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Resumo 
 

O uso abusivo de etanol é um problema de saúde pública e uma das maiores 

causas de mortes no mundo todo. O padrão de consumo é um importante indicador 

da probabilidade de desenvolvimento de dependência e outros problemas de saúde. 

Diversos fatores influenciam o padrão de consumo do etanol, inclusive a dieta e os 

ingredientes que a compõem. Um componente variável nas dietas comerciais de 

roedores é a isoflavona. Dietas ricas com essa substância parecem estar associadas 

ao aumento do consumo de etanol por camundongos, além de estarem associadas a 

alterações de comportamentos do tipo ansioso. Observamos que a presença de 

alimentos aumenta o consumo de água em camundongos Swiss, mas não altera o 

consumo de etanol. Na ração utilizada não foi detectada a puerarina, um subtipo de 

isoflavona. Para estudar seus efeitos, foram realizados experimentos de 

suplementação crônica da puerarina para camundongos Swiss, seguido da avaliação 

do consumo de etanol e dos comportamentos de ansiedade e avaliação de risco. 

Animais que foram suplementados com puerarina não tiveram alterações dos padrões 

de consumo de etanol, mas foi observado uma diminuição na expressão de 

comportamentos de avaliação de risco. Os resultados desse trabalho indicam que a 

presença de alimento sem puerarina modula o consumo de água, mas não o de etanol, 

e que a puerarina possui efeitos sobre a avaliação de risco de ambientes que causam 

ansiedade, mas não afeta o consumo de álcool nesses animais que possuem baixa 

preferência pela droga. 

 

Palavras chaves: puerarina, etanol, camundongo, ansiedade 
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Abstract 

 

The abusive use of ethanol is a public health issue and one of the major causes 

of death around the world. The drinking pattern is an important indicator of the 

probability of developing addiction and other health issues. Several factors influence 

ethanol drinking, including different ingredients of diets. A variable component present 

in commercial rodent chow is the isoflavone. Diets rich with this substance may induce 

increased ethanol consumption by rodents, and it is associated with changes in 

anxiety-like behaviors as well. We observed that the presence of food increases water 

consumption in Swiss mice, but does not alter ethanol consumption. It was not 

detected the presence of puerarin, a subtype of isoflavones, in the chow used in this 

study. To study its effects, we conducted experiments with chronic supplementation of 

puerarin for Swiss mice, followed by the evaluation of ethanol consumption and anxiety 

behaviors and risk assessment. Animals that were supplemented with puerarin had no 

changes in ethanol drinking pattern, but it showed a decrease in the expression of risk 

assessment behaviors. The results of this work indicate that the presence of food 

without puerarin modulates water consumption, but not ethanol, and that puerarin has 

effects on risk-assessment behavior, which does not affect alcohol consumption in 

these animals that have low preference for the drug. 

 

Key words: isoflavones, ethanol, mice, anxiety
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1. INTRODUÇÃO 

 

O etanol é uma substância química, popularmente conhecida como álcool, que 

historicamente possui um papel de mediador social. O consumo de etanol em 

pequenas quantidades pode levar tanto à redução da tensão social, quanto ao 

aumento da autoconfiança e da desinibição (PARK, 2004; SAYETTE, 1999). 

Entretanto, o consumo excessivo dessa substância é tido como um fator causal de 

risco para diferentes tipos de câncer, comportamento sexual de risco, distúrbios 

mentais, doenças cardiovasculares, cirrose hepática, tuberculose, acidentes de 

trânsito, violência, complicações no parto ou no desenvolvimento do feto e, a 

dependência ou transtorno por uso de álcool (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2021).  

Em 2018, o consumo de etanol foi responsável por cerca de 5,3% de todas as 

mortes no mundo, o equivalente a cerca de 3 milhões de mortes naquele ano. A 

mortalidade resultante do consumo de etanol é maior do que o número de mortes 

causadas por doenças como tuberculose, HIV/AIDS e diabetes (POZNYAK e REKVE, 

2021). No Brasil, cerca de 17,9% da população adulta fez uso abusivo de bebidas 

alcoólicas em 2018, um aumento percentual de 14,7% em relação a 2006 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Esse crescimento foi observado principalmente 

entre as mulheres: em 2006, 7,7% delas consumiam etanol; já em 2018, 11% das 

mulheres relataram consumir essa droga (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Os 

homens continuam sendo os que fazem maior consumo de etanol, cerca de 25% 

relatam o uso abusivo dessa substância (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). O uso 

abusivo difere também em relação à faixa etária, sendo seu uso mais frequente entre 

25 a 34 anos para os homens e 18 a 24 anos para as mulheres (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019). 

Em indivíduos que apresentam o transtorno por uso de etanol existe um 

aumento considerável das quantidades da droga consumida diariamente (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013), o que mostra que a quantidade de droga 

ingerida em cada episódio de uso é um fator importante para o entendimento desse 

problema de saúde. Além da quantidade de etanol, o padrão pelo qual os indivíduos 

consomem uma droga de abuso pode indicar maior ou menor probabilidade de 

desenvolvimento de problemas sociais e de saúde. Esse padrão compreende: a 
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velocidade, o tempo entre cada dose, o tempo total de consumo etc, o que pode ser 

chamado de microestrutura do consumo. De fato, estudos mostram que os padrões 

individuais de consumo de etanol são potentes indicadores do desenvolvimento da 

dependência em seres humanos (BOBAK et al., 2004)  e em primatas (GRANT et al., 

2008).  

Em 2004, Bobak e colaboradores (2004) mostraram que as populações da 

Polônia e República Tcheca bebem com mais frequência, porém bebem uma menor 

quantidade por ocasião. Em contrapartida, a população russa bebe com menos 

frequência, porém em grandes quantidades por ocasião. Neste mesmo estudo foi 

avaliado empiricamente os problemas associados ao consumo de etanol, onde foi 

reportado que os russos, especialmente os homens, tinham mais problemas com o 

abuso de etanol do que os indivíduos dos outros dois países (BOBAK et al., 2004). 

Em estudos com macacos com livre acesso ao etanol, é observado padrões de 

comportamento de consumo que eleva as concentrações sanguíneas à 0,08 g/dl, mas 

isto não acontece em todos os animais (GRANT et al., 2008). Esse estudo avaliou o 

acesso contínuo por 22 horas e mostrou que uma parte dos macacos não bebe o 

suficiente para atingir níveis de intoxicação. Isso sugere que os animais também 

possuem diferenças individuais no padrão de consumo da droga (GRANT et al., 2008) 

e indica a relevância de se estudar o padrão de consumo do etanol. 

A maior parte dos estudos científicos sobre o consumo de etanol utiliza 

roedores como modelos experimentais (LAMONT et al., 2020;  EVANS et al., 2019; 

THIELE & NAVARRO, 2014; ZALLAR et al., 2019). Por exemplo, em camundongos 

C57Bl/6 (isogênicos - inbred), linhagem com alta preferência por etanol (McCLEARN 

& RODGERS, 1959), o consumo dessa droga é estudado muitas vezes pelo protocolo 

Drinking in the Dark proposto por Rhodes e colaboradores, em 2005 (RHODES et al., 

2005). Esse procedimento consiste em substituir uma garrafa de água por outra com 

etanol à 20%, por poucas horas, duas ou três horas depois que começa o ciclo escuro. 

