transtornos mentais (5th ed.). Arlington VA: American Psychiatric Publishing15. 

 

O Transtorno por uso de álcool  de acordo com o DSM 5 

 
1. Álcool é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período mais longo do 

que o pretendido.  

2. Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso 

de álcool.  

3. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção de álcool, na utilização de álcool 

ou na recuperação de seus efeitos.  

4. Fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar álcool.  

5. Uso recorrente de álcool, resultando no fracasso em desempenhar papéis importantes no trabalho, 

na escola ou em casa.  

6. Uso continuado de álcool, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou 

recorrentes causados ou exacerbados por seus efeitos.  

7. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são abandonadas ou reduzidas em 

virtude do uso de álcool.  

8. Uso recorrente de álcool em situações nas quais isso representa perigo para a integridade física.  

9. O uso de álcool é mantido apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico 

persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pelo álcool.  

10. Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos: a.  Necessidade de quantidades 

progressivamente maiores de álcool para alcançar a intoxicação ou o efeito desejado. b.  Efeito 

acentuadamente menor com o uso continuado da mesma quantidade de álcool.   

11. Abstinência, manifestada por qualquer um dos seguintes aspectos: a.  Síndrome de abstinência 

 característica de álcool (consultar os Critérios A e B do conjunto de critérios para abstinência de 

álcool, p. 499-500). b.  Álcool (ou uma substância estreitamente relacionada, como 

benzodiazepínicos) é consumido para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5225240/#R3
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A gravidade do transtorno por uso de substância se baseia na 

quantidade de critérios diagnósticos preenchidos. Fatores de risco e 

prognóstico ambientais podem incluir atitudes culturais em relação ao 

consumo e à intoxicação, a disponibilidade de álcool (incluindo o preço), 

experiências pessoais adquiridas com álcool e níveis de estresse12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Critérios para TUS entre DSM-IV e DSM 5 
Adaptado de: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIH, 2013)  

 

Critério de dependência 

Critérios para TUS entre DSM-IV e DSM 5 
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• Abandono/reduç
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• Risco à 
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• Problemas legais 

 

• Uso maior/mais tempo 

• Reduzir/controlar uso 
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• Tolerância 
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Figura 4 – Transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos 
(TUS) 

Fonte DSM-5 2013 

 

Ao considerar os pacientes que podem ter problemas relacionados ao 

consumo de bebidas alcoólicas, é útil distinguir os 3 tipos de consumo de 

álcool: consumo de álcool moderado e não problemático; consumo de álcool 

perigoso ou de risco (que expõe os pacientes ao risco de desenvolver 

problemas relacionados ao consumo de álcool); e consumo de álcool 

prejudicial (que provoca diretamente o aparecimento de problemas 

relacionados à ingesta de bebidas alcoólicas). Pacientes com problemas 

relacionados ao consumo de álcool em estágios mais avançados podem 

atender aos critérios de dependência ou vício em álcool1.  

O consumo moderado de bebidas alcoólicas é definido em termos de 

média do número de doses (exemplos de uma dose: uma taça de vinho, 

uma dose de 50 ml de destilado ou uma lata de cerveja) consumidos em 1 

dia, que expõe um indivíduo adulto a um risco relativamente baixo de 

Transtornos Relacionados a Substâncias e Transtornos 

Aditivos (TUS)  

 TUS Leve: 

 Presença de 2 

ou 3 sintomas.   

 

TUS Moderada: 

Presença de 4 

ou 5 sintomas.  

 

TUS Grave: 

Presença de 6 ou 

mais sintomas.  
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desenvolvimento de problemas de saúde associados ao consumo de álcool. 

O consumo de risco ocorre quando o número de doses consumido em uma 

única ocasião excede uma determinada quantidade (4 doses por ocasião 

para os homens; 3 doses por ocasião para as mulheres).  

O consumo de álcool prejudicial é definido como aquele que resulta 

em danos físicos ou psicológicos. Este distúrbio é definido segundo os 

critérios da International Classification of Diseases, 10ª revisão (CID-10). Os 

critérios específicos para diagnosticar o consumo abusivo de álcool foram 

desenvolvidos pela American Psychiatric Association(APA)8.  

A tabela abaixo correlaciona os níveis de concentração de álcool no 

sangue (CAS) e os sintomas clínicos correspondentes (Tabela 1). 
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Tabela 1 -Efeitos da alcoolemia (CAS) no comportamento2 

 

1.4 Álcool e danos à saúde  

CAS (g/100ml) Efeitos sobre o corpo 

0,01-0,05 

Aumento do ritmo cardíaco e respiratório 

Diminuição das funções de vários centros nervosos 

Comportamento incoerente ao executar tarefas 

Diminuição da capacidade de discernimento e perda da inibição 

Leve sensação de euforia, relaxamento e prazer. 

0,06-0,10 

Entorpecimento fisiológico de quase todos os sistemas 

Diminuição da atenção e da vigilância, reflexos mais lentos, 
dificuldade de coordenação e redução da força muscular. 

Redução da capacidade de tomar decisões racionais ou de 
discernimento 

Sensação crescente de ansiedade e depressão 

Diminuição da paciência 

0,10-0,15 

Reflexos consideravelmente mais lentos 

Problemas de equilíbrio e de movimento 

Alteração de algumas funções visuais 

Fala arrastada 

Vômito, sobretudo se esta alcoolemia for atingida rapidamente 

0,16-0,29 

Transtornos graves dos sentidos, inclusive consciência 
reduzida dos estímulos externos. 

Alterações graves da coordenação motora, com tendência a 
cambalear e a cair frequentemente. 

0,30-0,39 

Letargia profunda 

Perda da consciência 

Estado de sedação comparável ao de uma anestesia cirúrgica 

Morte (em muitos casos) 

A partir de 0,40 

Inconsciência 

Parada respiratória 

Morte, em geral provocada por insuficiência respiratória 
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O uso abusivo e indiscriminado de bebidas alcoólicas é responsável 

por mais de 60 agravos à saúde, como câncer de esôfago, estômago e de 

fígado, doenças cardiovasculares, cirrose hepática, pancreatite crônica e 

úlceras pépticas, além de traumas de todos os tipos, com uma estimativa 

que o abuso de bebidas alcoólicas reduz a expectativa de vida de um 

indivíduo em cinco anos.  

Vários estudos epidemiológicos têm relatado a forte associação entre 

o nível de consumo de álcool e a incidência de câncer de boca, faringe, 

laringe, esôfago e fígado16. Os danos físicos relacionados ao álcool são 

consequências de suas propriedades tóxicas e que produzem dependência. 

Etanol (ou álcool etílico) em bebidas alcoólicas é produzido pela 

fermentação de açúcar pela levedura. É uma molécula pequena que é 

rapidamente absorvida no intestino, e é distribuída para todo o corpo. A 

maioria dos órgãos do corpo pode ser afetados pelos efeitos tóxicos do 

álcool17. A biodisponibilidade de etanol, a fração da dose ingerida, que 

atinge a circulação sistêmica, é de cerca de 80%. Por conseguinte, uma 

grande parte do etanol ingerido atinge a circulação e é distribuído para todos 

os tecidos do organismo16.  

O consumo excessivo de álcool é direta ou indiretamente responsável 

por 75% das internações psiquiátricas e 50% das internações clínicas 

hospitalares3. É responsável por 3,2% da mortalidade mundial.  No Brasil, 

um país emergente, o cenário é ainda pior3. O álcool tem sido associado à 

metade de todos os assaltos violentos, casos de abuso de crianças e outros 

incidentes de violência doméstica, bem como homicídios e assassinatos18. A 
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AUD pode ser dividida em três etapas: (1) compulsão/intoxicação, (2) 

preocupação/antecipação, (3) afastamento/afecção negativa19.  

A fase de intoxicação refere-se ao desenvolvimento de uma síndrome 

reversívelespecífica da substància que ocorreu devido a sua recente 

ingestão. As mudanças comportamentais ou psicológicas clinicamente 

significativas associadas a intoxicação ( ex. beligerância, labilidade do 

humor, julgamento prejudicado) são atribuíveis aos efeitos fisiológicos da 

substância sobre o sistema nervoso central e se desenvolvem logo após o 

uso da substância.14 O aumento da sensibilidade aos efeitos intoxicantes, 

muitas vezes, impede o consumo, enquanto que uma maior sensibilidade 

aos efeitos gratificantes do álcool pode promover a ingestão20. O uso 

prejudicial do álcool resulta em doenças, assim como um ônus social e 

econômico significativo em todo o mundo.21 

De fato, o Relatório de Status Global da Organização Mundial da 

Saúde de 2014 estimou que houvesse 3,3 milhões de mortes (5,9% de todas 

as mortes globais) atribuíveis ao consumo de álcool em 2012, e a carga 

global das doenças e lesões causadas pelo uso de álcool foi de 5,1%. 

Historicamente, o estudo dos Transtornos do Uso de Álcool (AUDs) enfocou 

os adultos, com ênfase nas origens das AUDs como emergentes na 

adolescência. Começando na última parte do Século XX, numerosos 

estudos longitudinais com origem na infância e primeira infância começaram 

a fornecer evidência empírica de que a etiologia do comportamento anti-

social,22 agressão e violência,23 transtorno de conduta (Grupo de Pesquisa 

de Prevenção de Problemas de Conduta, 2013), transtorno de personalidade 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5225240/#R13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5225240/#R13
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limítrofe,24 transtornos por uso de álcool25 e os transtornos de apego podem 

estar fundamentados em dinâmicas organizacionais que aparecem pela 

primeira vez na infância e na primeira infância13.  

Com relação as AUDs, a pesquisa das últimas décadas também 

concentraram a atenção nas origens do desenvolvimento que podem ser 

atribuídas ao período da primeira infância e infância, com início real do 

“beber”, começando durante os anos de transição da infância até a 

adolescência13. Longos períodos de consumo de etanol pesado levam à 

dependência, que é acompanhada por alterações e neuroadaptações no 

cérebro que podem perpetuar o consumo continuado, apesar de graves 

consequências pessoais7. Outros mediadores potenciais de como os 

problemas com álcool se desenvolvem em indivíduos com predisposição 

incluem consumo intenso da substância pelos pares, expectativas positivas 

exageradas dos efeitos do álcool e formas inadequadas de enfrentamento 

de estresse, genéticos e fisiológicos.  

O transtorno por uso de álcool apresenta um padrão, sendo que 40 a 

60% da variação no risco é explicada por influências genéticas13. Os 

problemas médicos relacionados com o álcool podem ser melhorados após 

uma boa compreensão da patogênese das lesões induzidas pelo álcool. 

Após seu consumo, o álcool é prontamente distribuído por todo o corpo na 

corrente sanguínea e atravessa membranas biológicas que afetam 

praticamente todos os órgãos e processos biológicos no corpo. A maior 

parte do álcool que entra no corpo é primeiramente oxidado a acetaldeído 

tóxico, que é catalisado pelo álcool desidrogenase citosólica (ADH)3.  
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Etanol é uma pequena molécula que interfere com numerosas e 

diversos alvos moleculares, incluindo receptores de neurotransmissores e 

canais de ions, e, assim, modula a atividade de circuitos neurais específicos 

para a produção de efeitos comportamentais agudos de etanol como 

desenibição, ataxia e sedação26,27. Sistemas de neurotransmissores e 

neuropeptídios adicionais são então recrutados durante a aquisição e 

manutenção do álcool e, finalmente, na transição para a dependência do 

etanol6, 27, 28 .  

