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RESUMO 

Efeitos da privação de sono sobre diferentes fases da sensibilização 

comportamental à cocaína 

 
 

A dependência química é uma doença crônica reincidente caracterizada pelo uso 

compulsivo de uma substância apesar de diversos problemas a ele relacionados. Apesar 

de muitos fatores contribuírem para a iniciação e continuação do uso de drogas, a 

exposição a estresses, em qualquer fase da dependência química, parece piorar essa 

doença. Dentre os fatores estressores evidentes na realidade de indivíduos dependentes 

químicos, prejuízos de sono representam uma de suas principais queixas em todas as 

fases dessa doença, sendo insônia e diminuição no tempo total de sono os prejuízos 

mais frequentemente relatados e observados. Nesse contexto, o intuito da presente tese 

foi investigar os efeitos da privação de sono total por um período de 6 horas sobre 

diferentes fases da sensibilização comportamental à cocaína, modelo animal de 

dependência química. 

Em camundongos Swiss machos adultos (2-3 meses), um único período de 

privação de sono total, fator comprovadamente estressante, potencializou a atividade 

locomotora dos animais no aparelho de campo aberto frente a um desafio agudo com 

cocaína, aumentando, também, a impulsividade de camundongos em detrimento do 

efeito ansiogênico dessa droga. Ainda, animais submetidos repetidamente (4 sessões) 

à privação de sono e imediatamente depois expostos ao aparelho de campo aberto foram 

mais responsivos a um desafio com cocaína realizado após uma semana, caracterizando 

um fenômeno de sensibilização cruzada. Ao investigarmos os efeitos desse fator sobre 

o comportamento de animais previamente sensibilizados à cocaína (4 sessões), 



 

verificamos que a privação de sono antes de cada sessão de reexposição ao aparelho 

de campo aberto na ausência da droga adiou o início da extinção do condicionamento 

droga-contexto e prejudicou a extinção completa dessa associação. De fato, o tempo 

necessário para a extinção completa da locomoção condicionada em animais tratados 

com cocaína que puderam dormir livremente não foi suficiente para a extinção completa 

em animais privados de sono. Por fim, uma vez extinta a locomoção condicionada, um 

único período de privação de sono total não afetou a reinstalação da sensibilização 

comportamental induzida por cocaína. 

Portanto, a privação de sono representaria um elevado fator de risco para a 

continuação do uso da cocaína após o primeiro consumo dessa substância. A esse 

respeito, a condição atual de privação de sono inerente à sociedade moderna imporia 

uma maior responsividade a drogas de abuso, podendo favorecer a progressão do uso 

da droga. Ainda, uma vez que a privação de sono é um fator concomitante à dependência 

química e que a presença do condicionamento droga-contexto pode desempenhar um 

papel crucial no ciclo dessa doença por levar à recaída, a possibilidade de a condição de 

sono prejudicar a extinção dessa associação durante períodos de abstinência pode 

representar a base para um fenômeno clinicamente relevante. 

 

Palavras-chave: Dependência química; Sensibilização comportamental; Privação de 

sono; Cocaína; Condicionamento; Camundongos 

  



 

ABSTRACT 

Effects of sleep deprivation on different phases of cocaine-induced behavioral 

sensitization 

 
 

Addiction is a chronic relapsing disorder characterized by compulsive use of a substance 

despite its related problems. Several factors can contribute to the initiation and progress 

of drug use, but stresses seem to impair addiction at any phase of this disease. Among 

the stressors inherent to the reality of addicts, sleep impairment represent the major 

complaint in the clinic, with insomnia and decreased total sleep time the most frequently 

reported problems. Within this context, the aim of the present study was to investigate the 

effects of 6 h total sleep deprivation on different phases of cocaine-induced behavioral 

sensitization, an animal model of addiction. 

A single sleep deprivation period, a proven stressor, potentiated acute cocaine-

induced locomotor activity of Swiss male-mice (2-3 months) in the open-field, also 

enhancing mice’s impulsivity over the anxiogenic effect of this drug. In addition, 

repeatedly (4 sessions) sleep deprived mice that were exposed to the open-field 

apparatus right after each sleep deprivation period were more responsive to a cocaine 

challenge performed one week later, characterizing a cross-sensitization phenomenon. 

When investigating the effects of this factor on the behavior of previously cocaine 

sensitized (4 sessions) mice, we verified that a sleep deprivation period before each 

session of free-drug re-exposition to the open-field postponed the initiation of drug-

environment conditioning extinction and impaired the complete extinction of this 

association. In fact, sleep deprived mice did not completely extinct their conditioned 

locomotion in the same period of time required to the complete extinction of drug-



 

environment conditioning in non-sleep deprived mice treated with cocaine. Finally, once 

extincted the association between the drug and the context, a single total sleep 

deprivation period did not affect cocaine-induced reinstatement of behavioral 

sensitization. 

Therefore, sleep deprivation would represent a high risk factor to the continuation 

of cocaine use after its first intake. In this regard, the current sleep deprivation condition 

inherent to the modern society would impose a higher responsivity to drugs of abuse, 

thereby promoting the progress of drug use. Still, because sleep deprivation is a 

concomitant feature in patients with addictive disorders and the persistence of the drug-

environment conditioning is thought to play a key role in the addictive cycle, thereby 

leading drug abusers to relapse, the possibility that the sleep condition can negatively 

influence the extinction of a previously established conditioning between the drug effect 

and the environmental cues during abstinence periods may represent the basis for a 

clinically relevant phenomenon. 

 
 

Key words: Addiction; Behavioral sensitization; Sleep deprivation; Cocaine; 

Conditioning; Mice 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Tomada de Decisões: o Cérebro em Conflito 

A interação entre o indivíduo e o seu meio resulta de um constante processo de 

tomada de decisões. O fluxo contínuo de estímulos que recebemos tanto do meio que 

nos cerca quanto do nosso próprio organismo requer um balanço entre a visão individual 

daquilo que é percebido como prazeroso e o impacto da nossa resposta a cada estímulo 

ou vontade na nossa inserção social (Palmini, 2007). O cérebro humano, resultado de um 

processo evolutivo de milhões de anos, possui circuitarias responsáveis tanto por sinalizar 

o nosso desejo por recompensas imediatas quanto por modular essa vontade, de forma 

que a sua realização não implique consequências negativas para o indivíduo num 

contexto social mais amplo (Dean, 1997). Entretanto, o próprio fato de o cérebro humano 

conter estruturas que favorecem decisões em direções opostas (Palmini, 2003), conforme 

o contexto em que os estímulos são recebidos, representa um constante conflito. Além 

disso, essa incrível flexibilidade do comportamento humano, ditada por sua evolução 

neurobiológica, é um terreno fértil para distorções no processo de tomada de decisões. 

No período de tempo entre o estímulo e a decisão, uma série de moduladores 

entra em cena, sempre levando em conta o balanço entre consequências imediatas e 

consequências a longo prazo (Barkley, 1997). Existem estruturas cerebrais que 

direcionam o indivíduo a tomar uma decisão que resulte em uma recompensa imediata, 

instintiva. As estruturas envolvidas nesse processo são subcorticais e evolutivamente 

muito antigas (Dean, 1997), dentre as quais se destaca o núcleo accumbens (Kalivas e 

Barnes, 1993; Heimer et al., 1997). Em função de estarem evoluindo há milhões de anos, 

trazem consigo uma enorme força biológica. Da mesma forma, e na direção oposta, 
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sempre que nos inclinamos a decidir no sentido de atender aos nossos instintos e buscar 

recompensas imediatas, outro conjunto de estruturas entra em ação e tenta 

contemporizar essa ânsia, fazendo com que ponderemos sobre as consequências 

futuras daquela decisão. Essas estruturas são evolutivamente muito recentes, atingindo 

um papel mais relevante na determinação do comportamento somente a partir do 

aparecimento dos primatas (Palmini, 2007). Assim, essas estruturas corticais, 

fundamentalmente localizadas em regiões anteriores do cérebro, ou regiões pré-frontais, 

são biologicamente menos testadas, menos aprimoradas e, consequentemente, mais 

suscetíveis a falhas (Goldberg, 2001). 

O circuito cerebral ligado às vontades e à tomada de decisões denomina-se sistema 

cerebral de recompensa (para revisão ver Arias-Carrión et al., 2010). Dessa forma, esse 

sistema possui duas regiões antagônicas: a subcortical, muito antiga, representada por 

estruturas cerebrais que lidam com as emoções e os instintos, caracterizando o sistema 

límbico; a cortical, muito mais recente, constituída por regiões pré-frontais. 

Evoluindo há milhões de anos, a região subcortical do sistema de recompensa 

fornece o estímulo para que os animais busquem a satisfação de suas necessidades 

biológicas: buscar alimentos quando famintos, água quando sedentos, copular quando 

excitados e cuidar de si e de seus filhotes contra a ação de predadores (Palmini, 2007). 

Esse processo evoluiu de forma que as necessidades biológicas fossem transformadas 

em instintos, e a satisfação desses instinto sinalizasse sensações de recompensa e 

prazer (Dean, 1997). Assim, os comportamentos que um animal deve ativamente buscar 

para satisfazer seus instintos de preservação são justamente os que trazem consigo 

sensações prazerosas. Essa percepção de recompensa regula o comportamento para 
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que os animais repitam sistematicamente a busca dessas sensações visando à repetida 

satisfação desses instintos. 

Ao longo dos anos, a cultura humana descobriu e passou a fazer uso de 

substâncias que ativam especificamente as regiões responsáveis por sensações de 

prazer, agindo diretamente no sistema de recompensa. Com isso, nosso cérebro as 

compreende como experiências que naturalmente ativam esse sistema por possuírem 

importância vital para o organismo. Essa compreensão cerebral errônea torna-se 

responsável pelo funcionamento patológico do processo de tomada de decisões, 

podendo vir a caracterizar uma das mais relevantes “patologias da vontade” do mundo 

moderno: a dependência de substâncias psicoativas. 

  

1.2. Substâncias Psicoativas 

1.2.1. Histórico 

Substâncias psicoativas acompanham a humanidade desde épocas pré-

históricas. Existem evidências arqueológicas do emprego de substâncias como ópio e 

cannabis datadas de até 10 mil anos atrás (Merlin, 2003). Se por um lado substâncias 

psicoativas apresentam eficácia médica para diversas doenças, incluindo inúmeros 

transtornos psiquiátricos, por outro lado seu emprego é reconhecidamente um dos 

maiores problemas da atualidade devido ao potencial risco para o desenvolvimento de 

dependência química. 

O conceito de dependência química é extremamente novo, se comparado ao 

consumo de substâncias psicoativas pela humanidade. As primeiras tentativas de 

abordar a questão ocorreram há menos de trezentos anos, e as definições mais próximas 
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da atual há pouco mais de um século (Edwards, 2000). Isso não significa que o problema 

em si não existisse anteriormente. Relatos da Antiguidade, como no Egito e Grécia, 

descrevem padrões de uso nocivo de álcool e delirium tremens (Escohotado, 1995), 

síndrome psicótica induzida por álcool observada em indivíduos que fizeram uso crônico 

dessa substância (DeBellis et al., 2005). No entanto, essas civilizações possuíam alguns 

“fatores de proteção”, que desapareceriam a partir da Idade Moderna (Gigliotti e 

Guimarães, 2007). O consumo de substâncias psicoativas estava mais integrado ao 

cotidiano das sociedades, funcionando ora como alimento, ora como modulador do 

estresse ambiental (Sullivan e Hagen, 2002). Na Antiguidade havia uma grande 

dificuldade de armazenamento de água, e os fermentados alcoólicos, por sua vez, 

podiam ser estocados para esse fim por longos períodos, constituindo, ainda, uma fonte 

nutritiva armazenável. Entre os incas, o hábito de mascar folhas de coca auxiliava as 

classes mais baixas a tolerarem a fome e a fadiga (Dudley, 2002). Desse modo, pode-

se notar que o consumo de substâncias era pautado fundamentalmente por questões 

básicas de subsistência. Além do padrão de uso, a disponibilidade da planta era restrita, 

tendo em vista os métodos pouco eficazes de coleta e plantio que os povos antigos 

possuíam (Escohotado, 1995). Por fim, na opinião desses povos, o uso continuado e 

desregrado de substâncias psicoativas, ou seja, fora do contexto alimentar, sagrado ou 

festivo, era considerado uma afronta às suas normas culturais de convívio social, com a 

crença de que tal desvio partia exclusivamente da vontade do usuário, que deveria ser 

punido por seus atos (Escohotado, 1995). Portanto, a questão era abordada sob a ótica 

moral, ao invés de problematizada como doença, salvo quando já evoluía com problemas 

físicos, como delirium e cirrose hepática (Edwards, 2000). 
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Durante a Idade Média, esse panorama se manteve: acesso restrito em 

decorrência da baixa produtividade agrícola e consumo principalmente de bebidas 

fermentadas, o que por vezes supria a necessidade de água e calorias dessas 

populações ruralizadas. Além disso, o Cristianismo via como heresia o consumo de 

plantas psicoativas por estarem anteriormente ligadas a rituais pagãos (Escohotado, 

1995). Os excessos, incluindo o consumo de vinho e cerveja, eram considerados 

condutas pecaminosas. 

A partir do Renascimento, o homem adquiriu mais autonomia sobre o seu destino, 

outrora atribuído exclusivamente a Deus e a seus representantes na Terra. A tecnologia 

agrícola deu um salto de eficiência e qualidade, disponibilizando mais alimentos e, 

consequentemente, maior acesso a plantas com propriedades psicoativas (Carneiro, 

2005). Plantas utilizadas durante a Antiguidade, como a papoula e a maconha, foram 

reincorporadas ao cotidiano. Ainda nesse mesmo século, a descoberta da destilação 

disponibilizou bebidas com altas concentrações alcoólicas (30 a 70%) (Edwards, 2000). 

Por fim, as Revoluções Industrial (século XVIII) e Científica (século XIX) permitiram o 

isolamento dos princípios ativos das plantas psicoativas, fazendo com que fossem 

disponibilizadas em larga escala nas farmácias de todo o mundo (Escohotado, 1995; 

Edwards, 2000). 

         Desse modo, nota-se que, a partir do século XVII, uma grande quantidade de 

bebidas e substâncias (mais concentradas) foi disponibilizada em grandes quantidades, 

com acesso facilitado e baixo preço. Porém, até o século XVIII, os problemas 

relacionados ao consumo de álcool e outras drogas continuavam a ser encarados como 

desvios morais. Com a modificação do caráter de consumo, as substâncias psicoativas, 
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anteriormente mais relacionadas à subsistência, tornaram-se produtos comerciais 

vendidos livremente em farmácias, bares e armazéns (Carneiro, 2005). Isso contribuiu 

decisivamente para que nessa época uma grande quantidade de indivíduos começasse 

a apresentar problemas relacionados ao consumo de álcool, opiáceos e cocaína. A 

novidade desse novo fenômeno de massas da modernidade chamou a atenção de 

autoridades, políticos e cientistas, além do grande público (Edwards, 2000). 

         As primeiras tentativas de problematizar a questão partiram de dois médicos: 

Benjamin Rush (1745 - 1813), considerado o pai da psiquiatria estadunidense, e o 

britânico Thomas Trotter (1761 - 1832) (Edwards, 2000). Ambos diziam que a 

embriaguez era resultado da perda do autocontrole e comprometia o equilíbrio saudável 

do corpo. Nas palavras de Rush: “Começa como uma escolha, torna-se um hábito e 

depois uma necessidade”, definição que futuramente seria retomada com o conceito de 

impulsividade e compulsividade dentro da dependência química (para revisão ver Volkow 

et al., 2011). Ambos continuavam a acreditar que o modo de consumo era uma escolha 

pessoal, mas até certo ponto, quando a substância passava a exercer controle sobre a 

vontade do usuário. Pela primeira vez, consideraram que a intensidade do consumo 

variava ao longo de um continuuum de gravidade. Além disso, pontuaram que os 

problemas relacionados ao consumo se instalavam ao longo do tempo, ou seja, 

possuíam um curso natural (Crowley, 1999). 

         Apesar de delimitarem o campo da doença, Rush e Trotter não a converteram em 

critérios diagnósticos. Apenas em meados do século XIX, Magnus Huss (1849) utilizou 

o termo alcoolismo pela primeira vez, na tentativa de definir o conjunto de complicações 

clínicas decorrentes do uso abusivo e crônico de álcool (Edwards, 2000). Uma definição 
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eminentemente médica. Quase no final desse mesmo século, outros pesquisadores 

formularam, para a embriagues, conceitos que se aproximavam do que hoje é 

denominado dependência química: uma doença, com prováveis causas biológicas e 

genéticas. Essa definição aos poucos se estendeu para as outras substâncias, com a 

criação de termos como morfinismo, narcomania e cocainomania (Gigliotti e Guimarães, 

2007). Foi estabelecido, assim, o primeiro conceito diagnóstico para a denominação da 

dependência de substâncias psicoativas. 

  

1.2.2. Dependência química 

A partir de sua primeira definição diagnóstica, o conceito de dependência química 

sofreu grande modificação ao longo dos anos, passando gradativamente a abranger os 

mais diversos aspectos dessa doença. Com isso, os diversos conceitos acumulados até 

o momento serviram em conjunto como base para a elaboração da sessão sobre abuso 

de drogas do principal código psiquiátrico da atualidade: o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Doenças Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), 

cuja quinta e mais recente edição foi publicada no ano de 2013 (American Psychiatric 

Association - DSM-V, 2013). De acordo com o DSM-V, a característica essencial do uso 

abusivo de uma substância é a presença de um grupo de sintomas cognitivos, 

comportamentais e fisiológicos que indicam o contínuo uso dessa substância apesar de 

significantes problemas a ele relacionados. Assim, a dependência química ocorre em 

diferentes graus de gravidade, baseados no número de critérios sintomáticos observados 

no paciente. Um uso leve é sugerido pela presença de dois a três sintomas, um uso 

moderado caracterizado pela presença de quatro a cinco sintomas e um uso grave pela 
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presença de seis ou mais sintomas. 

O primeiro grupo de critérios sintomáticos para o diagnóstico de dependência 

química diz respeito ao controle prejudicado do uso da substância. O indivíduo pode 

consumir a substância em grandes quantidades por um período de tempo maior do que 

o pretendido (Critério 1), ou expressar um desejo persistente por diminuir ou interromper 

o uso da substância, não obtendo sucesso depois de repetidas tentativas (Critério 2). O 

indivíduo ainda tende a empenhar muito do seu tempo em obter a substância, usá-la ou 

se recuperar de seus efeitos (Critério 3). Finalmente, o desejo compulsivo pela droga, 

internacionalmente conhecido como craving, manifesta-se como um intenso desejo ou 

impulso pela droga, que pode ocorrer a qualquer momento (Critério 4), mas mais 

provavelmente quando em um ambiente no qual a droga foi previamente obtida ou 

utilizada, demonstrando a importância do condicionamento ambiental nesse fenômeno. 

         O prejuízo social frequentemente presente na dependência química abrange o 

segundo grupo de critérios diagnósticos para essa doença. O uso recorrente de uma 

substância pode resultar no não cumprimento de obrigações importantes no trabalho, 

escola ou em casa (Critério 5), sendo que o indivíduo pode continuar o uso da substância 

apesar de ter problemas pessoais ou sociais recorrentes causados ou exacerbados pelos 

seus efeitos (Critério 6). Ainda, importantes atividades sociais, ocupacionais ou 

recreacionais, como a convivência com a família ou atividades de lazer, podem ser 

abandonadas ou reduzidas devido ao uso da substância (Critério 7). 

         O terceiro grupo de critérios refere-se ao uso arriscado da substância, com o 

indivíduo utilizando-a em situações fisicamente perigosas (Critério 8) ou continuando o 

seu uso apesar de reconhecer problemas físicos ou fisiológicos persistentes causados 
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por ela (Critério 9). Assim, fica evidente o fracasso do indivíduo em se abster do uso da 

droga apesar das dificuldades por ela causadas. 

         Finalmente, um dos critérios farmacológicos que podem estar evidentes na 

dependência química é a tolerância (Critério 10), sinalizada pelo efeito reduzido da droga 

com o consumo da dose usual da substância ou pela consequente necessidade de um 

aumento acentuado na sua dose para alcançar o efeito desejado. Usuários de drogas de 

abuso também pode apresentar abstinência (Critério 11), síndrome que ocorre quando 

as concentrações sanguíneas ou teciduais de uma substância diminuem em um 

indivíduo que a consumiu por um longo período. Após desenvolver sintomas de 

abstinência, o indivíduo encontra-se mais propenso a consumir a substância novamente 

para obter o alívio desses sintomas. A presença de tolerância ou abstinência não é 

necessária para o diagnóstico de uso abusivo de uma substância. Porém, para a maioria 

das classes de drogas de abuso, um histórico anterior de abstinência está associado a 

um curso clínico mais grave da doença. 

 Seguindo as definições atuais, o uso de drogas de abuso trata-se um problema de 

saúde pública. De acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas publicado em 2013 pelo 

Escritório de Drogas e Crime das Nações Unidas, cerca de 167 a 315 milhões de pessoas 

fazem uso de substâncias ilícitas no mundo. Ainda, desde 2008 houve um aumento de 

18% na estimativa total do número de pessoas que fizeram uso de alguma substância 

ilícita no ano anterior à entrevista, refletindo um aumento na prevalência de uso de drogas 

ilícitas (UNODC - World Drug Report, 2013). No Brasil, conforme o II Levantamento 

Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, 22,8% da população já fez uso 

na vida de qualquer droga psicotrópica, excetuando álcool e tabaco (Carlini et al., 2007). 
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 O uso abusivo de substâncias químicas abrange dez diferentes classes de drogas: 

álcool; cafeína; maconha, ou cannabis; alucinógenos; inalantes; opioides; sedativos, 

hipnóticos e ansiolíticos; estimulantes; tabaco; outras substâncias (ou desconhecidas). 

Porém, essas classes não são completamente distintas entre si. Todas as drogas que 

são consumidas em excesso têm em comum a capacidade de ativar diretamente o 

sistema cerebral de recompensa, que está envolvido no reforço de comportamentos e 

na produção de memórias. Essas drogas produzem uma ativação tão intensa desse 

sistema que as atividades normais desempenhadas por ele podem ser negligenciadas. 

Ao invés de as vias de recompensa serem ativadas por meio de comportamentos 

adaptativos, as drogas de abuso as ativam diretamente. Os mecanismos farmacológicos 

pelos quais cada classe de drogas ativa esse sistema específico são diferentes, mas as 

drogas tipicamente o ativam e produzem sentimentos de prazer e euforia. Nesse 

contexto, dentre a imensa gama de substâncias psicoativas conhecidas atualmente, os 

estimulantes, como a cocaína e as anfetaminas, compreendem uma das mais 

preocupantes classes de drogas, podendo levar ao abuso em até mesmo uma única 

semana (American Psychiatric Association - DSM-V, 2013). 

  

1.2.3. Cocaína 

Excetuando os opioides, a cocaína é a droga ilícita mais problemática 

globalmente. Nas Américas, quase metade de todas as pessoas em tratamento de 

recuperação da dependência de drogas o faz devido ao uso de cocaína, sendo que a 

prevalência anual do uso dessa droga na América do Sul (1,3% da população adulta) é 

comparável aos níveis vistos na América do Norte, mas muito maior que aqueles da 
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América Central (0,6%) e do Caribe (0,7%) (UNODC - World Drug Report, 2013). No Brasil, 

estima-se que cerca de 3% da população já tenha feito uso de cocaína na vida (Duarte et 

al., Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – Relatório Brasileiro sobre Drogas, 2009) 

e que 0,8% da população das capitais seja composta de usuários regulares de crack, 

formulação da cocaína com elevado grau de pureza (Fundação Oswaldo Cruz, 2013).  

     A cocaína é um alcaloide extraído das folhas da planta Erythroxylum coca, nativa 

da América do Sul, tendo um longo histórico como estimulante (para revisão ver Koob e 

LeMoal, 2006). Seu extrato foi utilizado por séculos em tônicos e outras preparações 

para suavizar a fadiga, manter o desempenho e tratar uma série de doenças (Angrist e 

Sudilovsky, 1978; Haddad, 1979). O uso de cocaína ainda foi defendido por Dr. Sigmund 

Freud para o tratamento de uma variedade de doenças, incluindo transtornos 

psiquiátricos e dependência química, mas Freud logo perdeu seu entusiasmo após 

observar a primeira psicose induzida por cocaína (Freud, 1974) e pelo fato de, àquela 

época, a cocaína e outros simpatomiméticos terem estado envolvidos em mais de uma 

epidemia de abuso de drogas nos Estados Unidos e no mundo (Byck, 1987). A primeira 

restrição ao uso de produtos derivados da coca teve início no ano de 1914 com o Ato 

Narcótico de Harrison (United States Treasury Department, Bureau of Internal Revenue, 

1915), que penalizou a posse e venda ilícitas de produtos que contivessem cocaína, 

erroneamente classificando-os como narcóticos (Koob e LeMoal, 2006). 

         Nos anos 1960, houve um aumento no contrabando e uso de cocaína devido à 

elevada vantagem monetária de seu tráfico ilegal (Angrist e Sudilovsky, 1978), 

culminando em uma epidemia de uso dessa droga nos anos 1980. Nos anos 70, a 

cocaína era normalmente administrada de forma intranasal em uma formulação 
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poderosa, como cloridrato de cocaína. A percepção entre os usuários era de que a droga 

era segura e não induzia dependência. De fato, a edição de 1980 do Compêndio de 

Psiquiatria (Comprehensive Textbook of Psychiatry) afirmava que “quando utilizada por 

não mais que duas a três vezes por semana, a cocaína não acarreta problemas sérios. 

Em grandes quantidades diárias, ela pode produzir distúrbios psicológicos menores. O 

abuso crônico de cocaína não parece representar um problema médico” (Grispoon e 

Bakalar, 1980). Durante os anos 70, foi desenvolvido o uso da cocaína freebase, forma 

muito pura, comercializada em cristais, que se tornou bastante popular em meados dos 

anos 1980. Os cristais estalavam ao ser aquecidos para inalação, característica que 

provavelmente originou o termo crack (cuja tradução é “estalar”), atualmente empregado 

para essa forma de comércio da droga (Koob e LeMoal, 2006). 

         A cocaína administrada de forma intranasal produz efeitos estimulantes similares 

aos causados por anfetaminas, mas com uma duração bastante menor (20 a 45 

minutos), que incluem sentimento de elevada energia, redução da fadiga, sensação de 

bem-estar, confiança aumentada e maior loquacidade (Koob e LeMoal, 2006). Sigmund 

Freud escreveu, em uma carta a sua noiva Martha datada de dois de Junho de 1884, 

que “uma pequena dose levou-me às alturas de uma forma maravilhosa” (Jones, 1975). 

Quando administrada de forma intravenosa ou fumada, a cocaína produz uma intensa 

euforia. William Burroughs relatou em 1959 que “quando se injeta coca diretamente na 

veia, uma corrente de puro prazer corre para a cabeça...Dez minutos depois, você quer 

uma outra dose...cocaína intravenosa é eletricidade através do cérebro, ativando as 

conexões de prazer” (Burroughs, 1959). 

         Dessa forma, tanto a magnitude como a natureza do efeito estimulante da cocaína 
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dependem da via de administração empregada. Como mencionado, preparações freebase 

ou inaláveis produzem uma acentuada e intensa sensação de prazer que parece 

representar uma potente motivação para o abuso dessa droga. Para administrações 

intravenosas, uma dose de 8 a 16 mg de cocaína também produz essa mesma magnitude 

de efeito (Fischman e Schuster, 1982), sendo que a cocaína fumada na forma de crack 

tem características de absorção semelhantes à administração intravenosa (Foltin et al., 

1990). Doses intranasais de 20 a 30 mg dessa droga também produzem efeitos eufóricos 

e estimulantes que têm uma duração de aproximadamente 30 minutos. A cocaína exerce 

efeitos menos exacerbados quando administrada de forma oral, presumivelmente devido a 

uma taxa de absorção expressivamente menor. De fato, índios da América do Sul fizeram 

uso por séculos de uma preparação oral de folha de coca com cinzas para promover uma 

melhor absorção. Esse uso era efetivo como estimulante para reduzir fadiga e fome, não 

tendo sido caracterizado por nenhum efeito físico ou psíquico desagradável (Siegel, 1985). 

A cocaína, ainda, é rapidamente metabolizada a metabólitos farmacologicamente 

inativos (Morishima et al., 1999), com sua meia-vida variando de 48 a 75 minutos em 

humanos (Wilkinson et al., 1980) e de 26 a 50 minutos em camundongos (Visalli et al., 

2005; Treweek et al., 2011). De fato, como podemos depreender da declaração subjetiva 

de William Burroughs, o efeito da cocaína é rápido, tanto para seu início como para seu 

término, sendo curto, também, o tempo necessário após o término do efeito para que se 

deseje uma segunda dose da droga. Com isso, devido à sua rápida absorção e 

metabolização, a cocaína torna-se uma droga extremamente perigosa com elevado 

potencial para abuso, sendo que sua capacidade de levar à dependência química é 

atualmente bastante documentada (American Psychiatric Association - DSM-V, 2013). 
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1.2.4. Cocaína e Dependência Química 

1.2.4.1. Mecanismos Neurobiológicos 

As principais características da dependência de cocaína são o uso da droga 

apesar de consequências adversas e altas taxas de recaída durante períodos de 

abstinência (Mendelson e Mello, 1996). Mesmo com décadas de pesquisa voltadas para 

a busca por soluções clínicas para essa doença, ainda não existem medicações eficazes 

para o tratamento do uso abusivo dessa droga. 

Simpatomiméticos indiretos, como a anfetamina e a cocaína, são conhecidos por 

aumentar a disponibilidade de monoaminas em sinapses monoaminérgicas do sistema 

nervoso central por, no caso da cocaína, bloquear a recaptação de noradrenalina, 

dopamina e serotonina (para revisão ver Volkow et al., 1996). Especificamente, a cocaína 

apresenta distinto potencial de bloqueio da recaptação de diferentes monoaminas, 

bloqueando em maior escala a recaptação de serotonina, seguida por dopamina e, por 

fim, noradrenalina (Rothman et al., 2001). Ainda, a cocaína parece aumentar a liberação 

dessas três diferentes monoaminas devido a um efeito secundário da inibição de suas 

recaptações (Koob e LeMoal, 2006). Porém, a ação neurofarmacológica primária 

responsável pelos efeitos reforçador e estimulante locomotor da cocaína parece estar 

relacionada mais especificamente ao sistema dopaminérgico central (LeMoal e Koob, 2007). 

Resultados de diversos estudos neurofarmacológicos em modelos animais 

indicam que a atividade neuronal do sistema dopaminérgico mesocorticolímbico 

(caracterizado pela presença de corpos celulares na área ventral do tegmento 

mesencefálico que se projetam para o córtex pré-frontal medial e orbital, o núcleo 



Introdução 
____________________________________________________________________________  

15 
____________________________________________________________________________ 

Berro LF 

accumbens, a amígdala e o núcleo do leito da estria terminal) constitui a base para o 

circuito de recompensa da cocaína (Pierce e Kumaresan, 2006) e contribui para a 

recaída ao comportamento de busca por essa droga (Shalev et al., 2002; Kalivas e 

McFarland, 2003). Com base nesses estudos, a hipótese mais bem aceita atualmente é 

a de que a dependência de cocaína ocorre devido a neuroadaptações induzidas por essa 

droga nos processos de memória e aprendizado relacionados a recompensas no sistema 

dopaminérgico mesolímbico e na circuitaria glutamatérgica corticolímbica (Nestler, 2002; 

Everitt e Robbins, 2005; Kalivas e O’Brien, 2008). Ainda, tem sido postulado que essas 

neuroadaptações também estão relacionadas à hipersensibilidade a pistas associadas à 

cocaína (Di Chiara, 1998; Everitt e Wolf, 2002), à tomada impulsiva de decisões (Jentsch 

e Taylor, 1999; Volkow e Fowler, 2000) e ao aprendizado de comportamentos de hábitos 

anormais (White, 1996). 

         Com relação aos efeitos agudos da cocaína, em animais de laboratório uma única 

administração in vivo de 15 mg/kg dessa droga é suficiente para causar uma plasticidade 

sináptica, caracterizada por uma potencialização da força sináptica, em células 

dopaminérgicas localizadas na área tegmentar ventral devido ao aumento no número de 

receptores glutamatérgicos do tipo AMPA nessa região (Ungless et al., 2001). Esses 

resultados sugerem que mesmo uma única administração de cocaína pode induzir 

modificações na carga sináptica de circuitos cerebrais cruciais, especialmente o circuito 

dopaminérgico mesolímbico, que podem ter um grande significado motivacional (Hyman 

e Malenka, 2001; Thomas e Malenka, 2003). De fato, a administração aguda de cocaína 

em roedores leva a diversas alterações comportamentais, dentre as quais se destaca o 

aumento da atividade locomotora (Chinen et al., 2006). Especificamente a respeito do 
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sistema dopaminérgico, a microinjeção de antagonistas dopaminérgicos seletivos 

diretamente no núcleo accumbens e a destruição isolada do sistema dopaminérgico 

mesocorticolímbico são capazes de bloquear essa hiperatividade locomotora induzida por 

cocaína (Kelly et al., 1975; Kelly e Iversen, 1976; Roberts et al., 1980; Joyce e Koob, 1981; 

Pijnenburg et al., 1975). 