Isto leva os camundongos a consumirem altas concentrações de etanol, chegando a 

altos níveis de intoxicação (THIELE & NAVARRO, 2014). Apesar de ajudar a estudar 

os efeitos do alto consumo da droga, a linhagem inbred C57Bl/6 não possibilita, à 

primeira vista, um estudo aprofundado da variabilidade individual. Já os camundongos 

outbred da linhagem Swiss consomem, em média, menor quantidade de álcool, mas 

apresentam grande variabilidade interindividual (RICE & O’BRIEN, 1980; ABRAHAO 

et al., 2013). 
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Nestes e em outros estudos experimentais, os animais são expostos a um curto 

período diário de acesso à droga, o que facilita a análise de concentrações sanguíneas 

de álcool. No entanto, vale a pena ressaltar que o padrão de consumo de etanol em 

seres humanos não se restringe a curtos períodos, podendo se estender por horas e 

horas como, por exemplo, em festas “open bar” entre os adolescentes e os jovens 

adultos. É importante ressaltar ainda, que a maioria dos trabalhos científicos não 

estudam a microestrutura ou padrão de consumo do etanol. Como mencionado 

anteriormente, as características de duração, da quantidade e da frequência podem 

manter a concentração de etanol no sangue por mais ou menos tempo e modular 

importantes processos motivacionais do comportamento de busca do etanol 

(DAREVSKY & HOPF, 2020). 

Além da quantidade e do tempo de exposição ao etanol, diversos outros 

fatores, que também não são avaliados na maioria dos estudos, podem interferir com 

o seu consumo, como é o caso do ciclo claro e escuro, sexo dos animais e a dieta 

(BLUM et al., 2014; GRAHAM et al.,1998; BARNARD et al., 2009). O alimento é um 

importante fator nessa modulação. Conforme observado pelo nosso grupo de 

pesquisa, camundongos C57Bl/6 bebem mais etanol quando os testes são realizados 

com a presença de alimento (trabalho em preparo para submissão da Iniciação 

Científica de Paula M. Eduardo, bolsa FAPESP 2019/24650-0). Além disso, a 

composição alimentar pode alterar o comportamento de busca pelo etanol. Dietas 

ricas em proteína e pobres em carboidratos induzem um aumento do consumo da 

droga (FORSANDER & SINCLAIR, 1998). Dois estudos mostraram alterações no 

padrão de consumo de etanol devido ao uso de diferentes dietas comerciais para 

roedores (MARSHALL et al., 2015; QUADIR et al., 2020). No entanto, estes mesmos 

estudos não conseguiram concluir o que seria primordial para afetar o consumo de 

etanol, já que os macronutrientes tinham concentrações parecidas nas rações 

utilizadas por eles.  

Um componente que é variável nas dietas comerciais de roedores é a 

isoflavona. Encontrada principalmente na soja, a isoflavona compõe uma categoria de 

compostos polifenólicos, no subgrupo dos flavonóides. Essas substâncias possuem 

uma estrutura química básica formada por 15 átomos de carbono arranjados em dois 

anéis aromáticos conectados por três átomos de carbono (TAUCHEN et al., 2020). As 

rações de camundongos de laboratório possuem concentrações de isoflavona que 

variam de menos de 20 mg/kg até cerca de 700 mg/kg (MARSHALL et al., 2015; 
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QUADIR et al., 2020). Dietas usadas para outros roedores, como ratos e hamsters, 

também possuem concentrações variáveis de isoflavona (BENLHABIB et al., 2004a; 

HEYMAN et al., 1996; LIN et al., 1996; KEUNG & VALLEE, 1993). Essa variação pode 

influenciar diversas respostas biológicas dos animais e gerar resultados diferentes na 

pesquisa científica com animais de laboratório.  

A estrutura química da isoflavona, sobretudo um dos subtipos chamada de 

genisteína, é muito similar ao estradiol encontrado em mamíferos (SETCHELL & 

ADLERCREUTZ, 1988) e, portanto, pode se ligar, ainda que fracamente, aos 

receptores de estrogênio (SETCHELL & CASSIDY, 1999). Em razão dessa 

similaridade, a isoflavona possui efeitos fitoestrogênicos, impactando no 

desenvolvimento ovariano de camundongos após a exposição neonatal, o que pode 

levar à infertilidade das fêmeas (JEFFERSON et al, 2007). Além disso, Ryökkynen e 

colaboradores (2006), observaram que camundongos machos também são afetados 

por essa substância: as próstatas e vesículas seminais de camundongos filhotes 

expostos a uma dieta rica em isoflavona são mais pesadas quando comparadas com 

filhotes de grupo controle. Com isso, seria esperado que as dietas básicas dos 

biotérios contivessem baixos níveis de isoflavona, pelo menos de genisteína, para não 

alterar o processo reprodutivo. 

Além dos efeitos sobre os hormônios sexuais, a isoflavona também pode afetar 

outros sistemas fisiológicos (LI et al., 2019; CUI et al., 2015; PARLAR et al., 2020) e, 

consequentemente, diversos comportamentos. Já foi observado, por exemplo, que a 

isoflavona pode interferir com o consumo de etanol. A daidzeína e a puerarina, 

compostos da classe das isoflavonas, reduzem o consumo de etanol em seres 

humanos que possuem um padrão de consumo pesado (LUKAS et al., 2013; 

PENETAR et al., 2012). A daidzeína pode aliviar a intoxicação por etanol em ratos ao 

ser administrada antes da droga (XIE et al., 1994). Esses estudos embasam o uso de 

extratos de raízes com alta concentração de isoflavona como tratamento para a 

intoxicação alcoólica na medicina oriental (LI, 1590-1596; LU et al., 2009). No entanto, 

nosso grupo de pesquisa observou, em uma revisão da literatura, que camundongos 

C57Bl/6 mantidos com rações comerciais com altos níveis de concentração de 

isoflavona consomem maiores quantidades de etanol do que camundongos mantidos 

com rações com baixos teores de isoflavona (EDUARDO & ABRAHAO, 2022). Isso 

sugere que possa existir uma curva dose-resposta da concentração de isoflavona nas 

dietas sobre o consumo de etanol ou efeitos muito específicos para os subtipos de 
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isoflavona presente nas rações, algo que não é relatado, nem mesmo pelas empresas 

que comercializam os produtos para os biotérios. 

O efeito da isoflavona sobre o consumo de álcool pode estar associado a ações 

sobre outros comportamentos. Por exemplo, a isoflavona tem efeitos paradoxais sobre 

a ansiedade. Já foi observado que a isoflavona pode induzir efeitos ansiolíticos (WU 

et al., 2017; ZENG et al., 2010; REZVANI et al., 2003; PATISAUL et al., 2012). 

Observou-se que ratos que passaram por um modelo de transtorno do estresse pós-

traumático tiveram os comportamentos do tipo ansioso atenuados quando receberam 

doses de isoflavona de 4-8 mg/kg. A diminuição dos comportamentos do tipo ansioso 

nesses ratos teve relação com o aumento de transmissão de serotonina na amígdala 

após a administração da genisteína (WU et al., 2017). A redução da ansiedade, 

possivelmente gerada pela exposição aguda à isoflavona, poderia estar relacionada 

com a diminuição do consumo de etanol, quando essa substância é administrada 

antes da exposição à droga, uma vez que não seria mais necessário o uso do etanol 

como ansiolítico. Por outro lado, Hartley e colaboradores (2003), submeteram dois 

grupos de ratos a diferentes dietas: uma livre de isoflavona e a outra, uma dieta 

comercial padrão, com cerca de 150 mg/kg de isoflavona. Os animais que consumiram 

a dieta que continha isoflavona apresentaram comportamentos ansiogênicos, que 

foram avaliados pelo teste de labirinto em cruz elevado e um teste de interação social. 

