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1  Resumo 

 

A dependência de drogas, incluindo o alcoolismo, caracteriza-se por 

um processo de neuroadaptação, desencadeado a partir da sensibilização 

da via mesolímbica. Vários mecanismos neuroquímicos exacerbam a 

saliência do incentivo provocado por um agente motivador, no caso do 

presente estudo, o etanol. Esta sensibilização parece ter papel importante no 

desenvolvimento da fissura, e quando associada a fatores como o estresse 

ou pistas associativas, pode induzir recaídas. Uma série de estudos 

experimentais aponta para o envolvimento do sistema endocanabinoide tanto 

no efeito farmacológico do etanol quanto na modulação do circuito de 

motivação. Recentemente constatamos que animais submetidos à 

sensibilização locomotora induzida pelo etanol, e logo em seguida, a um 

período de cinco dias sem a droga, apresentam aumento na expressão de 

receptores canabinoides CB1 no córtex frontal e no estriado. Além disso, 

relatos de caso e estudos observacionais sugerem o uso da Cannabis como 

estratégia de mitigar o consumo problemático de etanol. Portanto, o objetivo 

do presente estudo foi verificar o efeito de dois fitocanabinóides (CBD e 

THC) sobre a manutenção da sensibilização locomotora induzida pelo etanol. 

Também investigamos a expressão de receptores canabinoides CB1 e de c-

Fos. O CBD (2,5, 5, 10 e 50 mg/kg, i.p.) não afetou a manutenção da 

sensibilização locomotora. Por outro lado, o THC (2,5 mg/kg, i.p.) inibiu a 

manutenção da sensibilização locomotora, quando administrado 

isoladamente ou em conjunto (1:1) com o CBD (2,5 mg/kg, i.p.). O 

tratamento prévio com THC não alterou de forma consistente a expressão de 
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c-Fos, mas preveniu o aumento na expressão do receptor CB1 no estriado 

ventral. No entanto, não houve correlação estatística entre os dados 

comportamentais e marcadores moleculares. Os dados comportamentais 

encontrados sinalizam para a potencialidade terapêutica do THC no 

alcoolismo. O fato da associação THC/CBD também ter sido efetiva no 

modelo proposto, e já ter seu uso consagrado para outras patologias em 

humanos, abre portas para o desenvolvimento de ensaios clínicos buscando 

avaliar a potencialidade terapêutica desta associação em pacientes 

alcoolistas. 

Palavras chave: Sensibilização do sistema nervoso central; Etanol; 

Cannabis; Sistema endocanabinoide; Dronabinol, Alcoolismo. 
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2 Abstract 

 

Drug dependence, including alcoholism, is a neuroadaptative process 

induced by mesolimbic dopaminergic pathway sensitization. Several 

neurochemical mechanisms increase the incentive salience of motivational 

agents, in our case, ethanol. This sensitization seems to play an important 

role on craving development, and when associated to cues or stress, could 

induce relapse. Experimental studies suggest that endocannabinoid system 

is involved on ethanol pharmacological effects and in the modulation of 

motivational circuit. Recently, we have found that rodents submitted to 

locomotor sensitization and then to 5 days of drug withdrawal show increased 

type 1 cannabinoid receptor (CB1) expression on prefrontal cortex and 

striatum.  Furthermore, case reports and observational studies suggest 

Cannabis use to mitigate the problematic use of ethanol.  Therefore,here we 

aimed to verify whether phytocannabinoids (CBD and THC) influence the 

maintenance of locomotor sensitization induced by ethanol. Additionally, we 

investigated CB1 receptor and c-Fos expression. CBD (2.5; 5.0; 10 and 50 

mg/kg, i.p.) did not affect the maintenance of locomotor sensitization. On the 

other hand, there was a significant inhibitory effect of THC (2.5 mg/kg, i.p.) in 

this behavioral response, when administered alone or in conjunction with 

CBD (in a 1:1 proportion). THC did not change consistently c-Fos expression, 

but prevented CB1 receptor upregulation in the ventral striatum. Contrary to 

our hypothesis, there was no correlation between behavioral and molecular 

results. The behavioral results point to potential therapeutic effects of THC in 

alcoholism. THC/CBD association showed to be effective on the proposed 
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model. Thus, as already recognized for the treatment of other human 

conditions, our findings bring new insights for the development of clinical 

trials using the association of THC/CBD in alcohol-related problems.  

Key words: Central nervous system sensitization; Ethanol; Cannabis; 

Endocannabinoid System; Dronabinol, Alcoholism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

3 Contextualização 

 

O alcoolismo é um problema que afeta milhões de pessoas no mundo 

(WHO, 2004). Por ser uma das substâncias mais consumidas pela 

humanidade, o uso do álcool etílico traz consigo questões relevantes para a 

saúde pública e coletiva. As ciências biomédicas buscam desenvolver novas 

propostas terapêuticas e farmacológicas para o tratamento do transtorno, 

bem como buscar a compreensão das drogas em sua diversidade, 

mecanismos de ação e interação com os sistemas de neurotransmissão. 

Sabe-se que algumas classes de drogas provocam uma predisposição ao 

uso com maior frequência (Anthony et al., 1994). Estas utilizam um substrato 

encefálico em comum, a via mesolímbica dopaminérgica, para provocar 

aumento na motivação pelos comportamentos de busca e obtenção da 

substância, podendo transformar o hábito em um comportamento compulsivo 

(Wise, 2002).  

Estudos em modelos animais para o uso do etanol são empregados a 

fim de verificar as alterações comportamentais e as neuroadaptações 

observadas nos diferentes tipos de paradigmas. Embora seja evidente a 

incapacidade destes modelos explicarem a enfermidade e sua complexidade 

como um todo, possibilitam avaliar correlatos neurobiológicos entre animais 

submetidos a estes paradigmas e indivíduos alcoolistas (Sanchis-Segura et 

al., 2006).  

No presente trabalho foi utilizado o modelo de sensibilização locomotora, 

paradigma que mostra a saliência na motivação provocada por uma dada 
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substância química, e que confere diversas alterações nos circuitos 

encefálicos envolvidos com a motivação. A plasticidade neuronal associada 

a este modelo compreende áreas do mesencéfalo, estriado e córtex cerebral 

e culminam na sensibilização locomotora, que é duradoura mesmo após a 

retirada da droga (Robinson et al., 2008; Steketee et al., 2011). Esta 

plasticidade confere uma predisposição em repetir o comportamento 

motivador que, associado a fatores ontogênicos e culturais, podem conduzir 

o indivíduo à dependência. 

Os tratamentos farmacológicos disponíveis até o momento para o uso 

problemático de substâncias de abuso apresentam baixa efetividade 

(Johnson, 2010). Em face disso, uma razoável parcela de alcoolistas carece 

de novas ferramentas terapêuticas para minimizar os riscos associados ao 

uso problemático do etanol. Estudos comportamentais, como o que está 

sendo apresentado nesta tese, podem sugerir novos alvos farmacológicos 

que poderão, num futuro próximo, serem investigados em ensaios clínicos, 

buscando minimizar os efeitos prejudiciais associados ao uso desta 

substância. Neste estudo verificamos o efeito dos fitocanabinoides no 

paradigma da sensibilização comportamental induzida pelo etanol. Os dados 

aqui apresentados mostraram que o THC, molécula psicotrópica da 

Cannabis sp, inibiu a manutenção da sensibilização locomotora. Estes dados 

reafirmam a importante relação entre o sistema canabinoide e os 

mecanismos de motivação causados pelo etanol. No entanto, trazem uma 

evidência inovadora, no que diz respeito à utilização de agonistas 

canabinoides no tratamento dos problemas relacionados ao uso de etanol. 

Quanto aos dados moleculares foi verificada a atenuação da expressão do 
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receptor CB1 no núcleo accumbens dos animais tratados com THC em 

comparação àqueles tratados com veículo. No entanto, não houve 

correlação entre o dado comportamental e o molecular. 

4 INTRODUÇÃO 

 

4.1  O uso de substâncias 

 

O uso de substâncias psicoativas acompanha o homem na sua 

existência e, por conseguinte, em sua história. Raros foram os humanos 

vivos que não tiveram contato com alguma substância, vegetal, mineral, 

animal ou sintética, que contivesse alguma molécula psicoativa. Essa 

experimentação se iniciou há milhares de anos quando os nossos ancestrais 

interagiam com a fauna e a flora e, naturalmente, conheceram os potentes 

efeitos dessa miríade de substâncias. Fungos, frutas em decomposição, 

raízes e folhas são destaques no arsenal de épocas primitivas. Existem 

relatos históricos de que a produção de cerveja precedeu a fabricação do 

pão (Escohotado, 1998). O uso de substâncias psicoativas é referência de 

ritos e sacramentos em muitas culturas, ancestrais e contemporâneas, e as 

possibilidades não se encerraram na classificação taxonômica e filogenética 

dos seres vivos, mas também envolvem o reino mineral (Escohotado, 1998). 

Através de seu interesse intrínseco de curiosidade e busca, atrelados ao 

desenvolvimento da química moderna, uma ampla gama de moléculas vem 

sendo produzida em laboratórios desde o século XIX com o intuito de criar 

novos fármacos que interajam com nossos corpos de uma maneira mais 
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efetiva, poderosa e com eventos adversos diminutos (Shulgin, 1992). Essa 

busca interminável por elixires mais puros e perfeitos é um ponto central 

para o entendimento do desenvolvimento de nossa espécie bem como para 

a compreensão de como as sociedades vêm lidando com a questão das 

drogas na contemporaneidade. Percorremos limites tênues entre considerar 

as substâncias como um potente medicamento ou uma vicissitude mortal. A 

imensa maioria dos indivíduos que pratica o uso social, medicinal, ritualístico 

ou religioso de qualquer substância, não desenvolve problemas associados a 

este uso. Apenas uma minoria das pessoas que opta por usar substâncias 

psicoativas tende a apresentar problemas em decorrência deste 

comportamento. 

 

4.2  O uso problemático de etanol 

 

O uso problemático de etanol é apontado como uma questão 

pertinente na sociedade desde a antiguidade. No Egito as bebidas alcoólicas 

eram indicadas como medicamentos e a embriaguez era tolerada somente 

em ritos e cultos religiosos. Na Grécia, Xenofonte e Platão versaram sobre a 

temperança, e a importância do vinho em seu papel educador e modelador 

da conduta dos cidadãos, porém alertavam ser inadmissível a embriaguez 

para um bom convívio social (Carneiro, 2010). Na contemporaneidade o uso 

do etanol chegou a ser proibido nos EUA, o que deflagrou um dos maiores e 

mais complexos períodos de conflito interno no país. Em poucos anos a lei 

foi revogada e o etanol voltou a ser legal. 
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Aproximadamente dois bilhões de pessoas consomem bebidas 

alcoólicas no mundo. No Brasil, de acordo com o II Levantamento Domiciliar 

Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas, 74,6 % da população estudada já 

usou etanol na vida e 12,3 % é dependente (Carlini et al., 2007). Vale 

ressaltar que o uso problemático do etanol representa um sério problema de 

ordem social o que torna urgente a necessidade de iniciativas que 

minimizem seu impacto na saúde pública (WHO, 2004). Dados provenientes 

da Organização Mundial da Saúde apontam que apenas em 2012 cerca de 

3,3 milhões de mortes foram relacionadas aos danos provocados pelo 

consumo de etanol (WHO, 2015). O uso problemático está associado à 

violência, acidentes e internações decorrentes dos danos provocados ao 

organismo por esta substância, evidentemente atrelado aos hábitos culturais 

daqueles que a utilizam. O uso crônico pode afetar grande parte dos órgãos 

e tecidos (Gilpin et al., 2008). A ingestão repetida de bebidas alcoólicas em 

grandes proporções provoca alterações fisiopatológicas do trato 

gastrointestinal, sistema cardiocirculatório e tecido nervoso (DSM-V, 2014). 

Mais preocupante ainda, é a questão do comportamento compulsivo no 

consumo de etanol. As bebidas alcoólicas são o tipo de substância 

psicoativa mais consumida no mundo, com isso o grande número de 

usuários problemáticos e dependentes torna um problema ainda mais grave, 

e motivo de atenção das políticas públicas por todo o Ocidente. Segundo o 

Prof. David Nutt, o etanol é a droga que causa mais danos quando se 

consideram na análise os riscos ao usuário e à sociedade (Nutt et al., 2010). 

