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Sabe-se que o etanol é droga capaz de afetar todas as células do organismo, 

mas é justamente sobre as do sistema nervoso central que suas influências são 

mais evidentes, por determinar uma gama de alterações comportamentais. Por 

muitos séculos tem-se observado que o organismo humano torna-se menos sen

sível a esses efeitos após o uso da droga, sendo unânime a opinião de que o 

estudo dessas adaptações pode contribuir para a compreensão do alcoolismo 

e eventualmente das outras toxicomanias. A maioria dos estudos experimentais 

sobre a tolerância alcoólica tem sido feita utilizando-se técnicas que permitem 

obter, em animais, alcoolemias variáveis por determinado período de tempo, 

após o qual é administrada uma dose padronizada de etanol e observado o 

desenvolvimento da tolerância aos seus efeitos 3 , 2 1 , 3 1 . Na prática clínica consta

ta-se que alguns indivíduos ingerem diariamente, de modo ininterrupto, quanti

dades variáveis de alcoólicos como "aperitivos" acompanhando as refeições, 

enquanto outros ingerem doses por períodos descontínuos de tempo, sendo um 

ponto comum entre eles, muitas vezes, a tendência para o aumento da quanti

dade da droga ingerida com o prosseguimento do hábito. O estudo do desen

volvimento do fenômeno de tolerância alcoólica nesses indivíduos, que apresen

tam distintos comportamentos, poderia contribuir para melhor compreensão do 

alcoolismo, mas encontram-se limitações práticas, sendo os estudos de tolerância 

alcoólica feitos quando o hábito está estabelecido e a tolerância alcoólica desen

volvida. 

Assim sendo, para avaliar eventuais influências do número diário de doses 

da droga e da presença de um intervalo de abstinência, sobre a tolerância 

alcoólica, utilizamos modelo experimental de alcoolismo em ratos, desenvolvido 

pela técnica de entubações gástricas periódicas para a administração do etanol. 
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MATERIAL. E MÉTODO 

Foram utilizados 40 ratos machos albinos da raça Wistar, pesando entre 250 e 
350 g, no início da experiência, provenientes do Biotério Central da Escola Paulista 
de Medicina. Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, com livre acesso a 
água e comida, durante toda a experiência. A administração da solução de etanol foi 
feita por entubação gástrica através de sonda (sonda plástica CPL nº 6), com auxílio 
de seringa de 10 ml. Os animais receberam a droga com intervalos regulares de 
tempo, sendo agrupados conforme a freqüência com que receberam a solução alcoólica: 
grupo 1D — uma dose ao dia, intervalos de 24 hs; grupo 2D — duas doses ao dia, 
intervalos de 12 hs; grupo 3D — três doses ao dia, intervalos de 8 hs. O volume da 
solução de etanol administrado, em cada entubação, foi de 20 ml/kg de peso corpóreo 
e mantido constante durante toda a fase de intoxicação. Cada animal recebeu um 
total de 21 doses, sendo a dose inicial de 3 g/kg de peso corpóreo, preparada volumé
tricamente a 15%. Desde que essa dose não fosse suficiente para produzir sinais 
severos de intoxicação alcoólica, a segunda dose era acrescida de 0,5 g de etanol/kg 
de peso corpóreo. Esse acréscimo era eventualmente feito nas entubações subseqüentes 
até atingir dose suficiente para produzir tais sinais. Alcançada essa dose, ela era 
então mantida até que falhasse em produzir os sinais de intoxicação, quando então 
era novamente aumentada de 0,5 g de etanol/kg de peso corpóreo. O animal era 
considerado intoxicado quando apresentava perda do reflexo de endireitamento ou 
coma alcoólico, observado 30 minutos após a administração do etanol. Seus pesos 
corpóreos foram avaliados diariamente e a quantidade de etanol administrada era 
ajustada conforme as variações ponderais encontradas. 