Esse efeito ansiogênico da isoflavona poderia explicar o aumento do consumo de 

etanol em camundongos mantidos com dietas ricas em isoflavona: o animal bebe mais 

etanol para reduzir os efeitos ansiogênicos da isoflavona, já que o álcool age como 

ansiolítico. Os efeitos da isoflavona sobre a ansiedade e consumo de etanol ainda são 

controversos e precisam ser melhor explorados. Vale pontuar que na presença de 

ansiolíticos, os animais tendem a exibir mais comportamentos de exposição ao risco 

(WALTERS et al, 2019), modulado pelo controle inibitório que também pode 

influenciar essas variáveis. 

Considerando os pontos levantados acima, existe uma necessidade de 

compreender como a isoflavona pode influenciar o consumo de etanol, os 

comportamentos do tipo ansioso e de avaliação de risco, levando em consideração o 

sexo, uma vez que ainda é incipiente os estudos que façam comparações diretas entre 

fêmeas e machos.
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi entender como a suplementação crônica de 

puerarina poderia influenciar o consumo de etanol e os comportamentos de avaliação 

de risco e do tipo ansioso em camundongos Swiss. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

- Dosar a quantidade de isoflavona na ração oferecida pelo biotério Centro de 

Desenvolvimento de Modelos Experimentais para a Biologia e Medicina 

(CEDEME) da UNIFESP; 

- Avaliar o efeito da ração do CEDEME sobre o consumo de etanol; 

- Investigar se a puerarina modula o padrão de consumo de etanol; 

- Estudar se a suplementação de puerarina altera comportamentos do tipo 

ansioso e de avaliação de risco.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) sob os números 

6195041121 e 5327090819 (Anexo A e B). 

 

3.1. Animais 

 

Foram utilizados 128 camundongos outbred Swisss fêmeas e machos em todos 

os experimentos. Os animais foram adquiridos do Centro de Desenvolvimento de 

Modelos Experimentais (CEDEME), da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) e foram mantidos no biotério do Departamento de Psicobiologia da 

UNIFESP, onde foram alojados em grupos de 2 a 4 por gaiola moradia em estantes 

ventiladas em salas com umidade e temperatura controladas. Eles foram mantidos em 

ciclo claro-escuro de 12 horas (luzes acesas às 7 horas da manhã) com livre acesso 

a água e comida (NUVILAB CR-1). As gaiolas foram mantidas com meio rolo de papel 

higiênico e um papel toalha, sendo esses materiais renovados em toda troca da caixa 

moradia, para que os animais fizessem o próprio ninho, assim melhorando as 

condições de vida dos mesmos. Todos animais se habituaram no biotério do 

Departamento de Psicobiologia por, pelo menos, 7 dias antes de serem iniciados os 

experimentos. 

 

3.2. Extração e detecção de isoflavona na ração do biotério 

 

A fim de determinar a concentração de subtipos de isoflavona presentes na 

ração utilizada no CEDEME, foi realizada uma etapa de extração seguida de análise 

por cromatografia líquida via detecção por ultravioleta (HPLC-UV). Essa etapa foi feita 

em colaboração com o Prof. Dr. João Henrique Ghilardi Lago, da Universidade Federal 

do ABC (UFABC). Seguindo o protocolo descrito por Hsieh e colaboradores (2005), 

cerca de 132 g de ração NUVILAB CR-1 irradiada foi congelada utilizando acetona e 

gelo seco. Após o congelamento, as amostras foram liofilizadas e maceradas com um 

charriot para que se quebrassem em pedaços menores. Os fragmentos dos pellets da 
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ração passaram então por um moedor de manivela até se tornarem um pó fino. Foi 

utilizado 250 ml de hexano para extrair 83,33 g de ração, seguindo a proporção: 

 

100 g de ração --------- 300 ml de hexano 

        83,33 g de ração --------- x ml de hexano 

x = 250 ml de hexano 

 

Após a mistura do pó da ração com o hexano, a solução foi colocada em um 

agitador magnético antes de ser levada à centrífuga. A solução foi centrifugada a 5000 

rpm por 10 minutos com temperatura entre 12 °C e 18 °C. Após a centrifugação, o 

sobrenadante foi descartado e foi adicionado ao pó precipitado, 30 ml de metanol. Em 

seguida a solução foi levada à centrífuga novamente por 10 minutos a 5000 rpm com 

temperatura entre 16 °C e 20 °C. Essa etapa de centrifugação foi repetida três vezes 

seguindo os mesmos parâmetros. Após a 3ª extração, a amostra foi colocada em uma 

capela com fluxo laminar por 30 minutos para que o restante do metanol evaporasse. 

Ao fim dessa etapa foi preparado 10 ml de solvente de extração da seguinte forma: 

75 ul de acetona e 1,7 ml de HCl, completados para 10 ml com água. Cinco ml dessa 

solução foi misturada com 0,5 g de ração em um agitador magnético por 2 horas. Em 

seguida, a solução foi centrifugada a 6000 rpm por 20 minutos a 24 °C. Após a 

centrifugação, foi coletado o sobrenadante e o precipitado foi descartado. Em seguida 

a amostra obtida foi colocada em um rotaevaporador por 1 hora e 30 minutos para 

que todo o solvente evaporasse. Após a remoção do solvente residual, foi adicionado 

formononetina na concentração 200 mg/ml e diluída em 5 ml de metanol.  

A solução obtida foi então filtrada e injetada para análise no High-Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) com detecção via UV, realizada nas condições 

descritas em artigos prévios (DENTITH & LOCKWOOD, 2008; PETERSON et al., 

2015). Foi utilizada uma mistura de solvente composta de 8% de acetonitrila e 92% 

de água. A concentração de acetonitrila foi gradualmente aumentada até atingir 50% 

de concentração e mantida por 3 minutos, retornando a 8% de acetonitrila em 20 

minutos. Foi utilizado uma taxa de fluxo de 2 ml/min na temperatura de 35 ºC e 

detecção de UV em 262 nm. 
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3.3. Consumo intermitente de etanol com ou sem a presença 

concomitante de alimento   

 

Foram utilizados 48 camundongos Swiss neste experimento, 24 fêmeas e 24 

machos (delineamento representado na Figura 1). Os camundongos passaram pelo 

protocolo de consumo intermitente de etanol (IOD, do inglês Intermittent Overnight 

Drinking). Neste protocolo os animais foram pesados e individualizados em caixas 

contendo duas garrafas conectadas à um sistema de licômetros, descrito no próximo 

parágrafo. As garrafas eram pesadas antes do início do experimento às 17h e no final 

de cada sessão do experimento às 9h na manhã seguinte. No primeiro dia de 

protocolo é feito um pré-teste contendo apenas garrafas com água para que os 

animais se habituem ao aparato. Nas noites de teste, foi ofertado uma garrafa com 

água e outra com etanol à 10% (v/v) (preparado de um etanol 95%, Synth). Após 

serem retirados das caixas contendo os licômetros, os animais eram alocados nas 

gaiolas moradias com seus companheiros. Esse procedimento ocorreu durante 4 

semanas em noites alternadas, às segundas, quartas e sextas.  