Um em cada seis usuários de etanol pode se tornar dependente deste hábito 

(Anthony et al., 1994; Wagner et al., 2007).  
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Por ser uma molécula pequena e de fácil penetração nas unidades 

biológicas, o etanol atravessa facilmente a barreira hematoencefálica. O 

etanol assim como outros solventes orgânicos e anestésicos alteram a 

fluidez das membranas biológicas e outros parâmetros biofísicos como o 

volume da membrana e a interação da camada bilipídica (Vukojević et al., 

2008). Ao alterar a fisiologia das membranas, o etanol interage com uma 

série de receptores através dos quais exerce seus efeitos farmacológicos, 

entre eles receptores do tipo ionotrópico: nicotínico (nACh), serotoninérgico 

do tipo 3 (5HT3), GABAA, GABAC, de glicina (GlyR), AMPA, NMDA e 

cainato e no metabotrópico mu opioide (Mihic e Harris, 1996; Zhou e 

Lovinger, 1996; Grant, 1995; Cardoso et al., 1999; Davies et al., 2002; 

Davies et al., 2004; Crawford et al., 2007; Perkins et al., 2008 Monaghan et 

al., 1989; Sommer e Seeburg, 1992; Vukojević et al., 2008). A modulação 

dos sistemas dopaminérgico, opioidérgico, GABAérgico, glutamatérgico, 

serotoninérgico, endocanabinoidérgico, CRFérgico, entre outros (Nevo et al., 

1995; Clapp et al., 2008), provoca sensibilização e tolerância aos efeitos do 

etanol e também um notório estado disfórico quando o uso da substância é 

interrompido (Koob e LeMoal, 2008b).  

 

O etanol, assim como as outras substâncias psicoativas, aumenta a 

liberação de dopamina no estriado ventral através do disparo de neurônios 

dopaminérgicos localizados na área tegmental ventral mesencefálica 

(Berridge, 2008; Wise, 2002). Com o uso crônico, indivíduos predispostos 

podem migrar do uso social para o problemático. Esta transição ocorre na 

medida em que os núcleos encefálicos envolvidos com o processo de 
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tomada de decisão, motivação, excitação e estresse sofrem alterações 

plásticas decorrentes da hiperexposição à substância (Koob e LeMoal, 

2008a; Koob et al., 2010). Fatores psicológicos e comportamentais como a 

fissura, tolerância, abstinência e altas taxas de recaída, podem fazer parte 

do repertório do indivíduo diagnosticado como dependente. A euforia 

causada pelas substâncias psicoativas, a motivação pelo prazer imediato, o 

aprendizado e a memória, a sensibilização comportamental, o alívio do 

estado emocional negativo, o prejuízo no controle dos impulsos e na tomada 

de decisão, criam uma busca exagerada pela substância. Com isso ocorre a 

manutenção do comportamento, tornando-o habitual e por vezes compulsivo 

(Robinson et al., 2008; Vanderschuren et al., 2010; Miller, 2013). 

O conceito de dependência mais apropriado para o presente estudo a 

define como um distúrbio comportamental crônico em que o indivíduo perde 

o controle na busca e obtenção da substância, mesmo em decorrência do 

aparecimento de sintomas negativos (p.ex. ansiedade, irritabilidade, 

estresse, etc) relacionados ao efeito ou ausência da substância no 

organismo. Outra característica das dependências é a presença da recaída. 

Neste caso, mesmo após um longo período sem contato com a substância 

psicoativa, o indivíduo pode retornar ao seu padrão de uso (abusivo) 

pregresso (Koob et al., 2010; DSM V, 2014). É importante salientar que o 

processo de retomada do padrão de consumo intenso da substância 

psicoativa é uma característica frequentemente evidenciada em indivíduos 

diagnosticados dependentes, e inclusive faz parte do critério diagnóstico 

para tal transtorno (DSM V, 2014). Pesquisas prévias apontam três fatores 

cruciais para deflagrar o retorno ao uso compulsivo: i. o estresse agudo e 



 14 

intenso de qualquer origem, relacionado ou não com a substância; ii. a 

exposição às pistas ambientais (por exemplo, copos, líquidos, garrafas, etc), 

além de contextos em que o indivíduo fazia o uso da substância; iii. o lapso, 

um contato súbito com a substância que o individuo apresentou a 

compulsividade pregressa. Esse lapso pode ser o fator desencadeador da 

recaída, descrito clinicamente como o momento em que o indivíduo 

abandona a abstinência e retoma o uso da substância psicoativa da mesma 

forma e padrão de consumo (abusivo) que havia deixado antes de manter-se 

abstêmio (Robinson et al., 2008; Koob et al., 2010). 

Para algumas classes de drogas, incluindo o etanol, a ausência da 

substância psicoativa pode provocar o que se denomina síndrome de 

abstinência. Este conceito está relacionado com uma série de sintomas 

físicos e psicológicos que diminuem o limiar da fissura. Sendo assim, a 

abstinência é crucial para que o indivíduo retome o consumo na mesma 

intensidade pregressa ao período sem a droga (Koob e LeMoal, 2008a). No 

caso do álcool, os primeiros sintomas da abstinência aparecem cerca de 4 a 

12 horas após a cessação de um período pesado e prolongado de consumo. 

Estes efeitos incluem aumento da ansiedade, irritabilidade, angústia, 

estresse, mudança repentina do ânimo, entre outros fatores. Desta forma, o 

indivíduo busca o consumo na tentativa de aliviar estes efeitos intensos e 

desagradáveis (Muncie et al., 2013). Também durante a abstinência ao 

álcool ocorre hiperatividade glutamatérgica, a qual pode ser tóxica ao tecido 

nervoso (Hoffman, 1995; Burst, 2010). Embora seja importante para o 

desencadeamento da fissura, a síndrome de abstinência ao etanol é curta, 
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sua remissão ocorre em poucas semanas e é preconizado o 

acompanhamento clínico destes pacientes. 

Além da abstinência, outros fatores podem modular o desejo pela 

busca e consumo. Diversos estudos apontam que a plasticidade da via 

mesocorticolímbica dopaminérgica é essencial para desencadear as 

neuroadaptações dos núcleos ativados no uso compulsivo (Robinson et al., 

2008; Koob et al., 2010). A relevância ao incentivo provocado pelas 

alterações nos circuitos da motivação elicia o desejo pela substância, que 

associada a outros fatores (disponibilidade, cultura, personalidade...) levam 

ao retorno do consumo. Em indivíduos com uso problemático do etanol é 

frequente ocorrer recaídas após longos períodos sem contato com a droga. 

O desejo pela substância é duradouro e pode permanecer mesmo sem os 

sintomas físicos da abstinência (Glöckner-Rist et al., 2013; Perry, 2014).   

Segundo os critérios do DSM-V para o transtorno do uso de álcool 

existem três tipos de dependência escalonados a partir de onze critérios 

estabelecidos pelo manual. A dependência leve ocorre quando há presença 

de dois ou três critérios; a moderada se dá quando há presença de quatro ou 

cinco; e a grave quando existem mais de seis itens contemplados segundo 

as características de consumo do indivíduo. Este padrão deve acompanhar o 

indivíduo por pelo menos um ano para ser considerado relevante. Nos onze 

critérios estabelecidos estão contemplados: quantidades maiores de 

consumo ou por um período maior que o planejado, desejo persistente e falta 

de controle, fissura, tolerância, abstinência, negligência às ocupações, 

manutenção do uso apesar das consequências negativas, restrição de 

repertório comportamental, dentre outros apontados pelo manual.  
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As características da dependência são multifatoriais e embasadas no 

perfil bio-psico-social do indivíduo (Amodia, 2005; Koob et al., 2008; Koob et 

al., 2010). No que se refere aos fatores biológicos, podemos pensar na 

hereditariedade genética e epigenética, na plasticidade neuronal em regiões 

relacionadas com tomada de decisão, controle dos impulsos, estresse, 

motivação, aprendizagem e memória, no tipo da substância utilizada, no 

metabolismo de depuração hepática e biodisponibilidade, entre outros 

(Lowinson e Ruiz, 2011). Esta diversidade biológica se une aos fatores 

contextuais e psicossociais como: quantidade e modo de administração da 

substância psicoativa, vulnerabilidades e carência de outras necessidades 

para além das drogas, ambiente de uso e as pessoas que compartilham 

deste, relações familiares, situações de miséria, violência física, sexual e 

psicológica em diferentes etapas da vida, sobretudo na infância, grandes 

traumas ou a privação de motivadores naturais que poderiam distrair a gana 

do sujeito pela substância (Lowinson e Ruiz, 2011).  

Existem diversos modelos animais que avaliam os mecanismos 

neurobiológicos e comportamentais presentes no decorrer do 

desenvolvimento da dependência de substâncias psicoativas. Nestes 

modelos pode-se variar o modo de administração e o tipo de resposta a ser 

estudada. No paradigma da sensibilização comportamental é possível avaliar 

uma função importante que acontece na compulsividade associada ao uso 

do etanol: o desejo atrelado ao consumo causado por uma relevância 

patológica ao agente motivador. A sensibilização comportamental se resume 

a uma amplificação distorcida do desejo, componente que pode estar 

relacionado à característica compulsiva inconsciente e à resistência de 
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recuperação da dependência (Robinson et al., 2003; Robinson et al., 2008; 

Miller, 2013). 

 

4.3  Sensibilização 

 

A sensibilização é um tipo de aprendizado não associativo descrito 

inicialmente pelo grupo do Prof. Eric Kandel no modelo do reflexo de retirada 

da brânquia na Aplysia após um evento aversivo (choque) aplicado em sua 

cauda (Pinsker et al., 1973). Este experimento típico de um condicionamento 

pavloviano mostrou que, quando o animal era exposto a um estimulo neutro, 

como um toque no sifão, a retração da brânquia em um animal naïve era 

breve. No entanto, quando um choque era aplicado na cauda, a retração era 

intensa. Interessantemente, a aplicação de um estímulo neutro à Aplysia que 

já tivera sido submetida ao choque provocava respostas vigorosas quando 

comparadas ao animal naïve. Sendo assim, o choque prévio foi capaz de 

sensibilizar a resposta da Aplysia ao estímulo neutro (Pinsker et al., 1973). 

Seguindo esta constatação, a sensibilização pôde ser conceituada como o 

aumento da resposta após exposição a um mesmo estímulo. Além disso, o 

grupo do Prof. Kandel apontou que esta mudança no padrão de resposta era 

devido às diversas modificações em redes neuronais do molusco, sendo 

tidas como exemplo de plasticidade decorrentes da aprendizagem (Frost et 

al., 1988).  

A sensibilização não ocorre apenas para aprendizados de tarefas 

aversivas. Diversos trabalhos apontam que a teoria da sensibilização pode 
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ser verificada para estímulos apetitivos (Hunt et al., 1992; Phillips et al., 

1997; Cunningham et al., 2002;  Nestler, 2004; Robinson et. al., 2008; 

Steketee et al., 2011). O paradigma da sensibilização comportamental 

utilizada no presente estudo é caracterizado como um condicionamento 

clássico pavloviano e pode ser definido como o aumento da resposta ao 

estímulo depois de repetidas exposições ao mesmo (Kalivas et al., 1991). A 

sensibilização provocada pelas substâncias psicoativas é duradoura e o 

organismo sensibilizado sofre um aumento da probabilidade de consumir tais 

substâncias de forma descontrolada (Phillips et al., 1997; Robinson et al., 

2008). A maior parte das drogas, que apresentam potencial para repetição 

do uso, provoca aumento na atividade locomotora de roedores (Figura 2). 

Esse aumento pode ser equiparado ao efeito euforizante provocado por 

estas substâncias em humanos (Phillips et al., 1997). Além disso, a 

administração repetida, involuntária ou a autoadministração de 

psicoestimulantes, opioides, THC e etanol provoca uma mudança 

incremental da atividade locomotora nestes animais (Ginovart et al., 2012; 

Coelhoso et al., 2013; Garcia-Keller et al., 2013; Bajic et al., 2015). Sendo 

assim, o fenômeno da sensibilização contrasta com a tolerância exercida 

pela administração repetida de alguma substância. De fato o efeito que se 

verifica é exatamente oposto, o que ocorre é o aumento da resposta 

mediada por um estimulo conhecido e repetido. Por conta disso, alguns 

autores costumam denominar a sensibilização como tolerância reversa 

(Newlin et al., 1991; Carlezon et al., 2002; Tran et al., 2014). 

