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RESUMO 

 

Estresse crônico gera efeitos deletérios em indivíduos, sendo o estresse social uma 

das formas mais recorrentes de estresse na atualidade. O efeito do álcool pode vir a 

influenciar de diferentes modos o comportamento de indivíduos. Neste estudo, 

analisamos efeitos comportamentais de uma dose aguda de álcool em 

camundongos previamente submetidos ao protocolo de derrota social contínua ou 

de derrota social episódica. Nossa hipótese é que o estresse social geraria um efeito 

ansiogênico no labirinto em cruz e uma redução da investigação social, e que uma 

dose aguda de álcool reverteria esses efeitos. Camundongos suiços machos, 

adultos, foram expostos a um protocolo de 10 dias de estresse de derrota social 

contínuo ou episódico. Depois de 4 a 7 dias, os animais foram alocados em 4 grupos 

(controle salina, estresse salina, controle álcool, estresse álcool) e testados em dois 

modelos, o labirinto em cruz elevado e o teste de investigação social, em diferentes 

experimentos. A exposição crônica ao estresse social contínuo ou episódico não 

afetou o comportamento no labirinto em cruz elevado, havendo somente um efeito 

ansiolítico do álcool na dose de 1,0 g/kg. No teste de investigação social, os animais 

dos grupos controle salina e controle álcool tiveram preferência por explorar o alvo 

social, enquanto que os animais do grupo estresse salina tiveram aversão (no caso 

do estresse contínuo) ou desinteresse pelo alvo social (no caso de estresse 

episódico). Em ambos os casos, a administração de uma dose baixa de álcool (0,25 

g/kg i.p.) causou ou uma atenuação (no caso da derrota contínua) ou uma reversão 

(no caso da derrota episódica) nos efeitos da derrota social, mostrando que uma 

única dose de álcool é capaz de atenuar déficits sociais em animais estressados, o 

que poderia facilitar o desenvolvimento de dependência ao álcool nesses animais. 

 

 

Palavras-chave: Estresse psicológico; Álcool; Comportamento social; Labirinto em 

cruz elevado; Modelo animal;  
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ABSTRACT 

 

Chronic stress results in deleterious effects on individuals, and social stress is one of 

the most recurring forms of stress nowadays. Alcohol can influence the behavior of 

individuals in different ways. In this study, the acute effects of alcohol were analyzed 

in mice submitted either to continuous social defeat or the episodic social defeat 

stress. Our hypothesis is that social stress would produce an anxiogenic effect on the 

elevated plus maze and a reduction in social investigation, and that a single dose of 

alcohol would reverse these effects of stress. Male adult Swiss mice were exposed to 

a 10-day protocol of either continuous social defeat stress, or episodic defeat stress. 

After 4 to 7 days, animals were allocated in 4 groups (control saline, stress saline, 

control alcohol and stress alcohol) and were tested in two models, the elevated plus 

maze and the social investigation, in separate experiments. Chronic exposure to both 

continuous and episodic social stress failed to affect the behavior on the elevated 

plus maze, but an anxiolytic effect of a single dose of 1,0 g/kg of alcohol was 

observed. In the social investigation test, control saline and control alcohol groups 

showed preference to exploring the social target, while the animals of control stress 

showed either aversion (in case of continuous stress) or lack of interest (in case of 

episodic stress) to the social target. In both cases, the administration of a single low 

dose of alcohol (0,25 g/kg i.p.) resulted in either an attenuation (in case of the 

continuous stress) or a reversion (in case of the episodic stress) of the effects of the 

social defeat, showing that a single dose of alcohol prevented social deficits in 

stressed animals, which could facilitate the development of alcohol addiction on 

these animals. 

 

 

Keywords: Social stress; Alcohol; Social behavior; Elevated plus maze; Animal model  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Estresse 

 

Ao longo de sua existência, os seres vivos passam por diversos tipos de 

situações que causam alterações do seu estado homeostático, sendo essas 

situações genericamente referenciadas com o nome estresse. Frente a um estímulo 

ou situação geradora de estresse (estressor), o organismo se modifica em uma 

tentativa de sxe adaptar, com respostas fisiológicas, comportamentais, neurais e 

endócrinas (Sapolsky et al, 2000; Pacák e Palkovits, 2001). 

De modo geral, o organismo apresenta algumas respostas típicas frente ao 

estresse. Em curto prazo, as alterações fisiológicas causadas pelo estresse podem 

vir a ser benéficas, gerando uma adaptação do organismo (Selye, 1950). Deste 

modo, Selye (1976) argumenta é necessário diferenciar o eustress (o estresse 

positivo) do distress (o estresse negativo), maximizando o primeiro enquanto reduz 

ao máximo o segundo. Uma das respostas de estresse mais comuns e bem 

estudadas é a ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). A ativação e 

subsequente regulação deste eixo com relação ao estresse ocorrem no núcleo 

paraventricular do hipotálamo, podendo ocorrer tanto por meio de projeções 

catecolaminérgicas oriundas do tronco encefálico como projeções gabaérgicas que 

originam dos núcleos da base da estria terminal. Quando ativado, o núcleo 

paraventricular do hipotálamo secreta dois hormônios, o fator de liberação de 

corticotrofina (CRF) e arginina vasopressina (AVP) (Herman e Cullinan, 1997). A 

AVP atua de modo sistêmico, causando uma retenção de líquidos e um aumento na 

pressão sanguínea, enquanto que o CRF atua sobre a hipófise, estimulando-a a 
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liberar o hormônio adreno-corticotrófico (ACTH), que é responsável pelo aumento 

nos níveis de glicocorticoides (cortisol em humanos e corticosterona nos demais 

animais), sintetizando-o a partir de colesterol (Gill, 1972). Os glicocorticoides atuam 

sobre diferentes respostas ao estresse, e também são responsáveis pela regulação 

do eixo HPA, através de um processo de retroalimentação negativa (Salpolsky et al, 

2000; Jacobson, 2005). 

A capacidade do organismo de se adaptar ao estresse é conhecido como 

capacidade alostática, sendo a alostase o processo de manter a homeostase frente 

a um estressor (McEwen, 2007). Caso o estresse exceda a carga alostática, pode 

ocorrer o surgimento de efeitos deletérios. Tal situação pode surgir tanto com a 

exposição a um estressor de alta intensidade como pela exposição ao estresse por 

longo prazo (McEwen e Wingfield, 2003), contribuindo para o surgimento de 

transtornos neuropsiquiátricos como transtorno depressivo maior, desordens de 

pânico, problemas de sono e estresse pós-traumático (Strölher e Holsboer, 2003; 

McEwen, 2007). Em roedores, a apresentação de estressor breve por longos 

períodos pode gerar comportamentos análogos a depressão (Willner, 2016), 

enquanto que uma única apresentação de um estressor que cause medo intenso 

pode gerar comportamentos associados a síndrome de estresse pós-traumático 

(Pitman et al, 2012), indicando que tanto o tempo de exposição ao estresse como a 

intensidade deste são fatores relevantes que influenciam nos efeitos do estresse 

sobre o organismo. 

Outro fator no qual o estresse exerce influência é no consumo de drogas. Dados 

na literatura demonstram que o estresse está relacionado com o surgimento de um 

quadro de vulnerabilidade para o uso abusivo de drogas (Koob e Le Moal, 2001; 

Sinha, 2001; Le Moal, 2009). A dependência de drogas pode ser caracterizada como 



 

3 

um transtorno no qual o indivíduo possui um desejo compulsivo de consumir drogas, 

com perda de controle da quantidade ingerida, e podendo haver crise de abstinência 

mediante a retirada abrupta de substâncias (CID-10). Pessoas que sofreram 

experiências traumáticas, principalmente na infância, possuem maiores chances de 

desenvolverem dependência de substâncias com potencial abusivo, como álcool e 

cocaína (Khoury et al, 2010), além de gerar uma possível sensibilização a ação de 

opiáceos (Bockstaele et al, 2010). 