         Em um nível molecular, diversos receptores dopaminérgicos e serotoninérgicos 

foram identificados como participantes nas ações reforçadoras agudas de drogas 

psicoestimulantes. Baixas doses de SCH 23390, antagonista seletivo de receptores 

dopaminérgicos do tipo D1, bloqueiam os efeitos reforçadores da auto-administração 

intravenosa de cocaína (Koob et al., 1987a; Maldonado et al., 1993; Caine e Koob, 1994; 

Caine et al., 1995) e a hiperlocomoção induzida por essa droga (McCreary e Marsden, 

1993). Efeitos similares foram observados com baixas doses de antagonistas 

dopaminérgicos do tipo D2 (Caine e Koob, 1994; Haile e Kosten, 2001; Caine et al., 2002; 

Marinho et al., 2013). No mesmo sentido, camundongos knockout para receptores 

dopaminérgicos D1 apresentam uma menor resposta locomotora à cocaína (Xu et al., 1994). 

         Diversos subtipos de receptores serotoninérgicos podem, também, interagir com 

sistemas dopaminérgicos mesolímbicos que medeiam comportamentos induzidos 

agudamente pela cocaína. A estimulação de receptores serotoninérgicos do tipo 1B (5-

hidroxitriptamina, 5-HT1B) parece desempenhar um papel facilitador sobre as 

propriedades reforçadoras (Parsons et al., 1996; Neumaier et al., 2002) e discriminativas 

(Callahan e Cunningham, 1995) dessa droga de abuso. Adicionalmente, o bloqueio de 

receptores serotoninérgicos do tipo 2 (5-HT2) atenua a hiperatividade induzida por 

cocaína e anfetamina em camundongos (O’Neill et al., 1999). 
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         Historicamente, em modelos animais de dependência química, o foco é restrito a 

comportamentos que se mantêm estáveis ao longo dos dias, como a hiperatividade 

locomotora e a auto-administração. Com esse parâmetro assegurado, torna-se possível 

uma interpretação temporal segura durante a realização de um tratamento repetido com 

drogas de abuso, visando investigar as bases farmacológicas e neurofarmacológicas de 

seus efeitos reforçadores a longo prazo. Com relação a tratamentos prolongados com a 

cocaína, a intensificação do consumo dessa droga leva a um aumento dos limiares de 

recompensa da auto-estimulação intracranial basal (Ahmed et al., 2002), sugerindo 

provas convincentes de uma disfunção no sistema de recompensa cerebral também em 

resposta a uma auto-administração prolongada. 

         Lesões neurotóxicas seletivas no sistema dopaminérgico mesocorticolímbico 

bloqueiam os efeitos reforçadores da cocaína (Roberts et al., 1980; Koob et al., 1987b). 

Animais treinados para auto-administrarem cocaína de forma intravenosa e submetidos 

a lesões neurotóxicas no núcleo accumbens apresentam um padrão de resposta 

semelhante a uma extinção intra-sessão, ou seja, uma resposta acentuada a princípio e 

um declínio gradual dessa resposta ao longo da sessão. Uma série de estudos 

demostrou que lesões neurotóxicas no núcleo central da extensão da amígdala (porção 

medial do prosencéfalo ventral que compreende os núcleos do leito da estria terminal, a 

amígdala centromedial e a porção média do núcleo accumbens) e no córtex pré-frontal 

medial facilitam a progressão da administração intravenosa de cocaína (McGregor et al., 

1994, 1996). Em contraste, injeções intracerebrais locais de antagonistas do receptor 

dopaminérgico do tipo D1 apresentam efeitos opostos, diminuindo a auto-administração 

progressiva de cocaína quando administrados no núcleo central da amígdala, no córtex 
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pré-frontal medial e no núcleo accumbens (McGregor e Roberts, 1993). 

         Adicionalmente, evidências sugerem que transportadores noradrenérgicos são 

responsáveis por mediar a auto-administração de cocaína em camundongos knockout 

para a molécula transportadora de dopamina (Carboni et al., 2001), sugerindo a 

participação de outros neurotransmissores nesse fenômeno. Mudanças na auto-

administração de cocaína também foram observadas na presença de antagonistas 

serotoninérgicos, bloqueadores da recaptação de serotonina e lesões serotoninérgicas, 

com evidências tanto de facilitação como de inibição das propriedades reforçadoras de 

psicoestimulantes (Porrino et al., 1989; Carroll et al., 1990; Loh e Roberts, 1990). A 

depleção de triptofano, precursor da serotonina em humanos, atenua os efeitos 

euforogênicos da administração intranasal de cocaína (Aronson et al., 1995). Ainda, o 

antagonismo de receptores serotoninérgicos do tipo 3 (5-HT3) bloqueia a expressão da 

sensibilização comportamental (Kankaanpaa et al., 1996; King et al., 2000) e da auto-

administração de cocaína (Rodd et al., 2005) em ratos, resultados consistentes com estudos 

farmacológicos demonstrando que a ativação de receptores 5-HT3 aumenta a liberação de 

dopamina no núcleo accumbens (para revisão ver Dremencov et al., 2006). 

         Dessa forma, a administração repetida de psicoestimulantes produz mudanças em 

receptores dopaminérgicos que são consistentes com mudanças na liberação de 

dopamina. Um estágio inicial é caracterizado por um aumento nos níveis extracelulares de 

dopamina e por uma supersensibilidade de receptores dopaminérgicos do tipo D1 (Kalivas 

et al., 1988; Henry e White, 1991; Weiss et al., 1992). Porém, após períodos de tratamento 

prolongado com a droga, ocorre um estágio de deficiência dopaminérgica, que é facilitado 

pela administração de altas doses de cocaína, por uma maior frequência de dosagem ou 
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por longos períodos de abstinência (Weiss et al., 1995). Após a exposição crônica e 

elevada à administração passiva ou à auto-administração de cocaína, foram observados 

níveis reduzidos de receptores dopaminérgicos dos tipos D1 e D2 em ratos (Tsukada et al., 

1996; Graziella de Montis et al., 1998; Maggos et al., 1998), primatas não-humanos (Moore 

et al., 1998a,b; Nader et al., 2002) e humanos (Volkow et al., 1993, 2001). 

Os achados de uma redução crônica no número e/ou na função de receptores 

dopaminérgicos mesolímbicos após longos períodos de uso de cocaína sugerem 

adaptações moleculares que diminuem a sensibilidade do indivíduo aos efeitos 

recompensadores de exposições subsequentes à droga, caracterizando o fenômeno de 

tolerância, e que prejudicam as vias de recompensa, definindo a dependência química. 

Dessa maneira, em períodos de abstinência da droga o indivíduo encontra-se em um 

estado amotivacional, anedônico e depressivo. Assim, as bases neuroquímicas 

associadas à abstinência motivacional de psicoestimulantes envolvem a princípio uma 

diminuição da função dopaminérgica. 

De fato, a liberação de dopamina no prosencéfalo basal (núcleo accumbens), 

observada por registros de microdiálise in vivo, está diminuída durante períodos de 

abstinência (Weiss et al., 1992; Maisonneuve et al., 1995). Estudos pioneiros sobre a 

abstinência de cocaína revelaram que após a retirada de um tratamento repetido com 

essa droga ocorre uma subsensibilidade de autorreceptores somatodendríticos na área 

tegmentar ventral (Ackerman e White, 1990), e que durante esse período as células 

dopaminérgicas estão hiperativas, porém hiporresponsivas à cocaína (Henry et al., 1989; 

Gao et al., 1998). Posteriormente, observa-se, ainda, uma diminuição no número de 

células espontaneamente ativas (Ackerman e White, 1992), mas uma responsividade 
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aumentada à cocaína (Akimoto et al., 1989; Kalivas e Stewart, 1991). 

Nesse mesmo sentido, foi demonstrado que após a administração crônica de 

cocaína, ocorre uma potencialização da via de adenosina monofosfato cíclico (AMPc) no 

núcleo accumbens (Terwilliger et al., 1991), e que a ativação da proteína de ligação ao 

elemento de resposta do AMPc (CREB) nessa região cerebral diminui a auto-

administração de cocaína (Carlezon et al., 1998; Self et al., 1998). Os efeitos dessa 

proteína no núcleo accumbens parecem envolver uma expressão aumentada de 

dinorfina, um neuropeptídeo associado a uma diminuição da função do sistema 

dopaminérgico mesolímbico e a respostas de disforia (Bals-Kubik et al., 1993). 

Psicoestimulantes aumentam a expressão de dinorfina no núcleo accumbens (Hurd et 

al., 1992; Spangler et al., 1993). Ainda, a proteína CREB regula a expressão gênica de 

dinorfina tanto in vitro (Cole et al., 1995) como in vivo (Sakai et al., 2002), e um aumento 

nos níveis dessa proteína no núcleo accumbens leva a uma aumentada aversão à 

cocaína em um teste de preferência condicionada por lugar e a um perfil depressivo no 

teste de nado forçado (Pliakas et al., 2001). Esses achados corroboram a hipótese de 

que um aumento nos níveis de CREB e de dinorfina no núcleo accumbens contribuem 

para a disforia associada à abstinência de cocaína após uso crônico. 

Nesse contexto, dentro do ciclo da dependência química, a fase de abstinência 

de drogas é a mais crítica e clinicamente mais relevante. Em humanos, a abstinência de 

doses elevadas ou crônicas de cocaína está associada a poucos sinais físicos evidentes, 

mas a um elevado número de sintomas motivacionalmente relevantes como disforia e 

depressão, ansiedade, falta de energia, insônia e desejo compulsivo pela droga (Gawin 

e Kleber, 1986; Weddington et al., 1990; Satel et al., 1991; Miller et al., 1993). Em estudos 
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ambulatoriais com usuários compulsivos, foram identificadas diferentes fases da 

abstinência (Gawin e Kleber, 1986; Gawin, 1991). A primeira fase é caracterizada por um 

prejuízo do humor e da energia e por um rápido aparecimento de agitação e depressão. 

O desejo pela droga, a ansiedade e a paranoia atingem seus níveis máximos, sendo, 

então, substituídos por hiperfagia e insônia. Em uma segunda fase subsequente, 

observa-se um período de prolongada disforia, anedonia e falta de motivação, e um 

desejo intensificado pela droga que pode durar por mais de dez semanas, sendo que 

durante esse período a recaída ao uso da droga é muito provável. Um terceiro e último 

momento é caracterizado por desejos episódicos, que podem durar por tempo indefinido 

(Gawin, 1991). De maneira controversa, estudos com pacientes em regime de internação 

não demonstram esse padrão de abstinência regido por três fases distintas. Ao contrário, 

os indivíduos começam o período de abstinência com um elevado sentimento de 

angústia e um alto desejo compulsivo pela droga, sintomas que são gradual e fortemente 

atenuados ao longo de algumas semanas (Weddington et al., 1990; Satel et al., 1991). 

Essa diferença entre os padrões observados em pacientes em atendimento ambulatorial 

e pacientes internados sugere um importante papel do ambiente em provocar a síndrome 

de abstinência da cocaína. 

Portanto, a síndrome de abstinência contribui para um ciclo vicioso no qual a 

interrupção do uso de cocaína causa diversos sintomas negativos que, combinados com 

o desejo compulsivo pela droga, podem levar à recaída ao seu uso. Assim, a dependência 

química tem sido caracterizada pela (1) compulsão por buscar e consumir a droga, seguida 

da (2) perda do controle sobre o limite de uso da substância e subsequentemente pela (3) 

emergência de um estado emocional negativo (disforia, ansiedade, irritabilidade), 
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refletindo uma síndrome de abstinência na retirada da droga (Koob e Volkow, 2010). Esse 

padrão caracteriza um uso crescente que envolve tanto aspectos de transtornos 

impulsivos como compulsivos. Transtornos do impulso são caracterizados por um forte 

sentimento de tensão ou excitação antes de realizar um ato impulsivo além de prazer, 

gratificação ou alívio após cometer esse ato. Já os transtornos compulsivos são 

caracterizados por ansiedade e estresse antes de realizar um comportamento compulsivo 

repetitivo e alívio do estresse após a realização desse comportamento. Assim, a junção 

de atos impulsivos e compulsivos gera um ciclo de dependência composto por três 

estágios: intoxicação, abstinência e desejo compulsivo. Nesse ciclo, a impulsividade 

normalmente permeia os estágios iniciais, enquanto a combinação de impulsividade e 

compulsividade permeia os estágios mais tardios. Na medida em que um indivíduo passa 

da impulsão para a compulsão, há uma mudança no padrão de reforço que motiva o 

comportamento, saindo de um reforço positivo para um reforço negativo. Esses três 

estágios interagem entre si, tornando-se mais intensos e culminando em um ciclo vicioso, 

estado patológico conhecido como dependência química (Koob e Volkow, 2010). 

 

1.2.4.2. O Ciclo do Abuso - Ambiente, Estresse e Droga 

A trajetória natural de um padrão de abuso de cocaína que inclui dependência 

segue, portanto, um ciclo, tendendo sempre a voltar para o uso da substância. Conforme 

já descrito, após o consumo da droga ocorre primeiramente uma intensa euforia - que é 

potencializada por um acesso mais rápido da droga ao cérebro devido à escolha de vias 

de administração como a intravenosa - seguida de uma imediata disforia. Com o uso 

crônico de cocaína, a dose necessária para produzir euforia aumenta, e o efeito subjetivo 
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da droga diminui. O indivíduo passa, então, a fazer uso de doses e/ou quantidades 

maiores de cocaína para atingir um efeito subjetivo semelhante ao vivenciado 

inicialmente, sentindo, porém, uma disforia ainda maior após seu uso e, 

consequentemente, consumindo quantidades cada vez maiores da droga. 

         Além do aparecimento de sentimentos negativos na ausência da droga e da 

diminuição de seu efeito subjetivo per se, diversos outros fatores podem contribuir para 

a retomada e continuação do consumo de drogas, influenciando principalmente o período 

crítico de abstinência do uso de cocaína. Dessa forma, fatores ambientais contribuem 

para a continuação do ciclo vicioso característico da dependência por favorecer ou 

induzir a recaída ao uso da droga. 

         A principal ação neurofarmacológica responsável pelo efeito estimulante 

locomotor e reforçador da cocaína parece ser mediada pelo sistema dopaminérgico 

mesolímbico. Estudos em modelos animais mensurando a liberação de dopamina in vivo 

por meio de microdiálise revelaram que estímulos naturais com propriedades 

reforçadoras ou aversivas aumentam a liberação de dopamina no núcleo accumbens 

(Mitchell e Gratton, 1990; Kalivas e Duffy, 1995; Mermelstein e Becker, 1995; Cabib e 

Puglishi-Allegra, 1996; Doherty e Gratton, 1997; Tabor e Fibiger, 1997; Berridge e 

Robinson, 1998). Porém, a liberação fisiológica de dopamina em resposta à exposição a 

estímulos ambientais relevantes é de menor magnitude e duração que a liberação 

farmacológica induzida por drogas de abuso (Richardson e Gratton, 1996; Marshall et 

al., 1997; Tanda et al., 1997; Kalivas et al., 1998; Yim et al., 1998; Kuczenski, 1999). 

Dessa forma, a importância da liberação farmacológica excessiva de dopamina pode ser 

extrapolada pelo que se sabe de situações comportamentais que levam a uma ativação 
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fisiológica da transmissão dopaminérgica mesoaccumbens. 

Nesse contexto, a liberação e a transmissão dopaminérgicas no sistema 

mesolímbico são aumentadas pela apresentação de um estímulo ambiental novo e 

motivacionalmente relevante (Berridge e Robinson, 1998; Schultz W, 1998). Isso 

contribuiu para a noção de que uma liberação dopaminérgica aumentada no núcleo 

accumbens sinaliza o aparecimento de um evento importante que requer a criação de 

uma estratégia comportamental adaptativa. De fato, lesões localizadas no núcleo 

accumbens prejudicam o aprendizado que requer a criação de respostas associativas e 

aceleram a sua extinção (Wendler et al., 2013), enfatizando a importância dessa 

estrutura para aprendizados adaptativos. A sinalização do núcleo accumbens é, ainda, 

suportada por diversas estruturas componentes do prosencéfalo que constituem o córtex 

límbico e os gânglios da base, sendo provavelmente a responsável por iniciar o 

recrutamento de memórias derivadas do córtex e de estratégias cognitivas, assim como 

de uma resposta motora (Kalivas, 2002). Ao fazer isso, a dopamina desempenha um 

papel muito importante na iniciação e estabelecimento de mudanças neuroplásticas 

associadas ao desenvolvimento de estratégias comportamentais necessárias para a 

adaptação a estímulos novos. 

         Tendo em vista o papel da liberação de dopamina em estabelecer respostas 

comportamentais adaptativas e o fato de as drogas de abuso aumentarem a 

disponibilidade desse neurotransmissor, não é surpreendente constatar que após o uso 

repetido de drogas como a cocaína ocorrem diversas neuroadaptações não-fisiológicas, 

culminando em comportamentos característicos da dependência. Como a liberação 

fisiológica de dopamina é promovida por estímulos ambientais novos e salientes para 
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facilitar a criação de estratégias comportamentais duradouras, a grande magnitude da 

liberação de dopamina induzida farmacologicamente por drogas de abuso no núcleo 

accumbens resulta no desenvolvimento de potentes associações entre o efeito da droga 

e o estímulo ambiental no qual esse efeito foi vivenciado. Estudos de neuroimagem em 

humanos e manipulações experimentais em animais demonstraram que o aprendizado 

associativo droga-estímulo está relacionado a um conjunto interligado de regiões 

cerebrais corticais e límbicas, cujos principais componentes são: córtex orbitofrontal, 

cingulado anterior, córtex pré-límbico, amígdala basolateral, hipocampo, sistema 

executivo pré-frontal, estriado dorsal e núcleo accumbens (Everitt e Robbins, 2005; 

Weiss, 2005). De importância, o núcleo accumbens é considerado uma estrutura crítica 

para o desenvolvimento do comportamento de busca pela droga, sendo que a sua porção 

core é necessária para a aquisição do reforço condicionado induzido pela cocaína (Ito et 

al., 2004). Adicionalmente, projeções glutamatérgicas e/ou dopaminérgicas vindas da 

amígdala basolateral (Di Ciano e Everitt, 2004a; See et al., 2001), da área tegmentar 

ventral (Di Ciano e Everitt, 2004b) e do hipocampo para o núcleo accumbens são 

importantes para a expressão de um condicionamento induzido por cocaína (para revisão 

ver Everitt e Robbins, 2005; Weiss, 2005). 

Como pode ser observado, a neurocircuitaria envolvida na associação entre o efeito 

da droga e os estímulos contextuais compreende as principais estruturas subjacentes ao 

sistema de recompensa. Por ativarem os mecanismos cerebrais de recompensa, 

respostas condicionadas à droga têm sido relacionadas tanto à manutenção do uso da 

droga como à indução do desejo pela droga durante abstinência, precipitando a recaída. 

Portanto, a forte associação entre o efeito da droga e o contexto ambiental pode contribuir 
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para o intenso desejo compulsivo pelo uso da droga induzido por ambientes que o usuário 

aprendeu a associar à sua experiência (Kalivas, 2002). De fato, um importante aspecto 

com relação tanto ao desejo compulsivo pela droga em humanos como a parâmetros 

comportamentais de dependência em roedores é o efeito potencializador que pistas 

previamente pareadas aos efeitos da droga exercem sobre a expressão desses 

fenômenos (Childress et al., 1986; Niaura et al., 1988; Cabib, 1993; Carter e Tiffany, 1999; 

Fraioli et al., 1999; Battisti et al., 2000; Crombag et al., 2001; Chinen et al., 2006). 

Pavlov (1927) foi o primeiro cientista a sugerir que certas respostas 

comportamentais poderiam ser provocadas não somente por um dado estímulo, mas 

também por um segundo estímulo, a princípio neutro, que se tornasse condicionado 

àquela resposta. Assim, de acordo com esse modelo, um estímulo inicialmente neutro é 

apresentado em associação a um estímulo incondicionado que gera uma resposta 

(incondicionada). Após a exposição simultânea repetida de ambos estímulos, o próprio 

estímulo neutro passa, então, a gerar a mesma resposta observada outrora apenas como 

efeito do estímulo incondicionado. Isso faz dele um estímulo condicionado, e a resposta 

passa a ser também condicionada (Pavlov, 1927). No modelo de condicionamento droga-

contexto, quando a droga (estímulo incondicionado) é apresentada repetidamente a um 

indivíduo em um contexto ambiental distinto (estímulo neutro) induzindo uma sensação de 

prazer intenso e um efeito euforizante (resposta incondicionada), o estímulo contextual 

previamente neutro adquire a habilidade de incitar uma resposta semelhante à vivenciada 

com a administração da droga (resposta condicionada), incluindo os efeitos psicomotores 

observados em resposta à droga em modelos animais (Anagnostaras e Robinson, 1996; 

Akins e Geary, 2008), o que o caracteriza como um estímulo condicionado. 
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De fato, estudos clínicos demonstraram que a exposição a estímulos previamente 

associados ao consumo de cocaína incita experiências similares às vivenciadas em 

resposta à própria droga (O’Brien et al., 1993; Foltin e Haney, 2000). Esse processo 

apresenta uma grande importância para estratégias de tratamento para a dependência 

química, pois mesmo que um indivíduo conquiste a abstinência, a exposição a estímulos 

condicionados pode rapidamente ativar a memória dos efeitos da droga e, 

consequentemente, desencadear o desejo compulsivo pelo seu uso. Uma propriedade 

chave de comportamentos condicionados é que eles sofrem extinção quando 

apresentados repetidamente ao indivíduo na presença do ambiente condicionado, mas 

na ausência da droga (Carey e Gui, 1997). Assim, a extinção é definida como uma 

diminuição progressiva do reflexo a um estímulo condicionado, que é apresentado ao 

indivíduo diversas vezes sem o reforço. Quando essa apresentação ocorre por um 

número de vezes suficiente, o estímulo condicionado deixa, então, de incitar a resposta 

condicionada. Em outras palavras, o condicionamento foi extinto (Pavlov, 1927). Nesse 

sentido, estratégias que visam à extinção de respostas compulsivas evocadas por 

estímulos associados à droga têm sido utilizadas como tratamento clínico direcionado a 

prevenir a recaída (Thiel et al., 2011). Nessa estratégia, o indivíduo é exposto 

repetidamente a esses estímulos, porém na ausência do reforço da droga (Torregrossa 

e Taylor, 2013), mimetizando modelos de extinção pré-clínicos (Taylor et al., 2009; Myers 

e Carlezon, 2010). Infelizmente, essa abordagem clínica não se mostrou eficaz por si só 

(Conklin e Tiffany, 2002). Uma vez que um número incontável de estímulos pode se 

tornar condicionado aos efeitos da droga em indivíduos com uma história prolongada de 

abuso, a dificuldade de lidar com uma vasta gama de fatores que podem evocar os 
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efeitos da droga indubitavelmente contribui para graves problemas de recaída em 

usuários abstinentes (Carey et al., 2008). Com isso, estratégias de extinção na clínica, 

como o psicodrama, não apresentam eficácia isoladamente devido ao fato de as terapias 

serem realizadas dentro do cenário clínico, o que faz com que contextos ambientais que 

se encontrem fora daqueles mimetizados no consultório continuem trazendo para o 

indivíduos efeitos motivacionais que possivelmente levarão à recaída. Dessa forma, o 

condicionamento droga-contexto continua sendo um fator que representa grande desafio 

clínico para o tratamento bem-sucedido do abuso de drogas. 

Apesar de muitos fatores contribuírem para a iniciação e continuação do uso 

abusivo de cocaína, outro fator soma-se à recaída induzida por pistas sendo também de 

grande importância para o prognóstico dessa doença. Dentro da realidade de um 

dependente químico, a exposição a estresses psicológicos e fisiológicos, em qualquer 

fase da dependência química, parece piorá-la, aumentando todos os comportamentos 

de procura pela droga, incluindo busca inicial pela droga, desejo compulsivo pelo uso e 

recaída (Koob e Kreek, 2007; Sinha, 2007). 

A exposição a estresses em modelos animais, como o isolamento social e o choque 

nas patas, aumenta a auto-administração inicial de cocaína (Goeders e Guerin, 1994; 

Kosten et al., 2000). Além disso, a liberação de corticosterona, principal glicocorticoide 

liberado via eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) em roedores, é essencial para a 

aquisição do comportamento de administração de drogas, uma vez que a inibição da sua 

liberação por meio de tratamentos farmacológicos bloqueia a auto-administração da 

cocaína em ratos (Goeders e Guerin, 1996; Mantsch et al., 1998). Ainda, animais que 

demonstram maior atividade locomotora e níveis de corticosterona mais elevados quando 
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expostos a um novo ambiente apresentam robusta auto-administração à anfetamina, 

enquanto animais que apresentam menor atividade locomotora e níveis de corticosterona 

mais baixos na mesma situação não aprendem a tarefa de auto-administração, o que é 

revertido por uma injeção diária de corticosterona (Piazza et al., 1991). 

Saindo de um consumo agudo, o uso crônico de drogas de abuso, mesmo que 

desencadeado por suas propriedades reforçadoras, gradativamente leva a sintomas 

emocionais negativos e ao uso negativamente reforçado da substância. Assim, as drogas 

de abuso inicialmente ativam estruturas cerebrais que facilitam estados motivacionais 

positivos (prazer, euforia, contentamento) regulados pelo sistema dopaminérgico 

mesolímbico. Porém, tem sido proposto que, na intenção de manter uma homeostase 

emocional, um processo oposto contra-regulatório diminui o humor e aumenta a 

vigilância e a tensão por meio da diminuição da ativação dos sistemas de recompensa e 

de uma maior ativação de sistemas cerebrais do estresse (Heilig e Koob, 2007; Heilig et 

al., 2010a,b, 2011; Koob e Zorrilla, 2010, 2012; Breese et al., 2011; Logrip et al., 2011). 

Com ciclos repetidos de intoxicação e abstinência, o processo oponente passa de 

maneira alostática a predominar sobre o processo reforçador primário. Como resultado, 

uma quantidade maior da droga de abuso é necessária simplesmente para manter a 

eutimia, e se o uso da droga for interrompido os sintomas emocionais negativos 

emergem. Com o passar do tempo, devido a uma história prolongada de uso de droga, 

sintomas disfóricos relacionados ao estresse podem reaparecer de forma episódica e 

espontânea semanas ou ainda meses após a desintoxicação (abstinência prolongada). 

Além disso, mesmo com uma abstinência continuada, respostas exageradas podem ser 

vistas frente a fatores estressores a princípio leves. De acordo com esse conceito de 
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dependência, o abuso de substâncias intensifica-se porque a droga de abuso atenua os 

sintomas emocionais negativos contra-regulatórios da abstinência aguda e prolongada 

(Heilig e Koob, 2007; Koob e Zorrilla, 2010; Zorrilla et al., 2013). 

A exposição a fatores estressores externos pode, também, aumentar o desejo 

compulsivo pela droga (Childress et al., 1994; Cooney et al., 1997; Sinha et al., 2000) e 

levar à recaída. Essa recaída induzida por estresse parece ser motivada pelos sintomas 

emocionais negativos associados a esse fator (Lowman et al., 1996; Zywiak et al., 1996) 

de uma maneira muito similar à recaída induzida pelos sintomas da abstinência 

prolongada, mas agora causada por estímulos externos. Ainda, em usuários abstinentes 

de cocaína, são observados uma responsividade aumentada a estresses emocionais e 

físicos e um maior desejo compulsivo pela droga, o que é consistente com uma alteração 

do eixo HPA (Fox et al., 2008), sugerindo que a resposta de estresse pode ser 

sensibilizada por exposição à droga seguida de retirada. 

Adicionalmente, desde a descoberta do fator liberador de corticotrofina (CRF, do 

inglês Corticotropin Releasing Factor) (Vale et al., 1981) e de seus receptores CRF1 e 

CRF2 (Bale e Vale, 2004; Fekete e Zorrilla, 2007), o sistema CRF emergiu como alvo 

terapêutico para o uso abusivo de substâncias, uma vez que o sistema cerebral do 

estresse parece desempenhar um importante papel sobre o curso da doença, 

especialmente durante a fase de abstinência (Zorrilla et al., 2014). O CRF, que é liberado 

na área tegmentar ventral em resposta a estresses (Wang et al., 2005), potencializa a 

transmissão mediada por receptores glutamatérgicos do tipo NMDA, sendo que essa 

potencialização é aumentada em camundongos com uma história prévia de exposição 

repetida à cocaína (Hahn et al., 2009). Em consequência, uma vez que tem sido 
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postulado que uma resposta aumentada de receptores AMPA ao CRF produz uma 

transmissão dopaminérgica aumentada no sistema dopaminérgico mesolímbico 

(Ungless et al., 2010), esse fator estaria diretamente relacionado ao desenvolvimento da 

dependência química. Corroborando essa hipótese, antagonistas CRF1 podem reduzir a 

reinstalação da busca pela droga induzida por estresse em modelos animais, sugerindo 

um papel chave do CRF na fase de antecipação do ciclo da dependência durante 

períodos de abstinência (Le et al., 2000; Gehlert et al., 2007). Antagonistas mistos 

CRF1/CRF2 injetados intracranialmente na extensão da amígdala, rafe mediana e área 

ventral do tegmento mesencefálico e antagonistas CRF1 administrados sistemicamente 

também bloqueiam a reinstalação do comportamento de busca por cocaína, opiáceos, 

nicotina e metanfetamina induzida por estresse (Shaham et al., 1998, 2003; Le et al., 

2000; Lu et al., 2003; Bruijnzeel et al., 2009; Blacktop et al., 2011; Nawata et al., 2012). 

Porém, antagonistas CRF1 são ineficazes em bloquear a reinstalação induzida por pistas, 

droga ou contexto, indicando a especificidade de suas ações no componente de estresse 

do ciclo da dependência química. Essa especificidade de ação é consistente com as 

bases neuroanatômicas e neurofarmacológicas específicas da reinstalação induzida por 

estresse em contraste com neurocircuitos sobrepostos, mas distintos, que 

diferencialmente facilitam a reinstalação induzida por droga ou por pista (para revisões 

ver Koob, 2008; Steketee e Kalivas, 2011; Bossert et al., 2013). Por sua vez, receptores 

CRF2 localizados fora da extensão da amígdala parecem facilitar aspectos de busca 

compulsiva pela droga. Esses receptores quando localizados na área tegmentar ventral 

facilitam a reinstalação da busca por cocaína induzida por estresse (Wang et al., 2005). 

Em conclusão, o ponto de partida e de chegada dentro da dependência química é 
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o mesmo: o consumo da droga. Seja devido à exposição a estímulos previamente 

associados aos seus efeitos, seja pela maior vulnerabilidade à recaída frente a fatores 

estressores ou mesmo visando à atenuação dos efeitos reforçadores negativos 

característicos de períodos de abstinência, a retomada do consumo da droga é o ponto 

crítico para a continuação do ciclo do abuso de drogas. Modelos animais focando no 

estágio de compulsão durante abstinência têm sido extensivamente caracterizados, 

propondo os sistemas dopaminérgico e glutamatérgico como substratos 

neurofarmacológicos para a reinstalação do ciclo abusivo induzida por droga (Cornish e 

Kalivas, 2001; McFarland e Kalivas, 2001; Shalev et al., 2002). De acordo com dados 

obtidos em estudos tanto com agonistas mimetizando os efeitos da cocaína como com 

antagonistas bloqueando os efeitos dessa droga, a ativação do sistema dopaminérgico 

mesolímbico está claramente envolvida no primeiro uso de cocaína após períodos de 

abstinência, ou seja, na reinstalação do uso da droga (de Wit e Stewart, 1981; Shalev et 

al., 2002). De fato, em um nível anatômico, a microinjeção de dopamina no núcleo 

accumbens resulta em uma reinstalação similar à induzida por droga, sendo que efeitos 

semelhantes foram observados com a administração de dopamina no córtex pré-frontal 

(Everitt e Wolf, 2002; Kalivas e McFarland, 2003). Ainda, a facilitação da reinstalação do 

uso de cocaína por agonistas e a sua inibição por antagonistas glutamatérgicos aplicados 

em diversas regiões do sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, incluindo núcleo 

accumbens, córtex pré-frontal e área tegmentar ventral, demonstram um importante papel 

desse sistema no fenômeno de reinstalação na dependência (Cornish e Kalivas, 2000). 