Para avaliar a microestrutura do consumo, este experimento foi realizado com 

licômetros acoplados em uma plataforma de prototipagem eletrônica de código e 

software abertos (Arduíno). O sistema LickTech1.0 é um equipamento desenvolvido e 

validado pelo nosso grupo de pesquisa. Esses equipamentos consistem em bicos de 

consumo de líquidos manufaturados em metal e ligados a um multiplexador e unidade 

ESP de transmissão wireless do sinal para os computadores de registro, um sensor 

capacitivo faz a leitura e o algoritmo verifica se foi atingido o limiar que indica uma 

lambida. O equipamento já foi testado e validado (MELO et al., 2022). Foi feito o 

registro temporal da microestrutura do consumo de etanol e água. 

Foram utilizados três grupos experimentais: um com comida em todas as noites 

(FOOD), um sem comida em todas as noites (NFOOD) e um sem comida nas seis 

primeiras noites e com comida nas outras seis noites (NFOOD-FOOD), conforme 

Figura 1. Foi utilizada a ração NUVILAB CR-1 irradiada (Quimtia, Brasil). A quantidade 

de ração ingerida durante a noite também foi anotada. Foram comparados o consumo 

de água e etanol entre os grupos experimentais e entre camundongos fêmeas e 

machos. Ao final do experimento os animais foram eutanasiados por sobredosagem 

da associação de anestésico dissociativo (cetamina) com um agonista do 
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adrenoreceptor alfa-2 (xilazina), com doses de 300 mg/kg e 30 mg/kg, 

respectivamente. 

 

 
Figura 1. Delineamento experimental do efeito da ração no consumo de etanol. 

 

3.4. Suplementação de puerarina 
 

A puerarina (98%, Thermo Fisher Scientific, MA, USA) foi dissolvida na água 

na concentração de 0,612 mg/ml. Essa concentração foi baseada previamente em 

artigos que administraram puerarina via oral e observaram uma diminuição no 

consumo de etanol (LIN et al., 1996; OVERSTREET et al., 1996). A água com 

puerarina foi ofertada na gaiola moradia dos animais do grupo experimental por todo 

o período de suplementação. O grupo controle permaneceu tendo acesso a garrafas 

de água normalmente. As garrafas foram pesadas, pelo menos, cinco vezes por 

semana para acompanhar o consumo do líquido.  

 

3.4.1. Consumo intermitente de etanol com ou sem a presença 

de puerarina  

 

Foram utilizados 40 animais, 20 fêmeas e 20 machos, neste experimento. Os 

animais foram pesados e individualizados nas caixas licômetros com acesso a uma 

garrafa com água e uma garrafa com etanol a 10% (v/v) (preparado de um etanol 95%, 

Synth). Os animais foram alocados em dois grupos experimentas: um grupo controle 

e outro suplementado com puerarina que tinham as garrafas dos licômetros e da 

gaiola moradia com 0,612 mg/ml de puerarina. Como descrito anteriormente os 

animais passaram pelo protocolo IOD durante 4 semanas em noites alternadas, três 

a quatro vezes por semana, conforme Figura 2. As garrafas e o peso dos animais 
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foram medidos em todas as noites de teste para que fosse registrado as quantidades 

de líquido consumidas. Também foi registrado a microestrutura do consumo com o 

sistema LickTech1.0 e a quantidade de ração ingerida durante a noite.  

 

 

Figura 2. Delineamento experimental da suplementação de puerarina e consumo intermitente de 

etanol.  

 

3.4.2. Testes comportamentais 

 

Nesse experimento foram utilizados 40 camundongos Swiss (20 fêmeas  20 

machos). Foi feita a suplementação de puerarina na água dos camundongos do grupo 

experimental por quatro semanas com as mesmas doses descritas anteriormente. Ao 

início da quinta semana, os animais passaram pelo teste de labirinto em cruz elevado 

(EPM, do inglês Elevated Plus Maze), pelo teste da caixa claro-escuro (LDB, do inglês 

Light Dark Box) e pelo teste de Novelty Suppressed Feeding (NSF).  

 
Figura 3. Delineamento experimental da suplementação de puerarina e testes comportamentais de 
ansiedade. 

 

3.4.2.1. Labirinto em cruz elevado 

 

O teste de labirinto em cruz elevado foi proposto por Pellow e colaboradores 

(1985) para estudos de comportamento do tipo ansioso em ratos. Atualmente esse 

teste é também validado para camundongos (WALF et al., 2007). O teste consiste em 

um aparato com dois braços abertos e dois braços fechados por paredes opacas, 
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formando uma cruz elevada em relação ao solo. Nesse aparato, o animal apresenta 

comportamentos de exploração de um novo ambiente com o conflito dos braços 

abertos que são naturalmente aversivos. Os animais foram posicionados 

individualmente no centro do labirinto e ficaram livres para explorar o ambiente por 5 

minutos. Foram avaliados o tempo de permanência dos roedores em cada braço e a 

quantidade de entradas nos mesmos. Essas são medidas tradicionais de avaliação 

de ansiedade. Neste tipo de teste, o animal deve fazer uma avaliação de risco em 

relação ao benefício de se expor a uma situação desconhecida. Esse processo de 

avaliação está relacionado com a tomada de decisão e o controle inibitório, pois o 

animal precisa decidir entre explorar o ambiente ou inibir esse comportamento 

exploratório dependendo das pistas ambientais (DENT et al., 2004). Por esse motivo, 

além dessas medidas clássicas, também avaliamos comportamentos 

complementares relacionados à ansiedade, como comportamentos de postura 

esticada (stretch), investidas com a cabeça (head dips), levantar (rear), grooming e 

head outs.   

 

3.4.2.2. Caixa claro-escuro 

 

Assim como o teste do labirinto em cruz elevado, o teste de caixa claro-escuro 

avalia comportamentos naturais exploratórios e do tipo ansioso, além da tomada de 

decisão entre explorar o ambiente novo ou não. Nesse é possibilitado aos animais a 

exploração de um ambiente novo com o conflito do espaço claro que é naturalmente 

aversivo. Os animais foram expostos, individualmente, a esse aparato por 5 minutos, 

sendo colocados primeiro no ambiente escuro para avaliarmos o controle inibitório à 

avaliação de risco do ambiente claro. O aparato consiste em uma caixa que possui 

um compartimento escuro e outro bastante iluminado (400 lux). Foram avaliados o 

tempo de permanência dos roedores em cada compartimento e a frequência de 

transições entre eles, que são medidas tradicionais de avaliação de ansiedade. Além 

dessas medidas clássicas, também avaliamos comportamentos complementares 

relacionados à ansiedade, como comportamentos de postura esticada (stretch), 

levantar (rear), grooming e head outs.  
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3.4.2.3. Novelty-suppressed feeding 

 

O fenômeno de hiponeofagia se baseia na inibição do consumo alimentar 

causado pela exposição do animal a um ambiente novo, já que os roedores 

apresentam um comportamento natural de medo por aquilo que é desconhecido. O 

teste de novelty-suppressed feeding avalia comportamentos do tipo ansioso, do tipo 

depressivo e avaliação de risco ao medir o tempo que o roedor expressa um 

comportamento de consumo alimentar, assim como a quantidade de comida 

consumida em um ambiente desconhecido. Nesse teste há um conflito entre a fome e 

o ambiente novo e ansiogênico. Os animais passaram por um período de privação 

alimentar durante 24 horas antes da realização do teste. No dia do teste, os animais 

foram colocados, individualmente, em um aparato que consiste num campo aberto,  

intensamente iluminado no centro, onde estava fixado um pellet de comida. O animal 

permaneceu no aparato por 10 minutos e foi avaliado o tempo que o animal levou para 

se aproximar e cheirar a comida. Assim que os animais voltaram para a gaiola moradia 

foi mensurado a quantidade de comida consumida nos primeiros 5 minutos, para 

verificar se há diferença significativa na fome. Ao final do experimento os animais 

foram eutanasiados por sobredosagem da associação de anestésico dissociativo 

(cetamina) com um agonista do adrenoreceptor alfa-2 (xilazina), com doses de 300 

mg/kg e 30 mg/kg, respectivamente. 