Uma das principais fontes de estresse em humanos provém de natureza social 

(Brown e Harris, 1989). A convivência em sociedade é capaz de gerar diversas 

situações que expõem humanos a condições que podem ser consideradas 

estressantes, como conflitos entre trabalho e família, gerando insatisfação com 

trabalho e queda de produtividade (Anderson et al, 2002; Conner e Douglas, 2005). 

Uma exposição prolongada ao estresse social pode vir a aumentar os problemas 

relacionados com a ansiedade e depressão, sendo que ambas estão associadas a 

uma queda na esperança de vida corrigida pela incapacidade (Whiteford et al, 2013). 

Em animais de laboratório, o estresse social pode ser estudado de diferentes 

maneiras. O isolamento de roedores pode causar diferentes alterações que facilitam 

o surgimento dos efeitos negativos do estresse, como a desregulamentação do eixo 

HPA (Weiss et al, 2004), potencialização dos efeitos de estresse crônico imprevisível 

(Ma et al, 2011), redução dos receptores serotoninérgicos (Bibancos et al, 2007), 

aumento da agressividade e comportamentos análogos à ansiedade e depressão, 

dependendo da espécie e linhagem (Rodgers e Cole, 1993; Grippo et al, 2008).  

Outro modo de gerar estresse social é por meio de exposição a animal co-

específico agressivo de forma crônica, utilizando o paradigma de residente-intruso, 

por exemplo (Kudryavtseva et al, 1991; Martinez et al, 1998; Blanchard et al, 2001). 
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Neste protocolo, o animal experimental (intruso) é exposto ao território de outro 

macho (residente), que passa a agredir o intruso para estabelecer dominância. O 

animal intruso passa a ser perseguido e atacado até demonstrar postura de 

submissão, que no caso de camundongos é caracterizado por postura ereta, com as 

orelhas retraídas e membros superiores erguidos (Miczek e O’Donnell, 1978; Miczek 

et al, 1982). Entre as alterações que este protocolo induz, estão o aumento de 

ansiedade vista pelo labirinto em cruz, desamparo aprendido visto pelo nado 

forçado, comportamento anedônico visto pela redução do consumo de sacarose e 

redução na exploração de um animal no teste de interação social (ver Hammels et 

al, 2015). Também é possível observar efeito sobre a investigação social, com os 

animais derrotados perdendo interesse em investigar um coespecífico (Berton et al, 

2006; Favoretto et al, 2017).  

Estudos demonstram que os efeitos da exposição repetida à derrota social 

podem ser diferentes de acordo com o tempo em que o animal permanece exposto 

ao agressor. Após a derrota, o animal pode tanto passar um curto período na gaiola 

do residente agressivo antes de retornar para sua gaiola moradia (no caso da 

derrota episódica) ou permanecer na gaiola do residente (no caso da derrota 

contínua), geralmente por 24h, quando ocorre uma nova derrota (Favoretto et al. 

2017). Ratos que passaram por quatro episódios de derrota social e permaneceram 

com o residente agressivo por 10 minutos após a derrota tiveram um aumento nos 

níveis de consumo de cocaína, enquanto que ratos que ficaram 24 horas na 

presença do agressor após a derrota durante 36 dias acabaram reduzindo o 

consumo desta mesma substância (Miczek et al, 2011). Challis et al (2013) 

demonstrou que a redução da interação social de um animal só ocorre quando há 

queda de liberação de dopamina no núcleo da rafe dorsal, efeito que foi observado 
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quando o intruso permanece por um período de 20 minutos na presença do 

residente após a fase da derrota física, mas não se manifestou quando o animal foi 

removido imediatamente após o término do confronto. Favoretto et al (2017) 

demonstrou que é possível o surgimento deste déficit se os camundongos 

permanecerem por um período de 5 minutos na gaiola do residente agressor após a 

derrota física, no caso de camundongos suíços. 

 

1.2 Álcool 

 

Uma das substâncias que apresentam alto potencial de abuso é o álcool, 

substância de uso legal cuja f;abricação e consumo religioso e social já é feito há 

milênios (McGovern et al, 2004). Quando consumido de modo abusivo, tanto em 

altas doses em um único episódio (binge drinking) como o uso de modo crônico, 

está associado a muitos fatores deletérios, sendo atualmente considerado o quinto 

fator de risco de doenças que reduzem a expectativa de vida (Lim et al, 2012). 

Dados da Organização Mundial da Saúde (WHO) indicam que 5,9% das mortes no 

mundo durante 2012 podem ser atribuídas ao álcool (WHO, 2014). Além disso, 

temos que globalmente, cerca de 13% da população que ingere álcool consome 

altas doses em um episódio único (60 gramas ou mais), sendo que essa quantia 

esta associada à intoxicação alcoólica significativa, com aumento das chances de 

acidentes ao dirigir e de comportamento violento (Gowing et al, 2014). 

No organismo, o álcool altera a transmissão sináptica mediada, entre outros, por 

receptores ionotrópicos (exemplos incluem GABA A, receptores NMDA e AMPA do 

sistema glutamatérgico, receptores 5-HT3 do sistema serotoninérgico), subtipos de 

canais iônicos de cálcio e potássio, bem como por ação em proteínas envolvidas na 
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cascata de sinalização intracelular de receptores metabotrópicos (Eckardt et al, 

1998; Lovinger e Roberto, 2013). O álcool se destaca como uma droga que possui 

efeito bifásico quando consumido. Em doses baixas, o álcool possui efeito 

estimulante, tornando o indivíduo mais eufórico, sendo observado um aumento da 

atividade e sociabilidade, enquanto que em doses mais altas, ocorre um efeito 

depressor, com o indivíduo se tornando sonolento e reduzindo seus reflexos 

(Pohorecky, 1977). 

Outra característica do álcool é seu efeito reforçador. Esse efeito pode se 

manifestar tanto de modo positivo (o estímulo gera uma sensação prazerosa) como 

negativo (o estímulo reduz uma sensação desagradável). No caso do álcool, dados 

da literatura demonstram que existe uma porcentagem maior de uso dessa 

substância como reforço negativo (Farber et al, 1980; Eckardt et al, 1998; Kushner et 

al, 2000). Dado a aparente existência da correlação entre transtornos que envolvam 

ansiedade e a dependência de álcool, uma das hipóteses para o uso de álcool seria 

que ele atue como uma forma de “auto medicação (Kushner et al, 1990; Robinson et 

al 2009; Leeies et al, 2010). 

Apesar de ser a segunda substância com maior número de usuários 

dependentes (Gowing et al, 2014),o consumo de álcool não necessariamente implica 

o desenvolvimento de problemas de abuso ou dependência. Fatores de origem 

genética, psíquicas e ambientais se combinam e influenciam no processo do 

surgimento de vulnerabilidade, o que agrava as chances de ocorrer o 

desenvolvimento de um quadro de uso abusivo, sendo que um dos fatores 

agravantes é o estresse (Sinha, 2008; Spanagel et al, 2014).  
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Na literatura, é possível observar um efeito do estresse sobre a busca por álcool. 