Apesar da variedade de paradigmas usados para estudar os efeitos 

transcricionais do etanol, uma conclusão recorrente dos estudos de 

microarrays é que o etanol afeta uma pequena proporção do transcriptoma 

(tipicamente ~ 2%)16. Fatores genéticos respondem por mais de 50% do 

risco de desenvolver alcoolismo, embora o alcoolismo seja um transtorno 

mental como outro qualquer, técnicas específicas devem ser utilizadas em 

sua abordagem. Muitos profissionais de saúde se sentem frustrados, 

acreditando serem incapazes de tratar destes pacientes. A identificação, 

avaliação e o planejamento de um tratamento, encaminhando para um 

profissional especializado, é fundamental para a prática clínica de 

excelência29. É importante esclarecer que a prescrição exclusiva de um 

medicamento pode ajudar alguns indivíduos a parar de beber, mas, se 

acompanhada de técnicas simples para manejo dos pacientes, sua eficácia 

pode ser muito maior30 (Figura 5). 
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Figura 5 – Farmacoterapia na AUD 
Adaptado Gigliotti e Copetti 2013

31 

 

1.5 Uso do álcool na adolescência 

Embora o uso problemático de álcool geralmente comece durante a 

adolescência, as origens do desenvolvimento do transtorno podem ser 

rastreadas até a infância e a primeira infância. A identificação de fatores de 

risco precoces é essencial para entender o transtorno13.  Na adolescência o 

consumo de álcool tem aumentado progressivamente.  

Vários estudos relatam que 60 a 90% dos alunos no final do ensino 

médio já ingeriram algum tipo de bebida alcoólica 4-6, e da data da primeira 

ingestão entre 14 e 15 anos de idade17. Este fato torna esta questão ainda 

mais grave, uma vez que se verificou que cerca de 14% das pessoas que 
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iniciam o consumo quando eram mais jovens do que 14 anos de idade 

tornaram-se dependentes da droga, enquanto que apenas 2% dos 

indivíduos cuja primeira ingestão ocorreu quando eles eram mais velhos do 

que 19 anos de idade tornaram se viciados31.  

O álcool é a droga recreativa mais utilizada e seu consumo está 

aumentando em jovens e adolescentes. Um padrão comum de consumo de 

álcool entre os adolescentes é a exposição intermitente de álcool, que pode 

levar eventualmente a episódios de ingesta pesado32,33. Athina Markou e 

seus colegas descobriram mudanças persistentes no comportamento adulto 

após a exposição na adolescência ao etanol ou nicotina consistente com o 

aumento do risco de desenvolver dependência. O consumo de álcool na 

adolescência elevou as opções de alta recompensa, mesmo quando a 

probabilidade de recompensa e ou resultado eram improváveis (exemplo, 

ratos expostos ao etanol durante a adolescência mostraram aumento da 

tomada de decisão de risco na vida adulta 32,34.  

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas emergiu como um 

fenômeno típico em jovens. Este padrão de beber, repetidamente leva a 

níveis extremamente elevados de álcool no sangue e no cérebro e 

intoxicação, levando a graves riscos de neurodegeneração e danos 

cognitivos. Os mecanismos envolvidos na excitotoxicidade e na 

neuroinflamação são elementos fundamentais na neurotoxicidade induzida 

pelo álcool5. A exposição ao álcool também causa danos profundos tanto ao 

adulto quanto ao cérebro em desenvolvimento. O consumo excessivo de 

álcool induz numerosas respostas ao estresse fisiopatológico, uma das quais 
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é a resposta ao estresse do retículo endoplasmático (RE) que está 

diretamente ou indiretamente relacionado ao metabolismo do álcool, que 

incluem níveis tóxicos de acetaldeído e homocisteína, estresse oxidativo e 

modificações epigenéticas anormais29.  

O consumo de álcool começa tipicamente na adolescência, um tempo 

em que o cérebro ainda está em fase de maturação e, portanto vulnerável 

aos seus efeitos neurotóxicos. Uma série de diferenças na estrutura e 

função do cérebro associados ao consumo precoce de álcool foram 

identificados 34. O consumo de álcool durante a adolescência é deletério 

para o cérebro em desenvolvimento e leva a déficits persistentes na vida 

adulta. Vários resultados fornecem fortes evidências de alterações 

associadas ao etanol na sinalização glutamatérgica e comprometimento da 

plasticidade sináptica no hipocampo35. O consumo excessivo de álcool em 

populações menores de idade é uma das principais questões de saúde 

pública e questões sociais.  

A adolescência é um período crucial para a maturação do cérebro, 

envolvendo a estabilização da formação de sinapses, integridade da massa 

cinzenta e projeções axonais. A exposição do adolescente ao álcool afeta a 

trajetória normal do cérebro em desenvolvimento. O início precoce do 

consumo de álcool e o consumo compulsivo de adolescentes levam a um 

aumento do risco de transtornos por uso de álcool e a diagnósticos 

psiquiátricos comórbidos na vida adulta36. Os processos epigenéticos são os 

principais reguladores da ação do etanol no cérebro. A epigenética define 

uma ampla classe de mudanças que ocorrem no genoma sem alterar a 



Introdução   21 

 

sequência de DNA subjacente. Essas alterações incluem modificações 

químicas covalentes nas caudas terminais de histonas, modificação química 

direta do DNA, regulação do conteúdo de RNA por RNAs não codificadores 

e mudanças locais e globais na transcrição ocorrendo em resposta a esses e 

outros fatores37.   

A exposição ao álcool intermitente adolescente (AIE) causa aumento 

duradouro de comportamentos de ansiedade e consumo de álcool e déficits 

na acetilação global de histonas H3K9 no hipocampo e amígdala, bem como 

déficits na neurogênese hipocampal, na vida adulta. O comportamento 

semelhante à ansiedade induzido pela AIE na idade adulta coincide com a 

diminuição da densidade da espinha dendrítica e a expressão do fator 

neurotrópico derivado do cérebro (Bdnf) no núcleo central da amígdala 

(CeA) e no núcleo medial da amígdala (MeA), que estão envolvidos nos 

estados afetivos negativos do alcoolismo36. 

Um histórico familiar (HF) de alcoolismo identificado como positivo, 

constitui importante fator de risco para o desenvolvimento de transtorno por 

uso de álcool. Uma série de diferenças neurobiológicas e comportamentais 

foram identificadas entre jovens que possuem uma historia familiar positiva 

(HF+), como aumento da impulsividade.34 Dificuldade na regulação das 

ações impulsivas durante a adolescência pode contribuir para a 

experimentação do álcool, bebedeiras e abuso do álcool na juventude34.  

O controle inibitório é destaque entre as habilidades cognitivas mais 

vulneráveis aos danos gerados pelo consumo do álcool, deixando os 
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adolescentes que bebem álcool em um maior risco para tomada de decisão 

imprudente e continuo abuso de substancias34. O etilismo além de ser 

determinado geneticamente, também pode ser influenciado por fatores 

ambientais de forma precoce. O álcool durante o período pré-natal altera 

significativamente o crescimento e desenvolvimento normais do feto e tem 

como consequência alterações fisiológicas e comportamentais a longo 

prazo.  

O consumo materno durante a gravidez aumenta o risco para 

desenvolvimento do feto. A constelação de anormalidades físicas e 

comportamentais que são causadas por exposição ao álcool pré-natal (PAE) 

estão classificadas dentro do termo transtorno do espectro do alcoolismo 

fetal (FASDs), que varia em gravidade da síndrome alcoólica fetal (FAS) 

para transtorno neurológico relacionado com o álcool (ARND) ou distúrbio 

neurocomportamental associado a exposição pré natal ao álcool (ND-PAE).  

As características faciais distintas são fundamentais para o 

diagnóstico de FAS, a grande maioria dos indivíduos com PAE não são 

facialmente dismórfico, mas pode, no entanto, sofrerem de deficiências 

persistentes e generalizadas de comportamento, incluindo atenção, memória 

e déficits de funções executivas, hiperatividade e prejuízo na coodenação 

motora. Os indivíduos expostos no período pré-natal ao álcool, são mais 

susceptíveis ao desenvolvimento de distúrbios de comportamento e de 

humor relacionados á ansiedade, depressão e abuso de substâncias do uso 

e abuso de álcool38.  
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A grande variedade de manifestações físicas e comportamentais de 

FASDs ocorre provavelmente em função da interação entre fatores 

genéticos, nutrição materna e a quantidade padrão de tempo e exposição ao 

álcool38. E também para o aparecimento precoce de transtornos 

relacionados ao uso do álcool31.     

 

1.6 Aspecto neurobiológico da dependência do álcool 

Todas as drogas, desde a nicotina até a heroína, agem no circuito da 

recompensa cerebral, que envolve a área tegmentar ventral, o núcleo 

accumbens e o córtex pré-frontal (Figura 6). Estas substâncias agem 

inibindo ou ativando mecanismos que liberam dopamina no núcleo 

acumbens (levando a uma sensação de prazer) e desconectando o córtex 

pré-frontal, que é responsável pelo controle decisório.  

O álcool é considerado uma droga por atuar em vários sistemas, como 

o excitatório (glutamato), inibitório (GABA), no prazer e analgesia (opioide) e 

também no sistema do neurotransmissão relacionado com o controle de 

impulsos e humor (serotonina). A ativação e inibição desses sistemas 

promove o relaxamento e bem estar30. O consumo crônico e excessivo de 

álcool resulta em modificações significativas de sistemas neuronais seletivos 

da estrutura do cérebro, em sua fisiologia e funções39. Havendo vários 

efeitos negativos sobre o cérebro, contribuindo para a neurodegeneração, 

disfunção neuronal e várias outras patologias15. 

O alcoolismo e abuso do álcool são caracterizados por causar um 

estado emocional positivo e negativo. O interruptor entre o estado emocional 
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positivo (procura do fármaco para seus efeitos de recompensa) e reforço 

negativo (busca pela droga, a fim de remover o estado emocional negativo, 

associado com a retirada) é um aspecto importante do ciclo de dependência 

do álcool. Os estados afetivos negativos (ansiedade,estresse e disforia) que 

conduz o reforço negativo da dependência, juntamente com a manifestação 

da retirada da droga, são referidos como o “lado negro do vício”. 

O lado escuro do vício representa uma disfunção de recompensa do 

cérebro e sistemas de emoções. Em particular, a amigdala estendida 

(consistindo no núcleo central da amigdala [CeA], leito do núcleo terminal 

estrial [NLET], e a zona de transição do núcleo accubens [NAc], é 

responsável por integrar sinais de estresse no cérebro com o processamento 

de recompensa através da dinâmica molecular  de regulação, levando a 

mudanças na plasticidade sináptica e arborização dendriticas. Vários 

substratos moleculares e celulares em regiões importantes do cérebro 

desempenham um papel crucial no desenvolvimento e manutenção do 

abuso de drogas e comportamentos de dependência40. 