 

3.5. Análise de dados 

  

Os dados do volume total de líquido ingerido e da microestrutura de consumo, 

que foi exportado por um código MatLab personalizado, foram analisados com modelo 

linear de Generalized Estimating Equation (GEE) e matriz de correlação AR(1), 

considerando os fatores noite (1 à 12) como variável de medida repetida, grupo, sexo 

e as interações entre esses fatores. Quando apropriado, foi aplicado a análise a 

posteriori de Sidak.  

 Os dados dos testes comportamentais foram com Modelos Lineares 

Generalizados (GzLM). A distribuição do tipo Poisson foi utilizada para dados de 

contagens, enquanto a Linear e Gama foram escolhidas para as análises dos demais 

dados. Para cada variável, os fatores preditores foram o sexo e o grupo. Também 
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analisamos cada conjunto de dados separado por sexo. Quando apropriado, foi 

aplicado a análise a posteriori de Bonferroni.  

O nível de significância foi definido como p < 0,05. Todas as análises foram 

realizadas utilizando o software Statistical Package for the Social Sciences e todos os 

gráficos foram plotados utilizando o GraphPad Prism 8.4.2. Os dados estão 

representados nas Figuras como média ± erro padrão. Os gráficos foram já editados 

em inglês porque estão sendo preparados para um artigo científico. Na sessão de 

resultados apresentamos os valores de Wald Qui Quadrado (Chi Square ou 𝝌²), os 

graus de liberdade (df, degree of freedom em inglês) e o valor de p quando 

significativo. Esses valores são apresentados nos resultados do consumo de etanol e 

água e dos testes comportamentais
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Extração e detecção de isoflavona 

 

Ao analisar os subtipos de isoflavonas presentes na ração do biotério, foram 

detectados dois picos em tempos de retenção diferentes: pico 1 em 2,35 min e pico 2 

em 2,49 min, indicando a presença de daidzin e genistin, respectivamente, ambas 

glicosiladas. Também foi calculado a área relativa sob a curva que indica a proporção 

entre essas isoflavonas. Na ração fornecida pelo CEDEME foi observado uma 

proporção de 62% de daidzin e 38% de genistin (Figura 4). Não foi detectada a 

presença de puerarina nesta ração. 

 

 
Figura 4 . Gráfico da absorbância pelo tempo de retenção. O pico 1 (em preto) representa o valor de 
absorbância da daidzin (2,353 min). Pico 2 (em vermelho) representa o valor de absorbância da genistin 
(2,400 min). 

 

 

 Os gráficos dos experimentos a seguir estão com as notações em inglês porque 

foram produzidos já para a apresentação em eventos internacionais e para a 
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publicação de artigo científico em revista internacional. Para auxiliar, todos os termos 

em inglês dos gráficos estão traduzidos nas respectivas legendas. 

 

4.2. Consumo intermitente de etanol com ou sem a presença 

concomitante de alimento  

 

O volume total de água e etanol 10% (v/v) consumido por cada camundongo 

foi medido pelo peso das garrafas antes e depois de cada sessão. A análise estatística 

do total de líquidos consumido por sessão detectou como significativo o fator noite (𝝌² 

107,78 ; df = 11; p < 0,05), o fator grupo (𝝌² 42,02 ; df = 2; p < 0,05) e a interação entre 

os fatores noite x grupo (𝝌² 171,77 ; df = 22; p < 0,05) (Figura 5A). Animais do grupo 

FOOD consumiram mais líquido nas noites 5 e 6 quando comparados a noite 1 e 

comparado aos grupo NFOOD e NFOOD-FOOD (p < 0,05). Ainda, esse grupo 

consumiu mais que o grupo NFOOD nas noites 2, 7, 9 e 12 (p < 0,05). O grupo 

NFOOD-FOOD escalonou o consumo de líquidos a partir da noite 7, mesma noite em 

que a comida foi introduzida durante os testes (p < 0,05). O fator sexo também foi 

significativo (𝝌² 50,34 ; df = 1; p < 0,05), indicando que as fêmeas consumiram mais 

líquidos que os machos (Figura 5B). A análise estatística do consumo total de líquidos 

das fêmeas detectou como significativo o fator noite (𝝌² 165,59; df = 11; p < 0,05), o 

fator grupo (𝝌² 25,07; df = 2, p < 0,05) e a interação dos fatores noite x grupo (𝝌² 

1966,65; df = 21, p < 0,05). As fêmeas do grupo FOOD tiveram um consumo de 

líquidos superior aos dois outros grupos entre as noites 2 e 6 (p < 0,05). Além disso, 

as fêmeas do grupo FOOD aumentaram o consumo total de líquido ao longo das 

noites, sendo que o consumo na noite 3 e em todas as noites a partir da 5a noite foram 

maiores do que na noite 1 (p < 0,05). Ainda, as fêmeas do grupo FOOD tiveram um 

consumo maior do que o grupo NFOOD nas noites 7, 8, 9, 11 e 12 (p < 0,05). Já as 

fêmeas do grupo NFOOD-FOOD escalonaram o consumo de líquidos a partir da noite 

7 em comparação com a noite 1 (p < 0,05). Ainda, as fêmeas desse grupo consumiram 

menos líquidos que as do grupo NFOOD na noite 3 e consumiram mais líquidos que 

os animais do grupo NFOOD nas noites 9 e 12 (p < 0,05). O grupo NFOOD teve um 

consumo maior nas noites 7 e 12 em relação à noite 1 (p < 0,05). Em relação aos 

machos, a análise detectou como significativo os fatores noite (𝝌² 79,68; df = 11; p < 

0,05), grupo (𝝌² 30,78; df = 2; p<0,05) e a interação entre noite x grupo (𝝌² 199,61; df 
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= 21; p < 0,05). Os machos do grupo FOOD consumiram mais líquidos na noite 5 em 

comparação à noite 1 e durante as noites 5 e 6 consumiram mais líquidos do que os 

animais dos outros dois grupos (p < 0,05). Nas noites 1 a 3, os animais do grupo 

FOOD beberam mais líquidos que os animais do grupo NFOOD; já nas noites 7 a 12, 

os machos do grupo FOOD e do grupo NFOOD-FOOD beberam mais líquidos do que 

os animais do grupo NFOOD (p < 0,05). Os machos do grupo NFOOD-FOOD tiveram 

um consumo menor do que os dois outros grupos durante a noite 4, porém 

escalonaram o consumo de líquidos a partir da noite 7 (p < 0,05). Os machos do grupo 

NFOOD consumiram mais líquidos durante as noites 3, 4, 5, 6, 9, 11 e 12 quando 

comparado à noite 1 (p < 0,05). 