Camundongos C57BL/10 submetidos a um protocolo de derrota episódica por 5 dias 

tiveram um aumento no consumo de álcool, mas somente após 3 semanas do 

término das derrotas (Croft et al, 2005). Usando uma linhagem de camundongos 

CFW e um protocolo de derrotas por 10 dias, Norman et al (2015) demonstraram um 

aumento na taxa de consumo do álcool 20 dias após a derrota, enquanto que 

durante o período de derrotas, ocorreu uma queda no consumo. Este aumento 

ocorreu somente nos animais que receberam uma derrota mais intensa, medido pelo 

número de mordidas. Isso indica uma possível relação entre a severidade do 

estresse e o efeito sobre o consumo de álcool. 

Em humanos, a literatura pode apresentar resultados contraditórios, com o 

estresse podendo gerar abstinência ao álcool ou induzir um aumento grande no 

consumo (José et al, 2000). Um estudo demonstrou que problemas gerais 

relacionados ao trabalho demonstrou aumentar indicativos de problemas com 

bebidas alcoólicas, enquanto que relatos de abuso sexual gerou um aumento na 

variabilidade do hábito de beber (Rospenda et al, 2000). No caso de homens com 

problemas anteriores de dependência de álcool, aqueles que tiveram maior 

pontuação em questionário de estresse psicossocial tiveram uma maior tendência a 

sofrerem recaída após tratamento de abstinência (Brown et al, 1995). 

Com o protocolo de derrota social, podemos investigar os efeitos do álcool em 

animais que passaram especificamente por um estressor social crônico, ajudando 

assim a compreender melhor a relação entre estresse social e álcool. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

Avaliar o efeito agudo do álcool sobre comportamentos relacionados à 

ansiedade e a sociabilidade em camundongos submetidos a dois protocolos 

distintos de estresse de derrota social. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1) Avaliar se uma dose aguda de álcool é capaz de suprimir os efeitos 

deletérios do estresse social de derrota contínua no labirinto em cruz 

elevado 

2) Avaliar se uma dose aguda de álcool é capaz de suprimir os efeitos 

deletérios do estresse social de derrota episódica no labirinto em cruz 

elevado 

3) Avaliar se uma dose aguda de álcool é capaz de suprimir os efeitos 

deletérios do estresse social de derrota contínua na investigação 

social. 

4) Avaliar se uma dose aguda de álcool é capaz de suprimir os efeitos 

deletérios do estresse social de derrota episódica na investigação 

social 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados camundongos suíços machos de aproximadamente 3 meses de 

idade (n=192; peso médio: 35g) provenientes do Centro de Desenvolvimento de 

Modelos Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). Os animais foram alojados aos pares ou 

individualmente, de acordo com o delineamento experimental descrito abaixo. As 

gaiolas-moradias foram forradas com sabugo, e mantidas em um biotério com 

temperatura de 21 ± 2ºC e ciclo claro-escuro de 12 horas (luzes acesas: 07h00-

19h00). O procedimento foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (CEUA nº 7629030516). 

 

3.2 Drogas 

 

Álcool (Álcool etílico 99,5% Synth®, Diadema, Brasil) foi preparado em solução 

salina (15% p/v em 0,9% NaCl) e administrado por via intraperitoneal (i.p.). Com 

base em testes pilotos realizados anteriormente, foi escolhida a dose de 1,0 g/kg de 

álcool, pois esta dose apresentou efeito ansiolítico no teste do labirinto em cruz 

elevado sem efeitos motores importantes. Já no teste de investigação social, a dose 

de 1,0 g/kg de álcool já havia sido testada e não havia sido eficaz na reversão do 

déficit social produzido pelo estresse de derrota, em trabalho anterior (Favoretto et 

al, 2017), por isso se escolheu uma dose mais baixa de álcool, cujos efeitos pró-
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sociais foram descritos no artigo de López-Cruz et al (2016). Animais receberam a 

administração i.p. e permaneceram por 5 minutos em sua gaiola moradia antes de 

serem testados. 

 

3.3 Procedimento experimental 

 

3.3.1 Treino dos residentes 

 

Camundongos residentes suíços machos adultos (n=50) foram alojados em 

pares com fêmeas, sendo aclimatados por 3 semanas antes de serem treinados 

para apresentarem comportamento agressivo. No dia dos treinos, as fêmeas foram 

removidas e os residentes machos foram expostos a animais machos mais jovens, 

menores (menor peso) e naïve da mesma espécie (animais-estímulo), em suas 

gaiolas moradias durante 5 min, estimulando comportamentos agressivos por parte 

do residente. O treino ocorreu 3 vezes por semana durante a fase clara (início a 

partir das 13h) em dias intercalados, até que os residentes demonstraram 

estabilidade  no comportamento agressivo (<15% de variação no número de ataques 

por 3 treinos consecutivos). Os residentes que atingiram o critério foram escolhidos 

para participarem nos experimentos. 

 

3.3.2.1 Derrota social Episódica 

 

Animais do grupo controle e estresse ficaram isolados por 7-10 dias antes do 

início do experimento para a aclimatação. Camundongos do grupo estresse foram 

expostos ao protocolo de derrota social por 10 dias consecutivos durante o período 
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de fase clara (entre 13h-17h). Cada sessão de derrota teve duração de no máximo 

15 minutos, sendo subdivida em uma fase inicial de ameaça, no qual o animal 

residente fica separado fisicamente do animal experimental por uma partição de 

acrílico perfurada que permite contato sensorial; uma fase de confronto físico, no 

qual o animal residente tipicamente ataca o animal experimental; e uma fase de 

ameaça final, igual à sessão inicial. Cada uma das fases de ameaça tem duração de 

5 minutos, enquanto que a fase de confronto físico dura até o animal experimental 

assumir postura de submissão durante 4 s consecutivos (detalhes em Miczek et al, 

1982), ou no máximo 5 minutos de duração. Após o término da sessão de derrota, o 

animal experimental retornou para sua gaiola moradia, sendo exposto a uma nova 

derrota com residente diferente, 24h depois, e assim sucessivamente até completar 

10 derrotas (em 10 dias). 

 

3.3.2.2 Derrota social Contínua 

 

Animais do grupo estresse contínuo foram submetidos a sessões de derrota 

social como descrito acima, mas permaneceram na gaiola do residente agressivo 

durante 24h após o término da fase de agressão física, separados por uma partição 

de acrílico perfurada, mantendo contato sensorial com o animal agressivo. Após 

24h, o animal experimental passa por uma nova derrota com um residente agressivo 

diferente, permanecendo em contato sensorial com o novo agressor por 24h, e 

assim sucessivamente, até completar 10 dias de derrotas. Durante os 10 dias deste 

protocolo, os animais do grupo controle foram alojados aos pares, separados pela 

partição de acrílico, e foram rodiziados a cada 24h, para que as condições de 

alojamento fossem semelhantes aos dos animais experimentais (Golden et al, 2011). 
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Após os 10 dias do protocolo, todos os camundongos voltaram a ser alojados 

individualmente até o termino do experimento. 

 

3.3.3 Labirinto em Cruz Elevado 

 

Neste teste, o animal foi colocado no aparato próprio, sendo avaliados quanto ao 

tempo de permanência em cada braço, bem como o número de entradas e a 

distância total percorrida. O aparato é feito de madeira, com os braços a 46 cm de 

altura do chão, sendo cada braço tem 28,7 cm de comprimento por 7 cm de largura, 

e a plataforma central medindo 7,5 cm x 7,5 cm. Dois braços são abertos e opostos 

entre si, enquanto os outros dois braços são cercados por paredes. O tempo de 

permanência no braço aberto é associado a uma medida de ansiedade, enquanto 

que a mobilidade pode ser usada como medição para o quão estimulado o animal se 

encontra (Lister, 1987). O animal ficou livre para explorar o aparato por 5 minutos. 