 

 

 

 



Introdução   25 

 

      

 

Figura 6 - Circuitos de Recompensa e Sistemas de Neurotransmissores  
Fonte modificado de: Neurociência em beneficio da educação - 2013 

 

A exposição crônica de álcool pode causar degeneração neuronal no 

sistema nervoso periférico e central, resultando em pequenas fibras 

dolorosas e neuropatia periférica41. As marcas da dor neuropática são 

alodinia (respostas da dor a estímulos normalmente inócuos) e hiperalgesia 

(respostas elevadas a estímulos nocivos). A automedicação com o álcool 

para alivio da dor não é incomum e está associado a dependência41. A 

combinação do desejo de consumir o álcool, aumento da dor e ansiedade 

durante períodos de abstinência é conhecido como síndrome da abstinência 

alcoólica e é um fator negativo que contribui para recaída.  

A síndrome de abstinência é o quadro que pode ser observado quando 

há redução ou interrupção do uso do álcool em pacientes dependentes. 

Após seis horas da diminuição ou da interrupção começam a aparecer os 
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primeiros sinais e sintomas.30, 42 Podemos, a partir disso, classificar o 

comprometimento do usuário crônico de álcool em dois níveis: 

leve/moderado e grave. É possível avaliar a gravidade da SAA através de 

um instrumento prático e de fácil aplicação com 10 itens (CIWA-AR) em que 

o escore final classifica a gravidade em leve, moderado e grave. A 

classificação tem como objetivo auxiliar no planejamento terapêutico e na 

conduta a ser tomada30,44.  

Atualmente, os tratamentos com drogas para AUD raramente 

combatem as complexidades da síndrome de abstinência43. Os mecanismos 

subjacentes aos sintomas de abstinência especialmente alodinia ainda não 

são bem compreendidos, o que limita o desenvolvimento de novos 

tratamentos e possam inibir vários componentes da síndrome de abstinência 

do álcool43. Evidências recentes têm implicado tanto os mecanismos 

genéticos e epigenéticos, no controle da plasticidade sináptica, no particular 

no que se refere ao consumo de álcool e a dependência40. As pesquisas 

sugerem que o excesso de álcool altera o cérebro para promover o 

consumo15.   

Essas mudanças neuropáticas são pensadas para ser um dos 

mecanismos subjacentes que levam a transtornos do uso do álcool (AUD) 10.  

Um desses sistemas alterados pelo abuso do álcool que emergiu 

recentemente como uma área de interesse é o sistema neuroimune. Estudo 

de cérebros de pessoas com histórico de abuso de álcool, mostraram 

aumento da ativação microglial e citocinas pró inflamatórias, como IL-1β. Em 

particular a IL-1β mostrou ser regulada positivamente no SNC após vários 
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modelos de AUD. No entanto, as contribuições de respostas neuroimunes 

para a modulação do consumo de etanol foram relativamente ignoradas, 

especialmente na transição entre abuso do álcool e dependência do álcool10. 

O vício é uma desordem psiquiátrica caracterizada por prejuízo na função 

executiva, perda de interesse em outros alvos do prazer e comportamento 

compulsivo por busca de drogas.  

O neurotransmissor envolvido na regulação da suscetibilidade ao 

abuso de drogas é a dopamina. A dopamina cortical pré-frontal modula 

funções executivas, tais como atenção, memória de trabalho, e o 

risco/recompensa de tomada de decisão, que são prejudicados no 

alcoolismo39. A dopamina sinaliza para o sistema de recompensa, para 

formação da memória, função executiva e motivação29. O etanol é um fator 

de risco importante para a ocorrência de vários distúrbios cerebrais que 

dependem da quantidade, período e frequência de seu consumo45.  O abuso 

de etanol leva a neuroadaptações dramáticas no cérebro, que contribuem 

para tolerância, dependência e alterações comportamentais41. A exposição 

crônica ao álcool reduz a atividade endocanabinóide e interrompe a 

neurogênese em roedores adultos, o que resulta em alterações estruturais e 

funcionais46.  

O alcoolismo pode emergir como uma estratégia de enfrentamento 

adaptativo em indivíduos estressados, destacando a importância dos 

sistemas biológicos do estresse em manter o vício45.  A exposição crônica ao 

álcool induz mudanças nos circuitos neurais que controlam os processos 

motivacionais, incluindo excitação, recompensa e estresse. Estas alterações 
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afetam sistemas que utilizam as moléculas de sinalização de dopamina, 

peptídeos opióides, ácido gama aminobutírico (GABA), glutamato e 

serotonina, bem como sistemas que modulam a resposta ao estresse do 

cérebro6.   

Estas neuroadaptações produzem alterações na sensibilidade aos 

efeitos do álcool após exposição repetida (sensibilização e tolerância) e um 

estado de abstinência após a interrupção do consumo de álcool6. O uso 

crônico de etanol, muitas vezes leva ao desenvolvimento de síndromes 

neurodegenerativas, que causam prejuízos morfológicos e funcionais45.  

Segundo Lezak, as funções executivas incluem a capacidade de iniciar 

ações, planejar e prever meios de resolver problemas, antecipar 

consequências e mudar as estratégias de modo flexível, monitorando o 

comportamento passo a passo e comparando os resultados parciais com o 

plano original24. Parsons delineou os principais déficits cognitivos 

encontrados nos dependentes do álcool. As alterações mais comuns são 

aquelas relacionadas com os problemas de memória, aprendizagem, 

abstração, resolução de problemas, análise e síntese viso-espacial, 

velocidade psicomotora, velocidade do processamento de informações e 

eficiência cognitiva.  

São ainda encontrados déficits nas funções executivas (inibição do 

comportamento) e na memória de trabalho, que se refere a um sistema 

envolvendo a memória de curto prazo, responsável pela manutenção e 

manipulação de informações na mente para a realização de tarefas 

cognitivas complexas3. Estresse responsivo em populações neuronais 
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liberaram moduladores de peptídeos para facilitar uma resposta apropriada 

aos desafios ambientais, mas a desregulação desses circuitos podem ter 

consequências profundas no comportamento.  

Após ciclos repetidos de intoxicação por álcool e retirada, sistemas 

neurais sensíveis ao estresse podem perpetuar o ciclo de dependência 

através de adaptações persistentes, conhecida como mudanças alostática45. 

A exposição crônica ao álcool induz mudanças nos circuitos neurais que 

controlam os processos motivacionais, incluindo excitação, recompensa e 

estresse.  

Estas neuroadaptações produzem alterações na sensibilidade aos 

efeitos do álcool após exposição repetida (sensibilização e tolerância) e um 

estado de abstinência após a interrupção do consumo de álcool6. O uso 

crônico de etanol, muitas vezes leva ao desenvolvimento de síndromes 

neurodegenerativas, que causam prejuízos morfológicos e funcionais45. 

Uma região ligada ao circuito da dependência é o estriatum dorsal 

(caudado putâmen), uma estrutura cerebral chave para o hábito de estímulo 

resposta aprendizagem. Quando a dependência de drogas progride de uso 

recreativo ocasional para uso impulsivo, para uso compulsivo habitual, ele se 

correlaciona com uma progressão de um comportamento impulsionado por 

recompensas para o hábito de buscar drogas29.  

O álcool interage com vários sistemas de neurotransmissores em 

circuitos de recompensa e estresse do cérebro. Essas interações produzem 

efeitos de reforço agudo do álcool. Após a exposição crônica, essas 

interações resultam em mudanças na função neuronal que estão 
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subjacentes ao desenvolvimento de sensibilização, tolerância, retirada e 

dependência6. Tem sido demonstrado que o etanol influencia a liberação dos 

principais neurotransmissores presentes no SNC: dopamina, serotonina (5-

HT), noradrenalina e peptídeos opióides3. Álcool e outras drogas de abuso 

induzem alterações no Sistema Nervoso Central (SNC) que podem levar a 

comportamentos patológicos relacionados ao vício41. A preferência por 

escolha de risco correlacionou-se com a perda de neurônios colinérgicos no 

cérebro anterior basal 6.  

 

1.7 Plasticidade sináptica e álcool 

A dependência de drogas e de álcool é muitas vezes caracterizada 

como uma disfunção dos circuitos de aprendizagem e memória normais 

dentro do cérebro47,48,49. Estes processos complexos são regulados pela 

formação rápida e reformação de estruturas sinápticas em regiões 

particulares do cérebro que ocorrem em simultâneo com as alterações na 

sinalização das sinapses, conhecidos coletivamente como plasticidade 

sináptica50.  

Uma única transmissão sináptica em uma sinapse em particular, 

aumenta a eficácia de sinalização subsequente nessa mesma sinapse em 

um processo conhecido como potenciação de longo termo (LPT)51. Por outro 

lado o arrefecimento da futura transmissão sináptica é chamado de 

depressão de longo prazo (LTD)52. Além de LPT e LTD, alterações nestas 

estruturas de sinapses desempenham um papel na patogênese da 
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dependência através da ação de vários sistemas diferentes de 

neurotransmissores, em particular o sistema mesolimbico da dopamina53,54. 

Os sistemas Glutamatérgicos e GABAérgicos também estão 

implicados na remodelação sináptica e são afetados pela exposição ao 

abuso de álcool e drogas40, 54,55. A modulação da sinalização e eventos em 

uma única sinapse são acompanhados pela reorganização estrutural das 

espinhas dendríticas neuronais56, algumas vezes referida como 

metaplasticidade53. O álcool exerce efeitos sobre a morfologia das espinhas 

dendríticas. Em particular, a administração aguda de álcool está associada a 

um aumento das espinhas dendríticas no núcleo central da amígdala(CeA) e 

no núcleo medial da amígdala (MeA) de ratos57.  

Esses efeitos estruturais coincidem com a ansiólise induzida pelo 

álcool e um aumento na expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF) e núcleo arqueado do hipotálamo (Arc), produtos gênicos 

conhecidos por desempenharem um papel na plasticidade sináptica57. 

Curiosamente, a retirada da exposição crônica ao álcool diminui as espinhas 

dendríticas e a expressão de Arc e BDNF no CeA e MeA58,59. Retirada da 

exposição crônica ao álcool também diminui a arborização dendrítica no 

hipocampo e na NAc60,61. A exposição aguda ao álcool provoca a ansiólise e 

aumento das espinhas dendríticas na amígdala, enquanto a exposição 

continuada normaliza a arborização dendrítica e atenua o comportamento 

ansiolítico. 
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No entanto, a retirada do consumo crônico ou compulsivo de etanol e, 

especialmente, a retirada repetida, causa uma diminuição acentuada no 

número de espinhas dendríticas na amígdala e em outras regiões cerebrais 

importantes, acompanhadas por um aumento dos comportamentos 

parecidos com a ansiedade43. Sabe-se que o receptor glutamatérgico de N-

metil-D-aspartato (NMDA) desempenha um papel essencial tanto na 

plasticidade sináptica dependente de atividade a curto como a longo 

prazo62,63. Esses receptores atuam como moduladores da transmissão de 

impulsos excitatórios para o terminal nervoso pós sináptico.  

Curiosamente, a exposição aguda ao álcool inibe potencialmente as 

correntes mediadas por NMDA, resultando em menor despolarização nos 

neurônios pós-sinápticos64,65. A exposição crônica ao etanol, por outro lado, 

aumenta a sensibilidade dos receptores NMDA ao glutamato, 

potencializando a despolarização neuronal e subsequente ativação65,66. O 

sistema glutamatérgico e os receptores NMDA são pelo menos parcialmente 

responsáveis pelo comportamento semelhante à ansiedade observado 

durante a abstinência alcoólica40. 