A análise estatística do consumo de água por sessão detectou como 

significativo o fator noite (𝝌² 54,79; df = 11; p < 0,05), o fator grupo (𝝌² 24,49; df = 2; p 

< 0,05) e a interação entre os fatores noite x grupo (𝝌² 158,81; df = 22; p < 0,05) 

(Figura 5C). Animais do grupo FOOD, apesar de terem mantido seu consumo 

constante durante todos os dias de teste, beberam mais água do que os animais dos 

outros dois grupos nas noites 3, 5 e 6 (p < 0,05) e beberam mais que o grupo NFOOD 

na noite 7 (p < 0,05). O grupo NFOOD-FOOD mostrou um aumento do consumo de 

água na noite 7, primeira noite de acesso a comida, e na noite 8 em comparação com 

a noite 1 (p < 0,05). Ainda esse grupo consumiu mais água que o grupo FOOD na 

noite 7 (p < 0,05). Nenhuma diferença foi observada no grupo NFOOD com o decorrer 

das noites. O fator sexo também foi significativo (𝝌² 16,47; df = 1; p < 0,05), indicando 

que as fêmeas beberam mais água que os machos em geral (Figura 5D). A análise 

estatística do consumo de água pelas fêmeas detectou como significativo o fator noite 

(𝝌² 106,56; df = 11; p < 0,05), o fator grupo (𝝌² 21,32; df = 2; p < 0,05), e a interação 

entre os fatores noite x grupo (𝝌² 2430,4; df = 21, p < 0,05). A análise identificou que 

as fêmeas do grupo FOOD beberam mais água nas noites 1 a 6 do que os animais 

dos outros dois grupos (p < 0,05). Além disso, das noites 3 a 7, as fêmeas do grupo 

FOOD tiveram maior consumo de água do que na noite 1 (p < 0,05). Ainda, nas noites 

7, 8, 9 e 11, as fêmeas do grupo FOOD consumiram mais água do que as fêmeas do 

grupo NFOOD (p < 0,05). Em relação às fêmeas do grupo NFOOD-FOOD houve maior 

consumo de água nas noites 7, 8, 9 e 12 em relação à noite 1 (p < 0,05). As fêmeas 

do grupo NFOOD consumiram mais água na noite 2 do que na noite 1, porém 

mantiveram seu consumo constante no decorrer das outras noites de teste. 



 
 

31 

Considerando apenas os machos, a análise detectou como significativo o fator noite 

(𝝌² 28,25; df = 11; p < 0,05), o fator grupo (𝝌² 15,57; df = 2; p < 0,05) e a interação 

entre os fatores noite x grupo (𝝌² 9121,97; df = 22; p < 0,05). Os machos do grupo 

FOOD, apesar de terem mantido seu consumo constante durante as 12 noites, 

beberam mais água do que os outros dois grupos nas noites 1 e 6 (p < 0,05) e beberam 

mais que o grupo NFOOD nas noites 4, 7 e 12 (p < 0,05). Os machos do grupo 

NFOOD-FOOD aumentaram seu consumo de água a partir da noite 7 até a noite 12, 

quando foi adicionado comida nas noites de teste (p < 0,05). Os machos desse grupo 

apresentaram maior consumo de água do que os outros dois grupos nas noites 9 e 11 

e maior que o grupo NFOOD nas noites 7, 8, 10 e 12 (p < 0,05). 

Em relação ao consumo de etanol , a análise estatística mostrou diferenças 

significativas nos fator noite (𝝌² 82,38; df = 11; p < 0,05) e na interação entre noite x 

grupo (𝝌² 42,49; df = 22; p < 0,05), mas não mostrou diferenças significativas no fator 

grupo (𝝌² 0,27; df = 2), indicando que os animais apresentaram maior consumo de 

etanol com o passar do tempo independente do grupo (Figura 5E). Foi possível 

observar o escalonamento do consumo de etanol pelo grupo FOOD na noite 10 em 

relação à noite 1 (p < 0,05). O grupo NFOOD teve um aumento de consumo de etanol 

nas noites 5, 6 e 11, em comparação com a noite 1 (p < 0,05). Já o grupo NFOOD-

FOOD só teve um aumento de consumo na noite 12 em comparação com a noite 1 (p 

< 0,05), curiosamente não houve diferenças na noite 7, quando foi adicionado comida 

durante os testes. O fator sexo foi detectado como significativo (𝝌² 5,16; df = 1; p < 

0,05), indicando que as fêmeas beberam mais etanol do que os machos (Figura 5F). 

A análise estatística do consumo de etanol pelas fêmeas detectou como significativo 

o fator noite (𝝌² 75,02; df = 11; p < 0,05) e a interação entre os fatores noite x grupo 

(𝝌² 2680,21; df = 2; p < 005), mas não identificou como significativo o fator grupo (𝝌² 

3,47; df = 22). As fêmeas do grupo NFOOD-FOOD tiveram um consumo mais 

acentuado na noite 12 em relação à noite 1 (p < 0,05). Em relação aos machos foi 

detectado como significativo o fator noite (𝝌² 50,07; df = 11; p < 0,05) e a interação 

entre os fatores noite x grupo (𝝌² 46376,38; df = 22; p < 0,05), enquanto o fator grupo 

(𝝌² 2,24; df = 2) não apresentou diferença significativa. Os machos do grupo NFOOD 

tiveram um maior consumo de etanol na noite 6 em relação à noite 1 (p < 0,05).  

Também foi avaliado a preferência por etanol, calculada como o volume total 

de etanol ingerido dividido pela soma do volume total de etanol e água. A análise 
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mostrou um efeito significativo nos fatores noite (𝝌² 76,87; df = 11; p < 0,05), grupo 

(𝝌² 12,26; df = 2; p < 0,05) e a interação noite x grupo (𝝌² 224,32; df = 22; p < 0,05) 

(Figura 5G). O grupo NFOOD apresentou maior preferência por etanol do os outros 

dois grupos. Na noite 5 os animais do grupo FOOD apresentaram menor preferência 

ao etanol do que o grupo NFOOD (p < 0,05). A análise não identificou o fator sexo 

como significativo (𝝌² 1,45; df = 1) (Figura 5H). A análise estatística da preferência de 

etanol das fêmeas detectou como significativo o fator noite (𝝌² 93,49; df = 11; p < 

0,05), o fator grupo (𝝌² 19,83; df = 2; p < 0,05) e a interação entre os fatores noite x 

grupo (𝝌² 25516,05; df = 22; p < 0,05). As fêmeas do grupo FOOD apresentaram 

menor preferência por etanol do que as fêmeas dos dois outros grupos nas noites 1 a 

6 (p < 0,05) e preferência menor que as fêmeas do grupo NFOOD nas noites 7, 8, 9 e 

11 (p < 0,05). Ainda, a preferência por etanol das fêmeas FOOD foi maior nas noites 