Todas as sessões foram filmadas com uma câmera instalada no teto e os vídeos 

foram analisados utilizando o software EthoVisionXT®. 

 

3.3.4 Investigação social 

 

Este teste foi adaptado de Favoretto et al (2017), e é divido em dois dias. No 

primeiro, os animais foram colocados em uma arena quadrada vazia (42 x 42 cm) 

por um período de 20 minutos, para habituação, sendo o procedimento filmado 

usando o software EthoVisionXT®. No dia seguinte, duas gaiolas cilíndricas de 

malha de arame (10 cm altura x 6,5 cm largura) foram colocadas em lados opostos, 

sendo uma vazia e outra contendo um animal macho adulto naïve, desconhecido do 
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animal experimental. Uma área circular de 5 cm em torno de cada cilindro foi 

desenhada utilizando o programa Ethovision, sendo esta área denominada zona de 

interação (no caso da gaiola com o animal) ou zona neutra (no caso da gaiola sem 

animal). O animal é deixado livre para explorar por 10 minutos, sendo observado o 

tempo em que o animal experimental passou em cada zona, bem como o número de 

entradas em cada zona e o bout, sendo este o valor médio do tempo de 

permanência na zona de interação divido pelo número de entradas nessa zona. Um 

esquema demonstrando o segundo dia deste modelo pode ser observado na figura 

1. 

 

Figura 1: Esquema do teste de investigação social (2º dia); Cículo branco: Gaiola com animal naïve; 

Círculo preenchido: Gaiola vazia. 

 

3.4  Análise estatística 

 

Inicialmente foram realizados testes de normalidade utilizando-se do teste de 

Kolgomorov-Smirnoff e o teste de Levene para análise da homogeneidade de 

variâncias, sendo utilizando o z-escore da variável nos casos em que um desses 

pré-requisitos não foi atendido (Z-escore foi utilizado para distância percorrida no 

labirinto nos experimentos 1 e 2, o tempo de permanência e o “bout” no experimento 

3 e na distância percorrida e tempo de permanência na zona no experimento 4). Em 

ambos os casos, foram considerados como fator o grupo (controle ou estresse), o 
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tratamento (salina ou álcool) e a interação entre ambos, sendo utilizado o teste de 

Sidak para determinar efeitos post hoc.  Para a análise do labirinto em cruz elevado, 

foi escolhido o teste de múltiplas análises de variância (MANOVA), para analisar a 

porcentagem do tempo de permanência nos braços abertos, calculado como tempo 

total de permanência do braço aberto dividido pela soma do tempo nos braços 

abertos com o fechado, o número de entradas nos braços abertos e baços fechados, 

além da distância percorrida. Para a investigação social, foi utilizado análise de 

MANOVA com medidas repetidas para as variáveis tempo de permanência em cada 

zona e número de entradas nas mesmas, enquanto que foi utilizado a MANOVA 

convencional para a análise de distância percorrida e bout (tempo de permanência 

na zona de interação divido pelo número de entradas na zona de interação). Nos 

casos em que ocorreu efeito significativo em pelo menos um dos fatores analisados, 

foi realizado o teste post-hoc desprotegido para localizar possíveis diferenças, sendo 

também calculado o tamanho de efeito utilizando-se do g de Hedge, devido ao n 

reduzido (Lakens, 2013). De maneira similar ao d de Cohen, considera-se que um 

tamanho de efeito é baixo quando g< 0,2, médio quando g fica entre 0,2 e 0,8, e alto 

para valores de g a partir de 0,8. 

Além da análise de MANOVA nos experimentos 3 e 4, também foi avaliado a 

preferência social através de uma análise de Generalized Estimated Equation 

(GEE), que se baseia em uma análise por regressão linear dos dados. Ela perminte 

observar se existe uma diferença significativa nos fatores que compõem uma 

variável. Neste caso, a variável em questão é o tempo total de permanência em 

ambas as zonas, e o teste permite distinguir se existe uma diferença significativa 

entre o tempo de permanência da zona de interação com a zona neutra, podendo 

assim avaliar se o animal preferiu investigar um componente social ou um 
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componente não social. Uma das vantagens dessa metodologia é a capacidade de 

escolha da distribuição dos dados, permitindo assim uma análise mais precisa 

(Ballinger, 2004). Para o teste, foi escolhido entre as distribuições linear (normal), 

Gamma e Tweedie, sendo optado pela Gamma por esta apresentar uma melhor 

aderência com base no teste de Quasilikelihood under the Independence model 

Criteria (QIC) (Pan, 2003), indicando que dentre as distribuições escolhidas, a 

Gamma foi a que melhor se adequou aos dados. 

Significância foi estabelecida em p< 0,05. 
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4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

 

4.1 Experimento 1: Efeito de uma dose aguda de 1 g/kg de álcool no 

teste de labirinto em cruz elevado em animais com histórico de derrota 

social contínua 

 

Quarenta camundongos machos foram divididos entre grupo controle e grupo 

estresse. Os animais do grupo controle foram submetidos ao protocolo de 10 dias de 

derrota social contínua, e após 3 dias, todos receberam uma dose de salina para a 

habituação do procedimento de injeção intraperitonial (i.p.). No dia seguinte, ambos 

os grupos foram subdivididos em grupo salina e grupo álcool, resultando em quatro 

grupos: controle salina, estresse salina, controle álcool e estresse álcool, todos com 

média de peso similar. Todos os grupos foram testados no labirinto em cruz elevado 

para análise da ansiedade, após 5 minutos a partir da administração de 1 g/kg de 

álcool ou salina, de acordo com o grupo (ver Figura 2). As variáveis analisadas 

foram: distância percorrida, a porcentagem do tempo de permanência nos braços 

abertos (calculado pela divisão do tempo nos braços abertos pela soma do tempo 

nos braços abertos e braços fechados), o número de entradas nos braços abertos e 

braços fechados. 

 

Figura 2: Linha do tempo para os experimentos 1 (derrota social contínua) e 2 (derrota social episódica); 
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Resultados 

De maneira geral, neste experimento não foi observado efeito do estresse de 

derrota social contínua sobre o comportamento dos animais no labirinto, ao contrário 

do esperado. No entanto, o efeito ansiolítico do álcool foi detectado em algumas das 

variáveis analisadas, como descrito a seguir. 

Foi observado um efeito de interação entre grupo e tratamento no tempo de 

permanência nos braços abertos (F(1,38)= 5,29; p=0,027): o grupo controle que 

recebeu administração de álcool permaneceu mais tempo nos braços abertos que o 

grupo controle salina (p= 0,004) (Figura 3A). No caso da distância percorrida, 

número de entradas nos braços aberto e fechado, não foram detectadas diferenças 

significativas entre os grupos, tratamento ou na interação entre esses fatores. 

Também foram encontradas diferenças significativas para as variáveis número de 

entradas no braço aberto e distância percorrida com relação ao fator tratamento 

(figura 3B e 3D). De maneira geral, os animais que receberam álcool apresentaram 

maior distância percorrida que os animais que receberam salina (F(1,38)= 13,61; 

p=0,001) e entraram mais vezes no braço aberto (F(1,38)= 9,97; p=0,003), indicando 

um aumento na mobilidade e uma redução na ansiedade, respectivamente. Análise 

post hoc desprotegida da interação grupo x tratamento apontou que o grupo controle 

álcool percorreu uma distância maior que o grupo controle salina (p=0,004; g=1,31), 

bem como apresentou um maior número de entradas no braço aberto (p=0,004; 

g=1,17) comparado com o grupo controle salina. Já o grupo estresse álcool 

percorreu uma distância maior que o grupo estresse salina (p=0,037; g=0,92). Por 

fim, foi observado um efeito entre o grupo controle álcool e estresse álcool (p=0,038; 

g= 0,91), com o primeiro entrando um maior número de vezes que o segundo nos 

braços abertos. Em todos os casos, apesar de não ter ocorrido p significativo para 



 

18 

as variáveis mencionadas, pode-se observar um tamanho de efeito grande, 

demonstrando a existência de um diferença grande entre os grupos. 