 

1.8 Neuroadaptação  

O etanol é um fator de risco importante para a ocorrência de vários 

distúrbios cerebrais que dependem da quantidade, período e frequência de 

seu consumo67. O abuso de etanol leva a neuroadaptações dramáticas no 

cérebro, que contribuem para tolerância, dependência e alterações 
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comportamentais68. Alcoolismo pode emergir como uma estratégia de 

enfrentamento adaptativo em indivíduos estressados, destacando a 

importância dos sistemas biológicos do estresse em manter o vício. Estresse 

responsivo em populações neuronais liberaram moduladores de peptídeos 

para facilitar uma resposta apropriada aos desafios ambientais, mas a 

desregulação desses circuitos podem ter consequências profundas no 

comportamento. 

O uso crônico de etanol, pode levar ao desenvolvimento de síndromes 

neurodegenerativas, que causam prejuízos morfológicos e funcionais67. A 

neurodegeneração induzida pelo álcool e déficits cognitivos ocorrem devido 

à morte celular neuronal e a perda de neurogênese em intoxicação aguda e 

crônica de álcool46. Consequentemente, os indivíduos com dependencia de 

álcool apresentam perda significativa de volume em estruturas cerebrais 

corticais e subcorticais46.  

A adicção envolve vários circuitos cerebrais que interagem e mudam 

durante o curso do uso das drogas6. A recompensa do álcool parece ser 

principalmente mediada pela resposta à dopamina induzida pelo álcool na 

NAc. O álcool aumenta o disparo de dopamina na área tegmental ventral 

(VTA), que se projecta para a NAc, e isso está associado à percepção da 

recompensa do álcool69. As mudanças no valor de reforço do álcool durante 

a transição do uso e abuso de álcool para a dependência refletem mudanças 

neurológicas adaptativas decorrentes da exposição crônica a altas doses de 

álcool. Durante os estágios iniciais do consumo de álcool não dependente, o 

comportamento de beber é motivado, em grande parte, pelos efeitos de 
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reforço positivo do álcool, enquanto que no estado dependente 

provavelmente é impulsionado pelos efeitos de reforço positivo e negativo da 

droga34.  

Múltiplos processos contribuem para o aumento da motivação para 

buscar drogas durante o desenvolvimento da dependência. Sensibilização 

refere-se a um aumento no valor de reforço das drogas após exposições 

repetidas. Tolerância refere-se a uma diminuição na eficácia de reforço de 

fármacos após exposições repetidas. Uma vez que a neuroadaptação 

ocorreu, a remoção do álcool do organismo leva a uma síndrome de 

abstinência34. A recompensa do álcool parece ser principalmente mediada 

pela resposta à dopamina induzida pelo álcool no NAc. O álcool aumenta o 

disparo da VTA, que se projeta para o NAc, e isso está associado à 

percepção da recompensa do álcool69 (Figura 7). 
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Figura 7 – Reforço positivo e negativo ligado ao uso de álcool 
FONTE: Modificado de Nature Neuroscience (Nestler 2005)

 

 

Alterações na atividade do circuito de recompensa mediado por 

efeitos de reforço positivo agudo do álcool e o circuito de estresse mediando 

o reforço negativo da dependência durante a transição do consumo de álcool 

de não dependente para consumo dependente. Os elementos-chave do 

circuito de recompensa são a dopamina (DA) e os neurônios peptídicos 

opióides que atuam tanto na VTA como no núcleo accumbens e que são 

ativados durante o consumo inicial de álcool e os estágios iniciais da 

progressão para a dependência.  

Elementos-chave do circuito de estresse são neurônios liberadores de 

corticotropina (CRF) e norepinefrina (NE) que convergem em interneurônios 

de ácido γ-aminobutírico (GABA) no núcleo central da amígdala e que são 
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ativados durante o desenvolvimento da dependência30,33, bem como os 

mecanismos de transdução do receptor, tais como a adenilato-ciclase, 

proteína quinase A, CREB, e delta FosB. A ativação dos sistemas de stress 

do cérebro, notavelmente do hormônio libertador de corticotropina (CRH), 

mas também a noradrenalina, a dinorfina, e o sistema de neuropeptídeo Y 

anti-estresse na amígdala expandida, são considerados os mecanismos de 

anti-retorno associados com a desregulação emocional observada em 

vício30.  

 

 

1.9 Sistemas dopaminérgico  

A dopamina é um neurotransmissor envolvido principalmente em um 

circuito chamado sistema mesolímbico, que projeta da área tegmental 

ventral (ATV) do cérebro ao núcleo accumbens (Figura 8). Esse circuito 

influencia a forma como os organismos se orientam para mudanças de 

incentivo no ambiente70. A dopamina tem também um papel na motivação e 

incentivo associada a intoxicação alcoólica aguda.  

A ingestão de álcool e até mesmo a expectativa de que o álcool 

estará disponível produz liberação de dopamina no núcleo accumbens como 

determinado pelo aumento dos níveis de dopamina no líquido fora dos 

neurônios34. No entanto, as lesões do sistema da dopamina mesolímbica 

não eliminam completamente o comportamento reforçado com álcool, 

indicando que a dopamina é um componente importante, mas não essencial, 
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do reforço do álcool. A retirada do álcool diminui a função da dopamina em 

indivíduos dependentes, contribuindo para sintomas de abstinência e 

recaída de álcool71. O consumo de álcool pode suprimir sentimentos de 

disforia e ansiedade, o que pode aumentar ainda mais o consumo de álcool. 

A amígdala parece regular os efeitos negativos relacionados à abstinência 

de álcool47. O glutamato excessivo no CPF e estriado também tem sido 

associado a sintomas de abstinência6.  

 

                                             

Figura 8 – Vias dopaminérgicas 
Fonte modificado: Antônio Carlos Schwiderski 
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1.10 Neuropeptideos  

Os neuropeptídeos coexistem com neurotransmissores clássicos, 

exercendo função de modulação sobre eles72.  Neuropeptídeos exercem sua 

ação através da ligação a específicos receptores acoplados à proteína32. 

Genericamente, a ação dos neuropeptídeos é mais sutil, porém mais 

duradoura, além de estes interagirem com células e mediadores alérgicos e 

inflamatórios, tendo, portanto, uma função mais complexa quando 

comparados aos neurotransmissores clássicos31. 

Os neuropeptídeos são encontrados e distribuídos de forma 

heterogênea por todo o cérebro e podem ser expressos nos corpos 

celulares, dendritos e axônios terminais32. Muitos neuropeptídeos e 

hormônios peptídicos são muito semelhantes aos peptídeos antimicrobianos 

em sua composição aminoácido, design anfipática, carga e tamanho 

catiônica. Suas atividades antimicrobianas sugerem que eles também 

podem estar diretamente envolvidos na defesa inata45.  

Os neuropeptídeos regulam uma grande variedade de processos 

fisiológicos em animais31.  Holmgren e Jensen (2001), na tentativa de dar um 

significado mais restrito à palavra, definem os NPs como sendo peptídeos 

que podem ser liberados por um neurônio como moléculas sinalizadoras, 

que apresentarão efeitos como neurotransmissores ou moduladores em 

outras células excitáveis e algumas vezes na própria célula que o libera. 

Existem várias diferenças entre os NPs e os transmissores clássicos no 

sistema nervoso em relação à síntese, armazenamento e sinalização45.    



Introdução   39 

 

  

1.11 Orexina  

Orexina, também conhecida como hipocretina, está firmemente 

estabelecida como reguladora da busca de recompensas (Figura 9). 

Orexina-A e -B (hipocretina-1 e -2) são peptídeos produzidos em neurônios 

residentes no hipotálamo lateral e dorsomedial e na área periferica. Os 

neurônios contendo oxrexina projetam-se a partir do hipotálamo lateral (HL) 

para muitas áreas da "via de recompensa" mesolímbica, incluindo a área 

tegmentar ventral (VTA) e o núcleo accumbens (NAc). As fibras de orexina 

codistribuem com as fibras de dopamina no córtex pré-frontal mediano 

(CPFm) e na concha mediana do NAc sugerindo que a orexina e a dopamina 

podem interagir em vários níveis no sistema de recompensa. A inervação de 

Orexina está presente em toda a VTA73.  Orexina é sintetizada 

exclusivamente em neurônios localizados no hipotálamo lateral (HL), 

periférico (PEF), e dorsal medial (HMD)72,73,74,75.   

Estes neurônios projetam-se extensamente através dos neurônios 

com papéis reguladores em uma larga escala de respostas comportamentais 

e fisiológicas incluindo a regulação neuroendócrino do ciclo do sono-vigília, 

ansiedade, comportamento de alimentação, e a procura da recompensa76. A 

função de muitos neuropeptídeos, incluindo a orexina, é a modulação da 

sinalização de neurotransmissores de aminoácidos rápidos.  

A libertação de neuropeptídeos não se limita a especializações 

sinápticas. A baixa incidência sináptica no VTA provavelmente não é 
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relevante para a capacidade da orexina para modular a atividade dos 

neurônios dopaminérgicos e GABAérgicos VTA72. Drogas de abuso podem 

agir localmente no HL e em terminais de orexina na VTA. Na VTA a orexina 

pode afetar a liberação de glutamato dopaminérgicos, bem como estimulá-

los diretamente via receptores OX 1 pós-sináptica.  

 

 

 

 

 

Figura 9 – Via da Orexina 
Fonte modificado de:  May 2015 por Kliver Isidro 

 

Via da Orexina 

https://plus.google.com/107882877293113862242
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Evidências recentes sugerem um papel dicotômico dos receptores OX 

1 e OX 2 no cérebro. Os receptores OX 1 são importantes para os efeitos 

neurobiológicos que impulsionam a procura de drogas, a cocaína, a nicotina 

e álcool. Em contraste, os receptores OX 2 foram implicados mais 

fortemente na regulação do ciclo sono/vigília e excitação73.  

 

1.12 Neurotensina  

A neurotensina tem potencial para reduzir o consumo de linha de 

base através do aumento da sensibilidade aos efeitos intoxicantes do álcool 

e possivelmente reduzindo a recompensa de álcool. Inicialmente, os circuitos 

ventrais e o córtex pré-frontal (CPF) desempenham um papel mais 

importante, nos estágios posteriores do AUD o striatum dorsal é recrutado.  

O estriado dorsal pode ser dividido em dorsomedial (DMS, caudado) e 

dorsolateral (DLS, putamen) striatum. O DMS tem sido associado a um 

comportamento dirigido a metas, enquanto o DLS tem sido associado ao 

comportamento habitual. Durante o desenvolvimento de AUD pode haver 

uma mudança de controle do DMS para DLS quando o beber torna-se mais 

compulsivo. Alguns péptidos do cérebro-intestino ou seus receptores são 

encontrados no estriado dorsal, mas se eles influenciam comportamentos 

viciantes através da alteração da função estriatal dorsal é uma área que 

precisa ser explorada.  

Regulação do consumo de álcool por neurotensina (A). A 

neurotensina (NT) tem efeitos adversos pré-sinápticos e pós-sinápticos na 
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sinalização dopaminérgica no núcleo accumbens (NAc)24.  

Presinapticamente, NT pode aumentar a libertação de dopamina (DA) 

através do receptor de neurotensina tipo 1 (NTS1) - ou possivelmente 

mesmo inibição mediada por receptor de neurotensina tipo 2 (NTS2) de 

receptores D2 de dopamina (D2R) na zona tegmental ventral (VTA) 

dopaminérgica (DAergic). Postsynaptically, NTS1 ou mesmo NTS2 dimerizes 

com D2R e atenua D2R que sinaliza.  