Logo no primeiro contato com a substância se evidencia uma resposta 

motora aumentada. Com a repetição da administração ao longo de alguns 
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dias, que variam de acordo com o tipo de droga e protocolo adotado, se 

observa um aumento ainda maior da locomoção. Este período pode ser 

denominado como aquisição ou iniciação da sensibilização (Tortorelli et al., 

2015; Eagle et al., 2015). Sabe-se que a sensibilização, assim que adquirida, 

é duradoura, mesmo após a interrupção da administração da droga por 

longos períodos. Alguns estudos afirmam que a sensibilização em roedores 

pode perdurar por pelo menos um ano (Paulson et al., 1991). Esta 

manutenção pode ser constatada a partir da avaliação da expressão da 

resposta sensibilizada logo após a reexposição à substância. Neste caso, a 

resposta apresentada tende a ser semelhante àquela do último dia de 

aquisição, ou seja, quando o sujeito mantinha contato regular com a 

substância (Coelhoso et al., 2013). Um organismo sensibilizado aumenta a 

probabilidade do consumo descontrolado de substâncias psicoativas (Phillips 

et al., 1997; Robinson et. al., 2008). 

O modelo animal de sensibilização locomotora induzida pelo etanol 

utilizado nesta tese foi proposto na linhagem isogênica DBA/2, sabidamente 

um bom modelo de sensibilização aos efeitos euforizantes do etanol (Boehm 

et al., 2008; Melón et al., 2011). A sensibilização está diretamente 

relacionada com a plasticidade que ocorre nos núcleos encefálicos 

associados ao uso de substâncias psicoativas. Dentre estas a via 

mesocorticolímbica, o estriado dorsal, amígdala, hipocampo, pálido ventral e 

córtex pré-frontal são as de maior influência no desenvolvimento das 

dependências. Essa neuroadaptação se inicia a partir da sensibilização do 

grupamento de neurônios dopaminérgicos presentes na área tegmental 

ventral que se projetam para o núcleo accumbens e córtex frontal, a 
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denominada via mesocorticolímbica. Esta via dopaminérgica se conecta com 

outros núcleos como amígdala e hipocampo além de ser regulada por 

diversas aferentes glutamatérgicas e interneurônios GABAérgicos (Robinson 

et al., 2008; Koob et al., 2010). 

 

4.4  Teoria da saliência ao incentivo 

 

A motivação pode ser entendida como uma tendência animal em 

realizar qualquer atividade organizada (Hebb, 1972). A relevância ao 

incentivo é um processo psicológico mediado pelo sistema 

mesocorticolímbico cerebral (Figura 1). Esta saliência ocorre para facilitar o 

direcionamento do animal aos agentes motivadores, como água, alimentos 

ou sexo, ligados à preservação da espécie e manutenção da vida. O 

incentivo aumenta a percepção e a atenção para sinais sensoriais 

específicos àquele comportamento. A recompensa e as pistas contextuais 

provocam sensação de bem estar, o que favorece a sobrevivência. A 

relevância ao incentivo é importante para direcionar o comportamento à 

satisfação destes motivadores. A ativação da via mesocorticolímbica é 

recrutada por experiências de prazer combinadas com o aprendizado 

intrínseco da experiência e ao contexto que o individuo transita, 

enriquecendo o repertório do comportamento motivado (Robinson et al., 

2003; Robinson et al., 2008). Algumas substâncias, como o etanol e o THC, 

utilizam este mecanismo provocando relevância ao seu consumo. 
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FIGURA 1: Representação dos circuitos neuronais da via mesocorticolímbica relacionada 

com comportamentos motivados e aprendizados não associativos (Russo et al., 2013). 

 

Com o passar do tempo o consumo repetitivo desencadeia uma 

sucessão de padrões discriminativos, interoceptivos e ambientais, que atuam 

como reforçadores condicionados e direcionam o indivíduo aos 

comportamentos de busca e consumo do incentivo saliente. O padrão 

crônico produz uma série de neuroadaptações associadas ao desejo em 

consumir novamente, o que por sua vez, reforça a plasticidade e aumenta a 

motivação pela obtenção e uso da substância, em um ciclo que se 

retroalimenta. Este mecanismo atrelado às singularidades do indivíduo, e 

favorecido pelo contexto que o cerca, provoca o desejo patológico pela 

substância psicoativa (Robinson et al., 2003; Robinson et al., 2008; Miller, 

2013). É importante ressaltar que o fato do desejo estar saliente não significa 

que necessariamente exista prazer em usar a substância. O desejo irracional 

pelas substâncias psicoativas é dissociado do afeto hedônico causado por 

elas. Isto explica os hábitos compulsivos pela obtenção e uso de substâncias 

mesmo em detrimento às consequências negativas associadas a este 

comportamento (Robinson et al., 2003; Robinson et al., 2008). A manutenção 
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da saliência ao incentivo persiste por um longo período, mesmo sem o 

contato com a substância (incentivo), o que mantém a possibilidade da 

recaída. 

A dependência pode ser entendida como uma forma de buscar 

satisfação a uma necessidade constante. Está atrelada à esperança de êxito 

voltado ao reencontro com alguma pessoa, objeto ou substância. A 

exposição repetida ao comportamento, associada à satisfação alcançada, 

podem levar organismos suscetíveis e, em circunstâncias específicas, a 

desenvolver alterações persistentes em neurônios e circuitos encefálicos 

associados à motivação. A plasticidade provocada pelas substâncias 

psicoativas sensibiliza os circuitos envolvidos com a motivação. Neste caso, 

a relevância ao incentivo da substância intensifica tais mecanismos a fim de 

que o desejo provocado por esta seja mais intenso em detrimento aos outros 

motivadores. A sensibilização, o hábito, o estresse e a perda de controle dos 

impulsos figuram dentre comportamentos decorrentes das neuroadaptações 

que ocorrem ao longo do processo de instalação da dependência (Koob et 

al., 2010).  

Em seus ensaios, Terry Robinson descreve que a iniciativa objetivo-

dirigida em buscar a substância psicoativa pode ser disparada mesmo não 

estando relacionada com a ação volitiva do indivíduo. A motivação patológica 

pelo incentivo pode se manifestar através do desejo inconsciente ou 

explicitamente, através da fissura, isso depende da circunstancia que o 

dependente vivencia (Robinson et al. 1993; Robinson et al., 2008). Neste 

aspecto, as atribuições dadas ao desejo reforçam a sensibilização como 

fator determinante do comportamento compulsivo direcionando a busca e 
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obtenção da substância ou componente motivador. Em pessoas vulneráveis, 

a homeostase da relevância ao incentivo pode ser quebrada, tornando-se 

patológica. Essa ruptura entre o uso ocasional para o uso crônico e por fim 

compulsivo está associada, segundo a teoria, ao ‘desejo’ exacerbado pela 

substância psicoativa em detrimento de outros motivadores, e o padrão de 

uso descontrolado está ligado às alterações encefálicas duradouras nas 

regiões envolvidas com a via de motivação (Berridge, 2008; Miller, 2013).  

 

Estudos eletrofisiológicos mostraram que a relevância ao incentivo 

provoca aumento de disparos fásicos de neurônios dopaminérgicos quando 

os animais expressam o comportamento de busca à recompensa ou são 

expostos às pista contextuais associadas ao uso da substância psicoativa. 

Estas pistas atuam como atrativos motivacionais desencadeando o processo 

que pode ser mensurado em modelos animais. Interessantemente existem 

evidências que atribuem a relevância ao incentivo às pistas que predizem a 

recompensa, fazendo com que estas pistas sejam ainda mais desejáveis do 

que a própria recompensa em si (Liu et al., 2010; Flagel et al., 2011). 
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FIGURA 2: Diagrama do modelo experimental da sensibilização locomotora induzida por 

substâncias, um paradigma de relevância ao incentivo. (Sanchis-Segura et al., 2006). 

Existem outras abordagens neurobiológicas para as dependências 

como a teoria de Solomon do processo inverso (Solomon et al., 1974), que 

aponta os sintomas negativos provocados pela ausência da substância no 

organismo (por exemplo disforia) como sendo cruciais para fazer o indivíduo 

retomar o consumo da substância psicoativa, a fim de aliviar este estado. 

Estudos mais recentes corroboram esta teoria mostrando que a plasticidade 

provocada no complexo da amígdala estendida é essencial para o 

desenvolvimento do reforço negativo e, por conseguinte do transtorno 

compulsivo (Koob et al., 2010). Segundo George Koob, a diminuição da 

recompensa pela substância, associada ao aumento do estado negativo 

provocado pela ausência da mesma, define a dependência e os transtornos 

compulsivos. O desenvolvimento de estados emocionais aversivos ocorre 

durante as excessivas reafirmações da relevância ao incentivo provocado 
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pelo consumo das substâncias psicoativas. Este quadro, por sua vez, 

provoca uma falência no equilíbrio homeostático nos núcleos encefálicos 

envolvidos com a motivação. E a tentativa de reparar este desequilíbrio é 

denominada de processo alostático do reforço negativo. Este pode ser 

entendido como o rebaixamento do estado afetivo do indivíduo, prévio à 

plasticidade da via de motivação, provocado pelo uso repetido das 

substâncias psicoativas (Wise e Koob, 2014). 

  

4.5  Atividade neuronal e c-Fos 

 

Os modelos animais buscam compreender os substratos 

neuroanatômicos envolvidos em uma série de psicopatologias. Muitos deles 

lançam mão da expressão da proteína c-Fos como marcador de atividade 

dos neurônios (Li et al., 2013; Niessen et al., 2013; Ago et al., 2015). O 

mesmo ocorre para o modelo da sensibilização locomotora (Jedynak et al., 

2012; Macedo et al., 2013; Nestler, 2015). Sabe-se que a exposição aguda 

às drogas de abuso estimula rapidamente a expressão de todas as proteínas 

da família Fos nos neurônios estimulados (Hope et al., 1994; Moratalla et al., 

1996). Devido a sua intensa expressão e rápida degradação, a c-Fos é 

tradicionalmente utilizada como um marcador de ativação neuronal (Morgan 

e Curran, 1989). O nível máximo de expressão de c-Fos ocorre 

aproximadamente duas horas após o estímulo, estando completamente 

depurada após seis horas deste (Nestler et al., 2001). No presente estudo foi 

avaliada a imunoreatividade de c-Fos em extratos proteicos de núcleos 

cerebrais relacionados com a sensibilização da via mesolímbica. Nesta tese 
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foram estudados o córtex frontal, o estriado dorsal e o estriado ventral 

(Robinson, 2008; Koob, 2010; Friemel, 2014). 

 

4.6  Cannabis 

 

A planta Cannabis sativa é uma espécie nativa da Ásia central. Foi uma 

das primeiras plantas a serem cultivadas pela humanidade (Hui-Lin Li, 1974). 

A partir de 2700 aC, relatos mostram que as resinas com alto teor de 

fitocanabinoides, contidas nas flores e folhas superiores da planta, foram 

utilizadas como medicamento por muitas culturas Orientais e Ocidentais. 

Em 1839, William Brooke O’Shaughnessy publica o primeiro artigo 

científico que descreve o potencial terapêutico das resinas da Cannabis, 

neste caso verificando seu efeito em transtornos convulsivos 

(O’Shaughnessy, 1839). No início do século XX a Cannabis era usada para 

diversas finalidades médicas, porém com o avanço das políticas proibitivas, 

focalizando esforços em extinguir o consumo e a própria planta do planeta, a 

prática médica entrou em declínio por décadas (Abrams e Guzman, 2015). 

Em 1964, pesquisadores israelenses isolaram o Δ9-tetrahidrocanabinol 

(THC) do extrato da planta reavivando o debate médico-científico acerca da 

erva (Gaoni e Mechoulam, 1964).   

A Cannabis sativa contém mais de 400 compostos, dentre estes 

aproximadamente 80 fitocanabinoides foram descritos. Estas moléculas são 

definidas como componentes terpenólicos da planta. Grande parte destes 

canabinoides está presente na cutícula das flores e folhas superiores. O THC 
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é a molécula mais estudada e o grande responsável pelo efeito psicoativo da 

erva e por diversos efeitos terapêuticos. O mesmo atua como agonista 

parcial dos receptores canabinoides (CB1 e CB2). Costuma-se descrever o 

THC como analgésico, relaxante muscular, anti-espasmódico e anti-emético 

(Mechoulam et al., 2007; Pertwee, 2008; Mechoulam et. al, 2010; Abrams e 

Guzman, 2015). Dentre os efeitos psicoativos, o THC provoca euforia 

moderada, alterações na percepção, senso de relaxamento e sociabilidade 

que são frequentemente buscados por aqueles que fazem uso recreativo da 

planta. O canabidiol, ao contrário do THC, não apresenta efeito psicoativo. É 

um fitocanabinoide que inibe a recaptação e degradação dos 

endocanabinoides, aumentando os níveis sinápticos e intracelulares destas 

moléculas e assim a permanência e interação das mesmas com os 

receptores canabinoides (Mechoulam et al., 2007). Sendo assim, o 

canabidiol (CBD) ativa os receptores canabinoides de forma indireta. 