A descrição do panorama neurofarmacológico subjacente aos efeitos da cocaína 

quando no primeiro uso da droga após períodos de abstinência, ou seja, na reinstalação 
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do consumo, demonstra claramente a sólida base neurobiológica do ciclo de uso crônico 

de drogas de abuso. Mesmo frente a todos os estudos aqui apresentados, terapias 

farmacológicas não têm sido bem sucedidas na recuperação de usuários das diversas 

classes de drogas de abuso. Quanto mais a dependência química é estudada, mais se 

fortalece a noção de que um tratamento eficaz deve abranger ao mesmo tempo fatores 

de diversas esferas que podem contribuir em conjunto para a continuação do ciclo 

abusivo. Talvez parte da dificuldade encontrada na clínica resulte da carência de estudos 

e abordagens voltados conjuntamente para os fatores ambientais, sociais e fisiológicos 

que contribuem para o aumento da vulnerabilidade individual à dependência química e 

para a sua recaída. Nesse contexto, modelos animais constituem uma importante 

ferramenta para um entendimento unificado dessa doença, podendo modelar diferentes 

fases do seu ciclo e mimetizar fatores que afetam ou predizem a sua vulnerabilidade. 

Ainda, vem aumentando o interesse pelo uso de modelos translacionais que abranjam 

mais características do abuso de drogas em humanos, em especial durante a fase de 

tratamento da dependência, ou seja, padrões de uso compulsivo e excessivo, perda do 

controle sobre o uso de substâncias e, principalmente, recaída crônica e sintomas da 

abstinência. Dentro desse cenário, o modelo animal de sensibilização comportamental é 

atualmente um dos mais importantes para o estudo da dependência química, 

possibilitando o entendimento das diversas fases dessa doença e da influência de fatores 

ambientais na sua evolução. 

  

1.2.4.3. Sensibilização Comportamental: Modelo Animal de Dependência Química 

Em animais de laboratório, algumas das respostas comportamentais às drogas de 
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abuso são intensificadas após a administração repetida de uma mesma dose da 

substância. Assim, a exposição repetida a diversas drogas de abuso resulta em um 

aumento progressivo e duradouro do efeito estimulante locomotor incitado por um 

desafio subsequente (Masur, 1971). Esse fenômeno, denominado sensibilização 

comportamental, parece compartilhar algumas das bases neuronais da dependência 

química (Vanderschuren e Kalivas, 2000), tendo sido observado e caracterizado nos 

anos 1970 e 1980 para diversas drogas de abuso (para revisão ver Koob e LeMoal, 

2006). O desenvolvimento de sensibilização comportamental em roedores pode ser 

separado em duas fases distintas: iniciação e expressão (Steketee e Kalivas, 2011). A 

iniciação é mediada por eventos neurais que induzem a sensibilização comportamental, 

e a expressão refere-se às consequências desses eventos iniciais a longo prazo, 

envolvendo uma injeção desafio adicional da droga, durante a qual a persistência da 

sensibilização é quantificada. 

Inicialmente, a habilidade de drogas de abuso produzirem um aumento na 

atividade locomotora em roedores tem sido extensivamente associada à potencialização 

da transmissão dopaminérgica induzida por essas substâncias no núcleo accumbens 

(Hoebel et al., 1983; Vezina e Stewart, 1990). De fato, esse efeito é bloqueado pela 

administração de antagonistas de receptores dopaminérgicos ou por lesões nas 

terminações nervosas dopaminérgicas dessa região cerebral (Joyce e Koob, 1981; 

Phillips et al., 1994; Vezina, 1996). Porém, quando analisada de forma mais específica, 

a indução da sensibilização a psicoestimulantes ocorre via neurônios da área tegmentar 

ventral, na qual estão localizados os corpos celulares de neurônios dopaminérgicos 

mesoaccumbens. A administração de drogas de abuso especificamente nessa área leva 
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às sensibilizações locomotora e dopaminérgica no núcleo accumbens de maneira 

dependente de receptores dopaminérgicos do tipo D1 (Bjijou et al., 1996; Cador et al., 

1995; Dougherty e Ellinwood, 1981; Hooks et al., 1992; Kalivas e Weber, 1988; Perugini 

e Vezina, 1994; Vezina, 1996; Vezina e Stewart, 1990). Provavelmente, ambos os tipos 

de sensibilização são produzidos por uma cascata de eventos neuronais iniciada por um 

aumento nos níveis extracelulares de dopamina na área tegmentar ventral (Kalivas e 

Duffy, 1991). Ainda, certamente envolvem interações glutamato-dopaminérgicas, uma 

vez que a ativação dos três subtipos de receptores glutamatérgicos (NMDA, AMPA e 

metabotrópico) é necessária para a indução da sensibilização locomotora a 

psicoestimulantes (Vanderschuren e Kalivas, 2000; Suto et al., 2003).  

A circuitaria comum referente à sensibilização comportamental inclui projeções 

dopaminérgicas da área tegmentar ventral e glutamatérgicas do córtex pré-frontal medial 

para o núcleo accumbens (Pierce e Kalivas, 1997). Com a potencialização da 

hiperatividade locomotora induzida por drogas de abuso após um período de tratamento 

repetido e intermitente, ocorre, também, uma resposta dopaminérgica sensibilizada no 

núcleo accumbens em roedores (Kalivas e Stewart, 1991; Vanderschuren e Kalivas, 2000; 

Vezina, 2004), o que constitui a neuroadaptação mais consistentemente associada à 

expressão da sensibilização comportamental. De importância, a base neurofarmacológica 

para a sensibilização a diferentes drogas de abuso em animais parece ser, se não a 

mesma, bastante semelhante, o que é demonstrado pela ocorrência de sensibilização 

cruzada entre diferentes drogas de abuso. Nesse paradigma, a resposta à administração 

inicial de uma droga, como a cocaína, é aumentada em animais previamente tratados 

com outra droga de abuso, como a anfetamina, em relação a animais que nunca 
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receberam tratamento com substâncias psicoativas (Bonate et al., 1997). Esse padrão 

também foi demonstrado para a sensibilização cruzada entre cocaína e morfina (McDaid 

et al., 2005), cocaína e etanol (Manley e Little, 1997) e cocaína e nicotina (Collins e 

Izenwasser, 2004), sugerindo mecanismos neurobiológicos comuns. 

 Apesar de a existência da sensibilização em humanos ainda ser questionada, 

diversos estudos têm demonstrado que a sensibilização locomotora observada em 

animais corresponde a certos aspectos da dependência de drogas de abuso, como o 

comportamento de procura compulsiva pela droga (Vezina e Leyton, 2009). 

Neurofarmacologicamente, assim como estabelecido para roedores, esses estudos 

indicam que os níveis extracelulares de dopamina também estão aumentados no 

estriado humano (especialmente em sub-regiões ventrais) após a administração aguda 

de diversas drogas de abuso, incluindo a cocaína (Schlaepfer et al., 1997). Esse aumento 

da dopamina extracelular induzido por drogas parece, ainda, estar correlacionado ao 

desejo compulsivo pela droga, assim como à exposição à novidade e à busca por 

sensações (Vezina e Leyton, 2009).  

Um conceito do papel da sensibilização psicomotora na dependência de drogas 

em humanos define que um estado de saliência de incentivo descrito como desejar, ao 

invés de gostar, aumenta progressivamente frente à exposição repetida a drogas de 

abuso (Robinson e Berridge, 1993). Foi, então, proposto que a transição para um desejo 

forte patológico define um uso compulsivo da droga. A teoria postula que não existe uma 

relação causal entre os efeitos subjetivos prazerosos das drogas (o gostar da droga) e a 

motivação para consumi-las (o desejar a droga), já que os sistemas cerebrais que são 

sensibilizados em humanos não medeiam os efeitos prazerosos ou eufóricos de drogas. 
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Ao invés disso, medeiam um subcomponente de recompensa denominado saliência de 

incentivo (ou seja, a motivação para consumir a droga, ou o desejo por esse consumo). 

O processo psicológico da saliência de incentivo é especificamente responsável pelo 

comportamento de busca e consumo da droga (desejo) (Robinson e Berridge, 2003). 

Uma vez sensibilizado, esse processo resulta nos padrões compulsivos do uso de 

drogas. A subjacente sensibilização de estruturas neurais persiste, tornando 

dependentes vulneráveis à recaída a longo prazo.  

Nesse contexto, com o uso repetido de psicoestimulantes como a cocaína 

ocorrem neuroadaptações no sistema mesolímbico (mais especificamente 

mesoaccumbens) (Delfs et al., 1990; Thomas et al., 2008), que caracterizam o desejo 

compulsivo pela droga (dependência química) em seres humanos (Robinson e Berridge, 

1993) e, paralelamente, a crescente hiperatividade locomotora (sensibilização) em 

camundongos (Valjent et al., 2010). Portanto, a sensibilização locomotora é um 

fenômeno extremamente interessante por fornecer uma simples leitura para o 

entendimento dos mecanismos pelos quais as drogas de abuso induzem alterações 

neuronais duradouras, independentemente de seus exatos correlatos com o 

comportamento humano em si. 

Por meio do aprendizado associativo, o elevado valor de incentivo em humanos 

torna-se especificamente direcionado para os estímulos associados aos efeitos das 

drogas, levando a uma compulsão progressiva pela busca e consumo dessas 

substâncias em resposta ao ambiente (Koob e LeMoal, 2006). Assim como ocorre para 

a sensibilização psicomotora em humanos, o contexto ambiental também pode 

influenciar a sensibilização comportamental em roedores. Animais repetidamente 
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expostos a drogas como a cocaína durante a fase de iniciação expressam uma 

sensibilização mais robusta quanto re-expostos à droga no mesmo ambiente (pareado) 

das exposições anteriores quando comparados a animais testados em um ambiente 

diferente (não-pareado) daquele utilizado durante a fase de iniciação (Post et al., 1987; 

Carey et al., 2008; Vezina e Leyton, 2009). Em humanos, essa associação droga-

contexto é verificada pelo elevado valor de incentivo especificamente direcionado para 

os estímulos associados à droga e pelo efeito eufórico subjetivo causado por ambientes 

previamente pareados aos efeitos da droga durante períodos de abstinência. Já no 

modelo animal de sensibilização comportamental, esse mesmo condicionamento pode 

se verificado por uma hiperatividade locomotora (locomoção condicionada) observada 

em sessões realizadas no mesmo ambiente experimental previamente pareado à droga, 

porém na ausência da substância de abuso (Carey e Gui, 1997; Chinen et al., 2006; 

Carey et al., 2008; Berro et al., submetido). 

Portanto, o modelo de sensibilização comportamental mimetiza a grande 

importância que estímulos ambientais adquirem quando apresentados junto aos efeitos 

reforçadores das drogas de abuso, além das bases neurofarmacológicas da indução e 

expressão da dependência química. A mimetização em modelos animais dos efeitos do 

condicionamento droga-contexto na abstinência e de sua possível influência para a 

recaída crônica são de grande importância para estudos de aplicabilidade translacional. 

Por possibilitar a modulação do fenômeno de condicionamento droga-contexto durante 

a abstinência, o modelo de sensibilização comportamental permite, ainda, o estudo do 

processo de extinção desse condicionamento. Além disso, pode-se avaliar por meio 

desse modelo uma possível recaída via reinstalação do uso da droga induzida por pistas, 
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estresse e/ou a administração da própria substância. 

Dentro desse contexto, torna-se evidente a importância de estudos de 

interferências nas diferentes fases da sensibilização comportamental, principalmente 

considerando fatores de influência mais translacionais que abranjam a realidade de 

indivíduos dependentes químicos. Esses estudos possibilitariam um maior entendimento 

do processo de dependência a drogas de abuso para posterior tratamento mais bem-

sucedido dessa doença. Nesse cenário, apesar de negligenciada, uma das principais 

queixas relatadas na clínica por usuários de drogas diz respeito à qualidade de sono 

desses indivíduos, sendo que um prejuízo de sono está altamente relacionado a maiores 

índices de recaída durante períodos de abstinência. 

 

1.2.4.4. Sono 

Durante pelo menos um terço de suas vidas, todos os seres humanos encontram-

se em um mesmo estado: o sono. Apesar de diversas hipóteses e teorias terem sido 

levantadas como explicações teleológicas sobre as funções do sono, uma teoria 

unificada permanece elusiva. Porém, mesmo que ainda não tenhamos entendido o 

motivo de dormirmos, o sono claramente desempenha uma função importante para o 

organismo, o que é indicado pelas graves consequências cognitivas, físicas e fisiológicas 

da privação de sono, pela conservação evolucionária do sono em mamíferos e pelo forte 

rebote após períodos de perda de sono (Durmer e Dinges, 2005). 

O sono é um estado que tem sido cuidadosamente estudado, uma vez que foi 

identificado em todas as espécies (Cirelli e Tononi, 2008). É normalmente caracterizado 

por imobilidade, postura típica ao dormir e um limiar sensório reduzido, o que leva à 
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diminuição na habilidade de resposta a estímulos. Ainda, quando são utilizados métodos 

mais sofisticados para examinar a atividade cerebral durante o sono, torna-se claro que 

esse estado tem diferentes fases e, portanto, é um processo que se modifica ao longo 

da noite. Com base em medidas eletroencefalográficas, dois diferentes estágios do sono 

podem ser determinados: a fase do sono caracterizada por apresentar movimentos 

rápidos dos olhos, atonia muscular e eletroencefalografia com atividade de alta 

frequência e baixa amplitude, chamada de sono REM (do inglês Rapid Eye Movements); 

e a fase de sono que não apresenta movimentos dos olhos e é caracterizada por 

eletroencefalografia com atividade sincronizada e ondas lentas, a fase chamada de sono 

não-REM (NREM). Ao longo de um período de sono, essas fases alternam-se a 

intervalos que variam de espécie para espécie e dependem da quantidade total que o 

animal desprende dormindo em um período de 24 horas. A duração dos ciclos possui 

uma relação direta com o tamanho do animal: quanto menor, mais curtos serão os ciclos. 

Por exemplo, a duração média de um ciclo no ser humano é de 90 minutos, enquanto no 

rato é de 10 e no camundongo de 5 minutos (Timo-Iaria, 1985). 

Ao contrário do que observamos para o ser humano, que possui um sono 

monofásico ao longo da noite, o rato e o camundongo apresentam um sono polifásico e 

período de repouso concentrado durante a fase clara do dia. Esse é um padrão 

característico de animais naturalmente predados, sendo que roedores dormem em média 

durante 62% do período claro e 33% do período escuro (Timo-Iaria et al., 1970). Assim, 

somando-se os períodos de sono observa-se que roedores dormem cerca de 50% do 

tempo de um ciclo de 24 horas, dividindo esse período em sono leve, sono profundo 

(sono de ondas lentas) e sono paradoxal (equivalente ao sono REM em humanos). 
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Roedores apresentam um maior predomínio de sono de ondas lentas durante as três 

primeiras horas da fase clara do ciclo claro/escuro de 24 horas e maior predomínio de 

sono paradoxal das 12 às 15 horas (Rosenberg et al., 1976; Trachsel et al., 1986).  

Nesse contexto, devido à elevada semelhança entre o sono do roedor e o sono 

do ser humano (Timo-Iaria et al., 1970; Hoshino, 1972) e visando a uma aplicabilidade 

translacional da pesquisa, diferentes metodologias foram desenvolvidas para o estudo 

dos efeitos da falta de sono em diversas funções do organismo e sobre diversos 

contextos em roedores. Dentre os modelos propostos, os dois mais amplamente 

utilizados são o modelo das plataformas e o modelo do gentle handling, que possuem 

características metodológicas e finalidades bastante específicas. 

O modelo de privação de sono por plataformas tem como base teórica o fato de 

que, assim como seres humanos, roedores apresentam atonia muscular ao entrarem em 

sono paradoxal. Assim, os animais são mantidos em tanques cheios de água e com 

diversas plataformas em cima das quais os roedores são colocados, sendo que quando 

entram em sono paradoxal, apresentando atonia muscular, encostam alguma parte do 

corpo na água e acordam (Machado et al., 2005). Portanto, este método apresenta como 

especificidade metodológica o fato de acarretar uma privação específica de sono 

paradoxal (Shea et al., 2008), não privando o animal completamente de sono de ondas 

lentas, apesar de poder levar a uma redução nessa fase do sono quando realizado por 

um longo período (Silva et al., 2004c). 

Por outro lado, o método amplamente conhecido como gentle handling consiste 

na privação de sono total do roedor, independentemente da fase do sono, o que permite 

uma avaliação mais similar à condição de privação de sono (voluntária ou não) em 



Introdução 
____________________________________________________________________________  

42 
____________________________________________________________________________ 

Berro LF 

humanos. Neste modelo, os animais são mantidos acordados por meio de leves toques 

(gentle handling) em sua gaiola-moradia e, se necessário, de toques suaves no próprio 

animal com o uso de um pincel de cerdas macias à visão de sinais comportamentais de 

sono (Patti et al., 2010). De fato, estudo anterior demonstrou que curtos períodos (6 h) de 

privação de sono por este método levam à supressão total (97,8%) tanto de sono de ondas 

lentas como de sono paradoxal em camundongos (Fenzl et al., 2007). 

Em suma, ambos são modelos válidos e muito aplicados para o estudo dos efeitos 

da privação de sono sobre o organismo e sob diversas circunstâncias, cada qual com 

sua particularidade e finalidade específicas. Porém, desde a descoberta de que o modelo 

de privação de sono paradoxal (método das plataformas) poderia vir a induzir uma 

supersensibilidade de receptores dopaminérgicos no sistema nervoso central se ratos 

(Tufik et al., 1978, 1981a,b), esse modelo ganhou grande atenção. Subsequentemente, 

foi demonstrado que a privação de sono paradoxal por longos períodos produzia, de fato, 

alterações neuroplásticas no sistema dopaminérgico mesolímbico, aumentando a 

densidade de receptores dopaminérgicos tanto D1 (Demontis et al., 1990) como D2 

(Nunes et al., 1994). Diversas linhas de pesquisa passaram, então, a ser desenvolvidas 

com base nesses dados, enfatizando a importância do sono para o organismo e os 

possíveis efeitos deletérios da perda de sono. De importância, muito passou a ser 

estudado sobre as interações entre a falta de sono e comportamentos, condições 

fisiológicas e doenças que têm como base a transmissão dopaminérgica. Dentre estas, 

a dependência química, intimamente modulada pelo sistema dopaminérgico 

mesolímbico, virou foco de diversos estudos envolvendo a privação de sono. 

Assim, tem sido demonstrado que essa modulação dopaminérgica após períodos 
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de privação de sono paradoxal potencializa os efeitos comportamentais de 

psicoestimulantes (Andersen et al., 2003, 2005, 2006; Frussa-Filho et al., 2004; 

Fukushiro et al., 2007; Calzavara et al., 2008; Saito et al., 2014). Refinando esses 

achados para aqueles relacionados a modelos animais de dependência de drogas de 

abuso, estudos anteriores de nosso grupo demonstraram que a privação de sono 

paradoxal potencializa o efeito agudo e a sensibilização comportamental à anfetamina 

(Frussa-Filho et al., 2004; Fukushiro et al., 2007; Saito et al., 2014), enquanto períodos 

de recuperação de sono atenuaram o desenvolvimento deste fenômeno (Calzavara et 

al., 2008). Porém, apesar de as consequências da privação de sono paradoxal 

prolongada sobre a resposta de agonistas dopaminérgicos terem sido estudadas por 

muitas décadas, o sono total compreende, também, o sono de ondas lentas. Portanto, o 

estudo dos efeitos da privação de sono total, situação mais comum na realidade de seres 

humanos (Bonnet e Arand, 2003; National Sleep Foundation, 2005), sobre as respostas 

provocadas por psicoestimulantes tem sido negligenciado. A importância desses estudos 

se faz clara especialmente quando se traz à tona o fato de o sono como um todo estar 

prejudicado em indivíduos que encontram-se em quadro de dependência química. 

 

1.3. Privação de Sono e Dependência Química: Causa ou Consequência? 

Diversos estudos têm descrito problemas de sono associados ao uso de drogas de 

abuso. Indivíduos usuários de drogas parecem ser cinco a dez vezes mais propensos a 

apresentar problemas de sono (Mahfoud et al., 2009). Dentro da descrição de dependência 

química do DSM-V, o prejuízo de sono é um sintoma comum à síndrome de abstinência 

de todas as substâncias com potencial de abuso (American Psychiatric Association - DSM-
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V, 2013). Porém, a interação entre os transtornos de sono e o abuso de substâncias é 

complexa, e a relação causa-efeito entre esses dois fatores não está bem estabelecida. 

Atualmente, postula-se que essa seja uma relação bidirecional: indivíduos usuários de 

drogas de abuso apresentam uma maior prevalência de alterações de sono, e pessoas 

com problemas de sono apresentam um maior risco de desenvolver problemas 

relacionados ao abuso de substâncias do que a população geral (Ford e Kamerow, 1989). 

 De fato, problemas de sono podem predispor o desenvolvimento de alcoolismo 

(Kim e Dimsdale, 2007). Em modelos animais, a privação de sono aumenta a velocidade 

com que ratos iniciam a resposta de auto-administração e a taxa de infusões de cocaína 

(Puhl et al., 2009). A falta de sono também potencializa o efeito estimulante locomotor e 

a sensibilização comportamental à anfetamina em camundongos (Saito et al., 2014). Na 

relação inversa, a grande maioria de pacientes entrando em tratamento de alcoolismo 

relata sintomas relacionados à insônia, como dificuldade em iniciar e manter o sono 

(Brower et al., 2001; Johnson e Breslau, 2001). Em um pequeno estudo envolvendo 

indivíduos dependentes de substâncias psicoativas, 96% deles relataram prejuízo 

subjetivo de sono, sendo que 56% descreveram insônia moderada a grave e 53% 

apresentaram sintomas sugestivos de apneia (Mahfoud et al., 2009). Especificamente, 

os estimulantes diminuem a sensação de necessidade de sono, sendo que em muitas 

ocasiões os indivíduos apresentam uma percepção subjetiva de padrão de sono alterado 

ou sono não-reparador. A cocaína diminui o tempo total de sono e altera a sua 

continuidade (Roncero, 2011). Em conjunto, esses dados demonstram claramente a 

correlação bidirecional entre dependência química e problemas de sono. 

Durante períodos de abstinência, o sono de indivíduos dependentes químicos 
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encontra-se particularmente prejudicado. Logo no primeiro dia de retirada da droga, a 

vigília, o número de ciclos vigília-sono e o tempo de sono REM encontram-se 

significantemente aumentados, enquanto o tempo total de sono e o tempo de sono NREM 

estão diminuídos (Yang et al., 2011). Esse fenômeno representa um grande desafio frente 

ao tratamento da dependência química, uma vez que se tem hipotetizado que indivíduos 

que se encontram em recuperação da dependência de qualquer substância psicoativa e 

sofrem de distúrbios de sono apresentam um risco aumentado para recaída quando 

comparados àqueles com padrão de sono intacto (Brower e Perron, 2010). Em outras 

palavras, o prejuízo de sono representaria um fator de risco universal para a recaída ao 

uso de drogas de abuso. Corroborando essa hipótese, a literatura clínica descreve que a 

privação de sono é um fator que pode induzir a recaída à dependência, uma vez que 

medidas subjetivas e objetivas de baixa qualidade de sono normalmente predizem 

episódios de recaída (Gillin et al., 1994; Clark et al., 1998; Foster e Peters, 1999; Brower 

et al., 2001). Adicionalmente, diversos estudos demonstram a insônia como um confiável 

preditor de recaída em humanos usuários de substâncias de abuso (Ford e Kamerow, 

1989; Foster et al., 2000; Gillin, 1998; Longo e Johnson, 1998; Brower et al., 2001; Brower, 

2003; Teplin et al., 2006; Malcolm et al., 2007). De fato, problemas de sono podem vir a 

ser graves o suficiente para reverter o sucesso do tratamento para o abuso de álcool e 

precipitar a recaída à dependência dessa droga (Gillin, 1998). 

As bases neurofarmacológicas pelas quais a falta de sono favorece o 

agravamento das diferentes fases da dependência química permanecem alusivas. 

Porém, um dos mecanismos pelos quais essa interação é prejudicial para indivíduos 

usuários de drogas pode ser relacionado à via dopaminérgica mesolímbica, sistema que 
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desempenha papel crucial na fisiopatologia da dependência química. A privação de sono 

parece desempenhar um importante papel nos eventos relacionados à plasticidade do 

sistema dopaminérgico. Após períodos de privação de sono, animais apresentam 

diversos sintomas que parecem mimetizar ou potencializar aqueles incitados por 

psicoestimulantes: hiperatividade, agressividade, hipersexualidade e estereotipia 

(Ferguson e Dement, 1969; Tufik et al., 1978; Tufik, 1981a,b; Troncone et al., 1988; 

Gessa et al. 1995). Essas alterações comportamentais relacionadas à privação de sono 

podem ser explicadas por uma supersensibilidade de receptores dopaminérgicos pós-

sinápticos (Tufik, 1981a,b). Com relação aos efeitos específicos no sistema 

dopaminérgico mesoaccumbens, a privação de sono aumenta a densidade de receptores 

dopaminérgicos tanto da família D1 (Demontis et al., 1990; Fadda et al., 1993) como D2 

(Nunes et al., 1994). Adicionalmente, estudos animais descrevem um aumento na 

liberação de dopamina e uma maior atividade de neurônios dopaminérgicos associados 

à hiperatividade funcional após períodos de privação de sono e sensibilização 

comportamental a agonistas dopaminérgicos (Ebert e Berger, 1998; Gessa et al. 1995). 

Assim, tanto a privação de sono como a sensibilização comportamental a 

psicoestimulantes parecem estar relacionadas a uma maior responsividade do sistema 

dopaminérgico mesoaccumbens. 

 Conforme já descrito, fatores estressores podem contribuir para a recaída ao uso 

da droga e desempenhar um efeito facilitador em todas as fases do abuso de substâncias 

(O’Doherty, 1991). Em estudos animais, o estresse agudo ou repetido potencializa a 

transmissão dopaminérgica mesocorticolímbica, assim como os efeitos hiperlocomotor 

(Lu et al., 2003; Yap e Miczek, 2008) e recompensador (Lett, 1989; Capriles e Cancela, 
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1999; Vezina et al., 2002; Capriles et al., 2003) da cocaína e outras drogas de abuso. 

Essas neuroadaptações parecem ser iniciadas pelo fato de tanto as drogas de abuso 

como o estresse potencializarem a liberação de CRF na área tegmentar ventral, 

aumentando a resposta de neurônios dopaminérgicos à sinalização glutamatérgica (Saal 

et al., 2003; Ungless et al., 2003; Wang et al., 2005). De fato, a inibição da expressão de 

CRF no núcleo central da amígdala atenua respostas comportamentais induzidas por 

estresse (Callahan et al., 2013). Adicionalmente, assim como descrito para a interação 

entre diferentes drogas de abuso, tem sido verificada uma sensibilização cruzada entre 

os efeitos do estresse e de estimulantes (Antelman et al., 1980; Kalivas e Stewart, 1991). 

Tomados em conjunto, esses dados fornecem uma base fisiológica para a associação 

entre uma transmissão dopaminérgica aumentada e a expressão da sensibilização 

comportamental a drogas de abuso e estresses. 

 Em conjunto, diversas propriedades da falta de sono sugerem que a investigação 

do papel desse fator na dependência química é particularmente vantajosa para 

aprofundar o conhecimento sobre o valor preditivo do resultado de tratamentos para essa 

doença. Ao contrário de outros sintomas de abstinência prolongada, o sono é o único 

sintoma que pode ser diretamente estudado de maneira objetiva e modulado em modelos 

animais, enquanto a compulsão e a emoção negativa, por exemplo, não podem ser 

estudadas sem depender de um relato subjetivo. Tendo em vista a forte associação entre 

a falta de sono e o agravamento de diversos comportamentos de uso da droga, uma 

investigação sistemática das relações entre privação de sono e diferentes fases da 

dependência química pode favorecer o conhecimento sobre a ciência básica da 

dependência e direcionar novas estratégias terapêuticas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar os efeitos da privação de sono total por um período de 6 horas sobre 

diferentes fases da sensibilização comportamental à cocaína, modelo animal de 

dependência química. 

 

2.2. Objetivos específicos 

1. Determinar o potencial estressor do protocolo escolhido de privação de sono por 

meio da dosagem dos níveis séricos de corticosterona; 

2. Avaliar os efeitos imediatos da privação de sono total sobre o efeito estimulante 

agudo da cocaína; 

3. Avaliar o desenvolvimento de uma possível sensibilização cruzada entre a 

exposição prévia repetida à privação de sono e o efeito estimulante agudo da cocaína; 

4. Avaliar os efeitos da privação de sono sobre o processo de extinção do 

condicionamento droga-contexto ambiental em animais previamente sensibilizados pela 

administração repetida de cocaína; 

5. Avaliar os efeitos da privação de sono sobre o processo de reinstalação da 

sensibilização comportamental induzida por cocaína após período de extinção do 

condicionamento droga-contexto. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Animais 

Foram utilizados camundongos Swiss EPM-M2 machos, com idade entre 2 e 3 

meses, obtidos do Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina 

e Biologia (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo. Os animais foram 

distribuídos em grupos com 7 a 10 animais por gaiola-moradia e mantidos sob condições 

de temperatura (22 ± 1ºC) e umidade (45-55%) constantes em ciclo claro/escuro 

controlado de 12 horas (luzes acesas às 06h45). Água e comida foram fornecidas ad-

libitum. Os experimentos apresentados nesta tese estão de acordo com as normas do 

Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo, tendo sido previamente 

aprovados por esse órgão (CEP #1608-11). Além disso, os experimentos foram 

conduzidos segundo os Princípios Éticos e Práticos do Uso de Animais de 

Experimentação (Andersen et al., 2004), respeitando também os princípios 

estabelecidos pela Lei brasileira nº 11794/2008 para procedimentos e uso de animais na 

pesquisa científica. 

 

3.2. Droga 

Cloridrato de cocaína (Sigma®), a ser administrado na dose de 15 mg/kg de peso 

corporal, foi dissolvido em solução salina (NaCl 0,9%), que, por sua vez, foi utilizada 

como solução controle. Todas as soluções foram administradas por via intraperitoneal 

(i.p.) a um volume de 10 ml/kg de peso corporal. 
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3.3. Campo Aberto 

O aparelho de campo aberto utilizado para os experimentos da presente tese 

consiste em um corpo cilíndrico branco com 40 cm de altura e uma base de madeira, 

ambos com o mesmo diâmetro, tendo o corpo um encaixe justo à base. Esta é 

subdividida em 19 regiões aproximadamente iguais demarcadas por 3 circunferências 

concêntricas de diferentes raios (8, 14 e 20 cm) intersectadas por segmentos de reta 

radiais. O parâmetro utilizado para análise da atividade geral dos animais foi a locomoção 

total, sendo que cada unidade de locomoção correspondeu ao ato de o animal entrar 

com as 4 patas em uma das regiões demarcadas do campo aberto. Ainda, a locomoção 

central dos animais (atividade locomotora nas regiões centrais do aparelho, afastadas 

da parede) foi quantificada para análises específicas. As unidades de locomoção foram 

quantificadas por meio de observação em tempo real com contadores manuais, sendo 

que os observadores eram cegos ao tratamento. 

 Cada sessão de exposição dos animais ao aparelho de campo aberto teve 

duração de 10 minutos. Após cada teste comportamental, o aparelho foi limpo com 

solução água-álcool a 5% para eliminar uma possível influência de odores do animal 

anterior no protocolo experimental. Nos dias em que houve observação para 

quantificação da atividade locomotora dos animais, vários observadores estavam 

presente realizando observações individuais ao mesmo tempo, permitindo que animais 

de todos os grupos fossem observados em cada rodada de exposição ao aparelho de 

campo aberto. Ainda, em todos os dias nos quais foram realizadas tarefas 

comportamentais no aparelho de campo aberto, os animais foram transportados do 

biotério do Departamento de Farmacologia para a sala de experimentação 1 hora antes 
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do início do protocolo experimental para permitir uma habituação ao ambiente (no qual 

a temperatura (22 ± 1ºC) e umidade (45-55%) eram controladas) e evitar a influência do 

estresse do transporte sobre o comportamento dos animais. 

 

3.4. Privação de sono total 

Os animais foram submetidos ao método de privação de sono total, que consiste 

em manter o animal acordado por meio de leves toques em sua gaiola-moradia e, se 

necessário, de toques suaves no próprio animal com o uso de um pincel de cerdas 

macias à visão de sinais comportamentais de sono. Este método foi escolhido por, ao 

contrário do método das plataformas (privação específica de sono paradoxal – ver item 

1.2.4.4.), permitir uma privação total de sono, ou seja, de todas as suas fases, situação 

mais comum na realidade de seres humanos e contraditoriamente menos estudada na 

pesquisa científica básica. Em virtude de os animais serem impedidos de dormir quando 

o experimentador observasse sinais comportamentais de sono, o mesmo pesquisador 

foi responsável por realizar e acompanhar a privação de sono em todos os dias em que 

ela se fez necessária ao longo da execução dos experimentos desta tese para evitar um 

possível viés ao longo dos diferentes dias de privação de sono. 