Estudos funcionais sugerem que o efeito do NT sobre a inibição da 

sinalização póssináptica D2R pode predominar no núcleo accumbens (NAc). 

(B) O álcool aumenta a libertação de dopamina na NAc24. O álcool pode 

excitar neurónios dopaminérgicos de VTA inibindo os interneurónios 

GABAérgicos na VTA, o que resulta na redução da activação dos receptores 

GABA (GABAR) nos neurónios dopaminérgicos VTA. O aumento da 

dopamina mediada por VTA na NAc pode promover o consumo de álcool e 

mediar a recompensa do álcool.  

Os agonistas do receptor NT podem reduzir o consumo de álcool 

atuando sobre os receptores NT pós-sinápticos que podem inibir a 

sinalização de dopamina mediada por álcool na NAc24. Evidências recentes 

sugerem um papel dicotômico dos receptores OX 1 e OX 2 no cérebro. Os 

receptores OX 1 são importantes para os efeitos neurobiológicos que 

impulsionam a procura de drogas pela morfina, a cocaína, a nicotina e 

álcool. Em contraste, os receptores OX 2 foram implicados mais fortemente 

na regulação do ciclo sono/vigília e excitação69,73,74,77,78.  
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Existe  extensa literatura demonstrando que a ativação de neurônios 

contendo orexina e receptores de orexina modula o consumo de álcool e a 

recidiva induzida por ele. Embora o seu mecanismo de ação permaneça 

pouco claro, estes receptores podem ser alvos promissores para o 

tratamento de desordem do uso de álcool69. Um estudo recente mostrou que 

a orexina-A injetada no LH ou núcleo paraventricular (mas não NAc) induziu 

seletivamente a ingestão de etanol77. 

Existe evidência consistente para sugerir que a AD pode regular o 

sono via neurônios orexínicos74. O sistema hipocretina/orexinérgico 

desempenha um papel importante em vários processos neurobiológicos 

envolvidos na manutenção de mecanismos homeostáticos no corpo78. 

Deficiências nos genes que codificam a orexina ou o receptor OX-R2 

resultam em narcolepsia79.  Para compreender o papel dos neurónios OX no 

controlo da ingestão de etanol, é importante examinar o impacto que o 

próprio etanol tem sobre a expressão e produção deste peptídeo na PFLH, 

onde os neurónios OX se originam.  

Considerando que pouco se sabe sobre a relação do etanol com o OX 

endógeno, estudos recentes de outros peptídeos orexigênicos no hipotálamo 

mostraram que o etanol tem um forte efeito estimulador sobre sua 

expressão67,72,75. 
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1.13 Substância P  

 

SP é um undecapéptido do SNC e do SNP e pertence a uma família 

de neuropeptídeos quimicamente referidos como as taquiquininas (TKs). A 

SP participa na neurotransmissão como um neuromodulador na monoamina, 

acetilcolina e sistemas de GABA e nos terminais nervosos. O sistema SP-

NK1 está localizado nas regiões da amígdala estendida e sua atividade na 

via taquicinérgica está relacionada a condições psiquiátricas como 

depressão e de ansiedade. Heilig e seus colegas demonstraram que a 

administração de um LY686017, um antagonista do receptor NK1, suprimiu o 

desejo da ingesta de álcool e liberou o cortisol, dando mais suporte à ligação 

entre Sistemas de estresse neuronal e dependência de álcool71. A 

eliminação seletiva dos neurónios NK1R com a neurotoxina SP-saporina 

mostra que eles desempenham um papel chave na nocicepção inflamatória 

e neuropática, como foi previamente indicado pelo efeito dos antagonistas 

de NK1R.80  

A libertação de SP e a ativação do receptor NK1 esultante contribuem 

para a dor persistente80. Regulação do consumo de álcool por substância P. 

(A): Os níveis aumentados de substância P (SP) liberados pelos neurônios 

ou por microinjeção de SP na área tegmental ventral (VTA) interagem com o 

receptor de neuroquinina 1 (NKR1) em neurônios dopaminérgicos 

(DAérgicos) VTA. Resultando em aumento da liberação de dopamina (DA) 

para áreas como o núcleo accumbens (NAc). O aumento da liberação de 
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dopamina na NAc, como resultado do aumento da SP na VTA, seria 

esperado para aumentar o consumo de álcool uma vez que o álcool é 

conhecido por desinibir VTA dopaminérgica neurônios. Acredita-se que o 

álcool inibe os interneurônios GABAérgicos na VTA, o que resulta na 

redução da ativação dos receptores GABA (GABAR) nos neurónios 

dopaminérgicos VTA. (B) NK1R também é encontrado no pálido ventral (PV) 

e na amígdala (AMG). SP pode aumentar a administração de substâncias 

gratificantes como o álcool, aumentando a excitabilidade dos neurônios no 

PV e AMG24.  

 

1.14 Hormônio estimulante de alfa melanócitos (αMSH)  

Recentemente, moléculas relacionadas ao estresse, como as 

envolvidas na sinalização da melanocortina, surgiram como um novo alvo 

dos efeitos do álcool no cérebro. As melanocortinas são derivadas de um 

mRNA de pró-hormônio, pró-opiomelanocortina (Pomc), que é processado 

para produzir produtos proteicos maduros, incluindo o hormônio estimulante 

alfa-melanócito (α-MSH), juntamente com β-MSH, γ-MSH e hormônio 

adrenocorticotrófico. O α-MSH exerce seus efeitos ligando-se e ativando os 

receptores de melanocortina, como o receptor da melanocortina 3 (MC3R) e 

o MC4R. Esses receptores são receptores acoplados à proteína G que 

apresentam ampla distribuição nas principais áreas do cérebro, incluindo a 

amígdala e o hipotálamo. O α-MSH induz comportamento ansiogênico em 

roedores, e o comportamento semelhante à ansiedade induzido por 
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abstinência de álcool é atenuado pela administração central de um 

antagonista específico de MC4R em ratos adultos.  

A retirada do álcool aumenta a imunorreatividade do α-MSH em 

neurocircuitos específicos, incluindo o núcleo arqueado do hipotálamo 

(ARC), núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) e o núcleo central da 

amígdala (CeA). Esses circuitos cerebrais estão implicados em processos 

aditivos. O sistema de melanocortina cerebral, incluindo o hipotálamo lateral 

e a área tegmentar ventral, demonstrou estar envolvido na regulação do 

consumo de etanol. Por outro lado, o neuropeptídeo Y (NPY) é uma 

molécula anti-estresse, e vários estudos sugerem que níveis mais baixos de 

NPY na amígdala estão associados a comportamentos ansiosos durante a 

abstinência após a exposição crônica ao etanol e promovem a ingestão de 

álcool em ratos adultos. De fato, α-MSH e NPY interagem de formas opostas 

na amígdala para regular comportamentos relacionados ao álcool36. 

Hormônio alfa-melanócito estimulante, ou α-MSH.  

Esta sequência tridecapeptídica da família da melanocortina é 

produzida por muitos tipos de células diferentes e é conhecida por ter 

potentes propriedades antiinflamatórias. A α-MSH exerce a sua atividade 

através de um grupo de receptores de melanocortina (MC-R) pertencentes à 

família dos receptores acoplados à proteína G. Além do sistema nervoso 

central e melanócitos, MC-R foram detectados recentemente em adipócitos, 

queratinócitos, imunocompetentes, bem como células inflamatórias, 

fibroblastos e, principalmente, as células endoteliais. Dada a ação 

antiinflamatória da α-MSH solúvel in vitro e que foi demonstrado que a α-
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MSH permaneceu ativa na redução da resposta inflamatória dos 

neurônios.81  

  

1.15 Ocitocina  

OXT é um neuropeptídeo muito antigo, conservado em muitas 

espécies que variam dos invertebrados aos mamíferos. Sendo um 

importante modulador de processos sociais e emocionais em muitas 

espécies. Durante a última década, uma grande quantidade de literatura 

revelou seus efeitos sobre diferentes aspectos do comportamento social, 

incluindo estresse social e ansiedade, memória social, afiliação e vínculo, 

reconhecimento de emoção, mentalização, empatia e confiança interpessoal. 

Além disso, como as deficiências nestes domínios sociais podem ser 

observadas em uma série de distúrbios neuropsiquiátricos, como autismo, 

transtorno de ansiedade social, depressão, esquizofrenia e transtorno de 

personalidade borderline, o papel da OXT em transtornos mentais e seu 

tratamento tem sido intensamente estudado. A OXT atua como um 

neuropeptídeo, estes se projetam  do hipotálamo para um grande número de 

regiões cerebrais relacionadas ao processamento social e emocional, 

regiões cerebrais com locais de ligação a OXT. Em mamíferos, a OXT, 

juntamente com a sua irmã neuropeptídica arginina vasopressina (AVP), é 

sintetizada em neurônios magnocelulares localizados nos núcleos 

paraventricular e supraóptico do hipotálamo.  
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A partir daí, através do processamento axonal, o OXT é transportado 

para a hipófise posterior, onde é armazenado em vesículas secretoras para 

liberação no sistema vascular portal para exercer seus efeitos periféricos nos 

órgãos-alvo, nas glândulas uterina e mamária, através da circulação 

sanguínea geral, incluindo a amígdala, o hipocampo e o córtex cingulado 

anterior (CAC)4, altamente consistente com o papel sugerido de OXT no 

processamento social e emocional82,83. O sistema central de oxitocina  

emergiu como um alvo terapêutico potencialmente importante para a 

toxicodependência do álcool.84  

 Estudos suportam a hipótese de que a ocitocina reduz o consumo de  

etanol. A oxitocina (0, 0,3, 1, 3 ou 10 mg/kg) reduziu o consumo de etanol 

(redução máxima de 45%), dependente da dose, no modelo de consumo 

excessivo84. Pesquisas indicam a Oxitocina (OTX) como um potencial 

tratamento para o álcool e outras desordens de uso de substância. OTX é 

um neuropeptídeo que modula os processos adaptativos associados à 

dependência, incluindo recompensa, tolerância, aprendizagem associativa, 

memória e respostas ao estresse84,85. O OTX exerce seus efeitos através de 

interações com o eixo hipotálamo-hipófiseadrenal e sistemas de 

neurotransmissores múltiplos, incluindo a recompensa mesolímbica da 

dopamina e os sistemas de estresse do fator de liberação de corticotrofina.  

Os efeitos do OTX sobre os sistemas de estresse são de grande 

interesse, dada a forte ligação entre estresse, uso de drogas e recidiva, e a 

desregulação conhecida da atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

associada a distúrbios por uso de substâncias. Ao mesmo tempo, o sistema 
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OTX é alterado pela exposição aguda ou crônica ao fármaco70,86. A atividade 

dos neurônios dopaminérgicos nas vias mesolímbicas determina o valor de 

recompensa de reforçadores naturais e relacionados à substância, tais como 

atividade sexual, ligação de pares e consumo de alimentos de alto teor 

calórico e drogas de abuso como o etanol. O neuropeptídeo ocitocina causa 

impacto sobre os neurônios na via mesolímbica, proporcionando assim a 

possibilidade de oxitocina regular estes comportamentos86,87. 