Com o objetivo de estudar as influências de um ciclo prévio de intoxicação sobre 
o reaparecimento da tolerância alcoólica, os animais do grupo 3D, que receberam a 
droga com intervalos de 8 hs, foram submetidos a um segundo ciclo de intoxicação 
de 21 doses, iniciado 15 dias após o término do primeiro ciclo. Durante esse intervalo 
livre, os animais foram mantidos em gaiolas individuais com livre acesso a água e 
comida, sem contato com álcool. A metodologia utilizada nesse segundo ciclo para 
intoxicação foi idêntica à empregada no primeiro ciclo. 

RESULTADOS 

Nenhum dos animais apresentou sinais de intoxicação alcoólica 30 minutos após 
a primeira entubação gástrica (3 g de etanol/kg de peso corpóreo), havendo a neces
sidade de aumentar a dose de cada animal na entubação subseqüente. No final das 
7 primeiras doses (designada primeira fase de intoxicação) todos os animais haviam 
atingido seus respectivos limiares de intoxicação, avaliados em termos de quantidade 
mínima de etanol necessária, por dose, para promover o aparecimento dos sinais de 
intoxicação alcoólica. Nas 14 entubações gástricas subseqüentes, para promover o 
reaparecimento dos sinais de intoxicação, houve necessidade de aumentar progressi
vamente a dose de etanol de cada animal. 

A dose média inicial de etanol necessária para determinar o aparecimento dos 
sinais de intoxicação (limiar intoxicante) foi estatisticamente maior no grupo 1D (uma 
dose/dia) quando comparado com os valores do grupo 2D e 3D, não tendo havido 
diferenças significantes entre esses dois últimos grupos. A média do consumo da 
droga durante as 7 penúltimas doses (segunda fase de intoxicação) de cada ciclo foi 
estatisticamente diferente entre os três grupos (Tabela 1). Os maiores valores surgiram 
no grupo 3D. Essas diferenças, embora tendendo ser menos acentuadas, foram observa
das também nas 7 últimas doses. A quantidade média de etanol necessária para 
atingir o limiar de intoxicação alcoólica entre os animais do grupo 3D, durante o 
segundo ciclo de intoxicação, foi estatisticamente maior que a quantidade necessária 
para atingir o mesmo limiar durante o primeiro ciclo (Tabela 1). O consumo da droga 
durante a última fase de intoxicação (7 últimas doses) do segundo ciclo foi semelhante 
ao apresentado pelos mesmos animais durante a última fase do primeiro ciclo. 



COMENTÁRIOS 

A variação da tolerância ao etanol após o uso crônico da droga não 

parece dever-se à diminuição da absorção ao nível do trato gastrointestinal, 

pois tem-se observado que após a administração crônica, a absorção dessa 

droga é normal ou mesmo aumentada 2 4 , 2 7 , também não parece dever-se ao 

aumento no grau de excreção, uma vez que esse é um processo de difusão 

passiva 3 ,1o ,29. Por outro lado, não parece provável que o processo de tole

rância se deva a eventual redução do acesso da droga ao tecido cerebral, pois 

tem sido demonstrado, após a administração de uma mesma dose de álcool, 

iguais concentrações de etanol tanto no cérebro de animais que tiveram aumento 

de tolerância como naqueles que não tiveram tal aumento 1 5 . O fenômeno de 

tolerância comportamental provavelmente se deva a aumento da metabolização 

do etanol, designado tolerância metabólica, e/ou a adaptação do sistema ner

voso central à droga, tolerância funcional. O aumento do metabolismo do 

álcool, após um período crônico de administração da droga, tem sido demons

trado tanto em alcoólatras 7,12 como ratos 6,18,19,23,26, podendo haver diminuição 

da taxa metabólica se houver certo grau de insuficiência hepática 11. 