Durante todo o período do protocolo de privação de sono, os animais do grupo 

controle foram mantidos no mesmo ambiente experimental que os animais privados, 

porém puderam dormir livremente. Este ambiente era sempre o mesmo no qual os 

animais seriam submetidos às tarefas comportamentais, evitando, assim, o viés do 

transporte de uma sala para a outra ao término do protocolo de privação de sono e início 

do protocolo comportamental. Água e comida foram fornecidas ad libitum durante todo o 
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protocolo experimental, para todos os grupos. A privação de sono foi iniciada sempre às 

8h00 a.m., sendo que os animais foram privados por 6 horas consecutivas e, 

imediatamente depois, submetidos aos procedimentos experimentais ou às observações 

comportamentais. 

 

3.5. Dosagem sérica de corticosterona 

Os animais foram submetidos à eutanásia por decapitação e o sangue do tronco 

foi coletado em tubos plásticos contendo EDTA e centrifugado a 3500 rpm por 10 

minutos. O soro foi coletado em tubos plásticos e congelado a -80°C. Os níveis de 

corticosterona foram determinados em duplicata pelo método de radioimunoensaio com 

anticorpo duplo, específico para ratos e camundongos, por meio de um kit comercial (ICN 

biomedicals, Costa Mesa, CA, EUA). A sensibilidade desse ensaio é de 3.125 ng/ml, e 

variações intra-ensaio e inter-ensaio são de 10,3% e 7,1%. Os camundongos foram 

submetidos à eutanásia no mesmo período do dia (entre 14h00 e 15h00) para minimizar 

as variações circadianas nos níveis de glicocorticoides séricos (Albers et al., 1985; 

Montano et al., 1991). 

 

3.6. Análises estatísticas 

Antes da condução dos testes estatísticos, todas as variáveis foram verificadas 

para normalidade (teste de Shapiro–Wilk) e homogeneidade (teste de Levene) para 

validação do uso de testes paramétricos. 

 O teste-t de Student foi utilizado em situações experimentais envolvendo a 

comparação entre apenas 2 grupos (teste-t não-pareado) ou para o mesmo grupo em 
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comparações entre 2 dias experimentais diferentes (teste-t pareado). Para comparações 

envolvendo 3 ou mais parâmetros, os dados foram analisados por meio de Análise de 

Variância (ANOVA) de 1, 2 ou 3 vias, com medidas repetidas ou não, dependendo do desenho 

experimental, utilizando-se o teste post hoc de Tukey. Um valor de p menor do que 0,05 foi 

considerado como uma diferença estatisticamente significante. 
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4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

4.1. Experimento 1. Determinação dos níveis séricos de corticosterona 

induzidos por privação de sono total 

4.1.1. Delineamento Experimental 

Quarenta camundongos foram aleatoriamente distribuídos em 2 grupos. Os 

animais foram, então, submetidos à condição controle (grupo CTRL, n = 20) ou ao 

protocolo de privação de sono (grupo PS, n = 20) por 6 horas consecutivas. Ao término 

desse período, os animais desses 2 grupos foram submetidos à eutanásia 

intercaladamente para coleta e congelamento do soro sanguíneo e posterior dosagem 

dos níveis séricos de corticosterona. 

 

4.1.2. Resultados 

A Figura 1 ilustra os níveis séricos de corticosterona após condição controle ou 

privação de sono. Teste-t de Student revelou diferentes níveis de corticosterona entre os 

grupos [t(38)=2,85; p<0,01], demonstrando que o grupo privado de sono apresentou 

níveis séricos de corticosterona significantemente maiores que aqueles apresentados 

pelo grupo controle. 
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Figura 1. Níveis séricos de corticosterona de animais mantidos em suas gaiolas-moradia como grupo 

controle (CTRL, n=20) ou submetidos ao procedimento de privação de sono (PS, n=20) por 6 h. Dados 

são representados como média ± EPM. ■  p<0,01 em relação ao grupo controle (Teste-t de Student). 
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4.2. Experimento 2: Efeitos imediatos da privação de sono total sobre o efeito 

estimulante agudo da cocaína 

4.2.1. Delineamento Experimental 

Cinquenta camundongos foram aleatoriamente distribuídos em 4 grupos contendo 

12 ou 14 animais cada. Por 3 dias consecutivos, todos os animais receberam injeção i.p. 

de solução salina e, 5 minutos após essa injeção, foram individualmente colocados no 

aparelho de campo aberto por 10 minutos para habituação ao procedimento de injeção 

e ao ambiente experimental. No terceiro dia de habituação, os animais foram observados 

para registro da atividade geral. 

No quarto dia experimental, os animais foram submetidos à condição controle ou 

ao procedimento de privação de sono total seguidos de tratamento agudo com cocaína 

ou salina. Dois grupos receberam injeção i.p. de soluções salina (Sal, n=12) ou cocaína 

15 mg/kg (Coc, n=14), sendo 5 minutos depois individualmente observados no aparelho 

de campo aberto por 10 minutos. Os outros 2 grupos foram submetidos a 6 horas de 

privação de sono total e, 5 minutos antes do término desse período, receberam injeção 

i.p. de soluções salina (Sal-PS, n=12) ou cocaína 15 mg/kg (Coc-PS, n=12), sendo 

individualmente observados no campo aberto por 10 minutos ao término do protocolo de 

privação. A Figura 2 ilustra o delineamento do Experimento 2. 
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Figura 2. Delineamento do Experimento 2. CA: exposição ao aparelho de campo aberto; Sal: injeção i.p. 

de salina; Coc: injeção i.p. de cocaína 15 mg/kg; CTRL: camundongos mantidos em suas gaiolas-moradia; 

PS: privação de sono total por 6 h. Dias destacados: observação para quantificação da frequência de 

locomoção dos animais. 

 

4.2.2. Resultados 

Após o processo de habituação ao aparelho de campo aberto, ANOVA de uma via 

revelou não haver diferenças significantes na atividade locomotora espontânea basal dos 

4 grupos que seriam posteriormente submetidos aos diferentes tratamentos 

determinados pelo desenho experimental (Figura 3a) [F(3,46)=0,92; p>0,05]. 

A Figura 3b ilustra os efeitos específicos da privação de sono sobre o efeito 

estimulante agudo da cocaína. ANOVA de duas vias, com dois fatores between subject 

(fator privação de sono: presença ou ausência; fator tratamento com cocaína: droga ou 

salina) revelou efeito significante do fator privação de sono [F(1,46)=8,94; p<0,001] e do 

fator tratamento [F(1,46)=35,32; p<0,001], bem como da interação entre ambos os 

fatores [F(1,46)=4,64; p<0,05], demonstrando a potencialização do efeito estimulante 

agudo da cocaína em animais sob privação de sono. De fato, teste post hoc de Tukey 
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revelou uma maior locomoção dos animais tratados com cocaína (Coc e Coc-PS) em 

relação aos seus respectivos grupos controle tratados com salina (Sal e Sal-PS, 

respectivamente), bem como uma potencialização da locomoção do grupo previamente 

privado de sono em resposta à cocaína (Coc-PS) quando comparado ao grupo cocaína 

controle (Coc). 

Uma vez que o uso inicial da cocaína está altamente relacionado aos níveis de 

impulsividade em humanos (Verdejo-Garcia et al. 2008), uma nova análise foi realizada 

visando à avaliação do possível efeito potencializador da privação de sono sobre a 

impulsividade dos animais frente ao desafio com cocaína por meio da comparação entre 

a locomoção total e a locomoção central dos animais no aparelho de campo aberto 

(Figura 4). ANOVA de duas vias, com dois fatores between subject (fator privação de 

sono: presença ou ausência; fator tratamento com cocaína: droga ou salina) revelou 

efeito significante do fator privação de sono [F(1,46)=5,07; p<0,05] e do fator tratamento 

[F(1,46)=7,43; p<0,01], bem como da interação entre ambos os fatores [F(1,46)=3,27; 

p<0,05]. Teste post hoc de Tukey revelou uma maior relação locomoção total/central em 

animais tratados com cocaína e mantidos sob condição controle (Coc) em relação aos 

grupos tratados com salina (Sal e Sal-PS), bem como uma diminuição da relação 

locomoção total/central para o grupo previamente privado de sono em resposta à cocaína 

(Coc-PS) quando comparado ao grupo cocaína controle (Coc). 
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Figura 3. Influência imediata da privação de sono sobre o efeito estimulante agudo da cocaína. Após 

período de habituação ao aparelho de campo aberto (a), camundongos foram submetidos à condição 

controle ou ao procedimento de privação de sono por 6 horas, sendo imediatamente depois desafiados 

com salina (Sal, n=12; Sal-PS, n=12) ou cocaína 15 mg/kg (Coc, n=14; Coc-PS, n=12) e posteriormente 

observados para quantificação da atividade locomotora (b). Dados são representados como média ± EPM. 

 p<0,05 em relação ao seu respectivo grupo controle tratado com salina; p<0,05 em relação ao grupo 

Coc (ANOVA de uma (a) ou duas (b) vias seguida de teste post hoc de Tukey). 
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Figura 4. Influência imediata da privação de sono sobre o efeito estimulante agudo da cocaína na relação 

entre locomoção total e locomoção central dos animais. Camundongos foram submetidos à condição 

controle ou ao procedimento de privação de sono por 6 horas, sendo imediatamente depois desafiados 

com salina (Sal, n=12; Sal-PS, n=12) ou cocaína 15 mg/kg (Coc, n=14; Coc-PS, n=12) e posteriormente 

observados para quantificação das frequências de locomoção total e central no aparelho de campo aberto. 

Dados são representados como média ± EPM. p<0,05 em relação ao seu respectivo grupo controle  tratado 

com salina; p<0,05 em relação ao grupo Coc (ANOVA de duas vias seguida de teste post hoc de Tukey). 
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4.3. Experimento 3: Sensibilização cruzada entre a exposição prévia repetida 

à privação de sono e o efeito estimulante agudo da cocaína 

4.3.1. Delineamento Experimental 

Vinte e quatro camundongos foram aleatoriamente distribuídos em 2 grupos 

contendo 12 animais cada. Por 3 dias consecutivos, todos os animais receberam injeção 

i.p. de solução salina e, 5 minutos após essa injeção, foram individualmente colocados 

no aparelho de campo aberto por 10 minutos para habituação ao procedimento de 

injeção e ao ambiente experimental. No terceiro dia de habituação, os animais foram 

observados para registro da atividade geral. 

 A partir do quarto dia experimental, os animais foram submetidos ao procedimento 

de privação de sono. Durante 4 dias alternados (dias 4, 6, 8 e 10), os animais de um dos 

grupos (CTRL, n=12) foram individualmente colocados no aparelho de campo aberto por 

10 minutos. Os animais do outro grupo (PS, n=12) foram submetidos nesses mesmos 

dias a sessões de 6 horas de privação de sono, sendo individualmente expostos ao 

campo aberto por 10 minutos ao término do protocolo de privação.  

Uma semana após a última sessão de privação de sono (dia 17) foi realizado um 

desafio com cocaína no qual todos os animais receberam injeção i.p. de solução de 

cocaína 15 mg/kg e foram, 5 minutos depois, individualmente observados no aparelho 

de campo aberto por 10 minutos. A Figura 5 ilustra o delineamento do Experimento 3. 
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Figura 5. Delineamento do Experimento 3. CA: exposição ao aparelho de campo aberto; Sal: injeção i.p. 

de salina; Coc: injeção i.p. de cocaína 15 mg/kg; CTRL: camundongos mantidos em suas gaiolas-moradia; 

PS: privação de sono total por 6 h. Dias destacados: observação para quantificação da frequência de 

locomoção dos animais. 

 

4.3.2. Resultados 

Após o processo de habituação ao aparelho de campo aberto, teste-t de Student 

revelou não haver diferenças significantes na atividade locomotora espontânea basal dos 

2 grupos que seriam posteriormente submetidos aos diferentes tratamentos 

determinados pelo desenho experimental (Figura 6a) [t(22)=0,88; p>0,05]. 

A Figura 6b ilustra os efeitos específicos da exposição prévia repetida à privação 

de sono e posteriormente ao aparelho de campo aberto sobre o efeito estimulante agudo 

da cocaína em sessão desafio realizada após uma semana. Teste-t de Student pareado 

demonstrou que tanto o grupo mantido em condição controle [t(11)=2,47; p<0,05] como 

o grupo previamente exposto à privação de sono [t(11)=4,14; p<0,01] apresentaram uma 

locomoção aumentada no dia do desafio quando comparados a si mesmos na sessão 

de habituação, demonstrando o efeito estimulante locomotor agudo da cocaína. Teste-t 

de Student revelou, ainda, uma diferença significante entre os dois grupos experimentais 
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[t(22)=2,08; p<0,05] no dia do desafio com cocaína, demonstrando a expressão de 

sensibilização cruzada entre a exposição prévia repetida à privação de sono e 

imediatamente depois ao aparelho de campo aberto e a administração aguda de cocaína. 

Uma vez que o uso inicial de cocaína está altamente relacionado aos níveis de 

impulsividade em humanos (Verdejo-Garcia et al. 2008), uma nova análise foi realizada 

visando à avaliação do possível efeito potencializador da privação de sono sobre a 

impulsividade dos animais frente ao desafio com cocaína por meio da comparação entre 

a locomoção total e a locomoção central dos animais no aparelho de campo aberto 

(Figura 7). Teste-t de Student revelou não haver diferenças significantes entre os grupos 

nessa análise [t(20)=0,77; p>0,05]. 
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Figura 6. Sensibilização cruzada entre a exposição prévia repetida à privação de sono e o efeito 

estimulante agudo da cocaína. Após período de habituação ao aparelho de campo aberto (a), 

camundongos foram submetidos à condição controle (CTRL, n=12) ou ao procedimento de privação de 

sono por 6 horas (PS, n=12) e subsequentemente expostos ao aparelho de campo aberto por 4 dias 

alternados. Uma semana após a última sessão de privação de sono, os animais foram desafiados com a 

administração aguda de 15 mg/kg de cocaína e posteriormente observados (b). Dados são representados 

como média ± EPM. o p<0,05 em relação a si mesmo na sessão de habituação; ■ p<0,05 em relação 

grupo controle (teste-t de Student). 
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Figura 7. Relação entre locomoção total e locomoção central dos animais na sensibilização cruzada entre a 

exposição prévia repetida à privação de sono e o efeito estimulante agudo da cocaína. Camundongos foram 

submetidos à condição controle (CTRL, n=12) ou ao procedimento de privação de sono por 6 horas (PS, 

n=12) e subsequentemente expostos ao aparelho de campo aberto por 4 dias alternados. Uma semana após 

a última sessão de privação de sono, os animais foram desafiados com a administração aguda de 15 mg/kg 

de cocaína e posteriormente observados para quantificação das frequências de locomoção total e central no 

aparelho de campo aberto. Dados são representados como média ± EPM (teste-t de Student). 
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4.4. Experimento 4: Efeitos da privação de sono sobre o processo de extinção 

do condicionamento droga-contexto ambiental em animais previamente 

sensibilizados pela administração repetida de cocaína 

4.4.1. Delineamento Experimental 

Quarenta camundongos foram aleatoriamente distribuídos em 4 grupos contendo 

9 ou 11 animais cada. Por 3 dias consecutivos, todos os animais receberam injeção i.p. 

de solução salina e, 5 minutos após essa injeção, foram individualmente colocados no 

aparelho de campo aberto por 10 minutos para habituação ao procedimento de injeção 

e ao ambiente experimental. No terceiro dia de habituação, todos os animais foram 

observados para registro da atividade geral. 

A partir do quarto dia experimental, os animais foram submetidos ao processo de 

sensibilização comportamental, no qual receberam 4 injeções i.p. pareadas ao aparelho 

de campo aberto e alternadas (dias 4, 6, 8 e 10) de soluções salina ou cocaína 15 mg/kg, 

sendo 5 minutos após o tratamento individualmente colocados no aparelho de campo 

aberto por 10 minutos. Nos dias 4 e 10 foram feitas observações para registro da 

atividade geral dos animais. 

No décimo segundo dia foi iniciado o processo de extinção do condicionamento 

droga-contexto ambiental observado nos animais sensibilizados à cocaína. Um grupo 

previamente tratado com salina (Sal, n=11) e um grupo previamente tratado com cocaína 

(Coc, n=9) receberam injeção i.p. de solução salina, sendo 5 minutos depois 

individualmente observados no aparelho de campo aberto por 10 minutos. Os outros 2 

grupos (Sal-PS, n=12; Coc-PS, n=12) foram submetidos a 6 horas de privação de sono 

total e, 5 minutos antes do término desse período, receberam injeção i.p. de solução 
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salina, sendo individualmente observados no campo aberto por 10 minutos ao término 

do protocolo de privação. O procedimento de extinção foi repetido de forma pareada ao 

aparelho de campo aberto e em dias alternados até que a extinção do condicionamento 

fosse verificada para o grupo cocaína controle (Coc). Durante todos os dias de extinção 

foram feitas observações para registro da atividade geral de cada animal. A Figura 8 

ilustra o delineamento do Experimento 4. 

 

 

Figura 8. Delineamento do Experimento 4. CA: exposição ao aparelho de campo aberto; Sal: injeção i.p. 

de salina; Coc: injeção i.p. de cocaína 15 mg/kg; CTRL: camundongos mantidos em suas gaiolas-moradia; 

PS: privação de sono total por 6 h. Dias destacados: observação para quantificação da frequência de 

locomoção dos animais. 

 

4.4.2. Resultados 

A Figura 9 ilustra a atividade locomotora dos 4 grupos experimentais ao longo dos 

diferentes dias e fases de tratamento do Experimento 4. Após o processo de habituação 

ao aparelho de campo aberto, ANOVA de uma via revelou não haver diferenças 

significantes na atividade locomotora espontânea basal dos 4 grupos que seriam 
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posteriormente submetidos aos diferentes tratamentos determinados pelo desenho 

experimental (Figura 9a) [F(3,36)=1,62; p>0,05]. 

A Figura 9b demonstra o efeito agudo da cocaína (1º dia) sobre a atividade 

locomotora de 2 dos 4 grupos experimentais (os quais seriam posteriormente submetidos 

a condições específicas na fase de extinção da locomoção condicionada), bem como a 

sensibilização dessa atividade locomotora após administração repetida da droga (4º dia). 

O efeito agudo e a sensibilização comportamental induzidos pela cocaína foram 

submetidos a duas abordagens estatísticas.  

Na primeira, ambos os grupos tratados com cocaína foram reunidos em um único 

grupo experimental (Coc, n=18), enquanto todos os grupos tratados com salina foram 

reunidos em um único grupo controle (Sal, n=22). ANOVA de duas vias, sendo uma delas 

between subject (fator tratamento: cocaína vs salina) e a outra within subject (fator 

tempo: primeiro vs quarto dias de tratamento), revelou um efeito significativo do fator 

tratamento [F(1,38)=47,29; p<0,001] e do fator tempo [F(1,38)=34,91; p<0,001], bem 

como da interação entre tratamento e tempo [F(1,75)=42,84; p<0,001]. Com efeito, 

conforme ilustrado pela Figura 10, teste-t de Student revelou que a administração aguda 

de cocaína produziu um aumento significante na atividade locomotora dos animais 

quando comparada à administração aguda de salina (1º dia). Do mesmo modo, após a 

quarta administração de cocaína (4º dia), o grupo Coc também apresentou atividade 

locomotora aumentada em relação ao grupo controle nesse mesmo dia de observação. 

Paralelamente, teste-t pareado revelou um aumento significante da atividade locomotora 

exibida pelo grupo Coc (mas não pelo grupo Sal) após a quarta administração em relação 

àquela exibida pelo mesmo grupo após a primeira injeção da droga, caracterizando 
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assim o desenvolvimento de sensibilização comportamental. 

Uma segunda abordagem estatística desses mesmos dados referentes ao efeito 

agudo da cocaína e sua posterior sensibilização comportamental teve como objetivo 

demonstrar que tanto o efeito agudo como a sua sensibilização tiveram a mesma 

magnitude nos 2 grupos tratados com cocaína que seriam posteriormente (assim como 

os grupos controle) designados a diferentes condições específicas de acordo com o 

desenho experimental na fase de extinção, quando os efeitos da privação de sono seriam 

avaliados. Assim, nessa segunda abordagem estatística, ANOVA de 2 vias foi realizada 

sendo uma das vias between subject (fator grupo: 4 grupos cujas atividades locomotoras 

foram avaliadas) e a outra within subject (fator tempo: primeiro vs quarto dias de 

tratamento). Tal análise revelou um efeito significante do fator grupo [F(3,36)=15,72; 

p<0,001] e do fator tempo [F(1,36)=33,24; p<0,001], bem como da interação entre grupo 

e tempo [F(3,36)=13,66; p<0,001]. De fato, conforme ilustrado pela Figura 9b, o teste 

post hoc de Tukey revelou que tanto após a primeira como após a quarta administrações 

de cocaína os 2 grupos de animais tratados com o psicoestimulante exibiram atividade 

locomotora significantemente maior em relação aos 4 grupos controle tratados com 

salina. De importância, nenhuma diferença significante foi verificada entre os 2 grupos 

de animais tratados com cocaína, bem como entre os 2 grupos de animais tratados com 

salina, em ambas as sessões de observação. Ainda, teste-t pareado revelou que apenas 

os grupos tratados com cocaína apresentaram um aumento significante da atividade 

locomotora após a quarta administração da droga em relação à primeira injeção, 

caracterizando o desenvolvimento de sensibilização comportamental. 

Tomadas em conjunto, as duas abordagens estatísticas realizadas demonstraram 
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o efeito estimulante locomotor agudo da cocaína e o desenvolvimento da sensibilização 

desse efeito. Demonstraram, ainda, que tanto o efeito agudo como a sensibilização 

comportamental tiveram a mesma magnitude nos 2 grupos tratados com cocaína que 

seriam posteriormente designados a condições específicas na etapa experimental 

posterior (extinção), para avaliação da influência da privação de sono nesse processo. 

Da mesma forma, as análises estatísticas realizadas revelaram ausência de diferença 

na locomoção espontânea entre os diferentes grupos controle tratados com salina ao 

invés de cocaína, que, assim como os grupos experimentais, seriam designados a 

condições experimentais específicas na fase de extinção. 

A Figura 9c ilustra os resultados obtidos na fase de extinção da locomoção 

condicionada induzida pelo pareamento prévio entre a cocaína e o contexto ambiental 

(campo aberto), mostrando a influência da privação de sono sobre a sua expressão e 

posterior extinção. Para avaliação de tais efeitos, foi realizada ANOVA de 3 vias, sendo 

2 delas between subject (fator tratamento prévio: cocaína vs salina; fator privação de 

sono: presença ou ausência) e uma delas within subject (fator tempo: primeiro vs 

segundo vs terceiro vs quarto vs quinto dias de extinção). Essa análise revelou um efeito 

significativo do tratamento prévio [F(1,36)=32,37; p<0,001], da privação de sono 

[F(1,36)=19,75; p<0,05] e do tempo [F(4,144)=20,87; p<0,001], bem como da interação 

entre tempo e tratamento prévio [F(4,144)=7,61; p<0,001], demonstrando a ocorrência 

de extinção da locomoção condicionada ao longo do tempo. Esses achados estatísticos 

foram corroborados por análises post hoc específicas. No primeiro dia do protocolo de 

extinção, o grupo previamente tratado com cocaína que não sofreu privação de sono 

(Coc) apresentou atividade locomotora aumentada em relação ao seu respectivo grupo 
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controle (Sal), caracterizando a expressão da locomoção condicionada resultante do 

pareamento droga-contexto ambiental promovido durante o processo de sensibilização 

comportamental. Da mesma forma, o grupo sensibilizado com cocaína que sofreu 

privação de sono (Coc-PS) antes da sessão de extinção também expressou locomoção 

condicionada, uma vez que apresentou atividade locomotora aumentada em relação ao 

seu respectivo grupo controle previamente tratado com salina (Sal-PS). Exatamente o 

mesmo perfil estatístico foi verificado após aplicação do teste post hoc de Tukey para a 

segunda, a terceira e a quarta sessões de extinção, demonstrando, portanto, a 

persistência da locomoção condicionada para os grupos previamente tratados com 

cocaína (Coc e Coc-PS). Porém, teste-t de Student pareado demonstrou que, com 

relação ao grupo Coc, o fenômeno de extinção teve início a partir do Dia 2 desse 

protocolo, fato demonstrado pela diminuição significante da atividade locomotora 

apresentada por esse grupo quando comparado a si mesmo no Dia 1 de extinção. Como 

esperado, a diminuição da atividade locomotora apresentada pelo grupo Coc em relação 

ao Dia 1 de extinção também foi observada nos Dias 3, 4 e 5. Nesse contexto, teste-t de 

Student pareado também demonstrou que a privação de sono adiou o início do fenômeno 

de extinção. De fato, apenas a partir do Dia 3 de extinção a atividade locomotora exibida 

pelo grupo Coc-PS foi significantemente menor que aquela apresentada por ele mesmo 

no Dia 1 de extinção. Da mesma forma, a diminuição da atividade locomotora apresentada 

pelo grupo Coc em relação ao Dia 1 de extinção também foi observada nos Dias 4 e 5. 

Por sua vez, a quinta sessão de extinção mostrou-se efetiva em abolir a 

locomoção condicionada apresentada pelo grupo Coc, uma vez que nesse dia esse 

grupo deixou de diferir de seu respectivo grupo controle previamente tratado com salina 
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ao invés de cocaína (Sal). Todavia, o grupo previamente tratado com cocaína que foi 

submetido à privação de sono antes de cada sessão de extinção continuou a apresentar 

locomoção condicionada de forma significante (a atividade locomotora do grupo Coc-PS 

foi significantemente maior que aquela do grupo Sal-PS no quinto dia de extinção), 

caracterizando um efeito prejudicial da privação de sono sobre o processo de extinção 

do condicionamento entre o efeito estimulante da cocaína e o contexto ambiental a ele 

pareado. Reforçando a conclusão acima, a atividade locomotora exibida pelo grupo Coc-

PS foi significantemente maior do que aquela exibida por todos os demais grupos na quinta 

sessão de extinção. A Figura 11 ilustra, com a finalidade de comparação visual, a diferença 

(Locomoção grupo Coc - grupo Sal) entre a média de locomoção do grupo previamente 

tratado com cocaína (Coc ou Coc-PS) e do grupo previamente tratado com salina (Sal ou 

Sal-PS) para as diferentes condições de sono impostas antes de cada sessão de extinção 

(privação de sono ou condição controle) ao longo dessa fase do experimento. 
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Figura 9. Efeitos da privação de sono sobre a extinção do condicionamento droga-contexto promovido pela 

sensibilização comportamental à cocaína. Após período de habituação ao aparelho de campo aberto (a), camundongos 

foram tratados com salina ou 15 mg/kg de cocaína por 4 dias alternados para estabelecimento da sensibilização 

comportamental a essa droga (b). Posteriormente, foram verificados os efeitos da condição controle ou da privação de 

sono total na locomoção espontânea dos animais (Sal, n=11 e Sal-PS, n=11, respectivamente) e no estabelecimento da 

locomoção condicionada para os grupos previamente tratados com cocaína (Coc, n=6; Coc-PS, n=9), bem como na 

subsequente extinção desse condicionamento (c). Dados são representados como média ± EPM. • p<0,05 em relação 

aos grupos tratados com salina; o p<0,05 em relação a si mesmo no 1º Dia de Sensibilização Comportamental; □ p<0,05 

em relação a si mesmo no 1º dia de Extinção (1º Dia Locomoção Condicionada); ■ p<0,05 em relação ao seu respectivo 

grupo controle previamente tratado com salina ao invés de cocaína;  p<0,05 em relação aos demais grupos no mesmo 

dia de tratamento (ANOVA de uma (a), duas (b) ou três (c) vias seguida de teste post hoc de Tukey). 
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Figura 10. Sensibilização comportamental à cocaína. Camundongos foram tratados com salina (Sal, n=22) 

ou 15 mg/kg de cocaína (Coc, n=18) e expostos ao aparelho de campo aberto por 4 dias alternados para 

estabelecimento do fenômeno de sensibilização comportamental. Dados são representados como média 

± EPM. • p<0,05 em relação ao grupo Sal; o p<0,05 em relação a si mesmo no 1º Dia de Sensibilização 

Comportamental (ANOVA de duas vias seguida de teste-t de Student).  
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Figura 11. Ilustração da diferença entre a média de locomoção do grupo previamente tratado com cocaína 

(Coc ou Coc-PS) e do grupo previamente tratado com salina (Sal ou Sal-PS) para as diferentes condições 

de sono impostas antes de cada sessão de extinção (privação de sono, PS, ou condição controle, CTRL) 

ao longo dessa fase do experimento. 
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4.5. Experimento 5: Efeitos da privação de sono sobre o processo de 

reinstalação da sensibilização comportamental induzida por cocaína 

após período de extinção do condicionamento droga-contexto 

4.5.1. Delineamento Experimental 

Quarenta e cinco camundongos foram aleatoriamente distribuídos em 4 grupos 

contendo de 10 a 13 animais cada. Por 3 dias consecutivos, todos os animais receberam 

injeção i.p. de solução salina e, 5 minutos após essa injeção, foram individualmente 

colocados no aparelho de campo aberto por 10 minutos para habituação ao 

procedimento de injeção e ao ambiente experimental. No terceiro dia de habituação, 

todos os animais foram observados para registro da atividade geral. 

A partir do quarto dia experimental, os animais foram submetidos ao processo de 

sensibilização comportamental, no qual receberam 4 injeções i.p. pareadas ao aparelho 

de campo aberto e alternadas (dias 4, 6, 8 e 10) de soluções salina ou cocaína 15 mg/kg, 

sendo 5 minutos após o tratamento individualmente colocados no aparelho de campo 

aberto por 10 minutos. Nos dias 4 e 10 foram feitas observações para registro da 

atividade geral dos animais. 

No décimo segundo dia foi iniciado o processo de extinção clássica do 

condicionamento droga-contexto observado nos animais sensibilizados à cocaína. O 

período total do procedimento de extinção (5 dias) fora pré-determinado pelo 

experimento 4. Os animais dos 4 grupos receberam 5 injeções i.p. de solução salina 

pareadas ao aparelho de campo aberto em dias alternados (dias 12, 14, 16, 18 e 20), 

sendo 5 minutos após o tratamento individualmente colocados no aparelho de campo 

aberto por 10 minutos. Nos dias 12 e 20 foram feitas observações para registro da 
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atividade geral dos animais. 

Uma semana após o término do procedimento de extinção foi realizado o desafio 

para reinstalação da sensibilização comportamental, cujo componente de 

condicionamento ambiental fora extinto. Todos os animais foram observados para 

registro da atividade geral. Um grupo previamente tratado com salina (Sal, n=13) e um 

grupo previamente tratado com cocaína (Coc, n=10) receberam injeção desafio de 

solução de cocaína 15 mg/kg i.p., sendo 5 minutos depois individualmente observados 

no aparelho de campo aberto por 10 minutos. Os outros 2 grupos (Sal-PS, n=12; Coc-

PS, n=10) foram submetidos a 6 horas de privação de sono total e, 5 minutos antes do 

término desse período, receberam injeção desafio de solução de cocaína 15 mg/kg i.p., 

sendo individualmente observados no campo aberto por 10 minutos ao término do 

protocolo de privação. A Figura 12 ilustra o delineamento do Experimento 5. 

 

Figura 12. Delineamento do Experimento 5. CA: exposição ao aparelho de campo aberto; Sal: injeção i.p. 

de salina; Coc: injeção i.p. de cocaína 15 mg/kg; CTRL: camundongos mantidos em suas gaiolas-moradia; 

PS: privação de sono total por 6 h. Dias destacados: observação para quantificação da frequência de 

locomoção dos animais. 
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4.5.2. Resultados 

A Figura 13 ilustra a atividade locomotora dos 4 grupos experimentais ao longo 

dos diferentes dias e fases de tratamento do Experimento 5. Após o processo de 

habituação ao aparelho de campo aberto, ANOVA de uma via revelou não haver 

diferenças significantes na atividade locomotora espontânea basal dos 4 grupos que 

seriam posteriormente submetidos aos diferentes tratamentos determinados pelo 

desenho experimental (Figura 13a) [F(3,41)=0,56; p>0,05]. 