  

1.16 βEndorfina  

Numerosos estudos demonstram que os péptidos opióides possuem 

um papel importante na etiologia de alcoolismo, especialmente a beta-

endorfina, uma deficiência pode ser a causa do abuso de álcool. Consumo 

de elevado teor de gordura em alimentos ou etanol pode aumentar o nível 

destes neuropeptídeos, que por sua vez, pode estimular o comer demais ou 

beber muito álcool. Os peptídeos opióides endógenos incluem, a beta-

endorfina, encefalina e dinorfina. Eles ocorrem na região central sistema 

nervoso, glândula pituitária, trato gastrintestinal, nos nervos autónomos, a 

medula suprarenal, células do pâncreas da mucosa gástrica, fígado, 

coração, do pulmão e do plasma.  

O papel fisiológico dos péptidos opióides não foram ainda 

completamente compreendidos, embora seja de conhecimento que eles 

estão envolvidos em muitos processos fisiológicos. O álcool causa a 

ativação do sistema opióide, cuja consequência é direta ou indiretamente 
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induzida por um aumento da liberação de dopamina no núcleo accumbens, a 

estrutura do sistema de recompensa do sistema mesolímbico, realiza o 

papel mais importante no desenvolvimento do vício de drogas.  

Numerosos estudos, experimentais e desenvolvimento clínico da 

dependência de álcool ligados a doenças congênitas no sistema 

mesolímbico mostra mudanças adaptativas induzida pelo abuso crônico de 

álcool. O mais importante péptideo endogeno envolvido no desenvolvimento 

do alcoolismo é a beta-endorfina88.  

 

1.17 CRAMP  

Os peptídeos antimicrobianos são componentes-chave do sistema 

imune inato. Eles atuam como agentes antimicrobianos de amplo espectro 

contra bactérias Gram-positivas e negativas, protozoários, vírus e fungos 

que estão presentes tanto no reino animal quanto no reino vegetal, tornando 

a imunidade inata desses organismos competentes contra invasores. São 

moléculas muito antigas que persistiram ao longo da evolução até o 

presente momento por sua capacidade de tornar a imunidade inata 

competente contra invasores91,92,93.  

Mais recentemente, os péptidos antimicrobianos foram atribuídos às 

funções imunomoduladoras, incluindo um papel na cicatrização de feridas, 

indução de citocinas e alteração da expressão do gene hospedeiro.  
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As catelicidinas são uma classe de péptideos antimicrobianos 

encontrados em seres humanos, camundongos e ratos, dentre outros. 

Conhecido como LL-37 em humanos e peptídeo antimicrobiano relacionado 

com catelina (CRAMP) em roedores, catelicidinas são produzidas por muitos 

tipos celulares, incluindo macrófagos, neutrófilos e células epiteliais68.  O 

peptideo antimicrobiano LL-37 é um peptideo multifuncional com um amplo 

espectro de atividades antimicrobianas, tais como quimiotaxia e 

neutralização de endotoxinas.  

Estudos anteriores demonstraram que o LL-37 desempenha um papel 

funcional no desenvolvimento de numerosos tipos de câncer, incluindo 

câncer de ovário, mama, próstata e pulmão89. Embora o peptideo 

antimicrobiano humano LL37 tenha um amplo espectro de atividades 

antimicrobianas, ele facilmente danifica as células hospedeiras após 

administração exógena90. Peptídeos antimicrobianos, também chamados na 

literatura de AMPs (Antimicrobial Peptides), são agrupamentos de 12 a 50 

aminoácidos que possuem funções antimicrobianas e 

imunorregulatórias.89,90 

 

1.18  Alcoolismo, infecção e sistema neuroimune 

Um desses sistemas alterados pelo abuso do álcool que emergiu 

recentemente como uma área de interesse é o sistema neuroimune. Estudo 

de cérebros de pessoas com histórico de abuso de álcool, mostraram 

aumento da ativação microglial e citocinas pró inflamatórias, como IL-1β. Em 
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particular a IL-1β mostrou ser regulada positivamente no SNC após vários 

modelos de AUD. No entanto, as contribuições de respostas neuroimunes 

para a modulação do consumo de etanol foram relativamente ignoradas, 

especialmente na transição entre abuso do álcool e dependência do álcool35.  

Vários estudos têm demonstrado que os alcoólicos crônicos têm 

maior susceptibilidade a infecções devido à maior exposição a agentes 

infecciosos, bem como a repartição das suas defesas imunológicas. As 

infecções são mais frequentes e graves entre os alcoólicos, provavelmente 

devido à função mental embotada, à quebra das barreiras protetoras locais, 

à aspiração, à exposição a patógenos e à desnutrição 94.  

Ao longo dos últimos anos, numerosos estudos confirmaram que a 

inflamação pode ser importante para o desenvolvimento de desordens 

psicológicas, tais como a depressão, ansiedade, compulsão por álcool, bem 

como disfunção cognitiva, que caracteriza a face psicopatológica da 

dependência do álcool95. É interessante observar que vários estudos 

demonstraram que a inflamação afeta múltiplos sistemas de 

neurotransmissores96. A origem da inflamação na dependência de álcool e 

outras doenças psiquiátricas ainda não está clara. Vários fatores, tais como 

estresse psicológico, estresse precoce, obesidade, dieta, estresse oxidativo 

ligado ao metabolismo do etanol e esteatose hepática induzida pelo álcool 

poderiam estar envolvidos.  

Outra fonte potencial de inflamação é a microbiota intestinal, uma 

enorme comunidade de microrganismos que colonizam o intestino, que 

interage com o hospedeiro e influencia muitos aspectos de processos 
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fisiológicos como homeostase corporal, metabolismo e imunidade97,98. 

Evidências recentes sugerem que a microbiota intestinal é um novo fator 

importante na saúde e na doença, incluindo distúrbios neuropsiquiátricos99, 

vias complexas, envolvendo endócrina, neural e sinalização imune, mediar a 

comunicação entre as bactérias intestinais e do sistema nervoso central 

(SNC), influenciando assim a função do cérebro, humor e comportamento100.  

As alterações na composição da microbiota intestinal têm sido 

observadas em vários transtornos psiquiátricos, como o autismo101,102, 

depressão103, Doença de Parkinson104 e dependência de álcool105,106. O 

consumo de álcool é conhecido por alterar as respostas imunes inatas e 

adaptativas107. No entanto, os efeitos do álcool sobre a resposta imune são 

amplamente influenciados pela dose e pelo tempo de exposição (aguda 

versus compulsão vs crônica). Embora numerosos estudos tenham 

demonstrado que a exposição aguda ao álcool inibe a resposta 

próinflamatória in vitro e in vivo96,106, o abuso crónico do álcool resulta na 

ativação da resposta imunitária.  

Os pacientes alcoólicos mostram uma desregulação geral do sistema 

imunológico, o que os torna mais suscetíveis a infecções bacterianas 

(pneumonia e tuberculose) ou virais (HIV e hepatite C)96,108. A indução de 

sintomas comportamentais por inflamação periférica é um elemento 

fundamental da teoria do comportamento da doença103. Em resumo, esta 

teoria apoia que as infecções periféricas levam à ativação do sistema imune 

inato, através do reconhecimento de compostos bacterianos ou virais por 
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Toll like receptor (TLRs) e consequentemente a produção de citocinas pró-

inflamatórias.  

As citocinas são capazes de atingir o cérebro e, subsequentemente, 

induzir os três componentes geralmente observadas durante a doença, isto 

é, febre, uma resposta neuroendócrina e alterações comportamentais, tais 

como fadiga, lassidão, incapacidade de concentração, irritabilidade, perda de 

apetite e retirada das atividades sociais normais96. Microglia são células 

imunes inatas do sistema nervoso central. Microglia expressam uma 

infinidade de receptores de sinalização no sistema imune inato. Um sistema 

de receptores associado à microglia, a superfamília do receptor tipo toll 

(TLR) (ie receptor de interleucina1/receptor tipo toll), monta respostas pró-

inflamatórias a patógenos detectando moléculas grandes contendo lipídios, 

açúcares, proteínas e componentes de ácido nucleico. Estudos iniciais 

sugeriram que apenas microglia estão envolvidos na sinalização TLR, mas 

estudos mais recentes sugerem que todos os tipos de células cerebrais 

estão envolvidos nesta sinalização32.  

Grupo de alta mobilidade 1 (HMGB1) é ativamente e/ou passivamente 

liberado por neurônios e outras células levando à ativação de múltiplas vias 

de sinalização imune inatas. Extracelularmente, o HMGB1 pode interagir 

diretamente com receptores tipo toll (TLR) ou formar complexos com várias 

ligações complexos para aumentar as respostas imunitárias em vários 

receptores de reconhecimento de padrões (PPRs). A ativação de TLRs e 

outros PRRs leva à ativação do fator de transcrição fator nuclear kappa 

intensificador de cadeia leve de células B ativadas (NF-κB) e subsequente 
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indução de citocinas pró-inflamatórias e oxidases que são liberadas para o 

espaço extracelular. As evidências implicam estas cascatas contribuam para 

a progressão dos estágios do vício32.   
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2 Objetivos 

 

 

O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo avaliar a 

diferença de ingesta de etanol entre os camundongos C57 Bl/6 WT e C57 

Bl/6 KO Cramp, verificando as possíveis diferenças na modulação da 

secreção de neuropepitídeos, proteínas e citocinas envolvidas no encéfalo, 

fígado e íleo de camundongos KO Cramp, jovens, submetidos ao modelo de 

etilimo por livre escolha.  

Como a pesquisa focou no período da adolescência, buscamos 

compreender se as possíveis alterações influenciam na  gravidade da 

doença e se causam alterações no encéfalo dos camundongos  

adolescentes. Foram analisados os neuropeptídeos: CRAMP; Substância P 

(SP); Oxitocina; Orexina; β-Endorfina; α-MSH e Neurotensina, assim como 

citocinas pró e anti-inflamatórias: TNFα;IL-6;IL-10;MCP-1 e IL-1β.  
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3 Justificativa 

 

 

A dependência do álcool e uso nocivo do álcool são reconhecidos como 

doença mental pela OMS. Pesquisas epidemiológicas demonstram altas 

incidências de doença psiquiátrica entre indivíduos diagnosticados com 

consumo abusivo ou dependência de álcool. Entre as manifestações 

clínicas, observadas em alcoolistas, encontramos as disfunções 

neurológicas e psiquiátricas.  

As alterações encontradas nos dependentes de álcool parecem 

representar danos cerebrais difusos. As alterações cognitivas variam, desde 

as alterações leves, encontradas nos abusadores da substância, passando 

por prejuízos moderados nos dependentes de álcool, chegando até os 

déficits neuropsicológicos nos casos mais severos, como os encontrados na 

Síndrome de Korsakoff.   

Nesse contexto, a análise da expressão gênica de larga escala em 

diferentes regiões do encéfalo de camundongos submetidos a modelos de 

etilismo se torna útil, para monitorar possíveis modificações visando uma 

maior compreensão das alterações neuropsiquiátricas. Bem como a análise 

das alterações das citocinas pró e anti-inflamatórias podem colaborar para 

uma maior compreensão  da influência do álcool sobre o sistema imune. A 

busca por uma maior compreensão destes fatores motivaram nossa 

pesquisa.  
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4 Metodologia 

 

O presente estudo foi realizado em conformidade com a Diretiva do 

Conselho para o cuidado de animais de laboratório e aprovado pelo Comitê 

de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo 

A). Forma utilizados 100 animais C57/Bl 6 machos. Foram realizados todos 

os esforços para minimizar o número de animais utilizados.  