Em nosso estudo foi observado que a quantidade de droga por animal, 

necessária para promover o aparecimento dos sinais de intoxicação, variou na 

dependência do intervalo de tempo livre entre as doses, de tal sorte que os 

animais que tiveram intervalos livres maiores foram menos sensíveis ao apareci

mento desses efeitos comportamentais. Estudos recentes 1,9,20,21,31,32 têm atri

buído à tolerância alcoólica um mecanismo de adaptação do tipo aprendizado, 



portanto ambiental, e dependente do treinamento. Nossos resultados poderiam 

ser interpretados assumindo que os animais que tiveram intervalos livres maiores, 

conseqüentemente isentos das ações depressoras do etanol por mais tempo, 

teriam possibilidade para o treinamento espontâneo. No entanto, não nos pa

rece compreensível o aprendizado sobre o efeito intoxicante da droga que ainda 

não se manifestara comportalmente nas doses prévias. Outros autores têm 

criticado severamente a metodologia aplicada nos estudos que atribuem a tole

rância ao etanol ao processo de aprendizado 15,16. Tem-se sugerido que o apren

dizado possa acelerar a tolerância mas, não seria necessário para o desenvol

vimento dela 2 , 4 , 5 , 1 1 , 1 4 . Outra hipótese envolveria a tolerância ambiental depen

dente, aquele tipo de tolerância no qual o aprendizado predomina, e a tolerância 

ambiental independente, aquele tipo no qual o aprendizado exerce influência 

mínima 25. 

A idéia de que a tolerância ao etanol só se desenvolveria após longos 

períodos de exposição à droga 7 , 8 , 2 8 , baseada em observações clínicas, não 

encontra apoio nos trabalhos experimentais, tanto em animais, como no ho

mem 7,16,22,30. Um dos primeiros experimentos que mostrou a ocorrência de 

adaptações do organismo ao etanol foi realizado no início do século por 

Mellanby (citado por Kalant et a l . 1 1 , 1971), tendo sido verificado em cães que, 

quando a alcoolemia atingia determinado nível, os sinais de intoxicação torna

vam-se manifestos, entretanto, quando a alcoolemia retornava ao mesmo nível 

o animal parecia normal, ficando assim constatado que adaptações orgânicas 

podem ocorrer mesmo diante de uma dose única da droga. Tem sido sugerido 1 1 

que a repetida exposição ao etanol determina certa diminuição nessas adapta

ções, no entanto, muito pouco ainda se conhece sobre os fatores que influen

ciam a aquisição da tolerância após um período de repetidas exposições. Nosso 

estudo mostrou que a tolerância adquirida ao final de 21 doses sofre influência 

do intervalo livre entre as doses. Intervalos livres maiores, como uma dose 

ao dia, possibilitaram menor sensibilidade ao etanol durante as três fases de 

intoxicação. Esses dados sugerem que o máximo grau de tolerância e a velo

cidade de aquisição pode exigir um período de tempo adequado entre as doses, 

para se manifestar. Alguns estudos sugerem que a tolerância adquirida não 

ocorre de modo irreversível Nossos estudos sugerem resíduos de tolerância 

após intervalo de 15 dias de abstinência. Por outro lado, acrescentam que a 

presença desse intervalo não determinou menor sensibilidade à droga ao finai 

de um segundo ciclo de intoxicação de 21 doses. 

RESUMO 

Os autores apresentam os resultados de estudo sobre as influências do 

número diário de doses intoxicantes da droga e da presença de intervalo 

de abstinência, sobre a tolerância alcoólica em ratos submetidos a ciclos de 

21 doses. Observou-se que o aumento da tolerância foi mais acentuado nos 

animais que receberam menor número diário de doses, e que certo grau de 

tolerância pode ser detectado após um intervalo de abstinência de 15 dias. 



SUMMARY 

Occurrence of the alcoholic tolerance phenomenon and their relationships 

with daily frequency of ethanol doses and with the presence of an withdrawal 

interval, in an experimental model of alcoholism in rats. 

In this paper we present the effects of the number of daily toxic doses 

of alcohol and of the duration of withdrawal period on alcohol tolerance in 

rats submitted to cycles of 21 doses each. It was observed that alcohol tolerance 

was increased in animals which received less number of alcohol doses by day 

and that some degree of tolerance can be detected even after a withdrawal 

interval of 15 days. 
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