 

 

Figura 3: Teste do labirinto em cruz elevado realizado após administração aguda de 1 g/kg de álcool ou 

salina (i.p.), em camundongos previamente expostos a 10 dias de derrota contínua (n=10/grupo) ou seus 

controles. (A) Porcentagem de tempo nos braços abertos; (B) número de entradas nos braços abertos; 

(C) número de entradas nos braços fechados; (D) Distância percorrida (cm). Resultados como média ± 

erro padrão da média (EPM). *p<0,05, diferença entre tratamento; # p<0,05, diferença controle salina; 

%p<0,05, diferença controle álcool. 

 

 

4.2 Experimento 2: Efeito de uma dose aguda de 1 g/kg de álcool no 

teste de labirinto em cruz elevado em animais com histórico de derrota 

social episódica 
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Outro grupo de 37 camundongos foi dividido entre grupo controle (n=20) e grupo 

estresse (n=17), sendo o grupo estresse expostos ao protocolo de 10 dias de 

derrota social episódica. Todos os animais receberam uma dose de salina após 3 

dias do término do protocolo de derrota para a habituação ao processo de injeção 

i.p., sendo então subdivididos em grupo controle salina, controle álcool, estresse 

salina e estresse álcool. No dia seguinte, os animais passaram pelo protoclo do 

labirinto em cruz elevado, após administração aguda de 1,0 g/kg de álcool ou salina, 

de acordo com o grupo. A linha do tempo deste experimento pode ser observada na 

figura 2. Foram observados a distância total percorrida, o número de entradas nos 

braços abertos e fechados, bem como a porcentagem de permanência dos braços 

abertos. 

Resultados 

No caso da derrota episódica, não foram observados efeitos do estresse 

sobre os parâmetros analisados, ou sobre a interação entre ambos, sendo 

encontrado efeito significativo apenas no fator tratamento. Animais que receberam 

uma dose aguda de 1,0 g/kg de álcool percorreram uma distância maior (F(1,33)= 

54,16; p<0,000), passaram mais tempo nos braços abertos (F(1,33)= 8,67; p=0,006) e 

tiveram uma maior frequência de entradas nestes braços (F(1,33)= 25,15; p<0,000), 

assim como um maior número de entradas nos braços fechados (F(1,33)= 5,72; 

p=0,023) (Figura 4). No caso da interação grupo x tratamento, não houve diferença 

significativa para as variáveis porcentagem de tempo no braço aberto (p=0,85), 

frequência de entradas nos braços abertos (p=0,75) e na distância percorrida 

(p=0,84). Porém, realizando testes post hoc desprotegidos nestas mesmas variáveis, 

é observado diferença significativa entre os grupos controle salina e controle álcool. 

Animais do grupo controle que receberam álcool permaneceram mais tempo no 
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braço aberto (p=0,031; g=0,98), bem como entraram mais vezes neste braço 

(p=0,002; g=1,37) e se locomoveram por uma distância maior (p<0,000; g=2,27) que 

os animais do grupo controle salina. Além disso, animais do grupo estresse álcool 

entraram mais vezes no braço aberto (p=0,001; g=1,84) e se moveram por uma 

distância maior (p<0,000; g=2,35) que os animais do grupo estresse salina (Figura 

4A, 4B e 4D). 

  
 

Figura 4: Teste do labirinto em cruz elevado realizado em camundongos expostos a 10 dias de derrota 

social episódica ou seus controles (n=9-10/grupo), após administração aguda de 1 g/kg de álcool ou 

salina (i.p.). (A) Tempo braço aberto em %; (B) Nº entradas braço aberto; (C) Nº entradas braço fechado; 

(D) Distância percorrida em cm. Resultados apresentados como média ± EPM. *p<0,05, diferença entre 

tratamento;  
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4.3 Experimento 3: Efeito de uma dose aguda de 0,25 g/kg de álcool no 

teste de investigação social em animais com histórico de derrota social 

contínua 

 

Para esse experimento, foram utilizados 30 animais, que foram divididos entre 

controle e estresse, sendo o grupo estresse expostos ao protocolo de 10 dias de 

estresse contínuo enquanto que o grupo controle foi mantido isolado, como descrito 

anteriormente. Passados 5 dias do término das derrotas, todos os animais foram 

habituados ao procedimento de injeção i.p., com a habituação à arena no dia 

seguinte. Após essas habituações, ambos os grupos foram separados em grupo 

salina e álcool, criando assim 4 grupos: controle salina, estresse salina, controle 

álcool e estresse álcool. Após 7 dias, esses animais foram observados no teste de 

investigação social, após a administração aguda de 0,25 g/kg de álcool ou salina 

(i.p.). A linha do tempo para esse experimento pode ser observado na figura 5 

abaixo. 

 

Figura 5: Linha do tempo para os experimentos 3 (derrota social contínua) e 4 (derrota social episódica); 

 

 

Resultados 

Para este teste, foi feito uma análise de medidas repetidas para as variáveis 

tempo na zona de interação e na zona neutra, bem como o número de entradas em 

ambas. Foi feito a análise de MANOVA convencional para o caso das variáveis bout, 
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que neste caso refere-se ao tempo médio de permanência na zona de interação por 

visita, e para a mobilidade. Por fim, foi feito uma análise por GEE intragrupo para 

comparação entre o tempo na zona de intereração com o tempo na zona neutra de 

cada grupo. 

A análise de MANOVA de medidas repetidas acusou diferença significativa na 

interação zona x grupo para a variável tempo (F(1,26)= 14,868; p= 0,001) e número de 

entradas (F(1,26)= 6,926; p=0,014). Animais do grupo controle permaneceram mais 

tempo na zona social do que na zona neutra (p=0,018), enquanto que os animais do 

grupo estresse passaram mais tempo na zona neutra do que na zona de interação 

social (p=0,007). Comparando os dois grupos entre si, o grupo controle permaneceu 

mais tempo na zona de interação social que o grupo estresse (p=0,000) e o grupo 

estresse permaneceu mais tempo na zona neutra que o grupo controle (p=0,035), 

indicando que o estresse influenciou no tempo de investigação. Observando o post 

hoc para a variável número de entradas nas zonas, não foi visto resultado 

significativo, possivelmente devido a problemas de amostragem. Também foi 

observado efeito da interação entre tratamento e zona tanto para o tempo de 

permanência nas zonas (F(1,26)= 7,261; p=0,012) e para número de entradas em 

ambas (F(1,26)= 13,721; p=0,001). O tempo de permanência na zona de interação dos 

animais que receberam álcool foi menor que o dos animais que receberm salina (p= 

0,019), com o número de entradas nessa zona maior para o grupo que recebeu 

álcool comparado como grupo que recebeu salina (p= 0,020). Além disso, a dose de 

álcool fez com que os animais, de modo geral, permanecessem menos tempo na 

zona neutra (p=0,033) e entrassem menos vezes nessa zona (p=0,005), mostrando 

que a dose aguda de álcool gerou um impacto no modo que os animais agem na 

investigação social. O post hoc desprotegido da interação dos fatores grupo x 
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tratamento x compartimento mostrou que houve efeito para ambas as variáveis. No 

caso do tempo de permanência da zona neutra, somente o grupo tratado com salina 

teve diferença, com o grupo controle salina passando menos tempo nesta zona que 

o estresse salina (p=0,022; g=1,06), enquanto que esta diferença não aparece entre 

o controle álcool e estresse álcool, indicando que o álcool teve um efeito em reduzir 

o tempo de permanência na zona neutra. No caso do número de entradas, o grupo 

controle salina entrou mais vezes na zona de interação (p=0,024; g= 1,19) e menos 

vezes na zona neutra (p=0,046; g= 0,85) quando comparado com o grupo estresse 

salina, demonstrando o efeito do estresse em animais não tratados. Comparando 

entre os animais estressados, temos que o grupo estresse salina entraram com uma 

frequência menor na zona de interação (p= 0,020; g= 1,22) e uma frequência maior 

na zona neutra (p=0,015; g= 0,95) quando comparados com o grupo estresse álcool, 

indicando que o álcool teve efeito nos animais estressados. Os resultados estão 

descritos na Figura 5.  