Estudos clínicos e experimentais descreveram notórias ações terapêuticas 

do CBD, dentre elas efeito ansiolítico (Zuardi et al., 1982; Zuardi et al., 1993; 

Guimarães et al., 1990; Onaive, 1990; Crippa et al., 2004), antipsicótico (com 

ausência de sintomatologia extrapiramidal) (Zuardi et al., 1991; Zuardi et al 

1995; Bosi et al., 2003; Gerth et al., 2003; Moreira e Guimarães, 2005) e 

antiepiléptico (Karniol et al., 1973; Cunha et al., 1980). 

 

4.7  Sistema endocanabinoide 

 

O sistema endocanabinoide, ou canabinoide, apresenta uma importante 

função modulatória em diversos sistemas de neurotransmissão. Com isso 



 28 

exerce um controle refinado sobre inúmeros processos fisiológicos e 

patofisiológicos (Pertwee, 2005; Di Marzo, 2008). Sua característica principal 

está na inibição da liberação de neurotransmissores, tecnicamente chamada 

de feedback negativo. Os principais neurotransmissores regulados pelo 

sistema endocanabinoide incluem o glutamato, o GABA e as monoaminas. O 

sistema endocanabinoide constitui um complexo de sinalização lipídica que 

engloba uma série de proteínas como enzimas de síntese e degradação, 

receptores transmembrânicos e transportadores de recaptura dos 

endocanabinoides. 

Dentre os receptores existem dois que foram descritos como 

exclusivamente canabinoides, o CB1 e o CB2. Ambos são receptores 

metabotrópicos com sete domínios transmembrana acoplados geralmente à 

proteína G inibitória (Howllet, 2002; Mechoulan e Parker, 2010). O CB1 é o 

mais abundante receptor metabotrópico do sistema nervoso central (SNC), 

embora também esteja presente em tecidos periféricos (Herkenham, 1990; 

Howlett, 2002). Além dos receptores CB1 e CB2, existem outros receptores 

que são ativados pelos endocanabinoides. No tecido nervoso a ativação 

destes receptores provoca a interrupção do influxo de cálcio (Ca++), bem 

como o aumento da entrada de potássio (K+) para o interior da célula, 

inibindo o processo de exocitose e reduzindo o limiar de despolarização 

celular. O receptor órfão GPR55 é apontado como um novo receptor 

canabinoide, porém pouco se sabe sobre o seu função (Ryberg et al., 2007). 

Outros receptores são modulados por ligantes derivados do ácido 

araquidônico e podem ser ativados por canabinoides, dentre estes estão o 

TRPV1 e o PPARα (De Petrocellis e Di Marzo, 2010; Ross et al., 2009; 
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Pertwee, 2010). Os receptores CB1 e CB2 são ativados pelo THC presente 

na Cannabis, porém existem ligantes endógenos de características lipídicas 

ou peptídicas, normalmente denominados de endocanabinoides, que atuam 

fisiologicamente nestes alvos. Entre estes, os mais estudados são a 

anandamida (AEA) e 2-aracdonoilglicerol (2-AG), ambos derivados do ácido 

araquidônico. Existem enzimas que promovem síntese e a degradação dos 

canabinoides. A NAPE-PLD e as diacilglicerol lipases DAGLα e DAGLβ 

sintetizam a AEA e o 2-AG respectivamente. Já a FAAH degrada a AEA a 

MAGL elimina o 2-AG (Mechoulam, 2013).  

Tanto as enzimas envolvidas na síntese e degradação de 

endocanabinoides, bem como seus transportadores de recaptação são alvos 

terapêuticos promissores para uma série de enfermidades. O mesmo tem 

sido constatado para moléculas sintéticas ou naturais com propriedades 

agonistas e antagonistas dos receptores canabinoides (Freund et al., 2003; 

Howlett et al., 2004; Di Marzo, 2008; Pertwee, 2009). 

Roedores submetidos ao tratamento com agonistas canabinoides 

costumam apresentar uma tétrade de efeitos comportamentais 

característicos durante a intoxicação. Sintomas de hipolocomoção, 

analgesia, hipotermia e catalepsia são sintomas característicos de agonistas 

canabinoides e geralmente são revertidos por antagonistas CB1, como o 

rimonabanto. Estes sintomas não ocorrem em animais knockout para este 

receptor (Rinaldi-Carmona et al., 1994; Zimmer et al., 1999). No entanto, o 

efeito agudo, 30 minutos após a administração, de doses moderadas de THC 

(abaixo de 3 mg/kg) não provoca supressão da locomoção em camundongos 

(Onaivi et al., 1996; El Alfy et al., 2010; Tai et al., 2015) ou em ratos (Conti et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931553/#b32
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al., 2002; Wiley et al., 2007). O uso crônico desta dose também não reduziu 

a atividade locomotora de camundongos (Long et al., 2010). 

 

4.8  Sistema endocanabinoide e o etanol 

 

A dopamina é sem dúvida o sistema de neurotransmissão mais 

explorado nos estudos referentes à neurobiologia da dependência de drogas. 

No entanto, nas últimas duas décadas são crescentes as evidências da 

participação do sistema endocanabinoide na fisiopatogenia das 

dependências (Quadros et al., 2002; Serrano et al., 2011; Flagel et al., 2011, 

Friemel et al., 2014). 

O sistema endocanabinoide recentemente foi apontado como um 

importante alvo para compreensão das dependências (Maldonado et al., 

2006; Serrano et al., 2011). Uma interessante revisão sobre o assunto 

descreve claramente a participação do sistema endocanabinoide no efeito 

motivador e propriedades aditivas de diferentes tipos de drogas como 

opioides, nicotina, etanol e psicoestimulantes (Parolaro et al., 2007). O 

receptor CB1 parece ser importante neste aspecto, já que a inibição 

farmacológica e o uso de animais knockout para CB1 diminuem a ingestão 

de substâncias em comportamentos de livre escolha ou autoadministração, 

além de diminuir o condicionamento de preferência ao local causado por 

diversas substâncias psicoativas (Basavarajappa et al., 2002, Wang et al., 

2003; Hungund et al., 2003).  



 31 

Em relação ao etanol, estudos utilizando a técnica de microdialise 

mostram que a droga não aumenta os níveis extracelulares de dopamina no 

estriado ventral mediante a inativação farmacológica e genética do receptor 

CB1 (Hungund et al., 2003). No entanto, a inativação farmacológica do 

receptor CB1 inibe o comportamento de autoadministração, a preferência 

condicionada ao local e o restabelecimento do comportamento condicionado 

de procura pela droga (Wang et al., 2003; Cippitelli et al, 2005, Soyka et al, 

2008a; Maccioni et al., 2010). O mesmo é constatado com a inativação 

genética deste receptor. Camundongos knockout para CB1 apresentam 

diminuição do consumo voluntário de álcool no modelo de escolha livre 

(Wang et al., 2003, Hungund et al., 2003; Naassila et al, 2004) e da 

preferência condicionada ao local (Houchi et al., 2005; Thano et al., 2005). 

Interessantemente, a inativação farmacológica e genética do receptor CB1 

também inibe o comportamento de autoadministração e diminuição da 

ingestão à comida palatável (Freedland et al., 2001; Poncelet et al., 2003; 

Dore et al., 2013). Sendo assim, como os efeitos comportamentais foram 

observados tanto para o etanol como para alimento palatável, é provável que 

o bloqueio da sinalização mediada pelos receptores CB1 provoque um 

embotamento na busca por qualquer motivador. A partir destes resultados é 

possível que este efeito de diminuição na busca não seja um efeito 

específico ao etanol. 

Quanto ao efeito de ativação dos receptores CB1 em modelos animais 

que utilizam o etanol como substância psicoativa, os estudos prévios 

mostram que agonistas sintéticos de CB1 e CB2, como o WIN55212-2, 

facilitam a reinstalação do comportamento de busca pós-extinção, aumentam 
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o consumo voluntário de etanol (Colombo et al., 2002; Vinod et al., 2008a) e 

favorecem a recaída ao consumo de álcool em ratos abstinentes (Lopez 

Moreno et al., 2004; McGregor, 2005). Curiosamente, substâncias capazes 

de aumentar o tônus endocanabinoidérgico apresentam efeitos distintos dos 

agonistas sintéticos. Por exemplo, o AM404, um inibidor da recaptura de 

anandamida, bloqueou o comportamento de busca ao etanol (Cippitelli et al., 

2007) enquanto o URB597, um inibidor da enzima FAAH responsável pela 

degradação de anandamida, diminuiu a ansiedade provocada pela 

abstinência ao álcool e bloqueou sua autoadministração (Cippitelli et al., 

2008; Vinod et al., 2008b). Ou seja, existem diferenças importantes ao 

compararmos agonistas sintéticos dos receptores canabinoides com 

subtâncias que modulam o tônus do sistema endocanabinoide. 

Conforme descrito anteriormente, o receptor CB1 está expresso em 

abundância no sistema nervoso central. Foi demonstrado que existe um 

aumento na expressão do mRNA para o receptor CB1 em diversos núcleos 

cerebrais relacionados com a dependência ao etanol (Cippitelli et al., 2005). 

Este receptor localiza-se tanto em interneurônios GABAérgicos quanto nas 

aferentes glutamatérgicas responsáveis pela hiperexcitabilidade provocada 

pela abstinência do etanol. Sendo assim, o THC pode tanto provocar uma 

estimulação moderada dos circuitos relacionados com a motivação, como 

também atenuar a liberação excessiva de glutamato que ocorre durante a 

abstinência (Maldonado, 2006 et al.; Oleson et al., 2012). Diante disto uma 

terapia com agonistas CB1 poderia atenuar a expressão destes receptores, 

interferindo com isso na resposta comportamental de busca ao etanol. 
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Um estudo recente de nosso grupo mostrou diferente padrão de 

expressão de receptores CB1 durante o período de abstinência entre 

animais tratados cronicamente com etanol. Após cinco dias de abstinência, 

somente os animais que desenvolveram sensibilização apresentaram 

aumento na expressão de receptores CB1. Este aumento foi constatado em 

diversos núcleos encefálicos relacionados com a dependência de 

substâncias psicoativas, dentre eles o córtex infralímbico (IL), córtex 

prelímbico (PrL), córtex cingulado (CG), área tegmental ventral (VTA), 

amígdala central (CeA), amígdala basolateral (BlA), estriado dorsolateral 

(DlS), estriado dorsomedial (DmS), núcleo accumbens shell (Acbsh), núcleo 

accumbens core (Acbco), corno de Amon 1 (CA1), corno de Amon 3 (CA3) e 

giro denteado (DG) (Coelhoso et al., 2013). Um achado similar já havia sido 

apontado em outro trabalho, porém a sugestão dos autores foi que as vinte e 

quatro horas de retirada da droga atuaram como um fator restaurador aos 

níveis basais do receptor CB1 (Vinod et al., 2006). Em face disto, parece que 

o sistema canabinoide está intimamente relacionado com o processo de 

abstinência. Porém, não conseguimos definir com aquele nosso estudo se o 

aumento na expressão de CB1 estaria vinculado com o aparecimento dos 

sintomas comportamentais da síndrome de abstinência ou se esta 

supraregulação teria ocorrido na tentativa de conter tais sintomas.   

Tendo em vista a marcante influência do sistema endocanabinoide em 

modelos animais de dependência ao etanol, e considerando as 

características do modelo da sensibilização locomotora, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar o efeito do tratamento com dois fitocanabinóides 

na sensibilização locomotora induzida pelo etanol em camundongos DBA/2. 
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Para tanto, escolhemos como opção de tratamento o THC, um 

fitocanabinoide de ação direta, e o CBD, um fitocanabinoide de ação indireta. 

Estas moléculas foram administradas de forma isolada, ou em associação. O 

tratamento foi realizado durante os quatro dias de abstinência subsequentes 

à aquisição da sensibilização locomotora, tomando como base o estudo 

prévio do nosso grupo (Coelhoso et al., 2013). Finalmente, mensuramos a 

expressão de receptores CB1 e da proteína c-Fos no córtex frontal, estriado 

dorsal e ventral.  

5 OBJETIVOS 

5.1  Objetivo geral 

 

- Verificar a ação dos fitocanabinoides CBD e THC no paradigma de 

sensibilização locomotora induzida pelo etanol em camundongos. 

 

5.2  Objetivos específicos  

 

- Verificar o efeito isolado ou associado do tratamento com THC e 

CBD sobre a manutenção da sensibilização locomotora induzida pelo etanol 

em camundongos DBA/2. 

- Verificar a expressão de receptores CB1 no córtex frontal, estriado 

dorsal e estriado ventral dos animais submetidos ao protocolo de 

sensibilização por etanol. 