6, 8, 10 e 12 em comparação com a noite 1 (p < 0,05). As fêmeas do grupo NFOOD-

FOOD apresentaram menor preferência por etanol na noite 7 em relação à noite 1, 

quando foi adicionado comida nos dias de teste (p < 0,05). As fêmeas do grupo 

NFOOD apresentaram escalonamento da preferência por etanol nas noites 5, 6, 8 e 

11 em relação à noite 1 (p < 0,05). Considerando apenas os machos, a análise 

estatística detectou com significativo o fator noite (𝝌² 38,22; df = 11; p < 0,05) e a 

interação entre os fatores noite x grupo (𝝌² 111853,10; df = 22; p < 0,05), mas não 

identificou como significativo o fator grupo (𝝌² 3,81; df = 2). Os machos do grupo 

FOOD apresentaram menor preferência ao etanol do que os outros dois grupos na 

noite 6 e menor do que o grupo NFOOD nas noites 5 e 12 (p < 0,05). Os machos do 

grupo NFOOD-FOOD tiveram uma diminuição da preferência ao etanol nas noites 7, 

8, 9, 10 e 11 em relação à noite 1 (p < 0,05). Ainda, esse grupo teve uma menor 

preferência do que os outros dois grupos nas noites 6, 8, 9 e 11 e menor do que o 

grupo NFOOD nas noites 7 e 12 (p < 0,05). O grupo NFOOD escalonou a preferência 

por etanol nas noites 5, 11 e 12 em relação à noite 1 (p < 0,05). 
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Figura 5. Efeito da ração comum do biotério sobre o consumo de etanol. A. Total de líquidos 
consumidos (g/kg). B. Total de líquidos consumidos (g/kg) por fêmeas (à esquerda) e machos (à 
direita). C. Água consumida (g/kg). D. Água consumida (g/kg) por fêmeas (à esquerda) e machos (à 
direita). E. Etanol 10% consumido (v/v) (g/kg) e etanol puro consumido (g/kg). F. Etanol 10% consumido 
(v/v) (g/kg) e etanol puro consumido (g/kg) por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). G. Preferência 
pelo etanol em %. H. Preferência pelo etanol em % por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). * 
diferente do mesmo grupo na noite 1; # diferente dos dois outros grupos na mesma noite; @ diferente 
do grupo NFOOD na mesma noite. N=7-8/grupo/sexo. Fluid = líquidos; Intake = Consumo; Water = 
água; EtOH = etanol; Ethanol Preference = preferência pelo etanol; food = comida; nfood = sem comida; 
Test nights = noites de testes; female = fêmeas; males = machos. 

 
 

4.2.1. Microestrutura de Consumo 
  

A análise estatística do total de lambidas na garrafa de água detectou como 

significativo o fator grupo (𝝌² 17,99; df = 2; p < 0,05), mas não detectou como 

significativo o fator noite (𝝌² 2,53; df = 1) ou o interação noite x grupo (𝝌² 2,58; df = 2) 
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(Figura 6A). Uma análise post-hoc do fator grupo mostrou que os camundongos do 

grupo FOOD lamberam mais a garrafa de água do que os outros grupos (p < 0,05). O 

fator sexo foi significativo (𝝌² 10,75; df = 1; p < 0,05) indicando que camundongos 

fêmeas fizeram mais lambidas na garrafa de água do que os machos (Figura 6B). 

Considerando apenas camundongos fêmeas, a análise detectou como significativo o 

fator grupo (𝝌² 12,77; df = 2; p < 0,05), mas não detectou como significativo o fator 

noite (𝝌² 1,73; df = 1) ou a interação noite x grupo (𝝌² 0,76; df = 2), indicando que as 

fêmeas do grupo FOOD fizeram mais lambidas que os dois outros grupos 

independentemente da noite. Considerando apenas camundongos machos, a análise 

detectou como significativo fator grupo (𝝌² 13,72; df = 2; p < 0,05), mas não detectou 

como significativo o fator noite (𝝌² 0,63; df = 1) ou a interação noite x grupo (𝝌² 2,95; 

df = 2), indicando que os machos do grupo FOOD fizeram mais lambidas que os 

machos do grupo NFOOD. 

Em relação à quantidade total de lambidas de etanol, a análise estatística 

detectou como significativo o fator noite (𝝌² 21,68; df = 1; p < 0,05), mas não detectou 

como significativo o fator grupo (𝝌² 1,14; df = 2 ) nem a interação entre noite x grupo 

(𝝌² 1,27; df = 2), indicando que camundongos lamberam mais etanol na noite 12 do 

que na noite 1 (Figura 6C). O fator sexo não foi significativo (𝝌² 2,57; df = 1) (Figura 

6D), indicando que fêmeas e machos têm quantidades semelhantes de lambidas na 

garrafa de etanol. Considerando apenas camundongos fêmeas, a análise detectou 

como significativo o fator noite (𝝌² 15,32; df = 1; p < 0,05), mas não detectou como 

significativo o fator grupo (𝝌² 4,12; df = 2) nem a interação entre noite x grupo (𝝌² 3,15; 

df = 2). A análise de camundongos machos detectou como significativo o fator o fator 

noite (𝝌² 9,33; df = 1; p < 0,05), mas não detectou como significativo o fator grupo (𝝌² 

1,11; df = 2) nem a interação entre noite x grupo (𝝌² 2,05; df = 2). Nos dois casos, foi 

observado um aumento do número de lambidas na noite 12 quando comparado à noite 

1 (p < 0,05). 

Também avaliamos a quantidade total de bouts por noite (Figura 6E-F). Bouts 

são sequências de lambidas que representam uma importante unidade funcional de 

consumo. Aqui, consideramos que um bout é composto por menos três lambidas com 

intervalo máximo de 1 segundo entre duas delas. A análise estatística sobre o total de 

bouts de água detectou como significativo o fator noite (𝝌² 6,88; df = 1; p < 0,05) e o 

fator grupo (𝝌² 6,71; df = 2; p < 0,05), mas não detectou como significativa a interação 



 
 

35 

noite x grupo (𝝌² 0,26; df = 2) (Figura 6E). O post-hoc de cada fator separadamente 

mostrou que o grupo FOOD fez um maior número de bouts de água do que os outros 

grupos (p < 0,05) e que todos os grupos tiveram um aumento no número de bouts na 

noite 12 em comparação com a noite 1 (p < 0,05). O fator sexo foi significativo (𝝌² 

0,29; df = 1; p < 0,05) (Figura 3F), indicando que as fêmeas fizeram mais bouts de 

água do que os machos. Considerando apenas camundongos fêmeas, a análise não 

detectou como significativo os fatores noite (𝝌² 3,43; df = 1), grupo (𝝌² 5,62; df = 2) ou 

a interação noite x grupo (𝝌² 0,57; df = 2). No entanto, considerando apenas 

camundongos machos, a análise detectou como significativo o fator noite (𝝌² 4,16; df 

= 1; p < 0,05), mas não detectou como significativo o fator grupo (𝝌² 2,60; df = 2) nem 

a interação entre noite x grupo (𝝌² 0,20; df = 2), indicando o aumento de bouts de água 

independentemente do grupo (p < 0,05). 

Em relação à quantidade total de bouts de etanol, a análise estatística detectou 

como significativo o fator noite (𝝌² 18,32; df = 1; p < 0,05), mas não detectou como 

significativo o fator grupo (𝝌² 0,40; df = 2) ou a interação noite x grupo (𝝌² 0,97; df = 

2) (Figura 6G). O post-hoc mostrou que na noite 12 os animais fizeram um maior 

número de bouts de etanol em comparação com a noite 1 (p < 0,05), o que indica o 

aumento do consumo de etanol durante o protocolo. O fator sexo não foi significativo 

(𝝌² 0,92; df = 1) (Figura 6H). Considerando apenas camundongos fêmeas, a análise 

detectou como significativo apenas o fator noite (𝝌² 8,72; df = 1; p < 0,05), mas não 

detectou o fator grupo (𝝌² 0,59; df = 2) nem a interação noite x grupo (𝝌² 4,33 df = 2). 