 

4.1 Local de Realização dos Experimentos  

Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de 

Investigação Médica da Disciplina de Emergências Clínicas (LIM-51) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e no Biotério de 

Experimentação do Departamento de Clínica Medica.  

 

4.2 Animais  

Para o experimento utilizamos camundongos C57/Bl 6 jovens, 

machos. Os camundongos Cramp e seus controles correspondentes WT 

foram obtidos em um fundo genético C57Bl/6 sendo que estes foram 

comprados do laboratório Jackson (Estados Unidos). No inicio do 

experimento os animais contavam com 5 semanas de idade (correspondente 

ao período da adolescência) e com um peso médio de 20g a 25g. Estes 
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foram retirados do Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e mantidos em gaiolas no Biotério do 

Departamento de Clinica médica. Receberam água e ração “ad libidum” e 

foram mantidos em temperatura ambiente controlada.  

Após 5 semanas, os animais Cramp e WT submetidos ao modelo de 

etilismo e controles saudáveis (6 a 16 animais por grupo) foram sacrificados 

e amostras do córtex pré-frontal, hipocampo, cerebelo, fígado e íleo terminal 

foram coletados para análise. Os animais foram decapitados sob efeito de 

anestesia, a fim de amenizar o sofrimento.   

Os animais foram divididos em quatro grupos:  

 Animais selvagens submetidos ao etilismo agudo (n=16)  

 Animais selvagens controles (n=16)  

 Animais CRAMP submetidos ao etilismo agudo (n=16) 

 Animais CRAMP controle (n=16)   

 

4.3 Modelo de intoxicação alcoólica  

Utilizamos o modelo de etilismo experimental para camundongos a 

fim de avaliar a ingestão de etanol e para obter as amostras de tecido, 

Cramp-Knockout e WT que foram obtidos através do modelo de intoxicação 

alcoólica, descrito por Griffin, 20147.  Existem muitos modelos de intoxicação 

alcoolica para animais, entretanto, este modelo nos pareceu se aproximar 

mais do que ocorre com o ser humano, porém, não foi utilizado nada que 
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induzisse o animal ao vício do álcool. Neste modelo de dependência os 

camundongos tiveram uma livre escolha para beber o etanol. Neste modelo 

de consumo de livre escolha, os camundongos são normalmente 

apresentados a 2 garrafas uma contendo a solução de etanol e uma outra 

contendo água, durante o período de acesso de etanol. Ou seja, uma com 

solução diluída de etanol (por exemplo, 10% v/v) e a outra contendo água, 

proporcionando uma escolha para os camundongos7. Os animais foram 

colocados individualmente nas gaiolas. A primeira semana foi de adaptação, 

onde foi permitido aos animais lidarem com a ausência dos outros animais, 

permitindo adequação do modelo, já nesta semana colocamos dois falcons 

de 50ml com o bico do bebedouro convencional, contendo 40ml de água em 

cada um. Na segunda semana os animais receberam uma solução alcoólica 

a 4% em uma das garrafas do bebedouro devidamente identificadas com o 

número do animal e com o tipo de solução que deveria conter no falcon.  

Desta forma, buscamos viabilizar a eficácia da técnica. Na segunda 

semana os animais receberam uma solução alcoólica à 8% e da terceira a 

quinta semana solução alcoólica a 10%. A quantidade de solução de etanol 

e água consumida foi determinada pela comparação da quantidade de 

líquido nos frascos, antes e após o período de acesso. Após 5 semanas, os 

animais Cramp e WT submetidos ao modelo de etilismo e controles 

saudáveis (6 a 16 animais por grupo) foram sacrificados e amostras do 

córtex pré-frontal, hipocampo, cerebelo, fígado e íleo terminal foram 

coletados para análise.  
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A quantidade de solução de etanol ou água consumida foi 

determinada pela diferença entre a quantidade de líquido nos frascos antes 

e após o período de acesso84. Esta verificação ocorreu duas vezes por 

semana, os animais foram pesados uma vez por semana. O período de 

acesso à solução de etanol foi continuo. 

 

4.4 Coleta do material biológico   

Os animais foram levados para sala específica no Laboratório de 

Investigação Médica da Disciplina de Emergências Clínicas (LIM-51) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. No referido local os 

animais foram anestesiados com Ketamina (80 mg/kg de peso do animal) e 

Xilazina (10 mg/kg de peso do animal) e realizado procedimento cirúrgico 

para coleta de órgãos. A retirada da calota craniana foi feita cuidadosamente 

para obtermos a exposição do encéfalo. Os encéfalos foram removidos e 

dissecados. As áreas de interesse (hipocampo, cerebelo e córtex pré frontal) 

sob microscópio cirúrgico. Após coleta, os materiais foram colocados em 

ependorff e imersos nohidrogênio até o término das coletas. Em seguida as 

amostras de tecido e orgãos foram levados para o frízer 80ºC para análise 

posterior.  
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4.5 Técnicas Moleculares e de Histologia                                            

Níveis proteicos dos neuropeptídeos (α-MSH, β-endorfina, neurotensina, 

ocitocina, orexina e a substância P) e as citocinas TNFα, Il-1 β, IL-6, IL-10 e 

MCP-1 foram  medidas no córtex pré-frontal, hipocampo, e cerebelo de 

camundongos deficientes em Cramp e WT, após a intoxicação por etanol e 

em controles saudáveis, usando o imuno ensaio. 

Foi utilizado o Milliplex Map Rat/Mouse Neuropeptide Magnetic Bead 

Panel Cat#RMNPMAG-83K, para a quantificação simultânea dos seguintes 

analitos: αMSH, βEndorfina, Neurotensina, Orexina A, Ocitocina e 

Substância P. O procedimento foi realizado segundo as orientações do Kit. 

magnético Kit Milliplex ® eo sistema MAGPIX ® (Merck 112 millipore, e.u.a.). 

Usando um kit ELISA (sistemas de pesquisa e desenvolvimento, EUA), para 

analisar os níveis de Il-1 β no fígado e no íleo dos mesmos camundongos.  

 

4.6 Análise Estatística  

Análise estatística variáveis contínuas foram analisadas usando o 

Kruskal – Wallis ou o teste t, conforme apropriado. A análise pós-hoc foi 

realizada utilizando o teste U Mann-Whitney. Um valor de p ≤ 0, 5 foi 

considerado estatisticamente significante. As características dos casos e 

controles foram comparadas por intermédio do teste ANOVA - Mann 

Whitney. Foi calculado o respectivo intervalo de confiança de 95% (IC95%); 

e um valor de P bi-caudado de 0,05 considerado estatisticamente 

significativo.
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5 Resultados 

Os resultados que obtivemos foram divididos em três categorias a saber: 

1. Resultado da ingesta de álcool (Modelo de intoxicação alcoólica); 

2. Secreção de neuropeptídeos (Realizamos a dosagem dos 

neuropeptídeos por Miliplex) 

3. Análise de citocinas, por Miliplex e Elisa 

 

5.1 Resultado da ingesta de álcool  

   
Figura 10 - Ingesta de etanol entre os grupos de animais KO Eth e WT Eth (ingesta de 
etanol ml/grupo)  

 

O Estudo da ingesta de álcool entre os grupos KO Eth e WT Eth, 

mostrou que houve uma diferença significativa entre os grupos conforme 

mostra a Figura 10.  

Os animais foram submetidos a concentrações crescentes de álcool a 

4,8 e 10% em um período de uma semana para as concentrações de 4 e 8% 
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e 3 semanas na concentração de 10%. Período total de exposição ao álcool 

de 5 semanas. Valores expressos em média ± EPM e n = 16 animais p< 

0,05 *KO vs WT Eth.  Utilizamos nesta fase do experimento 16 animais em 

cada grupo, que foram acompanhados por 5 semanas e eutanasiados.  

 

5.2 Resultado dos neuropepitídeos 

Dosagem dos neuropeptídeos por Milliplex no encefalo de 

camundongos C57 Bl/6  Wild type  vs KO Cramp (Figura 11 de A a I).  

Wild-type 

Cramp KO 

 

Figura 11 - Análise dos neuropeptídeos no encefalo de camundongos Wild type vs KO 

Cramp 
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     Os camundongos Wild Type e CRAMP deficientes não mostram diferença 

estatisticamente significativos nos níveis de α-MSH, β-endorfina e 

neurotensina, no córtex pré-frontal, hipocampo, e cerebelo dos animais, 

após 5 semanas de exposição ao consumo de álcool.  

 

Dosagem dos neuropeptídeos por Milliplex no encefalo de 

camundongos C57 Bl/6  Wild type  vs KO Cramp (Figura 12 de A a I).  

 

Wild-type 

Cramp KO 

 

 

Figura 12 - Dosagem dos neuropeptídeos por Milliplex no encefalo de camundongos C57 

Bl/6 Wild type vs KO Cramp  
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 Houve diferença significativa entre os grupos KO Eth e WT Eth  na secreção 
de Ocitocina. P = 0,045, no CPF, sugerindo que ocitocina elevou sua 
secreção provavelmente na tentativa de reduzir o consumo de álcool, 
conforme suportado pela literatura.  
 O resultado mostra que não houve uma diferença significativa entre os 
grupos KO Eth e WT Eth na secreção da orexina e substância P no 
cerebelo, Hipocampo.   
 

5.3 Resultado das citocinas 

Dosagem de citocinas  por Milliplex no encefalo de camundongos C57 

Bl/6  Wild type  vs KO Cramp (Figura 13 de A a I).  

 

Wild-type 

Cramp KO 

 

Figura 13- Dosagem de citocinas por Milliplex no encefalo de camundongos C57 Bl/6 Wild 
type vs KO Cramp  
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Os camundongos do tipo selvagem e CRAMP deficientes mostram 

níveis semelhantes de citocinas no cérebro após 5 semanas de exposição 

ao consumo de álcool, não houve diferença em TNFα, IL-6, IL-10, no CPF, 

hipocampo e cerebelo dos camundongos avaliados, conforme observado na 

Figura 13. 

Dosagem de citocinas  por Milliplex no encefalo de camundongos C57 

Bl/6  Wild type  vs KO Cramp (Figura 14 de A a F).  

Wild-type 

Cramp KO 

 

 

Figura 14- Dosagem por Milliplex no encefalo de camundongos C57 Bl/6  Wild type vs KO 
Cramp  
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A análise de IL-1 β no cerebelo dos animais (Figura 14), mostrou uma 

diferença significativa entre os grupos WT vs KO, havendo uma elevação na 

expressão da IL-1β no grupo WT, demostrando que o grupo KO tem sua 

manifestação reduzida.  Não houve significância entre os níveis de MCP-1 

no córtex pré-frontal, hipocampo, e cerebelo de camundongos do tipo 

selvagem e CRAMP deficientes após exposição ao álcool. 

Dosagem de IL1β  por ELISA no fígado e Íleo de camundongos C57 

Bl/6  Wild type  vs KO Cramp (Figura 15 A e B ).  