 35 

- Verificar a expressão da proteína c-Fos no córtex frontal, estriado 

dorsal e estriado ventral dos animais submetidos ao protocolo de 

sensibilização por etanol. 

- Estudar uma possível correlação entre o comportamento observado 

e a quantificação molecular das proteínas em questão.  

 

6 MÉTODOS 

6.1  Animais 

 

Os sujeitos experimentais adotados foram os camundongos DBA/2. 

Uma matriz destes animais foi importada da The Jackson Laboratory® pelo 

Laboratório de Neurobiologia especialmente para este projeto. A 

maternidade destes animais ficou sob cuidado do Biotério do INFAR e os 

machos adultos de 12 semanas foram trazidos ao biotério do Laboratório de 

Neurobiologia onde foram mantidos num ciclo claro-escuro de 12 horas (luz 

a partir das 07:00 h) e temperatura ambiente controlada (22˚ ± 2˚C). Os 

mesmos tiveram livre acesso a água e ração durante todo o período de 

estadia no biotério. Os animais foram manipulados, submetidos ao protocolo 

experimental e eutanasiados seguindo os cuidados e diretrizes do Animal 

Models on Research. O projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de 

ética da Universidade (CEP/UNIFESP: 2008/1618-0). 
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6.2  Drogas 

 

O etanol absoluto (Synth®) foi diluído em salina numa concentração de 

15% e as doses administradas foram de 2,0 g/kg e 2,5 g/kg. i.p. Os 

canabinoides, CBD e THC, provenientes do National Institute of Health (NIH) 

– EUA foram gentilmente cedidos pelo Prof. Elisaldo Carlini, do 

Departamento de Medicina Preventiva da UNIFESP. Para o estudo com CBD 

foi realizada uma curva dose resposta nas doses de 2,5; 5,0; 10; e 50 mg/kg, 

i.p., enquanto que para o THC foi utilizada a dose de 2,5 mg/kg, i.p. Esta 

dose foi escolhida segundo estudos prévios da literatura que mostram a 

ausência de efeito hipolocomotor agudo do THC (Onaivi et al., 1996; El Alfy 

et al., 2010; Long et al., 2010; Tai et al., 2015). A diluição dos canabinoides 

foi feita em 8% de DMSO (Sigma-Aldrich®), 1% Tween 20 (Biorad®) 

completados com solução salina 0,9%. 

 

6.3  Protocolo experimental  

 

A fim de verificar a sensibilização comportamental pelo etanol 

optamos em adotar o protocolo do Prof. Stephen Boehm II de 2008, com 

pequenas alterações para as condições de nosso laboratório. Este protocolo 

consiste em induzir a sensibilização comportamental ao etanol 

especificamente na linhagem inbred DBA/2. O desenho experimental está 

ilustrado na Figura 3. Ao total, 136 animais foram submetidos ao protocolo 

de sensibilização. Dentre estes 74 receberam etanol e 62 receberam salina. 
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Os animais foram identificados, pesados e manipulados durante 3 dias 

para que se habituassem à sala de experimento e ao pesquisador. Nestes 

dias os animais permaneceram ao menos trinta minutos na sala de 

experimento. No primeiro dia de teste (Dia 1 - fase de habituação ao 

contexto) os animais foram levados à sala de experimento trinta minutos 

antes do início do teste. Neste dia os animais receberam uma injeção de 

salina e foram confinados por quinze minutos na caixa de atividade 

locomotora (20 x 22,5 x 30 cm) com piso branco e paredes contendo 

padrões visuais conforme ilustrado na Figura 4. No dia seguinte (Dia 2) os 

animais foram submetidos ao procedimento exatamente igual ao Dia 1 e 

assim registrou-se a atividade locomotora basal do animal, ou seja, livre de 

etanol. No Dia 3 os animais foram levados à sala de experimentação, porém, 

neste dia, os animais receberam a primeira dose de etanol 2,0 g/kg, i.p., e 

imediatamente foram colocados na caixa de atividade onde foi registrado o 

efeito agudo da droga. Durante os próximos dez dias os animais passaram a 

receber uma dose maior de etanol (2,5 g/kg, i.p.), porém o registro de 

atividade locomotora não foi processado e os animais regressaram 

imediatamente pós-injeção à sua caixa moradia. No Dia 14 os animais 

receberam novamente a dose de 2,0 g/kg, i.p., e sua atividade locomotora foi 

registrada durante quinze minutos na caixa de atividade. Este dia foi crucial 

para verificar se houve o incremento da atividade locomotora em relação ao 

primeiro dia de injeção da droga (Dia 3), ou seja, se houve sensibilização 

locomotora induzida pelo etanol.  

Passada a fase de aquisição da sensibilização, os animais foram 

agrupados de forma aleatória nos grupos de tratamento: CBD, THC, CDB + 
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THC ou veículo (Como mostra a Tabela 1). No dia seguinte (Dia 15), iniciou-

se o tratamento que perdurou por 4 dias. O CBD foi administrado nas doses 

de 2,5, 5, 10 e 50 mg/kg. O THC foi administrado na dose de 2,5 mg/kg. No 

caso da administração conjunta dos canabinoides (CBD + THC) utilizamos a 

proporção 1:1 para as duas moléculas descritas na dose de 2,5 mg/kg. Logo 

após cada injeção com canabinoides os animais regressaram às suas caixas 

moradia. No dia seguinte (Dia 19) ao período de tratamento com 

canabinoides, os animais foram desafiados com uma dose de 2,0 g/kg de 

etanol, retornaram a caixa onde a atividade locomotora foi registrada a fim de 

avaliar se o tratamento afetou a manutenção da sensibilização ao etanol. 

Passados 90 minutos do teste final os animais foram profundamente 

anestesiados com um 0,1 ml de um coquetel de xilazina (10mg/kg) e 

cetamina (100mg/kg). Em seguida foram decapitados e seus encéfalos 

retirados para análise de expressão proteica de CB1 e c-Fos. 

 

 

                     

FIGURA 3: Desenho experimental da sensibilização locomotora induzida por etanol em 

camundongos DBA/2. Abreviaturas: cx.= caixa; CBs= canabinoides; min.=minutos. 
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FIGURA 4: Fotografia do contexto utilizado para avaliar a sensibilização locomotora induzida por etanol em 

camundongos DBA/2.  

 

Sensibilização Tratamento  ESPECIFICAÇÃO N de animais 

por grupo 

ETANOL VEÍCULO Animais sensibilizados ao etanol 

e tratados com veículo 

17 

ETANOL CBD 2,5 mg/kg Animais sensibilizados ao etanol 

e tratados com CBD 2,5 mg/kg 

11 

ETANOL CBD 5,0 mg/kg Animais sensibilizados ao etanol 

e tratados com CBD 5,0 mg/kg 

8 

ETANOL CBD 10,0 mg/kg Animais sensibilizados ao etanol 

e tratados com CBD 10,0 mg/kg 

8 

ETANOL CBD 50,0 mg/kg Animais sensibilizados ao etanol 

e tratados com CBD 50,0 mg/kg 

8 

ETANOL THC 2,5 mg/kg Animais sensibilizados ao etanol 

e tratados com THC 2,5 mg/kg 

11 

ETANOL THC + CBD (2,5 mg/kg 

para ambas moléculas) 

Animais sensibilizados ao etanol 

e tratados com THC + CBD (2,5 

mg/kg para ambas moléculas) 

11 

SALINA VEÍCULO Controle da sensibilização 

tratado com veículo 

12 

SALINA CBD 2,5 mg/kg Controle da sensibilização 

tratado com CBD 2,5 mg/kg 

10 

SALINA CBD 5,0 mg/kg Controle da sensibilização 

tratado com CBD 5,0 mg/kg 

6 
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SALINA CBD 10,0 mg/kg Controle da sensibilização 

tratado com CBD 10,0 mg/kg 

6 

SALINA CBD 50,0 mg/kg Controle da sensibilização 

tratado com CBD 50,0 mg/kg 

6 

SALINA THC 2,5 mg/kg Controle da sensibilização 

tratado com THC 2,5 mg/kg 

10 

SALINA THC + CBD (2,5 mg/kg 

para ambas moléculas) 

Controle da sensibilização 

tratado com THC + CBD (2,5 

mg/kg para ambas moléculas) 

12 

 

TABELA 1: Representação dos grupos experimentais estudados, segundo tratamento e número de 

animais por grupo. 

 

6.4  Microdissecação 

 

Buscando uma maior precisão na quantificação proteica aplicou-se a 

técnica de microdissecação em algumas estruturas cerebrais relacionadas 

com a dependência de drogas. A extração foi realizada utilizando um 

microscópio com o aumento de 20x, um bisturi e micropunchs de diversos 

calibres a fim de remover os núcleos cerebrais específicos do tecido cerebral 

fresco, fatiado em 400 µm. As estruturas dissecadas foram às seguintes: 

Córtex frontal, estriado dorsal, estriado ventral e amígdala. Após a 

dissecação, os tecidos de todos os grupos experimentais foram congelados 

em -80º C para futuramente serem processados para western blotting.  
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FIGURA 5:  Fotografia da microdissecação realizada a partir de cortes transversais do encéfalo em 

um vibrátomo. A partir deste, com auxílio do atlas e de uma lupa identificamos as estruturas e as 

dissecamos com bisturi e micropunch. As estruturas foram rapidamente congeladas para evitar 

proteólise. 

 

6.5  Western blotting 

 

Os extratos de proteínas de cada estrutura foram extraídos e 

colocados em tubos de ensaio em gelo seco, e logo em seguida congelados 

a -80° C. Os materiais foram homogeneizados em tampão de lise contendo 

40 mM 1 % de triton X-100, 0,5 % deoxicolato de sódio, 100 mM Tris-HCl - 

pH 8,3 (à 22° C), 300 mM NaCl, 10 mM EDTA,0,1 % SDS, 10% de glicerol e 

inibidores de protease e fosfatase (Coquetel HaltThermoScientific® EDTA-

free). Após a homogeneização, as amostras foram incubadas em gelo por 

dez minutos e depois centrifugadas por cinco minutos a 7000 RCF, sob uma 

temperatura de 4° C. O sobrenadante resultante de cada centrifugação 

(fração citoplasmática) foi armazenado à -80° C para a posterior 

quantificação de proteína total da amostra. Para a aplicação no gel (30 µg de 



 42 

extrato de proteína citoplasmática) as amostras foram preparadas em 

tampão de amostra (2x, 4% SDS, 125 mM Tris HCl pH 6,8, 20 % Glycerol, 

0,8 mg/ml azul de bromofenol, 2 M DTT), incubadas durante cinco minutos à 

95° C e aplicadas em gel de poliacrilamida 10 % (SDS-PAGE). Após a 

separação no gel as proteínas foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose (ECL-Amersham®), a qual foi exposta a uma solução de 

bloqueio contendo 2 % de albumina sérica bovina (BSA) em TBS-T durante 

uma hora, em temperatura ambiente e agitação constante. Em seguida, cada 

membrana foi incubada com os anticorpos primários anti-C-terminal CB1 

feito em coelho (1:1000, Cayman®); c-Fos feito em coelho (1:1000, ABcam®) 

e β-actina feita em camundongo (1:10.000, ABcam®), por uma hora à 

temperatura ambiente. Após a incubação com o anticorpo primário, as 

membranas foram lavadas três vezes, durante cinco minutos a cada. A 

seguir, as mesmas foram incubadas com o anticorpo secundário anti-IgG de 

coelho e camundongo (anti-rabbit e anti-mouse) ligado a peroxidase 

(1:10.000) em TBS-T contendo BSA 2 %, durante quarenta e cinco minutos 

em temperatura ambiente sob agitação constante. As membranas foram 

então lavadas por cinco vezes de cinco minutos em TBS-T e reveladas 

usando método de quimioluminescência (Luminata Forte Western HRP 

substrate, Millipore®) em fotodocumentador para quimioluminescência 

(ImageQuant LAS 4000, GE®). A densitometria de cada banda formada foi 

quantificada utilizando-se o programa ImageJ (National  Institutes of Health, 

USA). Os dados foram expressos considerando-se a densitometria da 

proteína de interesse relativizada a partir da expressão do controle endógeno 

(β-actina). 
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6.6  Análise estatística 

 

 Para avaliar se os animais sensibilizaram ao etanol realizamos uma 

ANOVA de medidas repetidas entre os animais que receberam etanol 

considerando o tempo como fator entre a Aquisição 1 e Aquisição 12. Uma 

ANOVA de uma via foi realizada para ver se houve diferença entre a 

atividade basal dos animais. Uma ANOVA de uma via foi realizada para ver 

se houve efeito locomotor agudo do etanol através da diferença entre a 

aquisição 1 dos animais tratados com etanol versus salina. Outra ANOVA de 

uma via foi realizada para investigar se houve diferença entre os grupos 

tratados com etanol ou salina na aquisição 12 da sensibilização –. Para o 

post hoc foi realizado o teste de SNK e o nível de significância considerado 

foi de 5 %. Para avaliar o efeito do tratamento com canabinoides, todos os 

grupos, até mesmo os grupos que receberam salina ao longo da aquisição, 

foram desafiados com etanol. Assim realizamos uma ANOVA de uma via 

para verificar se houve diferença no fator tratamento. Como pos hoc, foi 

aplicado o teste de SNK quando necessário. O nível de significância 

considerado foi de 5 %. 