A MANOVA também detectou efeito do fator grupo, tanto para a variável 

distância percorrida (F(1,26)= 17,435; p<0,000) como a variável bout (F(1,26)= 6,336; 

p=0,018). Animais do grupo controle percorreram uma distância maior (p>0,000) e 

passaram mais tempo na zona de interação por entrada (“bout”, p=0,018) do que os 

animais do grupo estresse. Uma análise post hoc desprotegido da interação grupo x 

tratamento indicou uma diferença significativa na distância percorrida entre o grupo 

controle salina e estresse salina, sendo o primeiro percorrendo uma distância maior 

que o segundo (p=0,001; g= 1,72). O mesmo pode ser dito do grupo controle álcool 

e estresse álcool (p= 0,035; g= 1,20). Temos também que o grupo controle álcool 

passou mais tempo por entrada na zona de interação do que o grupo estresse álcool 

(p=0,026; g= 1,09; Figura 5).  
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Adicionalmente, foi realizada uma análise utilizando GEE para comparar a 

preferência de tempo gasto entre a zona social e a neutra, dentro de cada grupo, 

sendo optado pela distribuição Gamma. Houve diferença significativa para o grupo 

controle salina (Wald= 27,725; gl= 1; p<0,000) e para controle álcool (Wald= 35,161; 

gl=1; p<0,000), com ambos permanecendo mais tempo na zona de interação do que 

na zona neutra. Na tabela 1 é possível observar o intervalo de confiança e o 

tamanho de efeito dessas comparações. 

Tabela 1: Generalized Estimated Equation (GEE) com distribuição Gamma; Resultados apresentados em 
média de Tempo (s); ZI= Zona de interação; ZN= Zona neutra; IC= intervalo de confiança de Wald 95% 

 Controle Salina Estresse Salina Controle Álcool Estresse Álcool 

Tempo ZI 
(IC 95%) 

198,65 
(178,26 – 221,36) 

83,20 
(49,00 – 141,26) 

253,84 
(211,75 – 304,29) 

144,95 
(93,89 – 223,76) 

Tempo ZN 
(IC 95%) 

117,81 
(98,50 – 140,90) 

202,57 
(132,96 – 308,63) 

90,35 
(75,31 – 108,40) 

117,15 
(70,63 – 194,34) 

P- valor 0,000 0,061 0,000 0,615 

g de 
Hedges 
(ZI x ZN) 

2,14 1,18 2,90 0,30 
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Figura 5: Teste de interação social realizado após administração aguda de 0,25 g/kg de álcool ou salina 

(i.p.), em camundongos previamente expostos a 10 dias de derrota social contínua ou seus controles 

(n=6-10/grupo). (A) Tempo gasto na zona de interação ou na zona neutra em segundos; (B) Número de 

entradas na zona de interação e na zona neutra;  (C) Distância total percorrida (cm); (D) Tempo médio por 

entrada na zona de interação (“Bout”);  a p<0,05 diferença fator grupo; #p<0,05 diferença fator 

tratamento; Resultados da MANOVA como média ± EPM 

 

4.4 Experimento 4 - Efeito de uma dose aguda de 0,25 g/kg de álcool no 

teste de investigação social em animais com histórico de derrota social 

episódica 

 

Neste experimento foram utilizados 35 camundongos, expostos ao protocolo 

de 10 dias de derrotas episódicas ou ao procedimento controle. Após 7 dias, esses 

animais foram observados no teste de investigação social, após a administração 

aguda de 0,25 g/kg de álcool ou salina (i.p.). Foi realizada uma MANOVA de 

medidas repetidas para as variáveis tempo e número de entradas nas zonas de 

interação ou neutra, enquanto que as variáveis distância percorrida e bout (tempo de 
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permanência da zona de interação dividido pelo número de entradas nesta zona) 

foram analisadas usando uma MANOVA convencional. 

Resultados 

Foi observado um efeito da interação entre grupo e zona para a variável 

número de entradas nas zonas de interação/neutro (F(1,31)= 5,64; p=0,024). Porém, 

esta significância não foi vista utilizando-se do post hoc de Sidak, possivelmente 

devido a um n insuficiente para as comparações entre os grupos. Não foram 

observados outros efeitos significativos com a MANOVA. 

Para analisar a preferência entre as zonas de interação e neutra, em cada 

grupo, foi utilizado o teste de Generalized estimated equations (GEE), com 

distribuição Gamma. Houve preferência pela zona de interação social nos grupos 

controle salina (Wald= 6,48; gl=1; p=0,011), controle álcool (Wald= 10,27; gl=1; 

p=0,001) e estresse álcool (Wald= 13,60; gl= 1; p<0,000), enquanto que não houve 

diferença significativa para o grupo estresse salina (Wald= 0,115; gl=1; p=0,734). O 

intervalo de confiança 95%, bem como o tamanho de efeito encontram-se na tabela 

2. 
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Tabela 2 Generalized Estimating Equation com distribuição Gamma; Resultados apresentados com 

Tempo (s); ZI= Zona de interação; ZN= Zona neutra; IC= intervalo de confiança de Wald 95% 

 Controle Salina Estresse Salina Controle Álcool Estresse Álcool 

Tempo ZI 
(IC 95%) 

251,57 
(196,94 – 321,36) 

167,21 
(114,18 – 244,86) 

252,00 
(206,73 – 307,20) 

226,60 
(187,78 – 273,45) 

Tempo ZN 
(IC 95%) 

150,40 
(121,84 – 185,66) 

186,61 
(153,20 – 257,58) 

128,88 
(97,88 – 169,62) 

124,63 
(99,03 – 156,84) 

P- valor 0,016 0,734 0,001 0,000 

g de 
Hedges 
(ZI x ZN) 

1,21 0,19 1,60 1,72 

 

 

 

 

Figura 6: Teste de interação social realizado em camundongos expostos a 10 dias de derrota social 
episódica ou seus controles (n=8-10/grupo), após administração aguda de 0,25 g/kg de álcool ou salina 
(i.p.). (A) Tempo na zona de interação em segundos; (B) Tempo na zona neutra em segundos; (C) 
Distância total percorrida (cm); (D) Tempo médio por entrada na zona de interação (“Bout”) 
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5. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo observamos que o álcool gerou efeito ansiolítico no labirinto em 

cruz elevado, como esperado, enquanto que o estresse social não produziu efeito 

ansiogênico, contrariando nossa hipótese inicial. Porém, foi possívle observar uma 

diferença no efeito do álcool sobre o comportamento do animal que foi submetido ao 

estresse de derrota contínua comparado com o animal submetido à derrota 

episódica. No caso do teste de investigação social, a exposição crônica a ambos os 

protocolos de estresse de derrota social gerou uma redução no interesse social, e 

uma baixa dose de álcool produziu efeitos pró-sociais, reduzindo o impacto negativo 

do estresse neste teste. 