As Figuras 13b e 13c ilustram o desenvolvimento de sensibilização 

comportamental e locomoção condicionada à cocaína, bem como a extinção desse 

condicionamento pela exposição repetida dos animais ao aparelho de campo aberto na 

ausência do efeito estimulante da droga. Novamente, 2 abordagens estatísticas foram 

utilizadas para análise desses fenômenos. Na primeira abordagem, procuramos 

demonstrar a efetividade do protocolo experimental utilizado em promover sensibilização 

comportamental, locomoção condicionada e extinção desse condicionamento. Para 

tanto, os 2 grupos submetidos ao tratamento com cocaína (e que somente seriam 

diferenciados experimentalmente na fase posterior de reinstalação) foram reunidos em 

um único grupo (Coc, n=20), o mesmo ocorrendo para os 2 grupos controle tratados com 

salina ao invés de cocaína (Sal, n=25). No que se refere ao desenvolvimento do 

fenômeno de sensibilização, ANOVA de duas vias, sendo uma delas between subject 

(fator tratamento: cocaína vs salina) e a outra within subject (fator tempo: primeiro vs 

quarto dias de tratamento), revelou um efeito significativo do fator tratamento 

[F(1,43)=65,19; p<0,001] e do fator tempo [F(1,43)=57,92; p<0,001], bem como da 

interação entre tratamento e tempo [F(1,43)=48,63; p<0,001]. Com efeito, conforme 



Delineamento Experimental e Resultados  
____________________________________________________________________________ 

79 
____________________________________________________________________________ 

Berro LF 

ilustrado pela Figura 14a, teste-t de Student revelou que a administração aguda de 

cocaína (1º dia) produziu um aumento significante da atividade locomotora dos animais 

quando comparada à administração aguda de salina. Do mesmo modo, após a quarta 

administração de cocaína (4º dia), o grupo Coc também apresentou atividade locomotora 

aumentada em relação ao grupo controle. Paralelamente, o teste-t pareado revelou um 

aumento significante da atividade locomotora exibida pelo grupo Coc (mas não pelo 

grupo Sal) após a quarta administração em relação àquela exibida pelo mesmo grupo 

após a primeira injeção da droga, caracterizando assim o desenvolvimento da 

sensibilização comportamental. Por sua vez, a Figura 14b ilustra o estabelecimento da 

locomoção condicionada e sua posterior extinção. ANOVA de 2 vias, sendo uma delas 

between subject (fator tratamento prévio: cocaína vs salina) e a outra within subject (fator 

tempo: primeiro vs quinto dias de extinção), revelou efeitos significantes do fator 

tratamento prévio [F(1,43)=8,04; p<0,01], do fator tempo [F(1,43)=11,32; p<0,01] e da 

interação entre ambos [F(1,43)=12,39; p<0,01]. Com efeito, teste-t de Student revelou 

que no primeiro dia de extinção a atividade locomotora dos animais do grupo Coc 

(previamente sensibilizados) foi significantemente maior que aquela exibida pelos 

animais tratados previamente com salina ao invés de cocaína, caracterizando a 

expressão da locomoção condicionada, cuja extinção foi demonstrada pela ausência de 

diferença significante entre ambos os grupos após 5 dias de exposição ao aparelho de 

campo aberto na ausência da droga. 

Assim, a comparação estatística da atividade locomotora de todos os animais 

tratados com cocaína em relação a todos os animais tratados com salina revelou a 

efetividade do nosso protocolo experimental em detectar o efeito agudo desse 
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psicoestimulante, sua sensibilização comportamental, o estabelecimento de locomoção 

condicionada e sua posterior extinção em 5 sessões. Uma segunda abordagem 

estatística teve como finalidade demonstrar que os diferentes grupos tratados com 

cocaína (experimentalmente idênticos nas fases de sensibilização e extinção, mas que 

seriam designados a condições específicas na fase de reinstalação) apresentaram a 

mesma magnitude basal de efeito agudo, sensibilização, locomoção condicionada e 

extinção. Com essa finalidade, no que tange ao processo de sensibilização, ANOVA de 

duas vias foi realizada sendo uma das vias between subject (fator grupo: 4 grupos cujas 

atividades locomotoras foram avaliadas) e a outra within subject (fator tempo: primeiro 

vs quarto dias de tratamento). Tal análise revelou um efeito significante do fator grupo 

[F(3,41)=20,86; p<0,001] e do fator tempo [F(1,41)=55,32; p<0,001], bem como da 

interação entre grupo e tempo [F(3,41)=15,60; p<0,001]. De fato, conforme ilustrado pela 

Figura 13b, o teste post hoc de Tukey revelou que tanto após a primeira como após a 

quarta administrações de cocaína os 2 grupos de animais tratados com o 

psicoestimulante exibiram atividade locomotora significantemente maior em relação aos 

grupos controle tratados com salina. De importância, nenhuma diferença significante foi 

verificada entre os 2 grupos animais tratados com cocaína, bem como entre os 2 grupos 

animais tratados com salina, em ambas as sessões de observação. Ainda, teste-t 

pareado revelou que apenas os grupos tratados com cocaína apresentaram um aumento 

significante da atividade locomotora após a quarta administração da droga em relação à 

primeira injeção, caracterizando o desenvolvimento de sensibilização comportamental. 

No que se refere ao processo de locomoção condicionada e sua extinção, ANOVA de 

duas vias foi realizada sendo uma das vias between subject (fator grupo: 4 grupos cujas 
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atividades locomotoras foram avaliadas) e a outra within subject (fator tempo: primeiro 

vs quinto dias de extinção). Essa análise estatística revelou efeito significante do fator 

grupo [F(3,41)=2,56; p<0,05] e do fator tempo [F(1,41)=10,88; p<0,01], bem como da 

interação entre os dois fatores [F(3,41)=4,13; p<0,05]. Como demonstrado pela Figura 

13c, o teste post hoc de Tukey revelou, como esperado, que os grupos previamente 

tratados com cocaína apresentaram atividade locomotora significantemente maior que 

aquela exibida pelos animais dos grupos controle no primeiro dia de extinção, 

caracterizando, uma vez mais, o estabelecimento da locomoção condicionada. De 

importância, observou-se a ausência de diferença entre as frequências de locomoção 

apresentadas pelos 2 grupos previamente tratados com cocaína, assim como pelos 2 

grupos previamente tratados com salina. Já no quinto dia de extinção, o teste post hoc de 

Tukey não revelou qualquer diferença entre os 4 grupos comparados. Assim, essa 

segunda abordagem estatística revelou que todos os grupos tratados com cocaína 

apresentaram mesma magnitude basal de efeito estimulante agudo, sensibilização 

comportamental e locomoção condicionada, bem como extinção completa desse 

condicionamento em 5 sessões, tornando mais fidedignos os resultados a serem obtidos 

durante a fase subsequente de reinstalação, quando cada um desses grupos foi designado 

a um procedimento experimental específico (presença ou ausência de privação de sono). 

A Figura 13d ilustra os efeitos específicos da privação de sono sobre a 

reinstalação da sensibilização comportamental induzida pelo desafio agudo com cocaína 

em animais previamente sensibilizados e submetidos à extinção completa do 

condicionamento entre o efeito estimulante locomotor da droga e o contexto ambiental 

prévia e repetidamente a ele pareado. ANOVA de duas vias com dois fatores between 
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subject (fator tratamento prévio: cocaína vs salina; fator privação de sono: presença ou 

ausência) revelou efeito significante apenas para o fator tratamento prévio com cocaína 

[F(1,41)=19,20; p<0,001], sem interações com os demais fatores, demonstrando que a 

privação de sono não modificou a reinstalação da sensibilização comportamental 

induzida por desafio com cocaína mesmo quando aplicada imediatamente antes da 

indução dessa reinstalação. De importância, teste-t pareado revelou não haver diferença 

significante entre a locomoção no 4º dia do protocolo de sensibilização e a locomoção 

no desafio de reinstalação tanto para o grupo cocaína controle (Coc) [t(9)=2,14; p>0,05] 

como para o grupo previamente tratado com cocaína e privado de sono no dia da 

reinstalação (Coc-PS) [t(9)=1,51; p>0,05], demonstrando que a magnitude de expressão 

da sensibilização comportamental (4º Dia) foi a mesma que aquela da reinstalação.  
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Figura 13. Efeitos da privação de sono sobre a reinstalação da sensibilização comportamental à cocaína previamente 

estabelecida após extinção do condicionamento droga-contexto. Após período de habituação ao aparelho de campo 

aberto (a), camundongos foram tratados com salina ou 15 mg/kg de cocaína por 4 dias alternados para 

estabelecimento da sensibilização comportamental a essa droga (b). Posteriormente, os animais foram reexpostos ao 

aparelho de campo aberto por 5 dias alternados na ausência de droga para verificação da expressão da locomoção 

condicionada para os grupos previamente tratados com cocaína, bem como de sua subsequente extinção (c). Uma 

semana após o término do procedimento de extinção, foi realizado um desafio, sendo todos os grupos tratados com 

15 mg/kg de cocaína, no qual foram verificados os efeitos da privação de sono total sobre a locomoção dos animais 

previamente expostos ao campo aberto sem a droga de abuso (Sal, n=13; Sal-PS, n=12), bem como na reinstalação 

da sensibilização comportamental (Coc, n=10; Coc-PS, n=10) (d). Dados são representados como média ± EPM. • 

p<0,05 em relação aos grupos tratados com salina; o p<0,05 em relação a si mesmo no 1º Dia de Sensibilização 

Comportamental; ■ p<0,05 em relação ao seu respectivo grupo controle previamente tratado com salina ao invés de 

cocaína. (ANOVA de uma (a), duas (b, c) ou três (d) vias seguida de teste post hoc de Tukey). 
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Figura 14. Sensibilização comportamental à cocaína e extinção da locomoção condicionada. 

Camundongos foram tratados com salina (Sal, n=25) ou 15 mg/kg de cocaína (Coc, n=20) por 4 dias 

alternados para estabelecimento do fenômeno de sensibilização comportamental (a). Em seguida, os 

animais foram reexpostos ao aparelho de campo aberto por 5 dias alternados na ausência de droga para 

verificação da expressão da locomoção condicionada para os grupos previamente tratados com cocaína, 

bem como de sua posterior extinção. Dados são representados como média ± EPM. • p<0,05 em relação 

ao grupo Sal; o p<0,05 em relação a si mesmo no 1º Dia de Sensibilização Comportamental (ANOVA de 

duas vias seguida de teste-t de Student). 
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5. DISCUSSÃO 

Há menos de 50 anos, os problemas relacionados ao consumo de drogas não 

possuíam critérios diagnósticos precisos, recebendo explicações eminentemente 

embasadas em conceitos morais. O conceito de dependência química conseguiu 

harmonizar as principais linhas de pensamento acerca do tema. Em primeiro lugar, trata-

se de um diagnóstico descritivo e objetivo, interessado na observação de sinais e 

sintomas que caracterizam a síndrome de dependência, sem se preocupar com a 

etiologia ou explicações de ordem moral. Em segundo lugar, considera que a 

dependência possui critérios biológicos e psicossociais, que podem aparecer 

combinados ou isoladamente. Em terceiro lugar, trata-se de um conceito universal, 

aplicável a qualquer usuário de álcool, tabaco e outras drogas que venha a apresentar 

tais critérios diagnósticos, não havendo subtipos (como física ou psíquica, tipo alfa ou 

beta). Isso uniformizou o diálogo entre os pesquisadores de todo o mundo. Em quarto 

lugar, cada critério diagnóstico possui níveis distintos de gravidade, portanto cada 

dependente apresenta um quadro único, sem, no entanto, tipificá-lo. Por fim, 

contemplando o caráter multifatorial da gênese e manutenção do uso indevido de 

substâncias psicoativas, o conceito atual de dependência considera que qualquer padrão 

de consumo é constantemente influenciado por uma série de fatores de proteção e risco, 

de natureza biológica, psicossocial e social. Um fator de risco pode ser influenciado por 

outros fatores similares ou neutralizado por fatores de proteção. Portanto, é necessária 

a interação disfuncional de um conjunto de fatores para o surgimento do uso nocivo ou 

da dependência (Palmini, 2007). 

Dentro do quadro atual da dependência química, terapias farmacológicas não têm 
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sido bem sucedidas na recuperação de usuários das diversas classes de drogas de 

abuso. Talvez, parte dessa dificuldade resulte da carência de estudos voltados para o 

entendimento da interação entre o conjunto de fatores ambientais, sociais e fisiológicos 

que contribuem para o aumento da vulnerabilidade à dependência química e para sua 

recaída. Há mais de três décadas, a pesquisa sobre dependência de drogas tem mais 

frequentemente focado na cascata de alterações moleculares decorrentes das ações de 

drogas de abuso em regiões específicas do cérebro. Essa abordagem tem sido muito 

bem sucedida no avanço dessa área, demonstrando, entre outras coisas, que, 

virtualmente, todas as drogas de abuso modulam a atividade do sistema dopaminérgico 

mesotelencefálico, particularmente ao nível do núcleo accumbens (Caprioli et al., 2007). 

Porém, qualquer tentativa de limitar os efeitos comportamentais e fisiológicos de drogas 

de abuso às consequências de ligações receptor-ligante arrisca negligenciar a 

complexidade da interação entre a droga e o ambiente. De fato, evidências tanto clínicas 

como pré-clínicas indicam que a dependência de drogas é uma doença multifatorial na 

qual variáveis genéticas e ambientais interagem na modulação da responsividade 

individual a drogas de abuso (para revisão ver Anthony e Chen, 2004). 

 Drogas como heroína, cocaína e anfetamina estiveram disponíveis no mercado 

global por mais de 100 anos. A distribuição geográfica do uso dessas substâncias nunca 

foi homogêneo, sendo cada uma delas a droga de escolha para alguns indivíduos em 

diferentes países, cidades e comunidades, mas não para outras (Anthony e Chen, 2004; 

Westermeyer, 2004). Além disso, o uso de drogas muda ao longo do tempo, com a 

popularidade mudando na medida em que o estilo de vida também muda. O contexto 

pode exercer uma forte influência na auto-administração de drogas em animais de 



Discussão 
____________________________________________________________________________ 

87 
____________________________________________________________________________ 

Berro LF 

laboratório, indicando que a habilidade de variáveis não-farmacológicas modularem a 

recompensa das drogas não é uma prerrogativa puramente humana. Adicionalmente, 

tem sido demonstrado que as circunstâncias imediatas acerca do consumo de drogas 

pode influenciar a neuroplasticidade induzida por substâncias de abuso. O ambiente 

pode ter um impacto sobre a propensão ao abuso de drogas de pelo menos três 

maneiras. Primeiramente, algumas experiências de vida podem tornar um indivíduo mais 

vulnerável ao desenvolvimento de dependência química ou à recaída ao comportamento 

de busca pela droga. Ainda, outros tipos de experiências podem proteger um indivíduo do 

risco de se tornar um dependente químico ou de ter uma recaída após manter a 

abstinência. Em segundo lugar, pistas ambientais neutras podem adquirir a habilidade de 

desencadear a busca pela droga mesmo após longos períodos de abstinência devido a 

associação delas com os efeitos das drogas. Em terceiro lugar, o contexto e a situação 

intimamente relacionados ao consumo da droga podem modificar os efeitos 

comportamentais, subjetivos e recompensadores de uma determinada droga, 

influenciando, assim, a propensão ao uso dessa substância novamente (para revisão ver 

Caprioli et al., 2007). 

 Nesse contexto, apesar de muitos fatores contribuírem para a iniciação e 

continuação do uso de drogas, a exposição a estresses psicológicos e fisiológicos, em 

qualquer fase da dependência química, parece piorar essa doença, aumentando vários 

comportamentos de procura pela droga, incluindo busca inicial pela droga, desejo 

compulsivo após seu uso repetido e recaída durante abstinência (Koob e Kreek, 2007; 

Sinha, 2007). Diversos modelos de dependência propuseram que o estresse potencializa 

o risco para o abuso de drogas e a recaída. A grande maioria das teorias para a 
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dependência química postula que estresses agudos ou crônicos desempenham um 

papel importante para a motivação ao abuso de substâncias (Tomkins, 1966; Russell e 

Mehrabian, 1975; Leventhal e Cleary, 1980). Por exemplo, o modelo de alívio do estresse 

para a dependência propõe que o uso de substâncias com potencial de abuso serviria 

tanto para reduzir uma emoção negativa como para aumentar uma sensação positiva, 

reforçando o consumo de drogas como uma estratégia de enfrentamento efetiva 

(Shiffman, 1982; Wills e Shiffman, 1985). O modelo de prevenção à recaída de Marlatt 

(Marlatt e Gordon, 1985) descreve que, adicionalmente a outros fatores de risco 

biopsicossociais como o uso de substâncias pelos pais, a pressão de pessoas próximas 

e expectativas positivas sobre os potenciais benefícios do uso de drogas, indivíduos com 

poucos recursos de enfrentamento apresentam um maior risco ao uso problemático de 

substâncias com potencial abusivo. As populares hipóteses de redução da tensão 

(Conger, 1956; Sher e Levenson, 1982) e da auto-medicação (Khantzian, 1985) 

propuseram, ainda, que pessoas fazem uso de drogas para melhorar o humor e aliviar 

um sofrimento ou estresse emocional. Dessa maneira, esses modelos postulam que a 

motivação para melhorar o humor é elevada em estados de estresse agudo e crônico. 

Dentre os fatores estressores evidentes na realidade de indivíduos dependentes 

químicos, prejuízos de sono representam uma das principais queixas de usuários de 

drogas de abuso em todas as fases dessa doença, sendo insônia e diminuição no tempo 

total de sono os prejuízos mais frequententemente relatados e observados (Mahfoud et 

al., 2009; Cañellas e de Lecea, 2012). Os primeiros estudos sobre a fase de abstinência 

da cocaína encontraram que usuários dessa droga apresentam relatos subjetivos de 

sono prejudicado e fadiga nos primeiros dias de abstinência, sendo que esses relatos 
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mudam dentro de uma a duas semanas de abstinência (Gawin e Kleber, 1986; 

Weddington et al., 1990). Porém, estudos polissonográficos menores sugeriram que 

distúrbios de sono pioraram ao invés de melhorarem nesse mesmo período de tempo, 

sem evidências de estabilização (para revisão ver Morgan e Malison, 2007). Achados 

consistentes desses estudos incluíram diminuição no tempo total de sono, menor 

eficiência do sono e maior latência para o início do sono. Portanto, parecia haver uma 

diferença substancial entre medidas objetivas de sono em dependentes de cocaína e 

como eles relatavam o seu sono, com a possibilidade de que anormalidades piorassem 

significantemente à medida que a abstinência progredisse. Outro estudo acessou essa 

diferença aparente entre medidas subjetivas e objetivas de qualidade de sono em 

pessoas com dependência de cocaína (Morgan et al., 2006). Esse trabalho sugeriu que 

uma melhora subjetiva e uma piora objetiva foram, de fato, simultâneas, introduzindo a 

ideia de uma insônia oculta, anormalidade funcional do sono que não é reconhecida pelo 

indivíduo que a vivencia. Nesse sentido, prejuízos de sono tornar-se-iam cada vez mais 

graves no decorrer da abstinência, podendo influenciar a evolução da dependência 

química, porém com uma grande chance de serem negligenciados tanto por clínicos 

como pelos próprios usuários. 

 Essa evolução do quadro de dependência química segue um curso natural 

caracterizado pela passagem de um uso impulsivo para um uso compulsivo da droga de 

abuso. O indivíduo começa essa progressão por gostar da droga e passa, então, a querê-

la, culminando em um quadro de necessidade dessa substância. Portanto, o curso da 

dependência de drogas de abuso apresenta diferentes estágios. O uso da droga 

invariavelmente tem início com o consumo social da substância acompanhado de um 
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reforço agudo, normalmente, mas não exclusivamente, evoluindo de um padrão 

compulsivo crescente para a dependência química, na qual a retirada da droga é 

acompanhada de uma forte síndrome de abstinência. Durante períodos de abstinência, 

a recaída ao uso compulsivo da droga é bastante provável, acarretando uma repetição 

do ciclo da dependência química (Koob e LeMoal, 2006). 

 A decisão pelo uso de uma droga de abuso pela primeira vez sofre grande 

influência do contexto social no qual o indivíduo se encontra. A princípio, as tomadas de 

decisão são regidas por estruturas cerebrais complexas componentes do sistema de 

recompensa, que possui duas regiões antagônicas: a subcortical, evolutivamente muito 

antiga, que rege escolhas que visam a respostas rápidas; a cortical, muito mais recente 

em termos evolutivos, que tem o papel de ponderar sobre as consequências futuras de 

uma certa decisão (Barkley, 1997). Assim, a região subcortical é responsável por escolhas 

que resultem em recompensas imediatas e instintivas, sendo composta por estruturas 

cerebrais que lidam com as emoções, caracterizando o sistema límbico (Kalivas e Barnes, 

1993; Heimer et al., 1997). Em função de estar evoluindo há milhões de anos, essa região 

traz consigo uma enorme força biológica (Dean, 1997), fazendo com que os seres 

humanos tenham uma forte tendência a tomarem decisões precipitadas em busca do 

prazer. Esse é o caso da escolha pelo uso de drogas de abuso em humanos. 

 Adicionalmente ao fato fisiológico de a circuitaria cerebral humana direcionar a 

tomada de decisões no sentido da busca por recompensas, estudos têm demonstrado 

que grupos sociais podem influenciar as decisões de um indivíduo, favorecendo a 

escolha pelo uso de substâncias psicoativas. Em um estudo envolvendo um grupo de 

8349 adolescentes, Mednick e colaboradores (2010) demonstraram que se o amigo de 
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um adolescente fizer uso de maconha, a probabilidade do uso da droga por esse 

adolescente aumenta em 110%. Curiosamente, esse mesmo estudo demonstrou que se 

esse amigo dormir menos de 7 horas por noite, a probabilidade de o indivíduo também 

dormir menos de 7 horas aumenta em 11%. Por fim, e ainda mais interessante, a 

probabilidade de um adolescente usar drogas aumenta em 19% quando seu amigo 

dorme menos de 7 horas por noite, sendo que 20% desse efeito resulta exatamente da 

propagação do comportamento de sono de um adolescente para o outro (Mednick et al. 

2010). Portanto, um tempo menor de sono está correlacionado a um maior consumo de 

drogas em adolescentes. Esses achados estão de acordo com dados demonstrando que 

a privação de sono amplifica a reatividade dos sistemas cerebrais de recompensa 

humanos em resposta a estímulos que evocam o prazer (Gujar et al., 2011). Ainda, essa 

reatividade amplificada está associada a uma maior conectividade em vias primárias de 

processamento visual e extensões de regiões límbicas, alterações neuronais que são 

acompanhadas por um aumento tendencioso no número de estímulos emocionais 

julgados como prazerosos após períodos de privação de sono. 

Tomados em conjunto, esses dados suportam a visão de que a privação de sono 

impõe uma maior reatividade a recompensas relevantes direcionada a estímulos que 

evocam prazer. De fato, problemas de sono podem predispor o desenvolvimento de 

alcoolismo (Kim e Dimsdale, 2007). Em modelos animais, a privação de sono aumenta 

a velocidade com que ratos iniciam a resposta de auto-administração e a taxa de infusões 

de cocaína (Puhl et al., 2009). Ainda, um estudo prévio de nosso grupo demonstrou que 

a privação de sono total por um período de 6 horas, protocolo similar ao utilizado para 

os experimentos descritos na presente tese, potencializa o efeito estimulante locomotor 
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e a sensibilização comportamental à anfetamina em camundongos (Saito et al., 2014). 

De importância, assim como neste citado estudo, escolhemos para os experimentos 

expostos na presente tese um modelo de privação de sono amplamente translacional: a 

privação de sono total por um curto período de tempo, de 6 horas, cujo protocolo é capaz 

de suprimir em camundongos tanto o sono paradoxal (ou REM, em humanos) como o 

sono de ondas lentas em 97,8% (Fenzl et al., 2007). Corroborando nossos achados 

anteriores (Saito et al., 2014), nossos dados demonstraram que a privação de sono total 

por um período de 6 horas potencializou o efeito estimulante locomotor agudo de uma 

dose de 15 mg/kg de cocaína (Figura 3b, página 60). 

Independentemente do mecanismo de ação pelo qual atuam, as drogas de abuso 

têm como característica comum desencadear um aumento na liberação de dopamina no 

sistema mesolímbico, mais especificamente no núcleo accumbens (Di Chiara e Imperato, 

1988). A esse respeito, sabe-se que o sistema dopaminérgico mesoaccumbens 

desempenha um papel crucial na hiperlocomoção aguda induzida por cocaína em 

roedores (Meyer et al., 2009). Da mesma forma, a privação de sono parece desempenhar 

um importante papel em eventos relacionados à plasticidade do sistema dopaminérgico. 

Após períodos de privação de sono, animais apresentam diversos sintomas que parecem 

mimetizar ou potencializar aqueles causados por psicoestimulantes: hiperatividade, 

agressividade, hipersexualidade e estereotipia (Ferguson e Dement, 1969; Troncone et 

al., 1988; Tufik et al., 1978; Tufik, 1981a,b). Essas modificações comportamentais 

relacionadas à privação de sono têm sido explicadas por uma supersensibilidade de 

receptores dopaminérgicos pós-sinápticos (Tufik, 1981a,b). Com relação aos efeitos 

específicos da privação de sono no sistema dopaminérgico mesoaccumbens, foi relatado 
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um aumento na densidade de receptores dopaminérgicos tanto do tipo D1 (Demontis et 

al., 1990; Fadda et al., 1993) como do tipo D2 (Nunes et al., 1994) após períodos de 

privação de sono. Adicionalmente, estudos descrevem uma maior liberação de dopamina 

(Zant et al., 2011) e um aumento na taxa de disparo de neurônios dopaminérgicos 

associados à hiperatividade funcional do sistema dopaminérgico após privação de sono e 

sensibilização comportamental a agonistas dopaminérgicos (Gessa et al., 1995; Ebert e 

Berger, 1998).  

Nesse contexto, o fato de tanto a privação de sono como a hiperlocomoção 

induzida pela administração aguda de cocaína estarem relacionadas a uma maior 

responsividade do sistema dopaminérgico mesoaccumbens parece justificar a 

potencialização da hiperlocomoção induzida por essa droga em animais previamente 

privados de sono imediatamente antes do desafio com cocaína (Figura 3b, página 60). 

Em uma análise adicional mais específica desses dados, verificamos que animais 

mantidos sob condição controle e tratados agudamente com cocaína (grupo Coc) 

apresentam uma relação locomoção total/central maior do que animais controle (Sal) 

(Figura 4, página 61). Desse modo, em relação à locomoção total durante a sessão como 

um todo, animais tratados com cocaína andam menos nos quadrantes centrais do que 

animais tratados com salina. Sob circunstâncias normais, roedores espontaneamente 

preferem as regiões periféricas às regiões centrais do aparelho de campo aberto. 

Camundongos e ratos costumam andar próximo às paredes, comportamento 

normalmente chamado de thigmotaxis (Prut e Belzung, 2003). Geralmente, diminuição 

no tempo gasto na região central do aparelho de campo aberto, maior relação locomoção 

total/central e aumento na latência para entrada nas regiões centrais do aparelho são 
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indicadores de ansiedade (Prut e Belzung, 2003). De fato, indo ao encontro de nossos 

resultados, estudos anteriores demonstraram que a administração de cocaína em 

camundongos está relacionada à expressão de comportamentos de ansiedade (Paine et 

al., 2002; Hayase et al., 2005). Não obstante, o grupo de animais que foi privado de sono 

total antes do desafio agudo com cocaína (Coc-PS) apresentou uma redução na relação 

locomoção total/central em relação ao grupo cocaína controle (Coc). Portanto, em 

relação à locomoção total durante a sessão como um todo, a privação de sono faz com 

que animais desafiados com cocaína andem mais nos quadrantes centrais do que 

animais tratados com cocaína não-privados de sono.  

Esses são achados de grande interesse, uma vez que a distribuição espacial de 

roedores no aparelho de campo aberto normalmente é explicada como um resultado de 

drogas ou de outros fatores sobre a sua emocionalidade (Denenberg, 1969). Além de ser 

proposta como uma medida de ansiedade, alguns autores têm utilizado a locomoção em 

porções centrais do aparelho de campo aberto como uma medida de impulsividade. A 

esse respeito, foi demonstrado que ratos SHR (do inglês Spontaneously Hypertensive 

Rats), um modelo animal validado de distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade 

caracterizado por elevados níveis de impulsividade (Sagvolden, 2000; Russell et al., 

2005; Pandolfo et al., 2009), apresentam um aumento expressivo no tempo gasto regiões 

centrais do aparelho de campo aberto (Gentsch et al., 1981; Goto et al., 1993; Ramos et 

al., 2002). Portanto, a maior locomoção central em relação à total de animais privados 

de sono e tratados com cocaína pode sugerir que a privação de sono (grupo Coc-PS) 

reduziu a ansiedade induzida pela cocaína (grupo Coc) ou aumentou a impulsividade 

desses animais em detrimento da maior ansiedade causada pela droga. O fato de 
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estudos anteriores terem demonstrado que tanto a administração aguda de cocaína 

como a privação de sono produzem efeitos ansiogênicos per se em roedores (Paine et 

al., 2002; Silva et al., 2004a,b; Hayase et al., 2005) nos leva a sugerir que essa maior 

locomoção central causada pela privação de sono provavelmente está relacionada a um 

aumento na impulsividade dos animais ao invés de a um efeito ansiolítico. 

Estudos clínicos e pré-clínicos têm demonstrado que receptores dopaminérgicos 

do tipo D2 e a sinalização dopaminérgica no estriado poderiam ser biomarcadores de 

impulsividade na dependência química. Uma maior impulsividade em quadros de 

dependência é caracterizada por uma diminuição na sinalização dopaminérgica D2 no 

estriado ventral, que geralmente é acompanhada por um prejuízo na motivação e 

incentivo, ou por uma menor vontade de buscar por recompensas mais custosas que, no 

contexto da dependência química, seria buscar um alvo diferente da droga (para revisão 

ver Trifilieff e Martinez, 2014). Ainda, estudos em humanos demonstraram que a 

disponibilidade de receptores D2/D3 no estriado está diminuída em dependentes de 

anfetamina (Volkow et al., 2001), o que está diretamente relacionado ao comportamento 

impulsivo desses indivíduos (Lee et al., 2009). 

Adicionalmente, após terem demonstrado que a privação de sono diminui a 

ligação específica de [11C]raclopride (um radiofármaco que se liga a receptores D2 e D3 

quando estes não estão ligados à dopamina) no estriado humano (Volkow et al., 2008), 

levantando a possibilidade de uma subsensibilidade de receptores D2/D3 nessa região, 

Volkow e colaboradores demonstraram diretamente que a privação de sono diminui a 

disponibilidade de receptores D2 no estriado ventral, corroborando uma possível 

subsensibilidade D2/D3 nessa região (Volkow et al., 2012). Nesse contexto, as 
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neuroadaptações semelhantes que ocorrem no estriado ventral frente à impulsividade na 

dependência química e à privação de sono poderiam justificar a potencialização da 

impulsividade em animais privados de sono sob o efeito da cocaína observada no 

Experimento 2 da presente tese. 

De importância, a impulsividade é um traço determinante para o comportamento 

de uso inicial e de continuação do uso de substâncias de abuso (Everitt et al., 2008).  

Conforme já descrito, a evolução do quadro de dependência química segue um curso 

natural caracterizado pela passagem de um uso impulsivo para um uso compulsivo da 

droga de abuso. Portanto, o fato de a privação de sono potencializar a impulsividade de 

animais sob efeito da cocaína pode representar um elevado fator de risco para a 

propagação do uso da droga e, consequentemente, da dependência química. 

Esses achados apresentam grande importância frente à organização sociocultural 

da sociedade moderna. Sabe-se que o abuso de drogas costuma ter início durante a 

adolescência - período da ontogenia humana relacionado à escolha por comportamentos 

arriscados e à busca pela novidade (Spear, 2000). Particularmente, uma elevada taxa 

de consumo de psicoestimulantes é observada entre adolescentes (Spear, 2000; 

Izenwasser e French, 2002; Huang et al., 2006). Diversos estudos pré-clínicos utilizando 

modelos animais roedores demonstraram que a ontogenia influencia a vulnerabilidade 

individual ao desenvolvimento de dependência química (Adriani e Laviola, 2000; Elliott 

et al., 2004; Cruz et al., 2008; Marin et al., 2008). Por exemplo, foi observado que, sob 

as mesmas circunstâncias, ratos adolescentes podem auto-administrar doses mais altas 

de anfetamina que adultos (Shahbazi et al., 2008; Mathews et al., 2009). Porém, relatos 

indicam que adolescentes, em relação a ratos adultos, são hiporresponsivos aos efeitos 



Discussão 
____________________________________________________________________________ 

97 
____________________________________________________________________________ 

Berro LF 

estimulantes da administração aguda de psicoestimulantes (Adriani e Laviola, 2000; 

Bolanos et al., 1998; Mathews e McCormick, 2007). Em ratos adultos, pequenas doses 

agudas de anfetamina significantemente aumentam a atividade locomotora, efeito que 

não é observado em ratos adolescentes, sugerindo que estes são menos sensíveis a 

drogas psicoestimulantes (Bolanos et al., 1998; Mathews e McCormick, 2007; Santos et 

al., 2009; Schramm-Sapyta et al., 2009). De fato, um estudo realizado em ratos 

demonstrou que a administração de anfetamina na dose de 1 mg/kg não aumentou de 

maneira significante a atividade locomotora de ratos adolescentes. Não obstante, na 

idade adulta, a mesma dose do psicoestimulante levou a um aumento significante na 

locomoção dos animais (Cruz et al., 2012).  