Para avaliar a expressão de c-Fos e CB1 foi executado o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis para cada molécula considerando o fator 

tratamento prévio ao desafio com etanol. O nível de significância adotado foi 

de 5 %. 
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Para correlacionar uma possível associação entre os dados, 

comportamentais e de biologia molecular, foi utilizado o coeficiente de 

correlação não-paramétrico de Spearman, devido o N de 4 por grupo.    

 

7 RESULTADOS 

7.1 Os canabinoides e a sensibilização locomotora induzida pelo 

etanol  

 

Conforme esperado, a ANOVA de medidas repetidas mostrou que o 

grupo de animais tratados com etanol apresentou um aumento significativo 

da atividade locomotora entre o primeiro e o 12º dia de injeção da droga 

[F(1,92)= 83,306; p<0,001]. Vale ressaltar que os animais, tratados com etanol 

ou salina, foram distribuídos aleatoriamente entre os grupos de tratamento 

após a aquisição 12. Foi possível verificar que ao longo dos dias de 

tratamento com o etanol os animais passaram a apresentar uma diferença 

qualitativa na reação prévia ao tratamento com o etanol. Conforme o dia 12 

se aproximava os animais apresentavam a reação de esquiva de maneira 

mais intensa a cada dia que passava. O número de animais foi de 88 

tratados com etanol e de 52 com salina. Os resultados foram apresentados 

com os grupos desmembrados de maneira retrógrada a fim de elucidar como 

estes se comportaram diante à curva de sensibilização. Adicionalmente, com 

exceção do grupo Et_CBD, todos os demais grupos tratados com etanol na 

aquisição 1 apresentaram aumento da atividade locomotora (efeito 

estimulante agudo do etanol), quando comparados aos grupos tratados com 
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salina neste mesmo período (p<0,05). Ainda no que diz respeito à aquisição 

1, o grupo Et_THC apresentou diferença significativa em relação aos outros 

grupos que receberam etanol no mesmo período (p<0,01). Esta diferença 

não interferiu no desenvolvimento da curva de sensibilização para este grupo 

(Figura 6). 

 

 

 

 

FIGURA 6:  Curva de sensibilização comportamental induzida pelo etanol nos camundongos 

DBA/2. Os grupos que receberam etanol ou salina durante a aquisição foram representados de acordo 

com o tratamento posterior, a fim de facilitar a compreensão do protocolo como um todo. Dados estão 

expressos em média ± EPM. * p<0,01 em relação ao período AQ1; # p<0,05 em relação aos grupos 

Et_VEH, Et_CBD e Et_THC+CBD. Abreviações: AQ: aquisição; cm: centímetros; et_: grupo 

sensibilizado com etanol; sal_: grupo tratado com salina durante a sensibilização; cbd: canabidiol; thc: 

tetrahidrocanabinol; veh: veículo. O N foi de 52 animais que receberam etanol e 42 salina. 
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Após o período de aquisição da sensibilização locomotora, os animais 

foram distribuídos aleatoriamente nos grupos de tratamento. O tratamento 

durou quatro dias, nos quais os animais receberam uma injeção 

intraperitoneal diária de canabinoides e regressaram para a caixa moradia. 

Vinte e quatro horas depois do período de tratamento com os canabinoides 

todos os animais, inclusive dos grupos salina, foram desafiados com etanol 

(2,0g/kg i.p.). Para avaliar o efeito do CBD no modelo foi realizada uma curva 

dose resposta nas doses de 2,5, 5, 10 e 50mg/kg. Não houve efeito 

significativo decorrente do tratamento com canabidiol isolado durante o 

período de retirada do etanol (figura 7). Ou seja, o CBD não interferiu na 

locomoção dos animais na expressão da sensibilização. 

 

FIGURA 7:  Expressão da sensibilização comportamental induzida pelo etanol nos camundongos 

DBA/2. Dados estão expressos em média ± EPM. * p<0,01 em relação aos grupos eVEH, CBD2.5, 

CBD5, CBD10 e CBD50. Abreviações: cm: centímetros; eVEH: grupo sensibilizado com etanol tratado 

com veículo; sVEH: grupo que recebeu salina durante a sensibilização e tratado com veículo; CBD: 

Canabidiol; veh: veículo. O número de animais por grupo variou de 6 a 12. 

 

Ainda foi verificado no mesmo modelo o efeito do THC, isolado ou 

associado com o CBD, na dose de 2,5 mg/kg para ambas moléculas, e seus 

respectivos controles. A dose foi escolhida devido o potencial efeito 



 47 

hipolocomotor do THC em doses maiores, o que poderia ser um fator de 

confusão em nossos resultados (Onaivi et al., 1996; El Alfy et al., 2010; Long 

et al., 2010; Tai et al., 2015). ANOVA de uma via mostrou que os grupos 

Et_THC e Et_THC+CBD apresentaram uma diminuição significativa da 

atividade locomotora no dia do desafio em relação ao grupo Et_VEH 

[F(7,86)=8,129; p<0,001]. Além disso, não houve diferença entre os grupos 

Et_THC e Et_THC+CBD e os grupos controle que receberam salina durante 

o período de sensibilização (p>0,05) (Figura 8). Este resultado mostra que o 

tratamento com THC, isolado ou associado com CBD, reverteu o aumento da 

atividade locomotora provocado pela administração diária de etanol. Sendo 

assim, o tratamento com THC inibiu a manutenção da sensibilização 

locomotora induzida pelo etanol. 

 

 

FIGURA 8: Expressão da sensibilização comportamental induzida pelo etanol nos camundongos 

DBA/2. Dados estão expressos em média ± EPM. * p<0,01 em relação aos grupos Et_THC, 

Et_THC+CBD e Sal_VEH. A dose dos canabinoides deste experimento foi de 2,5mg/kg. Abreviações: 

cm: centímetros; et_: grupo sensibilizado com etanol; sal_: grupo tratado com salina durante a 

sensibilização; cbd: Canabidiol; thc: tetrahidrocanabinol; veh: veículo. O número de animais por grupo 

variou de 10 a 17. 
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7.2 Avaliação da expressão de c-Fos e receptor CB1 por western 

blotting 

 

Diante da evidente alteração no comportamento dos animais submetidos 

ao paradigma de sensibilização locomotora induzida pelo etanol e tratados 

com THC, foram realizados estudos de biologia molecular a fim de avaliar 

uma possível mudança na expressão das proteínas c-Fos e do receptor CB1. 

Para este estudo, foram dissecados o estriado dorsal e ventral e o córtex 

frontal.  

Em relação a c-Fos, não houve sucesso na avaliação de expressão para 

o estriado ventral (núcleo accumbens). A baixa concentração de proteínas no 

extrato e as tentativas sucessivas de padronizar a técnica fizeram com que a 

avaliação para este núcleo não pudesse ser concluída. No entanto, pudemos 

constatar através do teste de Kruskal-Wallis que não houve diferença na 

expressão proteica de c-Fos no córtex frontal [H(6)=2,136; p=0,907]. Por outro 

lado, houve diferença significativa entre os grupos [H(6)=15,482; p= 0,017] no 

estriado dorsal (caudado putamen). O grupo sensibilizado com etanol e 

tratado com THC apresentou a mesma expressão desta proteína que o 

grupo naïve e Sal_Veh. Importante destacar que os animais dos grupos 

Et_THC e Sal_Veh receberam uma dose de etanol no momento desafio 

(Figura 9). Ou seja, mesmo exposto cronicamente ao álcool, o tratamento 

com THC diminuiu a expressão de c-Fos neste grupo, fato semelhante ao 

ocorrido entre os animais que tiveram contato com etanol apenas no 

momento do desafio (Sal_Veh) ou dos animais naïve.  
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FIGURA 9: Expressão de c-Fos por western blotting no estriado dorsal dos diferentes grupos. 

Dados estão expressos em média ± EPM. Abreviações: et_: grupo sensibilizado com etanol; sal_: 

grupo tratado com salina durante a sensibilização; cbd: Canabidiol; thc: tetrahidrocanabinol; veh: 

veículo. O número de animais foi de 4 por grupo. 

 

No que se refere à expressão do receptor canabinoide do tipo 1 (CB1), 

não houve diferença entre os grupos experimentais no córtex frontal 

[H(6)=1,220; p= 0,976] e no estriado dorsal [H(6)=5,155; p= 0,524] Por outro 

lado, o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis detectou diferença entre os 

grupos experimentais no estriado ventral destes animais [H(6)=13,980; p= 

0,03]. Os grupos Et_THC+CBD, Sal_THC+CBD, naïve e Et_THC 

apresentaram uma redução significativa de CB1 em relação aos outros 

grupos (Figura 10). Neste sentido podemos observar que os animais tratados 

com veículo, tenham estes recebido etanol ou salina durante o período de 

aquisição, apresentaram um aumento na expressão de CB1 noventa minutos 

após o desafio. Este dado aponta que o THC prévio foi capaz de atenuar o 

* 

* 

* 



 50 

aumento de CB1 decorrente do desafio com etanol, seja nos animais que já 

haviam tido contato com a substância ou àqueles cujo etanol era novidade. 

Este fato não ocorreu para o grupo Sal_THC que apresentou uma expressão 

de CB1 sem diferença estatística em relação aos grupos Et_Veh e Sal_Veh. 

As fotos dos géis estão apresentadas em anexo (Anexo 1). 

 

 

            

 

FIGURA 10: Expressão do receptor CB1 por western blotting no estriado ventral dos diferentes 

grupos. Dados estão expressos em média ± EPM. Abreviações: et_: grupo sensibilizado com etanol; 

sal_: grupo tratado com salina durante a sensibilização; cbd: Canabidiol; thc: tetrahidrocanabinol; veh: 

veículo. O número de animais foi de 4 por grupo. 

 

 

7.3 Análise de correlação 

 

Para avaliar se houve correlação entre o efeito do THC na sensibilização 

locomotora induzida pelo etanol e a expressão proteica de CB1 no estriado 

* 

* 

* 

* 
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ventral e c-Fos no estriado dorsal foi utilizado o coeficiente de correlação não 

paramétrico de Spearman. O teste não paramétrico foi escolhido devido ao 

número reduzido de animais por grupo. Para este experimento foram 

avaliados 4 animais por grupo. Foi feita análise de correlação entre o 

comportamento observado e as diferenças na densidade das bandas dos 

diferentes grupos experimentais. Pela ANOVA de uma via pode-se observar 

diferença significativa dos animais desafiados com etanol e tratados com 

THC, CBD, THC + CBD ou veículo e seus respectivos controles. Através do 

teste Kruskal-Wallis foi constatado que houve diferença significativa na 

expressão de c-Fos no caudado putamen e do receptor CB1 no núcleo 

accumbens entre os grupos estudados. Para avaliar uma possível interação 

entre o resultado comportamental e as densidades em questão, foi aplicada 

a correlação de Spearman. Embora as variáveis contínuas em questão 

apresentassem distribuição normal, o número de animais por grupo foi 

pequeno. Devido a este pressuposto foi eleita à correlação por postos para 

avaliar uma possível interação entre os resultados. Nesta análise não foi 

encontrada correlação significativa entre a densidade e a expressão da 

sensibilização entre os diferentes grupos. A avaliação mostrou que houve 

uma associação negativa, baixa e não significativa entre os grupos quando 

avaliada a expressão de CB1 no núcleo accumbens (R=-0,404, p=0,06). No 

que diz respeito à avaliação da correlação entre o comportamento e a 

densitometria de c-Fos no caudado putamen não houve associação entre as 

variáveis (R=-0,143; p=0,51). Quando avaliada separadamente para cada 

grupo a correlação também não evidenciou associação entre as variáveis. 
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8 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo foi demonstrado que a ativação do sistema 

canabinoide através do fitocanabinoide THC inibiu a manutenção da 

sensibilização locomotora provocada pelo etanol. O efeito foi encontrado 

quando o tratamento foi realizado com o THC isolado ou associado ao CBD. 