 

5.1 Labirinto em cruz elevado 

 

Animais que foram submetidos a um estresse crônico de origem social não 

apresentaram comportamento ansiogênico no teste de labirinto em cruz elevado, 

tanto no protocolo de derrota episódica como no estresse de derrota contínua, 

contrariando nossa hipótese inicial. Evidências na literatura relatam que o estresse 

social causa efeito ansiogênico neste teste (Avgustinovich et al, 2005; Khrisnan et al, 

2007; Venzala, et al, 2012; Hammels et al, 2015). No entanto, estes estudos 

utilizaram camundongos da linhagem C57BL6 como intrusos, e é possível que este 

resultado seja devido a linhagem usada. Dados anteriores do grupo demonstraram 

que camundongos suíços submetidos à derrota social contínua apresentaram efeito 
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ansiogênico no labirinto em cruz elevado, mas o estudo foi realizado com número de 

animais maior (n>20 por grupo), e as medidas de ansiedade apresentaram tamanho 

de efeito baixo (Macedo et al, 2017). Portanto, é possível que tanto o n reduzido 

como as diferenças intrínsecas entre as linhagem C57BL6 e a suíça seja o motivo 

da ausência de efeito observável no labirinto em cruz elevado. 

No experimento de derrota contínua, a administração de álcool gerou aumento 

tanto de distância percorrida como no número de entradas nos braços abertos, sem 

haver efeitos sobre o número de entradas nos braços fechados. Considera-se que o 

número de entradas no braço aberto está associado com um fator de ansiedade, 

enquanto que o número de entradas no braço fechado se associa a uma medida de 

locomoção (Lister, 1987; Rodgers e Johnson, 1995). O aumento de entradas no 

braço aberto sem o aumento no braço fechado pode indicar um aumento de 

comportamento exploratório, que é efeito característico de drogas ansiolíticas como 

o álcool (Crawley, 1985; Lister, 1990). Esse efeito ansiolítico pode ser observado 

pelo aumento do tempo nos braços abertos do grupo controle álcool comparado com 

o grupo controle salina. Curiosamente, de acordo com o teste de post hoc, o efeito 

ansiolítico do álcool sobre o número de entradas no braço aberto não se manifestou 

no grupo que foi submetido ao estresse de derrota contínua, diferente do que 

ocorreu na derrota episódica.  

Assim como o estresse contínuo, o estresse de derrota episódico por si só não 

alterou parâmetros avaliados no teste do labirinto em cruz elevado. Neste 

experimento, a administração de álcool aumentou o número de entradas no braço 

aberto e a distância percorrida, como no experimento anterior, mas também 

aumentou o tempo de permanência no braço aberto e o número de entradas no 

braço fechado, quando comparado ao tratamento salina. Neste caso, o álcool gerou 
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um aumento na atividade locomotora geral (aumento de distância percorrida e 

aumento de entradas nos braços fechados), efeito comumente observável em doses 

mais altas (e.g., Boerngen-Lacerda e Souza-Formigoni, 2001). Neste estudo, o efeito 

ansiolítico do álcool foi demonstrado tanto pelo aumento das entradas, como 

também pelo tempo de permanência nos braços abertos, em ambos os animais do 

grupo controle como do grupo estresse. 

Aqui é possível observar uma diferença do efeito do álcool sobre os animais que 

foram submetidos ao protocolo de derrota social contínua comparado com a derrota 

social episódica. O estresse gerado pela derrota contínua impediu o aparecimento 

do efeito do álcool nas variáveis tempo e número de entradas nos braços abertos, 

medidas que são associadas à ansiedade. Uma das diferenças entre os protocolos 

de estresse episódico e contínuo é o modo como os animais são mantidos durante o 

período das derrotas (isolados ou em pares, respectivamente). Na derrota contínua, 

o animal permanece em um constante estado de subordinação, enquanto que na 

episódica, o animal passa por períodos de isolamento no qual ele permanece em 

sua gaiola própria. Estudos demonstram que em roedores machos, existe um efeito 

de hierarquia no consumo de álcool, com animais subordinados adquirindo um 

hábito de consumir uma quantia maior de álcool que o dominante (Blanchard et al, 

1987a; Hilakivi-Clarke e Lister, 1992). Esse aumento de consumo pode ser causado 

pela tentativa de atingir o efeito ansiolítico, que aparenta ser menor quando o animal 

passa por esse tipo de estresse. Por outro lado, um estudo observou que 

camundongos C57BL/10 que foram submetidos ao protocolo de derrota episódica 

por 5 dias também desenvolvem um aumento no consumo de álcool, mas somente 

duas semanas após o término das derrotas, mostrando o surgimento de um efeito 

tardio do estresse episódico (Croft et al, 2005). 
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Sendo assim, embora o estresse de derrota social não tenha causado efeitos no 

labirinto em cruz per se, em nenhum dos protocolos, é possível que as diferenças 

entre os protocolos de estresse tenham afetado o comportamento ansioso dos 

animais em resposta ao álcool, causando uma dessensibilização ao álcool no caso 

do estresse de derrota social contínua. Isso demonstra que os efeitos deletérios do 

estresse podem se manifestar somente sob condições específicas, podendo não 

interferir em contextos mais gerais. 

 

5.2 Investigação social 

 

Com relação aos efeitos da derrota social no teste de investigação social, o 

estresse contínuo gerou uma redução no tempo de permanência da zona de 

interação social, e um aumento no tempo de permanência na zona neutra, indicando 

um perfil de inibição do interesse social nos animais do grupo estresse. Diferentes 

protocolos de derrota social crônica induzem resultados similares sobre o 

comportamento social dos animais derrotados: uma aversão social ou redução do 

comportamento exploratório de um alvo social (Venzala et al, 2012; Chotiwat e 

Harris, 2006; Kudryavtseva et al, 1991; Favoretto et al, 2017). O número de entradas 

nas zonas também foi diferente entre os tratamentos salina e álcool, com o álcool 

aumentando o número de entradas na zona de interação e reduzindo o número de 

entradas na zona neutra. Isso indica que, de modo geral, o álcool causou um 

aumento no interesse dos animais em investigar um co-específico, e reduziu o 

interesse por um objeto não animado. O efeito do álcool sobre o comportamento 

social é dependente da dose, com estudos demonstrando uma redução na interação 

conforme o aumento da dose (Lister e Hilakivi, 1988; López-Cruz et al, 2016; 
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Favoretto et al, 2017). O estudo de López-Cruz et al (2016) demonstrou que uma 

dose aguda baixa (0,25 g/kg) gera aumento na interação social de um animal 

desconhecido, com a dose de 0,5 g/kg não causando mudanças e a dose de 1,5 

g/kg gerando preferência pelo animal familiar. Alguns relatos na literatura 

demonstram um efeito sobre a agressão em roedores machos, podendo este efeito 

decorrer de uma diferença individual (Chance et al, 1973; Miczek et al, 1998; de 

Almeida et al, 2001; Fish et al, 2001), do alvo da agressão (Blanchard et al, 1987b) 

ou do sexo do animal, com fêmeas não sofrendo aumento de agressividade 

(Smoothy et al, 1986). Chance et al (1973) também obteve uma redução da duração 

de comportamentos não-sociais, como auto-limpeza e exploração do ambiente, mas 

sem alterar a frequência desses comportamentos, quando ratos recebem uma dose 

de 0,5 g/kg. 