Porém, se ratos adolescentes forem expostos a um estresse antes da 

administração aguda de anfetamina, essa relação faz com que os animais adolescentes 

passem a exibir uma resposta a essa droga (Cruz et al., 2012). A esse respeito, 

adolescentes normalmente têm um primeiro acesso a drogas de abuso em ambientes e 

situações específicos: durante festas, que, na sociedade moderna atual, costumam ter 

início a partir de horários cada vez mais avançados da noite. Assim, adolescentes teriam 

acesso a drogas de abuso em períodos nos quais estão sob efeito de estresse devido à 

privação de sono. De fato, o primeiro experimento apresentado nesta tese evidenciou o 

potencial estressor do protocolo de privação de sono utilizado (níveis maiores de 

corticosterona no grupo privado de sono em relação ao grupo não privado de sono, Figura 

1, página 56). Adicionalmente, corroborando a discussão já apresentada a respeito da 

função do sistema dopaminérgico na potencialização do efeito agudo da cocaína pela 

privação de sono, a maior resposta a psicoestimulantes induzida por estresse tem sido 
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associada a um aumento nos níveis de dopamina no núcleo accumbens dos animais após 

a administração aguda da droga de abuso (Cruz et al., 2012). 

Nesse contexto, uma vez que a privação de sono representa um estresse cada 

vez mais frequente, principalmente em indivíduos na faixa etária de risco (adolescentes), 

e que esses adolescentes teriam um acesso principal a drogas de abuso em festas, 

durante as quais estariam privados de sono, nossos resultados apresentam uma grande 

importância translacional. Como demonstrado por uma maior locomoção total do grupo 

privado de sono e desafiado com cocaína (Coc-PS) em relação ao grupo não-privado de 

sono tratado com a droga (Coc, Figura 3b, página 60), indivíduos privados de sono teriam 

como experiência um maior efeito agudo da droga. Assim, a privação de sono contribuiria 

para o aumento ou aparecimento do efeito subjetivo de drogas de abuso em adultos e, 

principalmente, em adolescentes. Adicionalmente, o grupo de animais que foi privado de 

sono total antes do desafio agudo com cocaína (Coc-PS) apresentou uma redução na 

relação locomoção total/central quando comparado ao grupo cocaína controle (Coc), 

demonstrando um aumento na impulsividade causado pela privação de sono (Figura 4b, 

página 61). 

Tomados em conjunto, os dados obtidos no segundo experimento da presente tese 

sugerem que a privação de sono representaria um elevado fator de risco para a 

continuação do uso da cocaína, uma vez que, quando presente imediatamente antes do 

primeiro uso da droga, esse fator aumenta a impulsividade em detrimento do efeito 

ansiogênico da cocaína e potencializa o seu efeito agudo. Dentro desse contexto, 

ampliamos o entendimento do potencial prejudicial da privação de sono sobre a 

continuação do abuso de drogas em uma segunda abordagem também amplamente 
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translacional dessa relação, apresentada no terceiro experimento desta tese. Neste 

experimento, visamos investigar quais seriam as consequências a longo prazo de uma 

exposição repetida à privação de sono, fato frequentemente presente na realidade da 

sociedade moderna atual - que funciona 24 horas, 7 dias por semana -, no efeito agudo 

da cocaína. O experimento 3 demonstrou, assim, que animais repetidamente (4 sessões) 

privados de sono e subsequentemente expostos ao aparelho de campo aberto (grupo PS) 

apresentaram uma maior resposta locomotora a um desafio com cocaína realizado uma 

semana depois em relação a animais que foram previamente expostos ao aparelho de campo 

aberto na ausência de privação de sono (grupo CTRL) (Figura 6b, página 65), resultado não 

relacionado aos níveis de ansiedade e/ou impulsividade dos animais (Figura 7, página 66). 

Tem sido bastante documentado que passar por situações estressantes é um fato 

intimamente associado a uma maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de 

dependência química (Koob e Kreek, 2007; Sinha, 2008). A exposição repetida a 

estresses aumenta a resposta locomotora a uma injeção aguda de cocaína, fenômeno 

denominado de sensibilização cruzada (Antelman et al., 1980; Deroche et al., 1992; 

Prasad et al., 1998). Sabe-se que a sensibilização cruzada pode ocorrer entre fatores 

estressores, sendo a droga um deles, uma vez que animais previamente expostos a 

estresses podem se tornar sensibilizados a algumas drogas de abuso, e vice-versa 

(Antelman et al., 1980; Robinson et al., 1985; Robinson e Berridge, 2003). Por exemplo, 

a exposição à frustração social intermitente acarreta uma resposta locomotora 

sensibilizada a um desafio com anfetamina realizado 10 dias após a última sessão de 

estresse (Covington e Miczek, 2005). Ainda, um desafio agudo com cocaína induziu um 

aumento significante na atividade locomotora de ratos adolescentes que foram prévia e 
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repetidamente expostos a um estresse por imobilização quando comparados a animais 

do grupo controle (Lepsch et al., 2005). Nesse contexto, nossos experimentos 

demonstraram claramente uma sensibilização cruzada entre a privação de sono prévia 

e um desafio subsequente com cocaína. 

De fato, um efeito facilitador do estresse é normalmente atribuído ao abuso de 

drogas em humanos. Diversos estudos humanos relataram uma associação positiva 

entre eventos adversos da vida, sofrimento crônico e aumento do consumo de drogas. 

Indivíduos com histórico de abuso físico e sexual na infância apresentam maior risco 

para o abuso de substâncias e relatam um início do abuso de drogas em uma idade mais 

precoce (Dembo et al., 1988; Harrison et al., 1997; Widom et al., 1999). Ainda, eventos 

como estresse ocupacional, insatisfação matrimonial e traumas físicos foram associados 

ao abuso de psicoestimulantes, opioides e álcool. Particularmente, existe ampla 

evidência de que experiências adversas na infância desempenham um papel importante 

na suscetibilidade ao abuso de drogas, sendo que a separação materna e o fato de viver 

em ambientes enriquecidos vs empobrecidos também parecem potencializar esse efeito 

(para revisão ver Caprioli et al., 2007). 

Estudos prospectivos em adolescentes demonstram que maiores níveis de 

estrese associados a um baixo suporte parental predizem a progressão do uso de 

nicotina, álcool e maconha (Kaplan et al., 1986; Newcomb e Bentler, 1988; Kaplan e 

Johnson, 1992; Wills et al., 1996). O consumo de álcool é positivamente associado aos 

níveis de estresse, à ausência de suporte social e à evasão de enfrentamento (Aro, 1981; 

Cronkite e Moos, 1984; DeFrank et al., 1987; Chassin et al., 1988; Pohorecky, 1991). 

Adicionalmente, o consumo de álcool e drogas como uma resposta ao estresse é 
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positivamente associado a sintomas de dependência e consumo compulsivo, enquanto 

o uso da droga por razões sociais não costuma estar tão frequentemente associado a 

níveis de uso problemáticos (Cooper et al., 1992; Laurent et al., 1997). 

A prevalência de ansiedade, distúrbios de humor e problemas de conduta 

comportamentais em adolescentes também está associada a uma maior frequência e 

regularidade de uso de substâncias como álcool, nicotina e maconha (King et al., 1996; 

Rohde et al., 1996; Kandel et al., 1997, Riggs et al., 1999). Existe uma elevada 

comorbidade entre distúrbios psiquiátricos e de abuso de substâncias em adultos, com 

uma taxa maior que 50% de chance de ocorrência de qualquer distúrbio psiquiátrico 

concomitantemente ao abuso de drogas (Regier et al., 1990), sendo que uma maior 

frequência de abuso de substâncias ocorre mais provavelmente após a experiência de 

problemas comportamentais (Rohde et al., 1996; Riggs et al., 1999). A esse respeito, 

tem sido postulado que distúrbios psiquiátricos como ansiedade e doenças afetivas são 

manifestações crônicas de estados de estresse, estando associados a um desequilíbrio 

da circuitaria cerebral do estresse (Plotsky et al., 1995; Arborelius et al., 1999). É possível 

que essas neuroadaptações levem a uma maior sensibilidade a propriedades 

reforçadoras de drogas em indivíduos vulneráveis ao abuso dessas substâncias, 

aumentando, dessa maneira, a frequência do uso da droga.  

Consistente com essa hipótese, Covington e Miczek (2001) relataram que a 

exposição crônica a um estresse social aumenta a auto-administração de cocaína em 

animais de laboratório. Outras evidências obtidas em estudos animais sugerem que 

algumas experiências estressantes no início da vida podem aumentar a vulnerabilidade 

ao uso de drogas. Sabe-se que manipulações experimentais como o isolamento social, 
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em contraste com a habitação em grupo, aumentam a auto-administração de morfina e 

cocaína (Adler et al., 1975; Kostowski et al., 1977; Alexander et al., 1978; Schenk et al., 

1987). O efeito potencializador do estresse na auto-administração de cocaína e 

anfetamina foi descrito há décadas. A exposição a estresses comportamentais agudos 

facilita a auto-administração de psicoestimulantes (para revisão ver Sinha, 2001), sendo 

que muitos desses efeitos são relacionados à liberação de glicocorticoides. O estresse, 

por meio da ativação do eixo HPA e da liberação de glicocorticoides, influencia diversas 

regiões cerebrais, incluindo neurônios dopaminérgicos (Piazza e LeMoal, 1996, 1997, 

1998) que expressam receptores corticosteroides (Harfstrand et al., 1986). Em situações 

normais, glicocorticoides aumentam a função dopaminérgica de maneira estado-

dependente, especialmente em regiões mesolímbicas, em diversos comportamentos 

consumatórios exibidos durante o período ativo do ciclo claro/escuro de roedores e 

também em animais que auto-administram estimulantes (Piazza et al., 1996). A interação 

de glicocorticoides com o sistema dopaminérgico mesolímbico pode ter um impacto 

significante na vulnerabilidade à auto-administração de drogas psicoestimulantes. Ratos 

com uma sensibilidade inicial elevada para a exploração em ambientes novos e uma maior 

resposta de liberação inicial de corticosterona são muito mais suscetíveis à auto-

administração de drogas psicoestimulantes (Piazza e LeMoal, 1996, 1997). 

Adicionalmente, corroborando achados de sensibilização cruzada entre estresses e drogas 

de abuso, ratos que receberam injeções repetidas de corticosterona adquirem o 

comportamento de auto-administração de cocaína com doses mais baixas que ratos 

tratados com veículo (Mantsch et al., 1998). Ainda, a administração de corticosterona faz 

com que uma dose baixa de anfetamina, inicialmente ineficaz em induzir comportamento de 
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auto-administração, passe a incitar uma resposta de auto-administração (Piazza et al., 1991). 

Reciprocamente, a adrenalectomia parece suprimir a auto-administração de 

cocaína em ratos (Piazza et al., 1996). Hormônios glicocorticoides e estimulantes 

interagem, em parte, a um mesmo nível celular, particularmente regiões do núcleo 

accumbens (Barrot et al., 2000). Animais, especialmente aqueles que reagem de 

maneira mais robusta a estimulantes, auto-administram glicocorticoides da mesma 

maneira que para cocaína e anfetamina (Piazza et al., 1993). Esses resultados sugerem 

que glicocorticoides podem ser um fator biológico determinante para a vulnerabilidade 

ao uso de substâncias. Nesse contexto, o primeiro experimento apresentado nesta tese 

evidenciou o potencial estressor do protocolo de privação de sono utilizado. Esse 

protocolo, aplicado por um período de 6 horas, foi efetivo em aumentar significantemente 

os níveis séricos de corticosterona em camundongos, em relação ao grupo controle que 

pôde dormir livremente, mantido em condições normais (Figura 1, página 56). 

Alguns autores defendem que glicocorticoides podem controlar a sensibilização 

induzida por estresse por modular a sensibilidade da transmissão dopaminérgica 

mesencefálica a algumas drogas de abuso, como psicoestimulantes e opioides (Deroche 

et al, 1995; Robinson et al., 1985). Estudos animais utilizando diversos modelos de 

dependência de drogas demonstraram que o estresse agudo ou repetido aumenta a 

transmissão dopaminérgica mesocorticolímbica, assim como os efeitos 

recompensadores (Lett, 1989; Capriles e Cancela, 1999; Vezina et al., 2002; Capriles et 

al., 2003) e hiperlocomotores (Lu et al., 2003; Yap e Miczek, 2008) da cocaína e outras 

drogas de abuso. Essas neuroadaptações dopaminérgicas mesocorticolímbicas 

parecem ser iniciadas pelo fato de tanto as drogas de abuso como estresses 
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aumentarem a liberação de CRF na área tegmentar ventral, o que aumenta a resposta 

de neurônios dopaminérgicos à sinalização glutamatérgica (Saal et al., 2003; Ungless et 

al., 2003; Wang et al., 2005).  

Essas adaptações na transmissão glutamatérgica da área tegmentar ventral 

induzidas pelo estresse parecem mediar mudanças duradouras tanto na transmissão 

dopaminérgica como glutamatérgica no núcleo accumbens (Kalivas e Stewart, 1991; 

Mameli et al., 2009), principal componente do sistema mesolímbico. Por sua vez, o 

sistema glutamatérgico no núcleo accumbens parece desempenhar um papel importante 

na expressão da sensibilização comportamental induzida por cocaína (Pierce et al., 

1996). Com relação à sensibilização cruzada ao estresse, o núcleo accumbens exibe 

uma resposta dopaminérgica sensibilizada a psicoestimulantes como a anfetamina 

quando o intervalo entre o estresse e a administração da droga é de uma semana, sendo 

que o bloqueio de receptores glutamatérgicos inibe a potencialização induzida por 

estresse da liberação dopaminérgica e da hiperlocomoção mediadas por anfetamina 

(Pacchioni et al., 2007). Nesse sentido, um estudo recente demonstrou que alterações 

glutamatérgicas extracelulares induzidas pela pré-exposição a um estresse agudo 

parecem ser importantes para o desenvolvimento de sensibilização cruzada à cocaína, 

uma vez que o bloqueio de receptores glutamatérgicos no núcleo accumbens preveniu 

tanto a sensibilização comportamental cruzada como a potencialização do aumento de 

dopamina extracelular induzido por cocaína (Garcia-Keller et al., 2013).  

A administração aguda de cocaína e anfetamina aumenta os níveis teciduais de 

dopamina no núcleo accumbens e na área tegmentar ventral em roedores. Além disso, 

essas respostas neurofarmacológicas estão diretamente relacionadas a um aumento na 
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atividade locomotora induzido pela administração aguda dessa droga (Cruz et al., 2012), 

como demonstrado no primeiro experimento para a cocaína. Esses resultados sugerem 

que um aumento da concentração de dopamina nessas áreas é necessário para os 

efeitos locomotores de psicoestimulantes. O mesmo estudo ainda demonstrou que em 

ratos adolescentes foi observada uma sensibilização à anfetamina induzida por estresse 

prévio seguida de um aumento nos níveis teciduais de dopamina no núcleo accumbens, 

sugerindo que essa potencialização dopaminérgica poderia aumentar a sensibilidade a 

psicoestimulantes durante a adolescência. Adicionalmente, foi demonstrado que a 

restrição crônica de comida induz uma sensibilização cruzada à anfetamina seguida de 

uma maior concentração de dopamina no núcleo accumbens (Cadoni et al. 2003). Em 

conjunto, esses estudos fornecem evidências de que a expressão da sensibilização 

cruzada entre estresses e a cocaína a longo prazo recapitula alguns mecanismos que 

parecem sustentar a sensibilização induzida pela administração diária de 

psicoestimulantes, e que alterações induzidas por estresses agudos no núcleo 

accumbens resultam na expressão de sensibilização cruzada a essas drogas. 

De importância, o protocolo utilizado para indução de sensibilização cruzada entre 

privação de sono e cocaína implicou na exposição do animal ao aparelho de campo 

aberto após cada sessão de 6 horas de privação de sono em 4 dias alternados. A esse 

respeito, muito se sabe sobre a importância do pareamento ambiental para o 

desenvolvimento de sensibilização a drogas de abuso, tendo sido amplamente discutida 

a possibilidade de que o efeito modulatório da “novidade” ambiental na responsividade a 

drogas possa depender da ação dessas substâncias como estressores (para revisão ver 

Badiani e Robinson, 2004). Sabe-se que a novidade pode ativar o eixo HPA e aumentar 
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os níveis plasmáticos de corticosterona no rato (Friedman e Ader, 1967; Hennessy et al., 

1977; Badiani et al., 1995, 1998), um efeito ao qual o animal não necessariamente se habitua 

após exposições repetidas àquele ambiente (Hennessy, 1991). Ainda, foi demonstrado que 

o efeito modulatório da “novidade” sobre a sensibilização à anfetamina não é bloqueado 

pela remoção cirúrgica das glândulas adrenais, fortalecendo a ideia de uma possível 

contribuição do eixo HPA nos efeitos da “novidade” ambiental (Badiani et al., 1995). 

Nota-se que as consequências neurobiológicas de níveis elevados de 

corticosterona dependem fortemente do contexto. Após um encontro social entre um rato 

“vitorioso” e um rato “derrotado”, ambos animais exibem níveis semelhantes de 

corticosterona plasmática. Porém, apenas o grupo de animais “derrotados” exibe uma 

facilitação da auto-administração de cocaína (Covington e Miczek, 2005). Outros estudos 

confirmam que a corticosterona desempenha no máximo um papel permissivo sobre a 

facilitação da auto-administração de cocaína (Mantsch e Katz, 2007) e sobre a reinstalação 

induzida por estresse do comportamento de busca pela droga (Erb et al., 1998; Shalev et 

al., 2003). Esses resultados favorecem a hipótese de que a dopamina desempenharia um 

papel crucial no efeito potencializador da privação de sono repetida sobre um desafio 

subsequente com cocaína, especialmente frente a um pareamento com o ambiente.  

Conforme já apresentado, independentemente do mecanismo de ação pelo qual 

atuam, as drogas de abuso têm como característica comum desencadear um aumento 

na liberação de dopamina no sistema mesolímbico, mais especificamente no núcleo 

accumbens. Fisiologicamente, uma liberação aumentada de dopamina no núcleo 

accumbens sinaliza o aparecimento de um evento novo e motivacionalmente relevante, 

que requer a criação e vinculação de uma estratégia comportamental adaptativa 
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(Berridge e Robinson, 1998; Kalivas, 2002; Schultz, 1998). Portanto, seria razoável supor 

que a grande magnitude da liberação de dopamina induzida por psicoestimulantes 

resultaria, também, no desenvolvimento de potentes associações aprendidas entre a 

experiência da droga e os estímulos ambientais (Kalivas, 2002). Assim, drogas de abuso 

interagem com os estímulos do ambiente no qual a droga é consumida por meio de um 

condicionamento Pavloviano clássico e instrumental para modificar respostas 

motivacionais e comportamentos de auto-administração (Robbins et al., 2008). 

Quando o mesmo tratamento com um psicoestimulante é realizado em um novo 

ambiente versus em um ambiente altamente familiarizado (gaiola-moradia), o efeito 

diferencial sobre os processos neurobiológicos pode ser bastante expressivo. Se o 

tratamento com a droga é administrado em um novo ambiente, mudanças estruturais em 

áreas selecionadas do cérebro podem ser observadas, mas essas mudanças são 

fortemente atenuadas quando o mesmo tratamento é realizado em um ambiente familiar 

(Uslaner et al., 2001; Klebaur et al., 2002; Li et al., 2004). De maneira similar, estudos 

comportamentais demonstram que tratamentos agudos com psicoestimulantes têm um 

potente efeito estimulante psicomotor se o teste for realizado em um novo ambiente, mas 

esses tratamentos com a mesma droga são fortemente atenuados se os animais forem 

previamente habituados àquele mesmo ambiente (Montanaro et al., 1983; Kiyatkin, 1992; 

Carey et al., 2005). Ainda, Carey e colaboradores (2003, 2005) demonstraram que a 

sensibilização à cocaína e os efeitos condicionados a essa droga podem ser fortemente 

influenciados pelo nível de habituação anterior ao contexto do teste. 

O tratamento repetido com drogas agonistas do sistema dopaminérgico induz 

efeitos sensibilizados em roedores (Post e Rose, 1976; Segal et al., 1981; Robinson e 
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Becker, 1986; Damianopoulos e Carey, 1993; Stewart e Badiani, 1993). Esse efeito de 

sensibilização comportamental é multifacetado, podendo incluir mudanças na 

sensibilidade de receptores de neurotransmissores, além de mecanismos de 

aprendizado/plasticidade como o já descrito condicionamento Pavloviano (de Matos et 

al., 2010). Pela perspectiva dos efeitos em receptores dopaminérgicos, uma resposta 

comportamental aumentada a drogas estimulantes poderia ocorrer como resultado de 

um aumento na sensibilidade de receptores pós-sinápticos ou como resultado de uma 

subsensibilidade de autorreceptores inibitórios. Adicionalmente ao aumento na 

magnitude da resposta comportamental à mesma dose da droga, tratamentos repetidos 

com drogas estimulantes dopaminérgicas também geram uma resposta condicionada ao 

contexto (Hinson e Poulos, 1981; Schiff, 1982; Möller et al., 1987; Carey e Gui, 1998). 

Da mesma forma, tem sido amplamente demonstrado que a privação de sono 

acarreta efeitos neurobiológicos semelhantes aos causados por psicoestimulantes. 

Tanto a privação de sono (Tufik, 1981a,b; Demontis et al., 1990; Fadda et al., 1993; 

Nunes et al., 1994; Volkow et al., 2008; Zant et al., 2011) como psicoestimulantes (Di 

Chiara e Imperato, 1988; Kalivas, 2007) elevam de maneira exacerbada a função 

dopaminérgica mesoaccumbens. Portanto, a privação de sono, como já exposto, parece 

desempenhar um importante papel em eventos relacionados à plasticidade do sistema 

dopaminérgico. Assim, a exposição a um ambiente distinto (campo aberto) após períodos 

de privação de sono poderia levar, também, a uma maior saliência desse ambiente, 

sendo estabelecida uma forte associação entre o contexto e uma potencialização da 

função do sistema dopaminérgico induzida pela privação de sono. Com isso, seria 

observada uma maior resposta frente a um desafio com uma droga que potencializasse 
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a transmissão dopaminérgica, como a cocaína, realizado no mesmo ambiente 

previamente condicionado a essa elevada função dopaminérgica. De fato, como 

demonstrado no experimento 3 da presente tese, a exposição prévia e repetida ao 

aparelho de campo aberto imediatamente após períodos de privação de sono resultou 

em uma maior resposta frente a um desafio com cocaína realizado uma semana após o 

último dia de privação de sono/exposição ao aparelho (Figura 6b, página 65). 

Adicionalmente, foi demonstrado que o aumento nos níveis de corticosterona 

causado pela privação de sono tem sido relacionado a um aumento na transmissão 

dopaminérgica mesolímbica (Zant et al., 2011). Em conclusão, os trabalhos expostos nos 

levam a crer que a privação de sono prévia e repetida combinada à exposição a um 

ambiente distinto potencializa o efeito subsequente da cocaína por atuar tanto como um 

fator estressor quanto como um fator potencializador da transmissão dopaminérgica 

mesoaccumbens. Outros modelos estressores também se mostraram eficazes em 

induzir uma sensibilização cruzada com drogas de abuso, favorecendo a hipótese da 

atuação da privação de sono como um estresse. Não obstante, uma crítica para 

resultados de outros estudos que demonstraram a ocorrência de sensibilização cruzada 

entre estresse e drogas psicoestimulantes é o fato de os modelos estressores utilizados 

não terem uma potencial validade translacional. A grande maioria dos estudos aqui 

descritos usa em seus protocolos modelos estressores estritamente experimentais, 

como pressão caudal, choque nas patas e imobilização. Nesse sentido, nossos 

resultados contribuem mais amplamente para um entendimento não apenas pré-clínico, 

mas também aplicado, de sua importância. Demonstramos, ainda, no primeiro 

experimento desta tese a eficácia do modelo estressor escolhido, o que nos permitiu a 
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discussão aprofundada sobre o tema.  

De importância, quando realizamos uma comparação visual e dimensional entre as 

respostas à cocaína frente à privação de sono nos diferentes protocolos aplicados nos 

Experimentos 2 e 3 desta tese, observamos que a magnitude da atividade locomotora dos 

animais após uma injeção aguda de cocaína é maior quando a privação de sono a 

antecede de forma imediata (Figura 3b, página 60) do que quando a antecede de forma 

crônica, intermitente e com intervalo de uma semana (Figura 6b, página 65). Esse fato 

poderia ser explicado por dois motivos diferentes, não necessariamente excludentes. 

Primeiramente, tais diferenças poderiam sugerir uma modulação dopaminérgica 

mesolímbica diferente frente às duas abordagens experimentais distintas. Enquanto no 

Experimento 2 os animais foram submetidos à privação de sono imediatamente antes do 

desafio com a droga, o que favoreceria o aumento na taxa de disparos dos neurônios 

dopaminérgicos devido à privação somado a uma maior disponibilidade de dopamina no 

sistema mesolímbico devido à inibição da recaptação desse neurotransmissor pela 

cocaína, no Experimento 3 os animais não estavam sob efeito da privação de sono 

quando desafiados com a droga, o que descartaria essa potencialização dos disparos 

observada no segundo Experimento e poderia explicar a menor locomoção nessa 

situação quando comparada à combinação privação de sono mais desafio com a droga. 

Não obstante, no Experimento 3, assim como na maioria dos experimentos acima 

discutidos utilizando privação de sono, os animais foram submetidos à privação de sono 

de maneira crônica, o que favoreceria o desenvolvimento das neuroadaptações 

dopaminérgicas acima descritas tanto em receptores D1 como D2, diferentemente do 

empregado no Experimento 2, no qual os animais foram privados de sono de maneira 
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aguda. Essas considerações sugerem que o aumento na locomoção dos animais do 

grupo Coc-PS frente às condições do Experimento 2 são moduladas de maneira 

diferente daquelas dos animais do grupo PS do Experimento 3, sugerindo, ainda, que o 

efeito imediato da privação de sono sobre a transmissão dopaminérgica parece ser maior 

do que aquele decorrente estritamente das neuroadaptações em receptores após 

períodos crônicos de privação. 

Em segunda instância, as diferenças nas locomoções exibidas pelos grupos Coc-

PS dos dois diferentes experimentos poderiam, ainda, ser um resultado do efeito da 

habituação ao aparelho de campo aberto. Os animais do Experimento 3 foram expostos 

ao aparelho de campo aberto antes do desafio com a cocaína por 4 vezes mais do que 

aqueles do Experimento 2, o que poderia levar a uma maior habituação ao aparelho e, 

consequentemente, a uma menor taxa de locomoção frente a um desafio com salina 

(grupo CTRL) ou mesmo com cocaína (grupo PS). A importância da novidade para a 

expressão do efeito hiperlocomotor de drogas de abuso já foi relatada em diversos 

estudos (Alvarez et al., 2006; Carey et al., 2003; Carey e Damianopoulos, 2006; 

Fukushiro et al., 2012), e poderia ser um dos fatores contribuintes para a menor 

locomoção dos animais do Experimento 3 com relação aos animais do Experimento 2. 

Em suma, as duas discussões acima levantadas poderiam atuar em conjunto, 

contribuindo para um efeito mais proeminente da junção dos fatores privação de sono e 

administração de cocaína em um mesmo momento experimental. 

De acordo com nossos dados, as neuromodulações duradouras induzidas pela 

privação de sono, estresse presente no dia-a-dia de indivíduos normais e a princípio 

saudáveis devido a uma imposição da sociedade moderna, levaria a uma maior resposta 
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à cocaína mesmo que essa droga fosse consumida após uma semana de livre rebote de 

sono. Nesse contexto, a privação de sono não exerceria apenas um efeito 

potencializador pontual sobre o efeito euforizante da cocaína, como demonstrado no 

experimento 2 da presente tese. A condição atual de falta sono inerente à sociedade 

como um todo imporia uma maior responsividade a drogas de abuso frente ao primeiro 

uso dessas substâncias, mesmo que o indivíduo não se encontrasse privado de sono no 

momento do uso. Em termos de políticas públicas, uma intervenção no sentido de 

prevenção do consumo de drogas não deveria focar-se apenas no impedimento do uso 

dessas substâncias, mas também na preservação do sono pela sociedade. Talvez, o 

sono não ser mais negligenciado e sua importância ser reconhecida não apenas para a 

homeostase do organismo, mas também para o impedimento dos efeitos deletérios da 

falta de sono, como no caso do abuso de drogas, seja uma dimensão chave para 

estratégias de prevenção dessa doença. 

Saindo da abordagem dos efeitos da privação de sono anterior à administração 

da droga na continuação do uso de cocaína, partimos para uma avaliação dos efeitos 

desse fator na dependência química propriamente dita. Uma vez estabelecida a 

continuação do uso de drogas de abuso e instalada a compulsividade pelo uso em lugar 

da impulsividade, o grande desafio para o tratamento da dependência química na clínica 

advém dos efeitos da retirada da substância durante períodos de abstinência. Esta 

constitui a fase mais crítica relacionada ao abuso de drogas, sendo também a de maior 

interesse clínico para o tratamento de dependentes, uma vez que quando esses 

indivíduos buscam tratamento encontram-se exatamente em fase de abstinência da 

droga e, invariavelmente, em período prévio à recaída. Nesse sentido, o quarto 
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experimento da presente tese teve como objetivo verificar os efeitos da privação de sono, 

fator frequentemente presente durante períodos de abstinência de drogas e abuso 

(Karam-Hage, 2004; Mahfoud et al., 2009) e que potencializa o sistema dopaminérgico 

mesoaccumbens, sobre o processo de extinção das associações droga-contexto 

observadas em animais previamente submetidos ao protocolo de sensibilização 

comportamental à cocaína. 

Drogas de abuso aumentam dramaticamente os níveis de dopamina extracelular, 

sendo que essa ação parece ser o evento molecular inicial que reforça o comportamento 

de busca pela droga, culminando na dependência. Esse aumento de dopamina no núcleo 

accumbens promovido pelo uso de drogas de abuso leva a uma maior saliência do 

ambiente e maior motivação para buscar recompensas em humanos e, paralelamente, 

ao aumento da locomoção em roedores (Vezina e Leyton, 2009). Como consequência, 

a administração repetida dessas drogas leva a um aumento progressivo e duradouro nos 

seus efeitos psicomotores (Valjent et al., 2010), fenômeno denominado de sensibilização 

comportamental. De importância, como já discutido, a grande magnitude da liberação de 

dopamina induzida farmacologicamente por drogas de abuso no núcleo accumbens 

resulta no desenvolvimento de potentes associações entre o uso da droga e os estímulos 

ambientais relacionados a esse uso (Kalivas, 2002). Um aspecto importante a respeito 

do ciclo da dependência é o efeito potencializador dessas pistas ambientais previamente 

pareadas ao efeito da droga no desenvolvimento do desejo compulsivo por essa 

substância (Childress et al., 1986; Niaura et al., 1988; Carter e Tiffany, 1999). Quando 

esses estímulos são encontrados em um estado de abstinência, eles podem induzir 

memórias da experiência anterior da droga e a compulsão pelo seu uso (Weiss, 2005). 
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Esse processo tem uma grande relevância para estratégias de tratamento da 

dependência, uma vez que mesmo que um usuário dependente conquiste a abstinência 

do uso da substância, a exposição a estímulos condicionados pode ativar rapidamente 

os efeitos reforçadores da droga, levando o indivíduo à recaída (O’Brien et al., 1993). 