Este resultado é novidade no que se refere ao uso de canabinoides em 

modelos de estudo neurobiológico do etanol, sobretudo diante do paradigma 

da sensibilização. Uma série de estudos mostra a correlação do sistema 

canabinoide com os modelos de uso de etanol (Hungund et al., 2003; 

Maldonado et al., 2006; Parolaro et al., 2007; McGregor, 2005; Cippitelli et 

al., 2007; Vinod et al., 2008a). No entanto a grande maioria investiga o efeito 

do antagonismo do sistema canabinoide, sobretudo do receptor CB1, em 

relação aos paradigmas de uso de etanol (Le Foll et al., 2005; Thielmann et 

al., 2008; Biala et al., 2010; Marinho et al., 2015). Neste estudo constatamos 

alteração significativa na expressão do receptor canabinoide CB1 no estriado 

ventral dos animais tratados com THC quando desafiados com etanol na 

verificação da expressão da sensibilização. Este resultado mostra que os 

animais tratados previamente com THC, isolado ou associado com CBD, 

apresentaram uma redução nos níveis de expressão de CB1 quando 

comparados com os grupos que receberam veículo no período de 

tratamento. É importante notar que este efeito ocorreu tanto nos animais 

sensibilizados com o etanol quanto naqueles que receberam salina no 

período de aquisição (Figura 10). 
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Os receptores CB1 são expressos em abundância no circuito de 

motivação e participam das propriedades aditivas ocasionadas por diferentes 

substâncias psicoativas, como o etanol (Melis, 2004, Riegel e Lupica, 2004; 

Parolaro et al., 2007; Maldonado, 2006). Estudos têm mostrado que a 

sinalização mediada pelos receptores CB1 é importante para o efeito 

psicoativo das substâncias, mas também para o efeito motivacional de 

reforçadores naturais como exercício, sexo e comida palatável (De Vries et 

al., 2005; Lupica and Riegel, 2005; Gardner, 2005; Maldonado et al., 2006; 

Wiskerke et al., 2008; Fattore et al., 2007; 2010; Kim, 2013; Guegan, 2013). 

Sabe-se que os canabinoides são fundamentais no controle da 

autoadministração de etanol e na reinstalação do comportamento de busca 

pela droga. Enquanto agonistas CB1 tendem a aumentar a procura e a 

reinstalação (McGregor et al., 2005), antagonistas provocam diminuição 

destes comportamentos (Economidou et al., 2006, Economidou et al., 2007). 

No entanto o aumento dos níveis do canabinoide endógeno anandamida 

provocados pela inibição da sua degradação pelo URB597 ou pela inibição 

da sua recaptura pelo AM404 tendem a inibir comportamentos de consumo 

do etanol no modelo de autoadministração (Cippitelli et al., 2007; Cippitelli et 

al., 2008). Vale ressaltar que os estudos que afirmam ter encontrado a 

autoadministração de THC em macacos são controversos e não foram 

replicados por outros grupos de pesquisa até o momento desta publicação 

(Tanda et al., 2000; Justinova et al., 2003; Justinova et al., 2005).  

 

Ao avaliar a diferença na expressão de c-Fos no estriado dorsal pode-

se dizer que esta região neuroanatômica tem relação direta com a formação 
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do hábito, com a atividade motora automatizada e com respostas emocionais 

relacionadas ao uso de substâncias (Oliva et al., 2003; Ortiz et al., 2004). 

Isto sugere que o efeito comportamental do tratamento prévio com THC 

poderia estar relacionado com a redução da ativação do estriado dorsal 

provocada pelo desafio com a droga. Este tratamento pode alterar os 

processos de neuroadaptação neste núcleo em decorrência do uso de 

etanol. No entanto, animais tratados com THC + CBD não apresentaram 

diferença estatística em relação aos grupos Et_Veh, Sal_THC e 

Sal_THC+CBD. Estes grupos apresentaram um aumento na expressão de c-

Fos no estriado dorsal quando eutanásiados noventa minutos após o desafio 

com etanol. Existem evidências consistentes, produzidos especialmente pelo 

grupo do Eric Nestler, apontando que o acúmulo de ΔFosB neste núcleo, 

ocasionado pelas administrações repetidas de psicoestimulantes, provocaria 

uma inibição na expressão de c-Fos. (Nestler et al., 2001; Nestler, 2008; 

Larson et al., 2010) Entretanto, não foi comprovado que 12 administrações 

de etanol podem provocar acúmulo suficiente de ΔFosB para que esta 

inibição ocorra. 

No presente estudo não foi encontrada correlação robusta entre a 

expressão de receptores CB1 e os resultados comportamentais. No entanto 

este dado não exclui a participação de CB1 na sensibilização da via 

mesolímbica ao efeito do etanol, haja vista as limitações próprias da técnica 

de detecção proteica bem como do protocolo experimental adotado. O 

western blotting é uma técnica semiquantitativa que permite avaliar a 

expressão proteica de um tecido ou células a partir de uma reação 

imunológica. No entanto esta técnica não permite avaliar a funcionalidade 



 55 

dessas proteínas, sobretudo de receptores metabotrópicos como o receptor 

CB1. Além disso, a localização destas proteínas dentro da citoarquitetura é 

perdida, pois o que se avalia é o um extrato de proteínas total. Embora exista 

o cuidado em microdissecar os núcleos cerebrais pertinentes, a localização 

do receptor CB1 é essencial para saber a função neurobiológica de sua 

ativação. Por exemplo, no núcleo accumbens o receptor CB1 pode ser 

encontrado em terminais pré-sinapticos de interneurônios GABAérgicos bem 

como nas aferentes glutamatérgicas que inervam este núcleo (Figura 11). 

Sendo assim, reconhecer a variação da expressão de CB1 não é suficiente 

para saber se este núcleo está sendo estimulado ou inibido. Para tanto, é 

possível que uma tripla marcação de imunofluorescência pudesse colaborar 

com esta questão a fim de rastrear precisamente onde ocorrem estas 

alterações. Outra hipótese interessante seria avaliar a atividade destes 

receptores através de ensaios de ligação [35S]GTPγS em animais 

sensibilizados ao etanol e tratados com THC, isto auxiliaria a compreensão 

da funcionalidade e localização destes receptores nos cérebros dos animais 

submetidos a este paradigma. 
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FIGURA 11: Representação dos circuitos neuronais da via de mesolímbica e suas 

aferentes. Em destaque o importante papel de modulação do receptor CB1 sobre os mecanismos de 

recompensa. Estes núcleos estão relacionados com comportamentos motivados e aprendizados não 

associativos, como a sensibilização que foi estudada nesta tese (Maldonado et al., 2006). 

 

As limitações dos resultados encontrados neste estudo permitem refletir 

sobre outras possíveis abordagens metodológicas a fim de identificar essa 

diferença comportamental aqui evidenciada. Uma proposição seria averiguar 

o efeito do THC + CBD em baixas doses sobre a reinstalação do 

comportamento de autoadministração de etanol, tratando-se os animais 

durante período da extinção do comportamento operante. Alguns estudos 

apontam como promissor o bloqueio do receptor CB1 na redução do 

comportamento de busca pelo etanol (Cippitelli et al., 2005; Economidou et 

al., 2007). No entanto, o aumento da ação de agonistas canabinoides 

endógenos também provoca redução do comportamento de busca pelo 

etanol (Cippitelli et al., 2007; Cippitelli et al., 2008). Seria plausível imaginar 

que uma combinação de fitocanabinoides em uma proporção moderada 

pudesse reduzir os comportamentos de busca do etanol.  
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Mesmo sem correlação, os achados comportamentais do estudo foram 

claros e relevantes. De fato pode-se afirmar que o tratamento de quatro dias 

de THC isolado ou associado com CBD, impediu a manutenção da 

sensibilização locomotora induzida pelo etanol. O desafio com uma dose de 

2,0 g/kg de etanol foi realizado vinte e quatro horas após a última dose dos 

canabinoides. O THC neste modelo pode atuar ativando receptores 

canabinoides CB1 que exercem importante modulação dos mecanismos 

cerebrais de recompensa. Outros estudos apontam que um aumento nos 

níveis de 2-AG, agonista CB1 como o THC, atenua manifestações 

comportamentais decorrentes da retirada do etanol (Maldonado et al., 2013). 

Em modelos animais envolvendo a administração de etanol, o bloqueio 

farmacológico do receptor CB1 diminuiu a preferência condicionada ao local, 

a autoadministração e a reinstalação do comportamento de busca 

(Basavarajappa et al., 2002, Wang et al., 2003; Hungund et al., 2003; 

Parolaro et al., 2007). No entanto, foi demonstrado que esta inibição também 

se dá para outros comportamentos motivadores como busca por alimentos 

ou fluidos palatáveis (McGregor et al., 2005; Maldonado et al., 2006). Isto 

nos leva a crer que este efeito não é exclusivo para as substâncias que 

provocam motivação para busca e consumo, podendo interferir em outras 

atividades de motivação do sujeito. 

O reforço positivo pode conduzir a repetição do uso da substância 

psicoativa que pode se tornar habitual e eventualmente compulsivo (Wise e 

Koob, 2014). O uso endovenoso de psicoestimulantes ou opioides por 

roedores ou macacos torna-se compulsivo, levando à convulsão ou morte 

antes mesmo de provocar as neuroadaptações que culminam no efeito 
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disfórico provocado pela ausência da substância. Em sua teoria, Roy Wise 

mostra que para compreender os critérios da compulsividade não se deve 

focar nas alterações alostáticas, adaptações hormonais ou quando o animal 

consome drogas em detrimento de choque nas patas. Para Wise, o rato é 

adicto quando o uso da droga se torna regular, previsível e ininterrupto, 

exceto por exaustão ou cessação da disponibilidade da droga. E o 

comportamento compulsivo pela busca do efeito prazeroso das substâncias 

seria o fator gerador da sensibilização e do processo inverso. Este autor 

acredita que o cérebro é alterado a partir do desenvolvimento de traços de 

memória associados à experiência com a substância psicoativa, o que leva a 

pessoa a manter comportamentos compulsivos e de autoadministração 

sendo estas as principais diferenças entre uma pessoa que é ou não adicta 

(Wise e Koob, 2014). Nesta hipótese, o efeito do THC poderia ser testado 

em animais previamente compulsivos à diversas substâncias a fim de avaliar 

se haveria redução no comportamento de busca e consumo das mesmas. 

O reforço negativo é um importante mecanismo de compensação 

cerebral que reage aos estímulos euforizantes sucessivos provocados por 

algumas substâncias. Este reforço negativo é descrito por alguns autores 

como a principal causa de retomada do uso da substância, pois o efeito 

aversivo causado pela sua ausência é em grande parte das vezes 

insustentável. O uso ocorre por conta do efeito prazeroso que as substâncias 

podem causar ao organismo. No entanto, o seu uso repetitivo por um longo 

período provoca neuroadaptações na tentativa de equilibrar a estimulação 

exógena frequente. Ao passar do tempo, a amígdala estendida (núcleo 

central da amígdala a porção distal do núcleo accumbens shell e o leito de 
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estria terminalis) sofrem plasticidade que cursa com aumento do estresse e 

estado disfórico provocados pela ausência da substância no organismo 

(Wood et al., 2005).  A interrupção no ciclo da adição, a partir do uso de 

agonistas canabinoides poderia minimizar o reforço negativo e o efeito 

antirrecompensa pois estas moléculas podem reduzir da ansiedade e 

irritabilidade provocadas pela ausência da substância de abuso no 

organismo (Koob et al., 2010). Sob este aspecto, o THC em doses 

moderadas poderia ser avaliado como um atenuante do efeito de alostase da 

via mesolímbica provocados pelo uso crônico do etanol.  

Existem outras propostas interessantes, as quais apontam que a 

dependência pode ser decorrente (Hyman, 2005) de uma disfunção na 

tomada de decisão e controle dos impulsos, sobretudo por neuroadaptações 

corticais induzidas pelo uso de substâncias psicoativas (Jentsch e Taylor, 

1999; Goldstein e Volkow, 2002; Bari et al., 2013), ou de alterações no 

sistema CRF, glicocorticoide e noradrenérgico (Koob, 1999; Koob et al., 

2014). Sem dúvida é extremamente instigante o campo de investigação que 

aborda a interação do sistema canabinoide e a sua manipulação 

farmacológica aplicada a estas teorias e modelos experimentais. Muito há 

que se investigar sobre como o sistema canabinoide pode auxiliar pessoas 

dependentes de substâncias psicoativas a lidar melhor com os sintomas 

decorrentes do abuso.  