Como esperado, o grupo controle apresentou visitas de maior duração à zona de 

interação social (tempo média dispendido na zona de interação por entrada) 

comparado com o grupo estresse, indicando uma maior exploração do alvo social. 

De acordo com o post hoc desprotegido, essa mesma variável foi menor no grupo 

estresse álcool comparado com o grupo controle álcool, uma diferença que não 

aparece entre o grupo controle salina e estresse salina. Esse resultado pode ter 

ocorrido devido ao aumento no número de entradas da zona de interação no grupo 

estresse álcool comparado com o grupo estresse salina, enquanto que não houve 

um aumento no tempo da zona de interação comparando esses dois grupos. Como 

o bout é uma razão entre o tempo na zona de interação e o número de entradas 

nessa zona, um aumento no número de entradas que não afete o tempo na zona 

geraria esse resultado. O número de entradas na zona neutra foi maior no grupo 

estresse salina comparado com o controle salina, o que não foi observado no caso 
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do estresse álcool, indicando um efeito de redução da exploração de um objeto não 

social, o que junto ao aumento no número de entradas na zona de interação, indica 

uma maior predisposição a socialização do animal que recebeu a dose de álcool. A 

dose de 0,25 g/kg não altera o número de entradas no labirinto em cruz elevado 

(Criswell et al, 1994), um teste que expõe o animal a um fator estressante não 

social. Já no teste de investigação social, mesmo um animal que teve uma 

experiência estressante com contato social tem um aumento no número de entradas 

na zona social com a dose de 0,25 g/kg. Esta disposição de se expor a um fator 

possivelmente estressante caso ele seja de origem social, mas não caso ele seja 

mais geral pode estar ligado a um efeito de socialização, demonstrando a ação do 

álcool em situações específicas. 

Observando o tempo de permanência em cada zona no mesmo grupo, é possível 

ver que os grupos controle salina e controle álcool apresentaram uma preferência 

por permanecer na zona de interação, enquanto que o estresse salina demonstrou 

uma preferência por permanecer na zona neutra. Isso demonstra que o estresse 

gerou um desinteresse por interagir com outro animal, mas não afetou o interesse do 

animal por investigar um novo objeto. Já o grupo estresse álcool demonstrou uma 

ausência de preferência entre as zonas, indicando que, embora não tenha sido 

observado uma aversão como no grupo estresse salina, não houve uma total 

reversão para uma preferência pela zona de interação, como foi o caso dos grupos 

controle salina e controle álcool. Apesar de não ter sido capaz de reverter totalmente 

os efeitos do estresse, o álcool aparenta ter reduzido em parte a aversão gerada 

pelo estresse social, sendo observado pela redução do tamanho de efeito entre as 

comparações do grupo estresse salina e estresse álcool. 
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Diferente do observado em estudo anterior do nosso laboratório (Favoretto et al, 

2017), os resultados indicam um efeito do álcool aumentando o tempo de interação 

social. Vale ressaltar que a dose escolhida para o estudo anterior (1,0 g/kg) foi 

baseada em uma dose que não afeta a mobilidade e aparentou aumentar a 

interação social em um estudo piloto com n reduzido (Favoretto et al, 2017). López-

Cruz et al (2016) demonstraram que é possível gerar efeito pró-social com uma dose 

reduzida de 0,25 g/kg de álcool em um teste de interação social, e por esse motivo 

testamos esta dose no presente estudo. 

No caso do estresse episódico, os resultados foram menos conclusivos. Foi 

possível observar uma tendência dos animais do grupo estresse salina terem 

reduzido o tempo de permanência na zona de interação, enquanto que o grupo 

estresse álcool não apresentou a mesma tendência, mostrando um possível efeito 

do álcool. Também foi possível observar uma tendência de um aumento no número 

de entradas na zona de interação para o grupo controle álcool. Como a MANOVA 

não detectou efeitos, foi selecionado a utilização de outro teste estatístico que 

permite ajustar a distribuição para outra além da normal, podendo analisar dados 

com n reduzido de modo mais fidedigno, como se há diferença significativa entre o 

tempo de permanência entre as zonas, permitindo assim deduzir se há preferência 

no grupo em investigar um alvo social ou um objeto não social. 

Pelo resultado do GEE, é possível observar que, quando comparando a 

preferência de cada grupo, tanto o grupo controle salina quanto controle álcool 

demonstram uma preferência no tempo de permanência na zona de interação social. 

Já o grupo estresse salina não demonstra uma preferência ou aversão social, visto 

que o tamanho de efeito foi baixo e não houve significância na comparação entre 

zona social vs. zona neutra. Essa indiferença do grupo estresse salina difere do 
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grupo estresse álcool, que apresenta uma preferência pela zona de interação social, 

similar ao que ocorre com os grupos que não passaram pelo estresse. Deste modo, 

o álcool reverteu as alterações causadas pelo estresse episódico, restabelecendo a 

preferência pela zona social nos animais com histórico de derrota episódica.  

É possível que a derrota episódica seja menos intensa do que a derrota contínua, 

visto que, apesar do tempo de contato físico ser o mesmo, o tempo de contato 

sensorial após a derrota é menor (5 min vs. 24h da derrota contínua). Isso pode 

justificar a ausência de um efeito global do estresse episódico nas variáveis 

analisadas nesse teste de interação social, enquanto que o estresse contínuo obteve 

efeitos mais claros. Além disso, o estresse contínuo causou um efeito de aversão 

social, visto que os animais preferiram passar mais tempo próximo da gaiola vazia 

(sem alvo social), enquanto que nos animais do grupo estresse episódico essa 

diferença não ficou aparente, ocorrendo somente uma indiferença no tempo gasto 

investigando a gaiola com o animal comparado com a gaiola vazia. Challis et al 

(2013) encontrou resultados similares, no qual não foi observado efeito do estresse 

social quando o animal derrotado retornou para a sua gaiola moradia logo após o 

término da fase de confronto, sendo necessário a permanência na gaiola moradia do 

residente por um tempo mínimo de 20 minutos para o surgimento das alterações 

decorrentes do estresse social. No nosso caso, um período de tempo de 5 minutos 

gerou leves alterações que não foram detectadas pela MANOVA, mas criaram uma 

falta de interesse por investigar um co-específico. Isso permite concluir que é 

necessário um período após o confronto físico com a presença do animal agressor 

para o estresse causar alterações visíveis, indicando que o estresse deste protocolo 

não é decorrente somente da agressão física, mas também da presença do agressor 

em si, com o tempo na presença do agressor também exercendo influência. 
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6. CONCLUSÃO 

Pelos resultados deste estudo, temos que os dois protocolos de estresse de 

derrota social não produziram alterações diretas sobre o comportamento no teste de 

labirinto em cruz elevado, sendo que uma dose aguda de 1,0 g/kg gerou um efeito 

ansiolítico neste teste. Foi possível observar que os animais que foram submetidos 

por um período prolongado de exposição ao animal agressor sem contato físico 

(derrota contínua) não apresentaram o mesmo padrão ansiolítico apresentado pelo 

grupo que passou pouco tempo exposto ao agressor após a derrota. No caso da 

investigação social, temos que o estresse social gerou uma redução no interesse 

pela interação com um animal coespecífico, com a derrota contínua tendo um efeito 

de aversão social, e a derrota episódica uma redução no interesse social. A dose 

aguda de 0,25 g/kg de álcool foi capaz de reverter o desinteresse e reduzir a 

aversão causada pelo estresse social, o que sugere um possível efeito do álcool por 

reforço negativo, indicando que o estresse crônico poderia atuar como um facilitador 

do comportamento de dependência. 
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