Em humanos, diversas respostas condicionadas a estímulos foram relatadas e 

observadas em indivíduos dependentes de drogas de abuso, incluindo desejo 

compulsivo pela droga, elevada euforia, energia, gostar da droga, querer a droga, 

elevada frequência cardíaca e maior pressão sanguínea sistólica (Foltin e Haney, 2000; 

Leyton et al., 2005; Panlilio et al., 2005). Em roedores, a principal resposta evocada após 

pareamentos droga-contexto é um aumento na atividade locomotora do animal em uma 

sessão livre de droga realizada no mesmo ambiente no qual ele vivenciou os efeitos da 

droga. A essa potencialização da atividade locomotora damos o nome de locomoção 

condicionada (para revisão ver Vezina e Leyton, 2009). De fato, verificamos na presente 

tese a expressão da locomoção condicionada ao ambiente (campo-aberto) quando 

animais prévia e repetidamente sensibilizados à cocaína no aparelho de campo aberto 

foram re-expostos pela primeira vez a esse contexto na ausência da droga (1º Dia 

Locomoção Condicionada: grupo Coc, Figura 9c, página 74; Figura 13c, página 84; 

Figura 14b, página 85). Observamos, ainda, no quarto experimento que a privação de 

sono não potencializou a locomoção condicionada ao efeito da cocaína, uma vez que no 

primeiro dia de extinção a frequência de locomoção do grupo previamente sensibilizado 

à cocaína no aparelho de campo aberto e privado de sono antes das sessões de extinção 

(Coc-PS) não diferiu daquela apresentada pelo grupo cocaína controle, previamente 

sensibilizado a essa droga e que permaneceu imperturbável em sua gaiola-moradia 
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antes das sessões de extinção (Coc) (Figura 9c, página 74). 

A exposição repetida a pistas condicionadas fornece uma medida das propriedades 

motivacionais das drogas de abuso, refletida por uma persistência do comportamento de 

busca pela droga na ausência dessa substância. A extinção desse condicionamento torna-

se de suma importância para o tratamento da dependência química, uma vez que as pistas 

ambientais previamente pareadas ao efeito euforizante da droga eliciam respostas – como 

as já citadas – que favorecem a recaída ao uso do psicoestimulante em períodos de 

abstinência da droga. De fato, uma característica chave do comportamento condicionado 

é que ele sofre extinção quando testes repetidos são realizados na presença do estímulo 

ambiental condicionado, mas na ausência da droga (Carey e Gui, 1997). Assim, a extinção 

é definida como uma diminuição progressiva do reflexo a um estímulo condicionado que é 

apresentado repetidamente sem o reforço (Pavlov, 1927).  

Dentro desse contexto, nossos dados demonstraram que a extinção da locomoção 

condicionada para o grupo cocaína controle (grupo Coc, tratado com cocaína durante a 

sensibilização comportamental e mantido imperturbável em sua gaiola-moradia antes de 

cada sessão de extinção) teve início na segunda sessão de extinção, uma vez que a 

frequência locomotora desse grupo no Dia 2 foi menor que aquela do Dia 1 de extinção 

(Figura 9c, página 74). Por sua vez, a privação de sono adiou o início do fenômeno de 

extinção. O grupo previamente tratado com cocaína que foi submetido ao protocolo de 

privação de sono antes de cada sessão de extinção (Coc-PS) necessitou de 3 exposições 

ao aparelho de campo aberto na ausência da droga para expressar o início do processo 

de extinção. De fato, o grupo Coc-PS demonstrou uma frequência locomotora diminuída 

no Dia 3, mas não no Dia 2, quando comparado ao Dia 1 da fase de extinção. 
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Ao longo do processo de extinção, quando a apresentação de um estímulo 

condicionado na ausência do reforço ocorre por um número de vezes suficiente, o 

estímulo condicionado deixa de evocar uma resposta condicionada. Em outras palavras, 

o condicionamento foi extinto (Pavlov, 1927). Nesse contexto, consideramos em nossos 

experimentos como extinção completa a abolição da locomoção condicionada, fato 

ocorrido quando um grupo tratado com cocaína deixou de diferir de seu respectivo grupo 

controle tratado com salina ao invés da droga. Essa definição, além de representar o 

significado semanticamente correto desse fenômeno, torna-se especialmente importante 

frente aos resultados do experimento 4 desta tese. De acordo com dados estatísticos, 

houve um efeito significante do fator condição de sono ao longo do procedimento de 

extinção, demonstrando que a privação de sono per se parece desempenhar um efeito 

potencializador na atividade locomotora dos animais independentemente de um 

tratamento prévio com cocaína. Porém, a análise dos testes post hoc não demonstrou 

diferença estatisticamente significante entre os dois grupos previamente tratados com 

salina (Sal e Sal-PS) em nenhum dia das sessões de extinção. O fato de o protocolo de 

privação de sono utilizado não potencializar a locomoção espontânea dos animais é 

corroborado pelos dados do experimento 2 da presente tese (Figura 3b, página 60), 

assim como por dados anteriores de nosso laboratório (Saito et al., 2014). De qualquer 

forma, o fato de considerarmos uma extinção completa a ausência de diferença 

estatisticamente significante entre um grupo tratado com cocaína e seu respectivo grupo 

controle, torna as conclusões obtidas a partir dos dados do experimento 4 da presente 

tese ainda mais fidedignas. Adicionalmente, expusemos, a título de comparação visual, 

uma representação adicional dos dados do experimento 4, comparando as diferenças 
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entre as médias de locomoção do grupo previamente tratado com cocaína (Coc ou Coc-

PS) e do grupo previamente tratado com salina (Sal ou Sal-PS) para as diferentes 

condições de sono impostas antes de cada sessão de extinção (privação de sono ou 

condição controle) ao longo dessa fase do experimento (Figura 11, página 76). 

Nesse cenário, o grupo cocaína controle (Coc) necessitou de 5 sessões de 

exposição ao aparelho de campo aberto na ausência do psicoestimulante para uma 

extinção completa de sua locomoção condicionada (ausência de diferença entre a 

atividade locomotora dos grupos Sal e Coc, Figura 9c, página 74). A eficácia desse 

período de tempo de exposição para uma extinção completa do condicionamento droga-

contexto foi comprovada pelos dados da fase de extinção do experimento 5 da presente 

tese (Figura 13c, página 84; Figura 14b, página 85). Não obstante, fortalecendo a noção 

de que a privação de sono prejudica a extinção do condicionamento droga-contexto 

previamente estabelecido, o grupo pré-tratado com cocaína que foi submetido à privação 

de sono antes de cada sessão de extinção (Coc-PS) continuou a diferir de seu respectivo 

grupo controle (Sal-PS) no quinto dia desse protocolo, não alcançando a extinção 

completa do seu condicionamento nesse período de tempo. Esses resultados 

demonstram que a privação de sono prejudicou o processo de extinção do 

condicionamento entre o efeito estimulante da droga e o contexto ambiental no qual ela 

foi administrada. Reforçando essa conclusão, a atividade locomotora exibida pelo grupo 

Coc-PS foi significantemente maior do que aquela exibida por todos os demais grupos 

na quinta sessão de extinção. 

Adicionalmente, ao analisarmos as diferenças entre as médias de locomoção do 

grupo previamente tratado com cocaína (Coc ou Coc-PS) e do grupo previamente tratado 
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com salina (Sal ou Sal-PS) para as diferentes condições de sono impostas antes de cada 

sessão de extinção (privação de sono ou condição controle) ao longo dessa fase do 

experimento (Figura 11, página 76), podemos observar claramente o efeito prejudicial da 

privação de sono sobre a extinção do condicionamento droga-contexto. Objetivamente, 

a partir da terceira sessão de extinção, a privação de sono promoveu uma estagnação 

do fenômeno de extinção da associação droga-ambiente previamente estabelecida, 

enquanto a condição controle permitiu uma atenuação gradativa da locomoção 

condicionada, culminando em sua extinção completa na quinta sessão desse protocolo. 

O déficit de extinção da locomoção condicionada verificado em animais 

submetidos à privação de sono poderia ser explicado por dois mecanismos distintos. 

Conforme já descrito, tem sido amplamente demonstrado que a privação de sono 

acarreta efeitos neurobiológicos semelhantes aos causados por psicoestimulantes: a 

potencialização da função dopaminérgica mesoaccumbens. Nesse sentido, de acordo 

com uma primeira hipótese, a privação de sono, por produzir efeitos reforçadores 

positivos – decorrentes da potencialização da função dopaminérgica mesoaccumbens –

, mimetizaria os efeitos reforçadores da cocaína – decorrentes do aumento da 

disponibilidade de dopamina nessa região por sua ação inibitória na recaptação dessa 

amina. Considerando essa constatação como verdadeira, a privação de sono deveria, 

graças à potencialização da ação do sistema dopaminérgico, ser capaz de potencializar 

os efeitos agudos iniciais da cocaína (i.e., em animais naïve). De fato, corroborando essa 

hipótese, o experimento 2 exposto na presente tese demonstrou claramente que animais 

privados de sono apresentaram um aumento significante do efeito estimulante locomotor 

agudo inicial e imediato da cocaína (Figura 3b, página 60). Assim, a privação de sono, 
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por induzir uma hiperfunção dopaminérgica mesoaccumbens, mimetizaria os efeitos 

reforçadores da cocaína. Com isso, esse fator prejudicaria a extinção do 

condicionamento droga-contexto previamente estabelecido por meio da manutenção do 

pareamento entre os efeitos reforçadores da cocaína - mimetizados pela condição de 

privação de sono - e as pistas ambientais (Berro et al., 2014). 

Considerando as neuroadaptações comuns subjacentes à privação de sono, à 

sensibilização comportamental e ao estabelecimento de um condicionamento droga-

contexto, estudos anteriores de nosso grupo demonstraram que a privação de sono 

potencializa a sensibilização comportamental ao psicoestimulante anfetamina por 

intensificar o seu componente condicionado (Frussa-Filho et al., 2004). Imediatamente 

após um período de privação de sono, animais foram tratados com uma primeira injeção 

indutora do psicoestimulante e expostos ou não ao aparelho de campo aberto. Sete dias 

depois, todos os animais foram desafiados com uma segunda injeção dessa droga, sendo 

agora todos expostos e observados no campo aberto. De acordo com os resultados desse 

estudo, a privação de sono potencializou a sensibilização comportamental apenas quando 

a injeção indutora foi pareada ao ambiente de observação (campo aberto). Animais 

previamente tratados com anfetamina porém mantidos em suas gaiolas-moradia após 

essa primeira injeção não expressaram uma sensibilização comportamental a essa droga 

quando desafiados no ambiente de campo aberto. 

Adicionalmente, um segundo estudo mais recente de nosso grupo demonstrou que 

quando animais puderam dormir por 24h após o procedimento de privação de sono e antes 

da injeção indutora inicial de anfetamina, esse período de rebote de sono atenuou a 

sensibilização comportamental contexto-dependente induzida por esse psicoestimulante 
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(Calzavara et al., 2008). Ou seja, o período de recuperação de sono só foi eficaz em atenuar 

os efeitos de uma injeção desafio subsequente de anfetamina quando a primeira injeção foi 

administrada no mesmo ambiente do desafio. Juntos, esses dados fortalecem a noção de 

que a privação de sono mimetizaria os efeitos reforçadores da cocaína, possivelmente por 

acarretar uma potencialização na função dopaminérgica mesoaccumbens. 

Um segundo enfoque para uma explicação do déficit de extinção da locomoção 

condicionada verificado em animais privados de sono se baseia na possibilidade de que 

a privação de sono tenha a capacidade de prejudicar a extinção por mimetizar os efeitos 

produzidos pelas pistas ambientais previamente pareadas à administração de cocaína. 

Em indivíduos dependentes químicos em abstinência da droga, tanto o estresse 

psicológico como as pistas associadas a drogas levam a um aumento semelhante no 

desejo compulsivo pela droga, na ansiedade subjetiva, na frequência cardíaca e nos 

níveis de cortisol, bem como a um estado motivacional negativo (Sinha et al., 2000). 

Esses achados indicam a existência de um padrão de reatividade similar e comparável 

promovido quer pelas pistas ambientais previamente pareadas à droga quer por fatores 

estressantes, sendo que ambos levariam a um aumento conjunto da afetividade negativa 

e do desejo compulsivo pela droga. Dessa forma, o estado motivacional negativo 

promoveria o comportamento de busca pela droga na sua indisponibilidade, suportando 

os modelos de reforço negativo para a dependência e sua recaída (Wikler, 1972; Siegel, 

1983). Esses modelos sugerem que o desejo compulsivo e a recaída acontecem mais 

provavelmente em situações ambientais que induzem a um estado semelhante ao da 

abstinência, ou a um estado oposto em relação àquele causado pelos efeitos 

farmacológicos da droga.  
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Nesse contexto, a privação de sono aplicada após a instalação da sensibilização 

comportamental – e do consequente condicionamento droga-contexto –, e na ausência 

da droga, atuaria reproduzindo os efeitos eliciados pelas pistas previamente associadas 

à droga, prejudicando, assim, a extinção dessa associação. Com efeito, conforme 

comentado acima, uma das consequências comuns tanto da privação de sono como da 

exposição a pistas ambientais previamente pareadas ao uso da droga é o aumento dos 

níveis de glicocorticoides, o qual provavelmente contribui para a incitação da motivação 

negativa resultante (Berger et al., 1996). De fato, como já discutido, o primeiro 

experimento apresentado nesta tese evidenciou o potencial estressor do protocolo de 

privação de sono utilizado (Figura 1, página 56). 

Tomados em conjunto, os dados acima discutidos nos levam a crer que a privação 

de sono poderia atuar como reforçador negativo durante períodos de indisponibilidade 

da droga de abuso, mimetizando os efeitos das pistas ambientais previamente a ela 

associadas e prejudicando a extinção do condicionamento droga-contexto, o que 

favoreceria a recaída ao uso do psicoestimulante. Corroborando essa hipótese, diversos 

estudos têm demonstrado que o uso crônico de drogas de abuso, mesmo que 

desencadeado por suas propriedades reforçadoras, gradativamente leva a sintomas 

emocionais negativos e ao uso negativamente reforçado da substância. Assim, as drogas 

de abuso inicialmente ativam estruturas cerebrais que facilitam estados motivacionais 

positivos (prazer, euforia, contentamento) regulados pelo sistema dopaminérgico 

mesolímbico. Porém, com o propósito de manter uma homeostase emocional, um 

processo oposto contra-regulatório diminui o humor e aumenta a vigilância e a tensão 

por meio da diminuição da ativação dos sistemas de recompensa e de uma maior 
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ativação de sistemas cerebrais do estresse (Heilig e Koob, 2007; Heilig et al., 2010a,b, 

2011; Koob e Zorrilla, 2010, 2012; Breese et al., 2011; Logrip et al., 2011). Como 

resultado, uma quantidade maior da droga de abuso é necessária simplesmente para 

manter a eutimia, sendo que se o uso da droga for interrompido, os sintomas emocionais 

negativos emergem. Com uma abstinência continuada, respostas exageradas podem ser 

vistas frente a fatores estressores a princípio leves, como seria o caso da privação de 

sono. De acordo com esse conceito de dependência, o abuso de substâncias intensifica-

se porque a droga de abuso atenua os sintomas emocionais negativos contra-

regulatórios da abstinência aguda e prolongada (Heilig e Koob, 2007; Koob e Zorrilla, 

2010; Zorrilla et al., 2013). 

A exposição a fatores estressores externos pode também aumentar o desejo 

compulsivo pela droga (Childress et al., 1994; Cooney et al., 1997; Sinha et al., 2000) e 

levar à recaída. Essa recaída induzida por estresse parece ser motivada pelos sintomas 

emocionais negativos associados a esse fator (Lowman et al., 1996; Zywiak et al., 1996) 

de uma maneira muito similar à recaída induzida pelos sintomas da abstinência 

prolongada, mas agora causada por estímulos externos. Ainda, em usuários abstinentes 

de cocaína, são observados uma responsividade aumentada a estresses emocionais e 

físicos e um maior desejo compulsivo pela droga, o que é consistente com uma alteração 

do eixo HPA (Fox et al., 2008), sugerindo que a resposta de estresse possa ser 

sensibilizada por exposição à droga seguida de retirada. Adicionalmente, Sinha e 

colaboradores (2000) demonstraram que tanto pistas ambientais previamente pareadas 

ao uso de cocaína como fatores estressantes produzem simultaneamente o desejo 

compulsivo pelo uso da droga (craving) e um estado motivacional negativo em indivíduos 
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privados de cocaína. Baseados em seus achados, esses pesquisadores propuseram que 

o fenômeno de craving possui dois componentes distintos: um estado motivacional 

negativo e um estado motivacional positivo. Segundo esses autores, o estado motivacional 

negativo potencializaria o craving em situação de abstinência da droga, enquanto o 

componente reforçador positivo potencializaria o craving na presença da mesma.  

Em conclusão, a privação de sono teria o potencial de promover tanto efeitos 

reforçadores positivos (provavelmente relacionados a uma hiperfunção dopaminérgica 

no núcleo accumbens) como estados motivacionais negativos (provavelmente 

relacionados à maior liberação de glicocorticoides induzida por esse estresse) 

relacionados à dependência química. Ainda, a privação de sono poderia potencializar o 

desejo compulsivo tanto em uma situação de abstinência de droga (prejudicando, assim, 

a extinção da locomoção condicionada em roedores), fato verificado no experimento 4 

da presente tese, como em situações de presença da droga, por exercer um efeito 

reforçador positivo, conforme verificado no experimento 2 da presente tese. 

De acordo com essa premissa, seria de se esperar que a privação de sono 

potencializasse a reinstalação da sensibilização comportamental promovida por um 

desafio com cocaína, mesmo após a extinção do condicionamento às pistas ambientais. 

Não obstante, os resultados obtidos no experimento 5 demonstraram que, embora o 

desafio com cocaína tenha sido capaz de reinstalar a sensibilização comportamental 

mesmo após a extinção completa da locomoção condicionada, tal reinstalação não foi 

potencializada pela privação de sono (Figura 13d, página 84). Sob o ponto de vista 

mecanicista, esses resultados poderiam ser explicados por um efeito máximo no 

aumento da transmissão dopaminérgica produzido pelo fenômeno de sensibilização 
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comportamental decorrente do uso repetido de cocaína, como explicado anteriormente. 

Essa consideração pode ser correlacionada ao fenômeno de dependência de estado 

(Jarbe et al., 1981; Lal e Bennet, 1989). A cocaína induz fortes pistas interoceptivas 

(Rapoza, 1993), que não são mimetizadas em protocolos de extinção, fazendo com que 

o condicionamento interoceptivo não seja modulado ao longo desse processo. Assim, 

quando uma nova dose da droga de abuso é utilizada naquele mesmo ambiente, a 

memória do animal relacionada às pistas interoceptivas e ao efeito euforizante da droga 

são evocadas, mesmo após a extinção do condicionamento exteroceptivo, 

caracterizando uma expressão da sensibilização de elevada magnitude. 

Como podemos observar para os resultados obtidos no experimento 5 da presente 

tese, a magnitude de expressão da sensibilização no dia de reinstalação induzida por 

cocaína (Figura 13d, página 84) é a mesma que aquela observada no quarto e último dia 

do protocolo de sensibilização comportamental (Figura 13b, página 84). De fato, a 

análise estatística apropriada revelou não haver diferenças entre a locomoção no 4º dia 

do protocolo de sensibilização e a locomoção no desafio de reinstalação tanto para o 

grupo cocaína controle (Coc) como para o grupo previamente tratado com cocaína e 

privado de sono no dia da reinstalação (Coc-PS), demonstrando que a magnitude de 

expressão da sensibilização comportamental (4º Dia) foi a mesma que aquela da 

reinstalação para ambos os grupos. Nesse sentido, a expressão da reinstalação 

possuiria uma magnitude tal que não poderia ser intensificada pela supersensibilidade 

de receptores dopaminérgicos ou pela maior liberação de dopamina consequentes da 

privação de sono. Curiosamente, nossos resultados são corroborados por dados obtidos 

por van der Kam e colaboradores (2005) utilizando o modelo de auto-administração de 
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cocaína. Em seus experimentos, esses autores verificaram que agentes estressores 

foram capazes de potencializar a auto-administração na fase de aquisição desse 

comportamento, embora fossem inexpressivos na fase de sua manutenção.  

Apesar de essas considerações sobre os mecanismos pelos quais a privação de 

sono prejudica a extinção do condicionamento droga-contexto serem especulativas, as 

implicações clínicas desses achados podem ser de extrema relevância. Pistas 

associadas a drogas adquirem um forte controle motivacional sobre o comportamento de 

usuários de drogas de abuso, podendo contribuir para a recaída por múltiplos 

mecanismos dissociáveis. Em dependentes químicos, pistas condicionadas ao efeito de 

drogas normalmente levam à recaída por evocar um estado motivacional condicionado 

(wanting ou craving), que instiga ou fortalece o comportamento de busca pela droga 

(Saunders et al., 2013). Ainda, existe uma correlação positiva entre fazer uso abusivo de 

alguma substância e sofrer de algum distúrbio de sono (Johnson e Breslau, 2001), com 

insônia e diminuição do tempo total de sono como as principais queixas relatadas 

(Brower et al., 2001; Mahfoud et al., 2009). Porém, a relação causa e efeito entre sono 

prejudicado e abuso de substâncias ainda precisa ser melhor estudada.  

Comparados a indivíduos saudáveis, indivíduos dependentes de cocaína 

normalmente exibem problemas de sono durante o uso e abstinência dessa droga. Em 

humanos, os parâmetros de sono parecem ser similares aos de indivíduos saudáveis na 

abstinência precoce, sendo que o sono progressivamente piora com o progresso da 

abstinência (Johanson et al., 1999; Pace-Schott et al., 2005). Durante a abstinência, 

homens dependentes de cocaína apresentam um aumento na latência para o início do 

sono e no tempo de vigília durante o sono, uma redução na latência para o sono REM, 
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no tempo total de sono e no índice de eficiência do sono, além de pouco tempo de sono 

de ondas lentas (Lukas et al., 1996). Estudos ainda demonstraram que durante a 

abstinência precoce os relatos subjetivos de sonolência diurna aumentam, mas na 

abstinência prolongada, quando a arquitetura do sono atinge sua maior piora, a 

sonolência subjetiva parece melhorar (Johanson et al., 1999), fato que pode mascarar a 

importância do prejuízo de sono na fase de abstinência de drogas e fazer com que 

clínicos a negligenciem. Em conclusão, e em vista dos achados apresentados na 

presente tese, o aumento da taxa de prejuízos de sono com a abstinência prolongada de 

cocaína e o efeito desse aumento sobre a probabilidade de recaída ao uso da droga 

indicam que monitorar ou melhorar a qualidade de sono deveria ser um foco clínico 

primário na medida em que a abstinência progride.  

Uma vez que a privação de sono é um fator concomitante em usuários 

dependentes de drogas e que a persistência do condicionamento droga-contexto parece 

desempenhar um papel crucial no ciclo do abuso de drogas, a possibilidade de a 

condição de sono influenciar negativamente a extinção do condicionamento previamente 

estabelecido entre o efeito da droga e as pistas ambientais pode representar a base para 

um fenômeno clinicamente relevante. Ainda, esses achados apresentam grande 

importância translacional. Conforme já discutido, usuários de droga costumam fazer uso 

de substâncias de abuso em ambientes e situações específicos, como festas e encontros 

sociais que, na sociedade moderna atual, costumam ter início a partir de horários cada 

vez mais avançados da noite. Ou seja, esses indivíduos teriam acesso a drogas de abuso 

em períodos nos quais estão privados de sono tanto pela alteração fisiológica imposta 

frente à abstinência da droga como pela situação social a ele imposta. Isso faria com que 
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as chances de um dependente químico conseguir manter-se abstinente por um longo 

período fosse menor, uma vez que a privação de sono prejudica a extinção do 

condicionamento droga-contexto, que, por sua vez, evoca memórias que causam um 

desejo compulsivo pelo uso da droga. Essa constatação está de acordo com estudos 

clínicos sugerindo que problemas de sono podem, às vezes, ser graves o suficiente para 

reverter um tratamento bem-sucedido para abuso de álcool e outras drogas e precipitar 

uma recaída à dependência (Gillin, 1998; Karam-Hage, 2004). 

Em resumo, nossos dados demonstraram que a privação de sono, fator 

comprovadamente estressante, potencializa o efeito agudo da cocaína quando presente 

imediatamente antes da administração da droga ou por meio de uma sensibilização 

cruzada entre a exposição prévia repetida à privação de sono e um desafio com a droga 

realizado uma semana depois. Ainda, a privação de sono adia o início da extinção do 

condicionamento droga-contexto e prejudica a extinção completa dessa associação, 

sem, porém, afetar a reinstalação induzida por droga da sensibilização comportamental 

após período de extinção do condicionamento droga-contexto quando esta ocorre 

imediatamente antes ao uso da droga. 

Embora dados obtidos com modelos animais devam sempre ser extrapolados com 

cuidado para a realidade clínica, nossos resultados iniciais sugerem que a privação de 

sono representaria um elevado fator de risco para a continuação do uso da cocaína, uma 

vez que, quando presente imediatamente antes do primeiro uso da droga, esse fator 

aumentaria a impulsividade em detrimento do efeito ansiogênico da cocaína e 

potencializa o seu efeito agudo. Reforçando essa hipótese, as neuromodulações 

duradouras induzidas pela privação de sono, estresse presente no dia-a-dia de 



Discussão 
____________________________________________________________________________ 

128 
____________________________________________________________________________ 

Berro LF 

indivíduos normais e a princípio saudáveis devido a uma imposição da sociedade 

moderna, levaria a uma maior resposta à cocaína mesmo que essa droga fosse 

consumida após uma semana de livre recuperação de sono. Nesse contexto, a condição 

atual de falta sono inerente à sociedade imporia uma maior responsividade a drogas de 

abuso frente ao primeiro uso dessas substâncias à população como um todo. Uma vez 

instalada a dependência química, a privação de sono teria o potencial de promover tanto 

efeitos reforçadores positivos como estados motivacionais negativos relacionados à 

abstinência de drogas de abuso, sendo capaz de prejudicar a extinção do 

condicionamento entre pistas ambientais e o efeito estimulante da cocaína, facilitando, 

portanto, uma provável recaída ao uso da droga em uma situação de ausência de 

disponibilidade da mesma. Finalmente, a privação de sono não potencializaria a o efeito 

da droga na recaída, embora pudesse ser capaz de intensificar o efeito estimulante 

reforçador positivo agudo da droga mesmo quando ocorresse um período de tempo 

antes do uso inicial da substância. Com isso, a privação de sono acarretaria efeitos 

prejudiciais tanto para a progressão da dependência química após o uso primário da 

droga quanto para o tratamento dessa doença já instalada em indivíduos abstinentes. 

Os primeiros achados importantes desta tese sugerem a necessidade da 

intervenção imediata sobre o estilo de vida da sociedade moderna visando não somente 

à melhora na qualidade de vida dos indivíduos, mas também à prevenção do 

desenvolvimento de dependência química. Pontualmente, essa ação tornar-se-ia difícil 

frente ao acesso a drogas durante festas, que, por sua vez, implicam em períodos 

agudos de ausência de sono. Porém, a longo prazo, o fato de períodos recorrentes de 

privação de sono potencializarem os efeitos posteriores de drogas de abuso 
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representaria uma maior vulnerabilidade à progressão da dependência química na 

sociedade moderna como um todo, contribuindo para a justificativa da prevalência cada 

vez maior dessa doença no mundo. De acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas 

publicado em 2013 pelo Escritório de Drogas e Crime das Nações Unidas, desde 2008 

tem sido observado um aumento global de 18% no número total estimado de pessoas que 

fizeram uso de substâncias ilícitas no ano anterior. Em 2011, foi estimado que entre 167 e 

315 milhões de pessoas com 15 a 64 anos haviam feito uso de drogas ilícitas no ano 

anterior. De importância, a droga responsável pelo maior número de indivíduos em 

tratamento para a dependência química na América Latina é a cocaína, abrangendo cerca 

de 50% dos casos, sendo que esse mesmo relatório reportou que o uso dessa droga vem 

aumentando de maneira significante no Brasil (UNODC - World Drug Report, 2013). 

Concomitantemente, tem sido observado um decréscimo progressivo no tempo total de 

sono por noite da população em geral seja devido a demandas socioeconômicas, seja por 

uma maior prevalência de distúrbios de sono, como a insônia. De fato, um estudo com a 

população da cidade de São Paulo demonstrou um aumento progressivo no número de 

pessoas com queixas de insônia tanto para iniciar como para manter o sono ao longo de 

três inquéritos populacionais realizados em 1987, 1995 e 2007 (Castro et al., 2013). Nesse 

contexto, focar em fatores de vulnerabilidade para a dependência química auxiliará no 

avanço do desenvolvimento de potenciais tratamentos farmacológicos e ambientais, 

sendo o sono um importante fator que contribuiria para o progresso da doença. 

Adicionalmente, os achados desta tese, assim como os de diversos outros 

estudos, indicam que a reinstalação do uso da droga após períodos de abstinência traz 

consigo um forte poder que não seria modulado mesmo por interferências ambientais 
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como a extinção do condicionamento droga-contexto. Portanto, intervenções 

relacionadas à fase de abstinência deveriam focar na prevenção da recaída ao uso da 

droga. Nesse sentido, aumentar a taxa e a eficácia da extinção da associação entre o 

ambiente e os efeitos da droga é um resultado altamente desejável, uma vez que a 

exposição a esses fatores pode ser um fator desencadeador de compulsão e busca pela 

droga na abstinência, levando à recaída. De acordo com nossos dados, a privação de 

sono durante períodos de abstinência da droga representaria um fator importante para a 

perpetuação do ciclo de abuso por perpetuar a saliência de pistas previamente pareadas 

aos efeitos da droga, favorecendo a recaída. Frente à possibilidade de que a condição 

de sono influenciaria a extinção do condicionamento droga-contexto, clínicos deveriam 

focar na condição de sono de usuários de drogas de abuso durante períodos de 

abstinência, uma vez que uma arquitetura do sono preservada poderia facilitar o 

processo de reabilitação. 

Em suma, o diagnóstico e tratamento de distúrbios de sono terá um grande impacto 

na remissão do uso de drogas. Portanto, com uma avaliação adequada e intervenções 

diretamente relacionadas ao sono, médicos e clínicas de reabilitação podem aumentar a 

probabilidade de resultados bem sucedidos para essa população de risco. 
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6. CONCLUSÕES 

6.1. Conclusões parciais 

Objetivo específico 1. Determinar o potencial estressor do protocolo escolhido de 

privação de sono por meio da dosagem dos níveis séricos de corticosterona 

Um período de 6 horas de privação de sono total é suficiente para aumentar os níveis 

de corticosterona em camundongos, caracterizando o potencial estressor desse protocolo. 

 

Objetivo específico 2. Avaliar os efeitos imediatos da privação de sono total sobre 

o efeito estimulante agudo da cocaína 

Um curto e único período de privação de sono total é suficiente para potencializar 

o efeito euforizante agudo da cocaína, potencializando, ainda, a impulsividade dos 

animais em detrimento do efeito ansiogênico dessa droga. 

 

Objetivo específico 3. Avaliar o desenvolvimento de uma possível sensibilização 

cruzada entre a exposição prévia repetida à privação de sono e o efeito estimulante 

agudo da cocaína 

A exposição repetida a um curto período de privação de sono potencializa o 

posterior efeito agudo da cocaína, caracterizando uma sensibilização cruzada entre esse 

fator e os efeitos da droga. 
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Objetivo específico 4. Avaliar os efeitos da privação de sono sobre o processo de 

extinção do condicionamento droga-contexto ambiental em animais previamente 

sensibilizados pela administração repetida de cocaína 

A privação de sono adia o início da extinção do condicionamento droga-contexto 

e prejudica a extinção completa dessa associação. 

 

Objetivo específico 5. Avaliar os efeitos da privação de sono sobre o processo de 

reinstalação da sensibilização comportamental induzida por cocaína após período de 

extinção do condicionamento droga-contexto 

A privação de sono não afeta a reinstalação da sensibilização comportamental em 

desafio com a droga após período de extinção do condicionamento droga-contexto. 

 

6.2. Conclusão final 

A privação de sono, fator comprovadamente estressante, potencializa o efeito agudo 

da cocaína quando presente imediatamente antes da administração da droga ou por meio 

de uma sensibilização cruzada entre a exposição prévia repetida à privação de sono e um 

desafio com a droga realizado uma semana depois. Ainda, a privação de sono adia o início 

da extinção do condicionamento droga-contexto e prejudica a extinção completa dessa 

associação, sem, porém, afetar a reinstalação da sensibilização comportamental induzida 

por droga após período de extinção do condicionamento droga-contexto. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I: Declaração – Comitê de Ética em Pesquisa UNIFESP. 
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8.2. ANEXO II: Artigo aceito (dados da presente tese) 

 

Sleep deprivation impairs the extinction of cocaine-induced 

environmental conditioning in mice 
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Abstract 

Persistence of a drug-environment conditioning induced by repeated psychostimulant treatment 

is thought to play a key role in the addictive cycle. In addition, sleep disorders are a common 

feature in patients with addictive disorders. Sleep deprivation shares similar neurobiological 

effects with psychostimulants. Therefore, we investigated whether sleep deprivation would impair 

the extinction of previously established conditioning between the drug effect and the 

environmental cues. Four cohorts of male adult mice underwent a behavioural sensitization 

procedure pairing drug (cocaine at 15 mg/kg, i.p.) or saline with environment (open-field 

apparatus). The extinction of conditioned locomotion was evaluated after control (home-cage 

maintained) or sleep deprivation (gentle handling method for 6 h) conditions. Sleep deprivation 

both postponed the initiation and impaired the completeness of extinction of the conditioned 

locomotion promoted by previous drug-environment conditioning in cocaine-sensitized animals. 