O que se propõe no presente estudo é que o uso de agonistas 

canabinoides em porções adequadas pode atuar na via da motivação 

reduzindo o comportamento de busca, fissura e recaída provocados pela 

ausência do etanol (Figura 12). Um interessante trabalho mostra que o uso 
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crônico e intermitente de etanol provoca hiporregulação da sinalização 

mediada pelo CB1 e a LTD de neurônios estriatais. Isto poderia provocar 

uma hipertrofia funcional deste núcleo associada a indução do consumo e 

facilitação dos comportamentos motivados pela droga (DePoy et al., 2013). 

No entanto quando o indivíduo deixa de utilizar a substância psicoativa, 

mesmo que temporariamente, a expressão do receptor CB1 tende a 

aumentar (Coelhoso et al., 2013). A inativação de receptores glutamatérgicos 

do tipo AMPA no estriado dorsolateral bloqueia o desenvolvimento da 

sensibilização induzida pelo uso repetido de psicoestimulantes (Parikh et al., 

2014). Sabe-se que a ativação de CB1 diminuiu a liberação de glutamato das 

aferentes que chegam ao estriado (Gerdeman e Lovinger, 2001). Além disso, 

o aumento de CB1 provocado pela ausência do etanol no organismo cursa 

com um aumento da atividade glutamatérgica no sistema nervoso central. 

Neste sentido, restaurar os níveis basais de glutamato no núcleo accumbens 

pode reduzir a busca pela substância e a recaída em modelos animais e 

seres humanos (Steketee e Kalivas, 2014). O THC crônico tende a reduzir os 

níveis de receptores canabinoides no corpo estriado, seja dorsal como 

ventral. Tal neuroadaptação pode, indiretamente, alterar o funcionamento de 

outras regiões com as quais estes núcleos se conectam (Villares, 2007; 

Lazenka et al., 2014). 
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FIGURA 12: Representação da hipótese sugerida neste trabalho. O cérebro que apresenta os 

circuitos de motivação sensibilizados, porém sem contato com o etanol apresenta aumento na 

expressão do receptor CB1 nos núcleos relacionados com as dependências (Coelhoso et al., 2013). 

Aqui se sugere que a associação do THC com CBD numa mesma proporção e em doses moderadas 

possam atenuar o aumento na expressão do receptor CB1 (Villares et al., 2007). Espera-se que o 

tratamento proposto diminua o desejo pela substância, retardando a possibilidade de retorno ao 

padrão de uso compulsivo. 

 

A associação THC + CDB nesta razão (1:1) foi escolhida de acordo 

com evidências de medicamentos comercializados para outras finalidades 

terapêuticas. Os produtos farmacêuticos fitoterápicos como o Sativex® e 

Bediol® são disponibilizados para uso humano no tratamento de doenças 

neurodegenerativas bem como nas dores crônicas em mais de 20 países, e 

apresentam em sua composição a mesma proporção de THC e CBD. O 

potencial terapêutico destes medicamentos está, sobretudo, no efeito 

sinérgico entre essas moléculas (Russo, 2011). No presente estudo foi 

demonstrado que o THC isolado ou associado com o CBD inibiu a 

manutenção da sensibilização locomotora induzida pelo etanol. Ainda houve 

uma evidente diminuição da expressão de CB1 no estriado ventral dos 

animais tratados com THC, o que pode estar associado ao efeito encontrado. 

Um possível aumento na liberação de dopamina no estriado ventral 

provocado por esta dose de THC, por mais paradoxal que pareça, pode ser a 
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terapia necessária para que o desejo pelo etanol seja atenuado (Charlton, 

2005). No entanto, considerando as evidências da literatura quanto ao 

sinergismo do THC e CBD, bem como o fato do CBD minimizar alguns dos 

possíveis eventos adversos do THC, o uso associados destes 

fitocanabinoides (e não somente do THC) representa uma estratégia com 

maior potencialidade terapêutica (Russo, 2011; Bergamaschi et al.,2011; 

Niesink et al., 2013; Galilly et al., 2015). No entanto, o uso terapêutico dos 

derivados canabinoides não é isento de eventos adversos (Hall et al., 2014; 

Volkow et al., 2014). De fato, o uso de substâncias provenientes da 

Cannabis podem ocasionar ansiedade, sonolência, transtornos psicóticos 

dentre outros. Estes efeitos estão relacionados sobretudo à ingestão de 

grandes quantidades de THC. Além disso, esta molécula responsável pelo 

efeito psicoativo da planta apresenta potencial risco do desenvolvimento de 

dependência. Estimativas apontam que 9% dos usuários de maconha se 

tornam dependentes (Anthony et al., 2004; Carlini et al., 2007). Deve-se 

buscar dimensionar o risco ao substituir uma substância psicoativa por outra, 

que também apresente potencial aditivo. Há de se recordar do insucesso de 

Freud ao buscar substituir o uso de morfina pela cocaína. Embora 

apresentem efeitos distintos as duas drogas são eventualmente usadas em 

associação. No entanto, destacamos também a importância de outras 

práticas substitutivas de grande sucesso como é o caso da heroína pela 

metadona (Mattick et al., 2003). O arsenal farmacológico para o tratamento 

dos transtornos associados ao consumo de etanol, como a naltrexona e 

benzodiazepínicos, assim como o abuso do etanol em si, apresentam 

adversidades em potencial  iguais ou mais severas que os riscos associados 
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ao consumo dos canabinoides. O uso de naltrexona para o tratamento da 

dependência ao etanol deve ser evitado por pacientes com problemas 

hepáticos, que são comuns entre estes indivíduos. Já os benzodiazepínicos 

são utilizados em alcoolistas a fim de evitar os efeitos da síndrome de 

abstinência provocada pela cessação do consumo do etanol pode provocar 

uma taxa de dependência bastante semelhante aos canabinoides (Anthony 

et al., 2004). Assumir a possibilidade terapêutica da substância psicoativa 

ilícita mais consumida no mundo é sem dúvidas uma medida controversa. 

Porém buscar novos alvos terapêuticos se faz necessário para auxiliar 

indivíduos alcoolistas a lidar melhor com este comportamento. Alternativas 

farmacológicas que manipulem o sistema canabinoide pode ser capazes de 

mitigar o consumo problemático do etanol que, por si só é um agravante 

notório para a saúde do organismo. 

Sendo assim, a possibilidade de investigação da hipótese aqui 

levantada em um estudo clínico deve ser considerada. Estes medicamentos 

possuem testes de segurança e são conhecidos por apresentar eventos 

adversos moderados e por vezes bem tolerados (Vermersch, 2011; Syed YY 

et al., 2014). Além de reduzir a fissura e a probabilidade de recaída, os 

canabinoides poderiam melhorar a qualidade de vida, provocando um 

incremento na motivação para outras atividades e diminuição do estado 

disfórico provocado pela ausência da substância. 

Atualmente uma pequena parcela dos alcoolistas se beneficia de 

medicamentos alopáticos. Quando tal tratamento é associado a psicoterapia, 

na melhor das hipóteses, apenas 35% dos pacientes se recuperam (WHO, 

2004). Dentre as classes de drogas utilizadas, encontram-se moléculas que 
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atuam nos sistemas opioidérgico, glutamatérgico, GABAérgico, e 

monoaminérgico (O’Malley et al., 2002; Lobmaier et al., 2011; Hartung et al., 

2014). Novas moléculas, que atuem em outros sistemas de 

neurotransmissão, poderiam ser a chave de novas terapias ou potentes 

adjuvantes àquelas que são empregadas na clínica. Neste sentido 

substâncias capazes de influenciar o sistema endocanabinoide poderiam 

minimizar os efeitos colaterais dos medicamentos já utilizados, bem como 

permitir a redução da dose de tais medicamentos a partir de um efeito 

potencializador  (Lupica et al., 2004; Charlton, 2005 Parolaro et al., 2007). 

Meenakshi Subbaraman avaliou segundo critérios estabelecidos (Chick e 

Nutt, 2012) para terapia de substituição se a maconha seria uma boa 

ferramenta para o alcoolismo. Os autores concluíram que a planta contempla 

6 de 7 critérios estabelecidos para que seja classificada como uma boa 

substituta para o etanol (Subbaraman, 2014). Porém até hoje nenhum estudo 

pré-clinico ou clínico estudou essa possível correlação. O presente estudo, 

de certa forma, preencheu esta importante lacuna, fornecendo subsídios 

adicionais para a realização de estudos clínicos em maior escala para 

estudar o efeito terapêutico da Cannabis no alcoolismo. 

O potencial terapêutico dos canabinoides já foi descrito em relatos de 

caso do Dr. Tod Mikuriya, antes mesmo do sistema canabinoide ser descrito 

na década de 90 (Mikuriya, 2004). Tais relatos mostraram que os 

canabinoides atenuaram comportamentos compulsivos. Outros estudos 

contemporâneos mostram a Cannabis sendo utilizada como uma possível 

terapia de substituição em casos de alcoolismo e dependência a outras 

substâncias psicoativas (Reiman, 2009; Lucas et al., 2012). Mais 
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especificamente no contexto nacional, o Prof. Dartiu Xavier da Silveira 

observou que usuários de crack reportaram menos fissura quando utilizavam 

Cannabis. Após três meses de observação os pesquisadores identificaram 

que entre os pacientes entrevistados 68% haviam abandonado o uso de 

crack. Finalmente, dentre estes, 80% abandonaram a maconha após um ano 

(Labigalini et al., 1999). Outros grupos investigaram e seguem avaliando a 

possibilidade de redução do uso de cocaína fumável através da terapia com 

a Cannabis, porém muitos destes estudos são de valoração qualitativa, como 

o estudo etnográfico realizado na Jamaica por mães que substituíram o uso 

de cocaína fumável por Cannabis (Dreher, 2002). Governos do Uruguai e 

Colômbia demonstraram publicamente o interesse em realizar mais estudos 

a fim de investigar esse possível efeito benéfico da Cannabis na terapia do 

uso problemático de cocaína fumável. Faz-se necessária a investigação 

dessa hipótese por outras ferramentas metodológicas, como este ensaio pré-

clinico, e testes clínicos que poderão investigar com maior precisão as 

informações anteriores.  

É fato que os modelos animais para o estudo de substâncias 

psicoativas e a aferição destes resultados em comportamentos humanos são 

um tanto quanto controversos. O modelo da sensibilização locomotora em 

roedores não é capaz de explicar a complexidade do transtorno da 

dependência em seres humanos e também não é o modelo animal mais 

adequado para compreender os aspectos compulsivos da dependência. 

Estudos de autoadministração em razão progressiva e a própria reinstalação 

são modelos que despontam como mais próximos da condição crônica e 

repetitiva do uso de drogas em seres humanos (Economidou et al., 2006; 
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June et al., 2010). A sensibilização da via mesolímbica pelo consumo 

repetido da substância psicoativa não necessariamente levará o indivíduo ao 

padrão de uso compulsivo. Porém, de acordo com fatores idiossincráticos e 

sociais, indivíduos sensibilizados tendem a desenvolver uma série de 

neuroadaptações em núcleos como caudado putamen, hipocampo, amígdala 

estendida e córtices frontais que, quando associados, convergem para a 

indução de comportamentos compulsivos, descontrolados e com a 

dependência das substâncias psicoativas. Compreender o que leva um 

indivíduo a tornar-se dependente é uma das tarefas mais difíceis e 

intrigantes da neurociência contemporânea. Respeitar a complexidade que 

envolve a interação das substâncias com o organismo, além do contexto em 

que estes estão inseridos é fundamental para entender as limitações de um 

estudo experimental e seus possíveis desdobramentos.  

Em suma, consideramos que a relevância do estudo apresentado 

centrou-se nos dados comportamentais encontrados. Pudemos constatar 

que o THC parece ser responsável pela inibição da manutenção da 

sensibilização locomotora induzida pelo etanol, no modelo animal de 

saliência ao incentivo induzido por esta droga. Estes achados, apesar de sua 

natureza limitada (modelos animais), abrem perspectivas para a 

possibilidade de investigação de fármacos que auxiliem alcoolistas a 

manterem-se mais tempo abstinentes, com menos ansiedade, menor desejo 

de beber e com melhora na qualidade de vida.  
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9 CONCLUSÃO 

 

 

- O CDB não afetou a manutenção da sensibilização locomotora induzida 

pelo etanol 

 

- O THC, isolado ou associado ao CBD, inibiu a manutenção da 

sensibilização locomotora induzida pelo etanol 

 

- O THC preveniu a suprarregulação de receptores CB1 induzida pelo etanol 

no estriado ventral. No entanto, não houve correlação estatística entre a 

expressão de receptores CB1 e os dados comportamentais. 

 

- É necessário avaliar de maneira intensiva e com diversidade metodológica 

a efetividade de medicamentos a base de fitocanabinoides para o tratamento 

do alcoolismo.  
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