Wild-type 

Cramp KO 

 

Figura 15 – Níveis de IL-1 beta no fígado e íleo de camundongos selvagens e deficientes 

em CRAMP 
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A análise da IL- 1β por meio da técnica de Elisa no fígado dos  

camundongos Wild-Type vs Cramp mostrou que o grupo WT exibiu um 

aumento significativo nos níveis da IL-1β em comparação com os  

camundongos Cramp deficientes, sugerindo que o etanol afeta a via Il-1 β. 

Entretanto, o mesmo não foi observado no íleo terminal, onde não houve 

diferença significativa entre os grupos  após a exposição de 5 semanas ao 

álcool.  
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6 DISCUSSÃO 

 

O estresse normalmente se refere a um evento interno ou externo 

(ambiental) que interrompe a homeostase normal. O alcoolismo pode se 

projetar como uma estratégia de enfrentamento adaptativo relacionado ao 

estresse. A relação entre estresse e consumo de álcool é complexa e mal 

compreendida. Sistemas biológicos estão diretamente ligados a este tipo de 

resposta. Eles geram uma resposta neuronal que libera moduladores de 

peptídeos que intermedeiam uma resposta de enfrentamento apropriada aos 

desafios ambientais. Vários fatores, tais como estresse psicológico, estress 

precoce, obesidade, dieta (rica em gordura, desequilíbrio de ácidos graxos 

poliinsaturados), estresse oxidativo ligado ao metabolismo do etanol e 

esteatose hepática induzida pelo álcool podem estar envolvidos.   

O uso agudo e crônico de álcool pode levar a alterações no SNC e até 

provocar o desenvolvimento de síndromes  neurodegenerativas, que causam 

prejuízos morfológicos e funcionais. O Transtorno por uso de álcool é 

considerado um transtorno neurológico que altera a transmissão de 

neurotransmissores e seus receptores, como o circuito de recompensa que 

desempenha importante papel no desenvolvimento do vício.  

Sistemas de neurotransmissores como a dopamina, serotonina, os 

péptidos opióides, glutamato e γ ácido aminobutírico (GABA), estão 

envolvidos em processos de reforço positivo e negativo que participam na 
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motivação para a procura da droga e a manutenção do consumo de álcool 

após o desenvolvimento da dependência.  

Vários estudos têm demonstrado que os alcoólicos crônicos têm 

maior susceptibilidade a infecções devido à maior exposição a agentes 

infecciosos, bem como a repartição das suas defesas imunológicas. As 

infecções são mais frequentes e graves entre os alcoólicos, provavelmente 

devido à função mental embotada, à quebra das barreiras protetoras locais, 

à aspiração, à exposição a patógenos e à desnutrição94.   

Ao longo dos últimos anos, numerosos estudos confirmaram que a 

inflamação pode ser importante para o desenvolvimento de desordens 

psicológicas, tais como a depressão, ansiedade, compulsão por álcool, bem 

como disfunção cognitiva, que caracteriza a face psicopatológica da 

dependência do álcool96. É interessante observar que vários estudos 

demonstraram que a inflamação afeta múltiplos sistemas de 

neurotransmissores110 Inflamação e respostas imune inatas alteradas  são 

marcas registradas de danos em órgãos induzida pelo álcool, afetando o 

fígado, sistema cardiovascular e cérebro. Ingestão de álcool a longo prazo 

resulta em neuroinflamação35 e neurodegeneração em humanos e em 

modelos animais.  

O sistema imune inato surgiu como um componente crítico no 

desenvolvimento de transtornos de uso de álcool e outros vícios109. Estresse 

repetido e ciclos de abuso de álcool e drogas sensibilizam a microglia, fator 

consistente com a hipótese de que a indução de vias de sinalização imune 
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inata contribui para o aumento progressivo do desejo, disfunção de humor e 

deficiências cognitivas observadas no vício. Por um lado, sabe-se que o 

álcool é um ansiolítico eficaz e, portanto, a motivação para beber pode ser 

guiada por sua capacidade de aliviar o estresse.  

     O eixo intestino cérebro possui um importante papel nas doenças 

mentais. A microbiota intestinal, uma enorme comunidade de 

microrganismos que colonizam o intestino, interage com o hospedeiro e 

influência muitos aspectos de processos fisiológicos como homeostase 

corporal, metabolismo e imunidade96,97. Evidências recentes sugerem que a 

microbiota intestinal é um fator importante na saúde e na doença, incluindo 

distúrbios neuropsiquiátricos98. Vias complexas, envolvendo a via endócrina, 

neural e sinalização imune, medeiam à comunicação entre as bactérias 

intestinais e do sistema nervoso central (SNC), influenciando assim a função 

do cérebro, humor e comportamento57. As alterações na composição da 

microbiota intestinal têm sido observadas em vários transtornos 

psiquiátricos, como o autismo58,59, depressão60, Doença de Parkinson61 e 

dependência de álcool62,64.  

O consumo de álcool é conhecido por alterar as respostas imunes 

inatas e adaptativas63. No entanto, os efeitos do álcool sobre a resposta 

imune são amplamente influenciados pela dose e pelo tempo de exposição 

(aguda versus compulsão vs crônica). O abuso crônico do álcool resulta na 

ativação da resposta imune. Os pacientes alcoólicos mostram uma 

desregulação geral do sistema imunológico, o que os torna mais suscetíveis 

a infecções bacterianas (pneumonia e tuberculose) ou virais (HIV e hepatite 
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C)52,65. A indução de sintomas comportamentais por inflamação periférica é 

um elemento fundamental da teoria do comportamento da doença73.  A 

origem da inflamação na dependência de álcool e outras doenças 

psiquiátricas ainda não estão clara. 

Em resumo, as infecções periféricas levam à ativação do sistema 

imune inato, através do reconhecimento de compostos bacterianos ou virais 

por TLRs e consequentemente a produção de citocinas pró-inflamatórias. Os 

efeitos nocivos do álcool no SNC são principalmente uma consequência de 

sua interação com receptores Toll like receptor (TLRs) e outras vias 

inflamatórias presentes nas células gliais, especialmente astroglia e 

microglia. Vias de sinalização imunes inatas que desempenham um papel 

crucial na patogênese de doenças neurodegenerativas e neuroinfecção.  

Citocinas inflamatórias e mediadores, incluindo TNF-α, IL-1 β e HMGB1 

afetam os neurônios e estão associados com sintomas do etilismo em 

modelos animais. O etanol pode ativar inflamassomos, que induzem a 

produção de Il-1 β, citocinas proinflamatórias que contribuem para 

alterações patológicas em muitos órgãos.  

O aspecto imunológico de dano cerebelar induzido por etanol não tem 

sido estudado extensivamente e a alta densidade celular e a fácil 

acessibilidade do cerebelo fornecem um candidato preferível para pesquisa. 

A ingestão de álcool prejudica a integração da percepção sensorial, 

coordenação e controle motor, que são funções do cerebelo. A longo prazo, 

o consumo de álcool pode levar a atrofia cerebelar, qual é, em parte, 

resultado da desnutrição gerada pelo álcool.  
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Nossos resultados mostraram que os animais submetidos ao modelo 

de alcoolismo por livre escolha, tiveram uma significância uma vez que o 

grupo deficiente em Cramp teve uma ingesta de etanol elevada comparada 

ao grupo selvagem. Estes animais adolescentes foram mais receptivos ao 

etanol desde o primeiro contato com a droga, sugerindo uma 

susceptibilidade maior deste grupo a aquisição do vício do álcool. Portanto, 

podemos supor que a catalecidina (Cramp, LL37) pode conferir uma 

alteração na resposta ao vício do álcool inibindo sua ingesta. 

Neste estudo, relatamos que camundongos adolescentes alimentados 

com álcool sem qualquer estímulo adicional apresentam uma alteração de 

IL-1 β (um peptídeo antimicrobiano), no encefalo. Mostramos que a 

produção IL-1 β no cerebelo do grupo CRAMP deficiente apresenta uma 

alteração na sua produção. Obsevamos tal fato  quando comparamos o 

grupo saldável com o grupo álcool e quando comparamos o grupo selvagem 

com o grupo Cramp  deficiente  submetidos a ingesta de álcool.  Portanto a 

supressão do Cramp diminui significativamente os níveis cerebelares de IL-1 

β neste modelo experimental de intoxicação alcoólica.  

Estudo recente mostrou ataxia cerebelar em aproximadamente dois 

terços de alcoólatras bem nutridos108 juntamente com a nossa observação 

de inflamação sugerimos que vias imunológicas podem estar envolvidas 

nesta resposta a intoxicação alcoolica. Além disso, os pesquisadores 

encontraram uma alta frequência de degeneração cerebelar alcoólica sem 

encefalopatia de Wernicke e sugeriram que uma intervenção precoce pode 

prevenir a progressão da doença106.  
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O alcoolismo causa perda de células de Purkinje distintiva e 

alterações celulares na camada molecular no cerebelo109. Da mesma forma 

para as alterações no cerebelo, pro-inflamação induzida por mediadores (IL-

1 β). Mostram que há um aumento da produção de IL-1 β após uma dieta 

alcoólica e que amplifica expressão de mediadores inflamatórios no cérebro. 

No neuropeptídeo Ocitocina o resultado no  CPF mostrou que houve 

uma significância entre os grupos saudável e grupo álcool sugerindo que a 

ocitocina elevada pode ser um tentativa do cérebro para proteção e 

subsequente redução do consumo de etanol.  

Estudos mostram que o sistema central de oxitocina  emergiu como 

um alvo terapêutico potencialmente importante para a toxicodependência do 

álcool. Nenhuma outra diferença foi encontrada nos níveis proteína, citocinas 

e outros neuropeptídeos investigados no encéfalo dos camundongos. 

Nosso estudo mostrou uma diferença significativa no fígado entre os  

animais do grupo álcool e o grupo saudável. Observamos que a expressão 

de IL-1β está mais elevada no grupo álcool, sugerindo que o fígado dos 

animais foram afetados  mesmo havendo um curto período de exposição ao 

álcool. 
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7 Conclusão 

Detectamos em nosso estudo níveis de Il-1 β diminuídos no cerebelo 

de camundongos adolescentes com deficiência em Cramp em comparação 

com camundongos de tipo selvagem. Esta diferença, foi associada a um 

aumento significativo na ingestão de etanol pelo grupo Cramp-deficiente. O 

etilismo altera a barreira intestinal, a infecção pode ser por translocação 

bacteriana, mecanismo pelo qual o Cramp está causando infecção.  

Portanto, o álcool altera a resposta imune. Havendo uma exacerbação nos 

animais Cramp deficientes. Os pepitídeos antimicrobianos podem ter um 

papel importante na resposta imunoinflamatória que ocorre durante o 

etilismo agudo. Nosso estudo mostrou ainda que a ocitocina apresenta-se 

elevada no grupo álcool, possivelmente uma ação do organismo para tentar 

diminuir o consumo. Mostrando uma possível ação terapêutica contra os 

danos do etilismo. 

Existem varios modelos de intoxicação alcoólica em camundongos, 

porém, nenhum modelo reproduz de forma integral o aspecto total da 

doença. Sendo esta uma limitação importante para nosso estudo. É difícil 

reproduzir o alcoolismo em roedores. Usando o modelo de intoxicação 

alcoolica proposto por Griffin, observamos danos a órgãos como fígado e 

encefalo.  

Acreditamos que um período prolongado de intoxicação por etanol, 

provocaria danos em outras regiões cerebrais, como o córtex pré-frontal, 

região  frequentemente afetada pela ingestão pesada de álcool.  
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