Importantly, while the cocaine control group required 5 free-drug sessions of exposure to the 

open-field apparatus to complete extinction of conditioned locomotion, the cocaine pre-treated 

group that experienced sleep deprivation before each extinction session still significantly differed 

from its respective control group on Day 5 of extinction. The possibility that the sleep condition 

can influence the extinction of a long-lasting association between drug effects and environmental 

cues can represent new outcomes for clinically relevant phenomena. 

 

 

Keywords: Sleep Deprivation, Cocaine, Behavioral Sensitization, Conditioning, Extinction, Mice 
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1. Introduction 

It has been widely demonstrated that repeated administration of psychostimulants in rodents 

produces a progressive and enduring increase in their psychomotor and positive reinforcing 

effects, which is usually measured in terms of locomotion (Bellot et al., 1997; Collins et al., 2011; 

Robinson and Berridge, 1993). This phenomenon, called behavioural sensitization, can be useful 

for studying the mechanisms underlying drug craving in humans, because sensitization-related 

neuroplasticity in brain reward system, especially in the mesoaccumbens dopamine system, may 

contribute to addiction (De Vries et al., 1998; Kalivas and Stewart, 1991; Robinson and Berridge, 

1993). From a neurochemical point of view, drugs with abuse potential induce an increase in 

dopamine release in the mesolimbic dopamine system —specifically in the nucleus accumbens 

(Di Chiara and Imperato, 1988). In addition, sensitization to the locomotor-stimulating effect of 

psychostimulants appears to require alterations within the mesoaccumbens dopamine system 

including autoreceptor subsensitivity in the ventral tegmental area, as well as increased dopamine 

release and increased D1 dopamine receptor sensitivity in the nucleus accumbens (Henry and 

White, 1991; Wolf et al., 1993, 1994). 

Sleep deprivation seems to play an important role in the events related to the plasticity of 

the dopaminergic system. After sleep deprivation, animals present several symptoms that appear 

to mimic or potentiate those elicited by psychostimulants: hyperactivity, aggressiveness, 

hypersexuality, and stereotypy (Ferguson and Dement, 1969; Troncone et al., 1988; Tufik et al., 

1978; Tufik, 1981a,b). These sleep deprivation-related behavioural changes have been explained 

by supersensitivity of dopaminergic postsynaptic receptors (Tufik, 1981a,b). Concerning the 

specific effects of sleep deprivation on the mesoaccumbens dopamine system, increased density 

of both D1 (Demontis et al., 1990; Fadda et al., 1993) and D2 dopamine receptors (Nunes et al., 

1994) has been reported. Additionally, animal studies describe increased dopamine release and 

increased firing of dopaminergic neurons associated with functional hyperactivity of the 
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dopaminergic system after sleep deprivation and behavioural sensitization to dopaminergic 

agonists (Ebert and Berger, 1998; Gessa et al. 1995). 

Thus, both sleep deprivation and behavioural sensitization to psychostimulants seem to 

be related to increased responsiveness of the mesoaccumbens dopaminergic system. 

Physiologically, enhanced dopamine release in the nucleus accumbens signals the appearance 

of an important event that requires the creation and engagement of an adaptive behavioural 

strategy (Berridge and Robinson, 1998; Kalivas, 2002; Schultz, 1998). Within this context, it is 

reasonable to assume that the magnitude of dopamine release elicited by most drugs of abuse 

would result in the development of potent learned associations between the drug experience and 

the environmental stimuli (Kalivas, 2002). Indeed, an important aspect concerning both drug 

craving in humans and behavioural sensitization in rodents is the potentiating effect of 

environmental cues previously paired with drug effects on the development of both behavioural 

sensitization (Battisti et al., 2000; Chinen et al., 2006; Crombag et al., 2001) and drug craving 

(Carter and Tiffany, 1999; Childress et al., 1986; Niaura et al., 1988). Concerning animal studies, 

this drug-environment classical conditioning can be verified by an enhanced locomotor activity 

(conditioned locomotion) presented in a free-drug session performed in an experimental 

environment (such as an open-field) previously paired with the drug (Alvarez et al., 2006; Carey 

and Gui, 1997; Carey et al., 2008; Chinen et al., 2006). Importantly, a key dimension of 

conditioned behaviour is that it undergoes extinction when tests are repeatedly given in the 

presence of the environment conditioned stimulus but in the absence of the drug (Carey and Gui, 

1997).  

Taking into account the common neuroadaptations underlying sleep deprivation, 

behavioural sensitization, and drug-induced environmental conditioning, we have previously 

demonstrated that sleep deprivation potentiated behavioural sensitization to amphetamine by 

increasing its conditioned component (Frussa-Filho et al., 2004). In that study, immediately after 
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sleep deprivation, mice were given a priming injection of the psychostimulant and 7 days later 

were challenged with a second injection. Sleep deprivation potentiated the behavioural 

sensitization only when the priming psychostimulant injection was paired with the observation 

apparatus (open-field). In addition, we showed in a more recent study that when mice were 

allowed to sleep for 24h after the sleep deprivation procedure and before the priming injection of 

amphetamine, the sleep rebound period attenuated the context-dependent behavioural 

sensitization induced by this psychostimulant (Calzavara et al., 2008). 

 The aim of the present study was to investigate the effects of sleep deprivation on the 

extinction of the conditioned locomotion of previously cocaine-sensitized mice. Because sleep 

deprivation potentiates the development of context-dependent psychostimulant-induced 

behavioural sensitization and sleep rebound attenuates it, our hypothesis was that sleep 

deprivation would impair the extinction of previously established drug-environment conditioning. 

 

2. Experimental procedures 

2.1 Animals 

Three-month-old Swiss male mice (45-50g, outbred, raised at CEDEME, UNIFESP) were used in 

the experiments. Animals were housed 7 per cage, in polypropylene cages (30 × 20 × 12.5 cm), 

under controlled temperature (22-23°C) and lighting (12 h light, 12 h dark; lights on at 6:45 a.m.) 

conditions. Mice were allowed at least 2 weeks of adaptation to the housing facilities before the 

start of the experiment. Food and water were available ad libitum throughout the entire study. 

Animals used in this study were maintained in accordance with the National Institute of Health 

Guide for the care and use of laboratory animals (NIH Publications Nº 80-23, revised 1996) and the 

Brazilian Law for Procedures for Animal Scientific Use (#11794/2008). The experimental procedure 

was approved by the Institutional Ethical Committee of UNIFESP (#1608/11). 
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2.2 Drug 

Cocaine (Sigma®) was dissolved in 0.9% saline solution, which was used as control solution. 

Both cocaine and control solutions were given intraperitoneally at a volume of 10 ml/kg body 

weight. 

 

2.3 Sleep Deprivation 

Mice were subjected to sleep deprivation through the gentle handling method, which consists of 

keeping the animals awake in their home cage by gently touching them with a soft brush and, if 

necessary, by tapping on or moving the cage, whenever behavioural signs of sleep, such as 

closed eyes or sleep posture, are observed (see Patti et al., 2010). Mice were sleep-deprived for 

6 h (starting at 8 a.m.) immediately before behavioural evaluations. Food and water were available 

ad libitum throughout the entire period. 

 

2.4. Assessment of locomotor activity 

Animals were individually placed in the center of the open-field arena for direct quantification of 

locomotor activity during 10 min. The open-field apparatus used in the present study was a circular 

wooden box (40 cm in diameter and 50 cm high) with an open top and a floor divided into 19 

squares, as previously described by Chinen et al. (2006). Hand-operated counters were used to 

score total locomotion frequency (number of floor units entered). The observers were blind to 

treatment allocation. 

The apparatus was cleaned with alcohol-water (5%) solution before each behavioural test 

to eliminate possible bias due to odors left by previous mice. 

 

2.5 Experimental procedure 

Thirty-nine mice were given a 10-min habituation period in the open-field on 3 consecutive days. 
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Basal locomotor activity was measured on day 3. Four groups of animals were formed (N= 9-11), 

which were statistically equivalent with respect to the basal levels of locomotor activity. Twenty-

four hours after the third day of habituation, the behavioural sensitization procedure began. 

Animals received an i.p. injection of saline (Sal) or 15 mg/kg cocaine (Coc) 5 min prior to being 

placed in the open-field apparatus for 10 min, in 4 alternate days, in order to establish a drug-

environment conditioning. Ten-minute sessions were performed because this period of time has 

been demonstrated to be effective in detecting psychostimulant-induced behavioural sensitization 

in mice (Bellot et al, 1997; Frussa-Filho et al, 2004). During the alternate non-conditioning days, 

mice were left undisturbed in their home-cages. On days 1 and 4 of the behavioural sensitization 

protocol animals were observed for the quantification of their locomotion frequency. 

 Fourty-eight hours after the last day of the behavioural sensitization procedure, the 

extinction protocol began. Mice were kept in their home cages (control condition; Sal-CTRL, N = 

11, and Coc-CTRL, N = 9) or were sleep deprived for 6 h (SD condition; Sal-SD, N = 11, and Coc-

SD, N = 10). After the end of the 6 h period, mice received an i.p. injection of saline and were 

placed, 5 min later, in the open-field apparatus for 10 min. This protocol was repeated during 

alternate days until the complete extinction of the conditioned locomotion expressed by the 

cocaine control group (Coc-CTRL) (e.g., when the locomotor frequency exhibited by the Coc-

CTRL group did not differ anymore from that exhibited by the Sal-CTRL group). On the alternate 

non-extinction days, mice were left undisturbed in their home-cages. During all days of extinction, 

animals were individually observed in the open-field arena for quantification of their locomotion 

frequency (see Table 1 for the illustration of the experimental design). 

 

2.6 Statistical analysis 

For the analysis of the habituation data, 1-way ANOVA was performed. The behavioural 

sensitization data were evaluated by 2-way ANOVA with treatment (cocaine vs saline) as a 
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between subject factor and time (Day 1 vs Day 4) as a within subject factor. For the conditioning 

extinction procedure, data were compared by 3-way ANOVA with pre-treatment (cocaine vs 

saline) and sleep condition (SD vs CTRL) as between subject factors and time (Day 1 vs Day 2 

vs Day 3 vs Day 4 vs Day 5) as a within subject factor. Tukey’s test and paired t-test were used 

as post hoc tests. A p value less than 0.05 was considered to be a statistically significant 

difference. 

 

3. Results 

3.1 Habituation phase 

In the habituation session, 1-way ANOVA did not show significant differences between groups, 

showing that all the four groups had no significant differences regarding their basal locomotor 

activity before the beginning of the experiment [F(3,35) = 1,51, p > 0.05]. 

 

3.2 Behavioural sensitization phase  

The 2-way ANOVA showed a significant interaction effect between time (Day 1 vs Day 4) and 

treatment (cocaine vs saline) factors [F(1,37) = 40,30, p < 0.001]. The Tukey’s post hoc test 

showed that an acute cocaine injection increased the locomotion frequency of mice (Coc groups 

>Sal groups on Day 1), thereby revealing the acute locomotor-activating effect of the drug. In 

addition, paired t-test demonstrated that repeated treatment with cocaine for four days increased 

the locomotor activity of the animals, as demonstrated by an increased locomotion of cocaine-

treated groups on Day 4 compared with Day 1, thereby revealing the development of behavioural 

sensitization. Importantly, the behavioural sensitization phenomenon had the same magnitude in 

both groups repeatedly treated with cocaine, because Tukey’s post hoc test did not show any 

significant difference between them on Day 4 (although both of them presented significantly 

higher locomotor activities when compared to saline treated animals on this day of observation). 
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3.3 Extinction phase 

Three-way ANOVA revealed a significant effect of the sleep condition factor (SD vs CTRL) 

[F(1,37) = 18,55, p < 0.001] and a significant interaction effect between time (Day 1 vs Day 2 vs 

Day 3 vs Day 4 vs Day 5) and pre-treatment (cocaine vs saline) factors [F(4,32) = 7,15, p < 0.001]. 

Tukey’s post hoc test revealed the development of conditioned locomotion in cocaine pre-treated 

animals. Indeed, both Coc-CTRL and Coc-SD groups presented significantly higher locomotor 

activities than their respective control groups (Sal-CTRL and Sal-SD) on the first day of the 

extinction protocol. The same statistical profile was verified for the second, the third and the fourth 

extinction days, thereby revealing the persistence of the conditioned locomotion for both cocaine 

pre-treated groups during this period of time. However, paired Student t-test showed that, 

concerning the Coc group, the extinction phenomenon started on Day 2, as revealed by the 

significant decrease in the locomotor activity presented by this group when compared to itself on 

Day 1 of extinction. As expected, the decrease in the locomotor activity presented by the Coc-

CTRL group in relation to the respective first day of extinction observation was also observed on 

Days 3, 4 and 5. In this context, paired Student t-test showed that sleep deprivation postponed 

the initiation of the extinction phenomenon. Indeed, only on Day 3 of extinction the locomotor 

activity exhibited by the Coc-SD group was significantly lower than that presented by itself on Day 

1. As expected, the decrease in the locomotor activity presented by the Coc-SD group in relation 

to the respective first day of extinction observation was also observed on Days 4 and 5. 

On Day 5 of extinction, Tukey’s post hoc test revealed that the locomotor activity presented 

by the Coc-CTRL group was no longer significantly different from that presented by its respective 

control group (Sal-CTRL), demonstrating that 5 days of exposure to an environment (open-field) 

previous and repeatedly paired with the stimulant effect of cocaine was enough to promote the 

complete extinction of the conditioned locomotion developed by the previous pairing. However, 
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this was not the case for the cocaine group subjected to sleep deprivation during the extinction 

procedure (Coc-SD group). Indeed, the locomotor activity presented by the Coc-SD group on Day 

5 was still greater than that of its respective control group (Sal-SD group), demonstrating that 

sleep deprivation impaired the complete extinction of the conditioned locomotion promoted by 

previous drug-environment conditioning. 

Thus, taken together, our data demonstrate that sleep deprivation both postponed the 

initiation and impaired the completeness of extinction of the consequences of previous drug-

environment conditioning. 

 

4. Discussion 

The major findings of the present study were that sleep deprivation 1) postponed the initiation and 

2) impaired the completeness of extinction of the conditioned locomotion promoted by previous 

drug-environment conditioning in cocaine sensitized mice. 

As previously described, the effects of drugs with abuse potential are associated with the 

environmental stimuli in which they are experienced, creating a strong conditioning. In humans, 

a number of stimuli-elicited conditioned responses have been reported, including craving, 

increased euphoria, energy, drug liking, drug wanting, heart rate, and systolic blood pressure 

(Foltin and Haney, 2000; Leyton et al., 2005; Panlilio et al., 2005). In rodents, the main response 

following drug-environment pairings is an enhanced locomotor activity in a free-drug session 

performed in the same environment where the drug had been experienced, called conditioned 

locomotion (for review, see Vezina and Leyton, 2009). Indeed, we verified in the present study 

the expression of a conditioned locomotion to the environment (open-field) when mice previous 

and repeatedly sensitized with cocaine in the open-field were exposed to the same apparatus in 

the absence of the drug (Figure 1, Extinction Day 1). 

The repeated exposure to the conditioned cues provides a measure of the motivational 
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properties of drugs as reflected by the persistence of drug-seeking behaviour in the absence of 

the drug (Pulvirenti, 2002). Importantly, a key dimension of conditioned behaviour is that it 

undergoes extinction when repeated tests are given in the presence of the environment 

conditioned stimulus but in the absence of the drug (Carey and Gui, 1997). Extinction is defined 

as a progressive weakening of the reflex to a conditioned stimulus which is repeated a number of 

times without reinforcement (Pavlov, 1927). In this scenario, our data demonstrated that the 

conditioned locomotion extinction of the cocaine control group (Coc-CTRL group, drug-treated 

during the behavioural sensitization protocol and not sleep deprived before each extinction 

session) started during the second extinction session, because the locomotion frequency of this 

group on Day 2 was lower than on Day 1 of extinction (Figure 1, Extinction phase). However, 

sleep deprivation postponed the initiation of the extinction phenomenon. The cocaine pre-treated 

group that was submitted to the sleep deprivation protocol before each extinction session (Coc-

SD group) required 3 open-field exposures in the absence of the drug to express the beginning 

of the extinction process. Indeed, the Coc-SD group showed a decreased locomotion frequency 

on Day 3, but not on Day 2, when compared to Day 1 of extinction. 

Throughout the extinction process, when the presentation of the conditioned stimulus 

without the reinforcement occurs often enough, the conditioned stimulus stops eliciting a 

conditioned response. In other words, it has been extinguished (Pavlov, 1927). Within this context, 

we assumed the abolishment of the conditioned locomotion in our experiments represented a 

complete extinction, which occurred when a cocaine pre-treated group no longer differed from its 

respective control group pre-treated with saline instead of the drug. This definition is especially 

important because there was a significant effect of the sleep condition factor throughout the 

extinction procedure, demonstrating that sleep deprivation alone seems to have a potentiating 

effect on locomotor activity in the absence of prior cocaine conditioning, although not statistically 

significant in the post hoc tests. Thus, the cocaine control group required 5 sessions of exposure 
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to the open-field apparatus in the absence of the psychostimulant to the complete extinction of its 

conditioned locomotion (Coc-CTRL group, Figure 1, Extinction phase). Nevertheless, 

strengthening the notion that sleep deprivation impairs the extinction of previously established 

drug-environment conditioning, the cocaine pre-treated group that experienced sleep deprivation 

before each extinction session (Coc-SD group) still significantly differed from its respective control 

group (Sal-SD) on Day 5 of extinction, not achieving the complete extinction of the conditioned 

locomotion in this period of time. 

As far as we know, this is the first study showing that sleep deprivation is a potential 

detrimental factor to the extinction of drug-environment conditioning. In this respect, it has been 

widely demonstrated that sleep deprivation shares similar neurobiological effects with 

psychostimulants: both psychostimulants (Di Chiara and Imperato, 1988; Kalivas, 2007) and 

sleep deprivation (Demontis et al., 1990; Fadda et al., 1993; Nunes et al., 1994; Tufik, 1981a,b; 

Volkow et al., 2008; Zant et al., 2011) dramatically elevate mesoaccumbens dopamine function. 

The deficit in extinction of conditioned locomotion observed in sleep deprived animals could be a 

consequence of positive reinforcing effects. Cocaine’s reinforcing effects result from enhanced 

dopamine availability in the nucleus accumbens due to its ability to bind to dopamine transporters 

(for review see Kalivas, 2008). Thus, sleep deprivation, by inducing a nucleus accumbens 

dopaminergic hyperfunction, would mimic the cocaine reinforcing effects. Therefore, sleep 

deprivation would impair the extinction of previously established drug-environment conditioning 

through the maintenance of the pairing between the cocaine reinforcing effects – mimicked by the 

sleep deprivation condition – and the environmental cues.  

Although these considerations of the mechanisms by which sleep deprivation impairs the 

extinction of drug-environment conditioning are speculative, the clinical implications of such a 

finding might be far reaching. Drug-associated cues can acquire powerful motivational control 

over the behaviour of addicts, and can contribute to relapse via multiple, dissociable mechanisms. 
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In addicts, drug cues often produce relapse by evoking a conditioned motivational state ("wanting" 

or "craving") that instigates and/or invigorates drug-seeking behaviour (Saunders et al., 2013). 

Furthermore, there is a positive relationship between having a substance use disorder and 

suffering from a sleep disorder (Johnson and Breslau, 2001), with insomnia and decreased total 

sleep time as the main reported complaints (Brower et al., 2001; Mahfoud et al., 2009). However, 

the cause and effect relationship between impaired sleep and substance abuse disorders remains 

to be investigated. Our data are in line with clinical studies suggesting that sleep problems can 

sometimes be severe enough to reverse successful treatment of alcohol or drug addiction and 

precipitate a relapse to addiction or dependence (Gillin, 1998; Karam-Hage, 2004). In this 

scenario, because sleep deprivation is a concomitant feature in patients with addictive disorders 

and the persistence of the drug-environment conditioning is thought to play a key role in the 

addictive cycle, the possibility that the sleep condition can negatively influence the extinction of a 

previously established conditioning between the drug effect and the environmental cues may 

represent the basis for a clinically relevant phenomenon. 

 

Conclusions 

Sleep deprivation both postponed the initiation of the conditioned locomotion promoted by 

previous drug-environment conditioning in cocaine-sensitized animals. Importantly, while the 

cocaine control group required 5 free-drug sessions of exposure to the open-field apparatus to 

the complete extinction of conditioned locomotion, the cocaine pre-treated group that experienced 

sleep deprivation before each extinction session still significantly differed from its respective 

control group on Day 5 of extinction. 
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Figure 1. Open-field locomotor activity. Extinction of conditioned locomotor activity was 

considered to have occurred when locomotor activity did not differ between cocaine- and saline-

treated animals (within the non-SD and SD conditions). Note that conditioned locomotor activity 

did not decrease under extinction conditions in SD mice until Day 3, and that on Day 5 of 

extinction, conditioned locomotor activity is extinguished in non-SD but not SD mice (Sal, n = 11; 

Coc, n = 8; Sal-SD, n = 11; Coc-SD, n = 9). Data are reported as mean ± S.E.M.  p<0.05 

compared to saline-treated groups;  p<0.05 compared to itself on the first sensitization day (Day 

1); □ p<0.05 compared to itself on the first extinction day (Day 1 Conditioned Locomotion); ■ 

p<0.05 compared to its respective saline control group (within day). One-way (Habituation), two-

way (Behavioural Sensitization) or three-way (Extinction) ANOVA followed by Tukey’s test and 

paired t-test.  
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Abstract 

All drugs with abuse potential induce an increase in dopamine release in the mesolimbic 

dopaminergic system, which leads to hyperlocomotion in rodents. Sleep deprivation also seems 

to play an important role in the events related to the neurotransmission of the dopaminergic 

system by potentiating it’s behavioral effects. In this scenario, the aim of the present study was to 

investigate the effects of total sleep deprivation (6 h) on the acute cocaine-induced locomotor 

stimulation in mice. Animals were sleep deprived or maintained in their home cages and 

subsequently treated with an acute i.p. injection of 15 mg/kg cocaine or saline and observed in the 

open field. Total sleep deprivation for 6 h potentiated the hyperlocomotion induced by acute cocaine 

administration. In addition, the cocaine sleep deprived group showed a decreased ratio 

central/total locomotion compared to the cocaine control group, which might be related to an 

increase in the impulsiveness of mice. Our data indicate that acute periods of sleep loss should 

be considered risk factors for cocaine abuse. 

 

Key-words: Cocaine, Sleep deprivation, Hyperlocomotion, Open field, Impulsivity 
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Introduction 

Regardless of their specific mechanisms, all drugs with abuse potential induce an increase in 

dopamine release in the mesolimbic dopaminergic system, particularly in the nucleus accumbens 

[1], which modulates both their rewarding and psychomotor arousal effects [2,3]. In fact, locomotor 

stimulation in rodents has been extensively related to increased dopaminergic neurotransmission 

in the mesoaccumbens system [4,5], and acute administration of most common drugs of abuse 

stimulate locomotor activity in rodents [6-9]. 

 Sleep deprivation also seems to play an important role in the events related to the 

neurotransmission of the dopaminergic system. Increased density of both D1 [10,11] and D2 

dopaminergic receptors [12] in the mesoaccumbens dopamine system has been reported 

following sleep deprivation periods. In addition, animal studies describe increased dopamine 

release and increased firing of dopaminergic neurons associated with functional hyperactivity of 

the dopaminergic system after sleep deprivation [13,14]. 

 Thus, both sleep loss and psychostimulants administration seem to be related to increased 

responsiveness of the mesoaccumbens dopaminergic system. Of note, sleep deprivation is 

becoming a common condition of human’s current lifestyle [15]. In this scenario, the aim of the 

present study was to investigate the effects of acute total sleep deprivation (6 h) on the acute 

locomotor stimulation produced by cocaine. 

 

Material and methods 

Subjects 

Three-month-old Swiss male mice (45-50g, outbred, raised at CEDEME, UNIFESP) were used in 

the experiments. Animals were housed 7 per cage under controlled temperature (22-23°C) and 

lighting (12 h light, 12 h dark; lights on at 6:45 a.m.) conditions with free access to food and water 

throughout the entire study. The protocol used in the present study was in accordance with the 
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National Institutes of Health Guide for Care and Use of Laboratory Animals and with the Brazilian 

Law for Procedures for Animal Scientific Use (#11794/2008), and was approved by the 

Institutional Ethical Committee of UNIFESP (#1608/11). 

Drug 

Cocaine (Sigma®) was dissolved in 0.9% saline solution, which was used as control solution. Both 

cocaine and control solutions were given intraperitoneally at a volume of 10 ml/kg body weight. 

Sleep deprivation 

Mice were subjected to total sleep deprivation through the gentle handling method, which consists 

of keeping the animals awake in their home cage by gentle manipulations whenever behavioral 

signs of sleep were observed, as previously described by Patti and colleagues [16]. Mice were 

sleep-deprived for 6 h (starting at 8 a.m.) immediately before behavioral evaluations. 

Assessment of locomotor activity 

Animals were individually placed in the center of the open-field arena for direct quantification of 

locomotor activity during 10 min as previously described by Chinen et al. [17]. During the 10-min 

session, the total locomotion (total number of entries into any floor unit with the four paws) and the 

central locomotion (number of entries into any floor unit not contiguous to the apparatus walls) were 

measured using hand operated counters by an observer who was blind to treatment allocation. 

Experimental procedure 

Forty-eight mice were given a 10-min habituation period in the open-field on 3 consecutive days 

and basal locomotor activity was measured on day 3. Four groups of animals were formed (n=12 

per group), which were statistically equivalent with respect to the basal levels of locomotor activity. 

Twenty-four hours after the third day of habituation, mice were kept in their home cages (control 

condition; Sal-CTRL and Coc-CTRL) or were sleep deprived for 6 h (SD condition; Sal-SD and 

Coc-SD). After the end of the 6 h period, animals received an i.p. injection of saline (Sal) or 15 
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mg/kg cocaine (Coc) 5 min prior to being placed in the open-field apparatus for 10 min for the 

quantification of their locomotion frequency. 

Statistical analysis 

For the analysis of the habituation data, 1-way ANOVA was performed. The SD/cocaine challenge 

data were evaluated by 2-way ANOVA with treatment (cocaine vs saline) and sleep condition (SD 

vs CTRL) as between subject factors. Tukey’s test was used as post hoc test. A p value less than 

0.05 was considered to be a statistically significant difference. 

 

Results 

Data from the habituation and challenge sessions are shown in Figure 1. In the habituation 

session, 1-way ANOVA did not show significant differences between groups [F(3,44) = 0.85, p > 

0.05]. On the challenge day, 2-way ANOVA showed a significant interaction effect between sleep 

condition (SD vs control) and treatment (cocaine vs saline) factors [F(1,46) = 4.81, p < 0.05], 

thereby revealing the potentiation of the acute cocaine stimulant effect in animals under total sleep 

deprivation. In fact, Tukey’s post hoc test showed that an acute cocaine injection increased the 

locomotion frequency of mice (Coc-CTRL > Sal-CTRL), which was potentiated by a previous 

sleep deprivation period (Coc-SD > Coc-CTRL). 

Because impulsivity has clear relevance to substance-use disorders [18] and a decrease 

of the ratio central/total locomotion may be an indication of impulsivity [19], this parameter was 

analyzed for the data of the challenge session, as shown in Figure 2. Two-way ANOVA showed 

a significant interaction effect between sleep condition (SD vs control) and treatment (cocaine vs 

saline) factors [F(1,46) = 3.21, p < 0.05]. Tukey’s post hoc test revealed a higher ratio central/total 

locomotion frequency in mice treated with cocaine and kept in their home cages (Coc-CTRL), as 

well as a decrease of this ratio in the group previously deprived of sleep in response to cocaine 
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(Coc-SD) compared to the cocaine control group (Coc-CTRL). 

 

Discussion 

In the present study, our major findings were that acute total sleep deprivation (6 h) potentiated 

the hiperlocomotor effects of cocaine in mice, and this effect was accompanied by a decrease in 

the cocaine-induced higher ratio central/total locomotion. 

 As far as we know, this is the first study reporting the effects of acute total sleep deprivation 

on cocaine-induced locomotor stimulation. In this respect, it has been widely demonstrated that 

sleep deprivation shares similar neurobiological effects with psychostimulants. Drugs such as 

cocaine and amphetamine dramatically elevates mesoaccumbens dopamine function [1], and the 

same effects occur after sleep deprivation [10-12,20-23]. Thus, the hyperresponsiveness of sleep 

deprived mice to cocaine could reflect an exacerbated function of the mesolimbic dopaminergic 

system due to the combination of these two factors. 

 This potentiating effect was accompanied by decreased ratio central/total locomotion in the 

cocaine sleep deprived group compared to the cocaine control group. Relative to the total 

locomotion frequency during the whole challenge session, mice treated with cocaine showed a 

decreased central locomotion frequency compared to those treated with saline (Coc-CTRL > Sal-

CTRL, Figure 2). Rodents spontaneously prefer the periphery of the open field to activity in the 

central parts of the apparatus, and an increase of the ratio central/total locomotion usually 

indicates anxiolysis [24]. Notwithstanding, animals that were sleep deprived before the acute 

cocaine challenge showed a reduced ratio central/total locomotion compared to the cocaine 

control group (Coc-SD < Coc-CTRL, Figure 2). This is an interesting finding, because changes in 

rodents’ spatial distribution are usually explained as a result on emotionality [25]. Activity in the 

central parts of the open field is also used as a marker of impulsivity [26-28], a behavioral 

construct that is highly associated with drug addiction [29], being a vulnerability marker for 

substance-use disorders [18]. Thus, our data suggest that total sleep deprivation may have 
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reduced the anxiety effects of cocaine or enhanced mice’s impulsivity despite of cocaine-induced 

anxiety. Because previous studies have reported that both acute cocaine administration and sleep 

deprivation per se are capable of inducing anxiogenic effects in rodents [30-33], the decreased 

ratio central/total locomotion in the cocaine sleep deprived group might be related to an increase 

in impulsiveness rather than to an anxiolytic effect. 

 Drug addiction has been conceptualized as a disorder that progresses from impulsivity to 

compulsivity [34]. Additionally, nowadays it is not unusual to skip one night's sleep due to a party, 

for example, where there is a greater availability of abusive drugs. Thus, although the above 

mentioned assumptions are speculative, the fact that sleep deprivation potentiates the acute 

cocaine stimulant effect and the impulsivity of mice under cocaine influence indicate that acute 

periods of sleep loss should be considered risk factors for cocaine abuse. 

 

Conclusions 

Our data demonstrated that acute total sleep deprivation potentiated acute cocaine-induced 

locomotor-stimulant effect. Because sleep deprivation shares similar dopaminergic 

neurobiological effects with psychostimulants, the hyperresponsiveness of sleep deprived mice 

to cocaine could reflect an exacerbated function of the mesolimbic dopamine system due to the 

combination of these two factors. In addition, the cocaine sleep deprived group showed a 

decreased ratio central/total locomotion compared to the cocaine control group, which might be 

related to an increase in impulsiveness of mice. Although the above mentioned assumptions are 

speculative, from a translational point of view our data indicate that acute periods of sleep loss 

should be considered risk factors for cocaine abuse. 
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Figure 1. Total locomotion of mice in the open field during the third habituation day or in the 

challenge session, when mice were sleep deprived (SD) or maintained in their home cages (CTRL) 

and subsequently treated with an acute cocaine (Coc, 15 mg/kg) or saline (Sal) i.p. injection. Total 

sleep deprivation for 6 h potentiated the hyperlocomotion induced by acute cocaine administration. 

Data are reported as mean ± S.E.M. (n=12 per group). ● p < 0.05 compared to its respective saline 

control group (within day); * p < 0.05 compared to the Coc-CTRL group. One-way ANOVA 

(habituation) or two-way ANOVA followed by Tukey’s test (challenge).  
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Figure 2. Ratio central/total locomotion in mice submitted to sleep deprivation (SD) or maintained 

in their home cages (CTRL) and subsequently treated with an acute cocaine (Coc, 15 mg/kg) or 

saline (Sal) i.p. injection. Cocaine induced a decrease in central locomotion frequency of mice, 

which was reverted by total sleep deprivation for 6 h. Data are reported as mean ± S.E.M. (n=12 

per group). ● p < 0.05 compared to the Sal-CTRL group; * p < 0.05 compared to the Coc-CTRL 

group. Two-way ANOVA followed by Tukey’s test.  

 

 