O post-hoc do fator noite mostrou um aumento significativo do número de bouts de 

etanol da noite 1 para a noite 12 (p < 0,05). A análise de camundongos machos 

detectou como significativo o fator noite (𝝌² 18,40; df = 1; p < 0,05), mas não detectou 

como significativo o fator grupo (𝝌² 3,40; df = 2) nem a interação entre noite x grupo 

(𝝌² 2,50; df = 2), indicando o mesmo resultado que as fêmeas (p < 0,05). 
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Figura 6. Microestrutura do consumo de etanol. A. Total de lambidas na água. B. Total de lambidas na 
água por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). C. Total de lambidas no etanol. D. Total de lambidas 
no etanol por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). E. Total de bouts na água. F. Total de bouts 
na água por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). G. Total de bouts no etanol. H. Total de bouts 
no etanol por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). * FOOD diferente dos outros grupos; ** 
diferença de noites; @ FOOD diferente do grupo NFOOD. N=7-8/grupo/sexo. Licks = lambidas; Water 
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= água; Ethanol = etanol; food = comida; nfood = sem comida; Test nights = noites de testes; female = 
fêmeas; males = machos. 

 

Examinamos a latência até a primeira lambida de água e de etanol. Na análise 

de latência para a primeira lambida de água, não foram detectados como significativos 

os fatores noite (𝝌² 3,75; df = 1), grupo (𝝌² 1,19; df = 2) nem a interação entre noite x 

grupo (𝝌² 0,49; df = 2), indicando que os animais de todos os grupos levaram um 

tempo semelhante para dar a primeira lambida na água (Figura 7A). O fator sexo 

também não foi significativo (𝝌² 0,00; df = 1) (Figura 7B). Considerando apenas 

camundongos fêmeas, a análise não detectou como significativo os fatores noite (𝝌² 

1,76; df = 1), grupo (𝝌² 1,28; df = 2) nem detectou como significativo a interação noite 

x grupo (𝝌² 2,27; df = 2). Considerando apenas camundongos machos, a análise 

também não detectou como significativo os fatores noite (𝝌² 1,63; df = 1), grupo (𝝌² 

0,13; df = 1), mas detectou a interação noite x grupo (𝝌² 3,54; df = 2; p < 0,05), 

indicando que os animais do grupo FOOD levaram menos tempo para a primeira 

lambida de água na noite 12 em comparação com a noite 1 (p < 0,05). 

Em relação à latência para a primeira lambida de etanol, a análise estatística 

não detectou como significativos os fatores noite (𝝌² 0,94; df = 1), grupo (𝝌² 1,77; df = 

2) ou a interação noite x grupo (𝝌² 0,76; df = 2) (Figura 7C). O fator sexo também não 

foi significativo (𝝌² ; df = 1) (Figura 7D). Considerando apenas camundongos fêmeas, 

a análise não detectou como significativo os fatores noite (𝝌² 2,17; df = 1), grupo (𝝌² 

0,04; df = 2) nem detectou como significativo a interação noite x grupo (𝝌² 5,82; df = 

2). Considerando apenas camundongos machos, a análise não detectou como 

significativo os fatores noite (𝝌² 0,53; df = 1), grupo (𝝌² 1,97; df = 2) nem detectou 

como significativo a interação noite x grupo (𝝌² 3,85; df = 2). 

Também avaliamos a latência para o primeiro bout de água e de etanol. Na 

análise da latência para o primeiro bout de água, a análise estatística não detectou 

como significativos os fatores noite (𝝌² 3,68; df = 1), grupo (𝝌² 2,65; df = 2), ou a 

interação noite x grupo (𝝌² 1,86; df = 2) (Figura 7E). O fator sexo também não foi 

significativo (𝝌² 0,61; df = 1) (Figura 7F). Considerando apenas camundongos fêmeas, 

a análise não detectou como significativo os fatores noite (𝝌² 1,80; df = 1), grupo (𝝌² 

1,85; df = 2) ou a interação noite x grupo (𝝌² 0,09; df = 2). Considerando apenas 

camundongos machos, a análise também não detectou como significativos os fatores 
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noite (𝝌² 2,73; df = 1), grupo (𝝌² 1,24; df = 2), ou a interação noite x grupo (𝝌² 2,45; df 

= 2). 

Em relação à latência para o primeiro bout de etanol, a análise estatística não 

detectou como significativos os fatores noite (𝝌² 0,22; df = 1), grupo (𝝌² 1,32; df = 2) 

ou a interação noite x grupo (𝝌² 3,45; df = 2) (Figura 7G). O fator sexo também não foi 

significativo (𝝌² 3,13; df = 1) (Figura 7H). Considerando apenas camundongos fêmeas, 

a análise não detectou como significativo os fatores noite (𝝌² 0,34; df = 1), grupo (𝝌² 

1,40; df = 2), mas detectou como significativo a interação noite x grupo (𝝌² 6,19; df = 

2; p < 0,05), indicando que as fêmeas do grupo FOOD tiveram um maior tempo de 

latência para o primeiro bout de etanol na noite 12 em relação à noite 1 (p < 0,05). 

Considerando apenas camundongos machos, a análise não detectou como 

significativos o fator grupo (𝝌²0,65; df = 2) nem a interação noite x grupo (𝝌² 0,32; df 

= 2), mas identificou com o significativo o fator noite (𝝌² 6,35; df = 1; p < 0,05), 

indicando que os animais de todos os grupos diminuíram o tempo de latência para o 

primeiro bout de etanol na noite 12 em comparação com a noite 1 (p < 0,05). 
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Figura 7. Latência para lambidas e bouts. A. Tempo de latência para a primeira lambida na água. B. 
Tempo de latência para a primeira lambida na água por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). C. 
Tempo de latência para a primeira lambida no etanol. D. Tempo de latência para a primeira lambida no 
etanol por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). E. Tempo de latência para o primeiro bout na 
água. F. Tempo de latência para o primeiro bout na água por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). 
G. Tempo de latência para o primeiro bout no etanol. H. Tempo de latência para o primeiro bout  no 

etanol por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). ** diferença de noites. N=7-8/grupo/sexo. Latency 
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= latência; Licks = lambidas; Water = água; Ethanol = etanol; food = comida; nfood = sem 
comida; Test nights = noites de testes; female = fêmeas; males = machos. 
 

 

4.3. Suplementação de puerarina 

 

O peso dos animais foi acompanhado durante todo o experimento, mas não foi 

observada influência da puerarina pois os pesos não diferiram entre os grupos 

experimentais. Para representar o consumo médio de água (Control) ou 

água+puerarina (Puerarin) por animal por dia, durante o tempo em que o animal 

estava na gaiola moradia, a garrafa de cada gaiola foi pesada todos os dias. Este valor 

foi dividido pelo número de animais em cada caixa moradia para a obtenção de um 

valor aproximado do consumo diário por animal (Figura 8A). Foi detectado como 

significativo o fator noite (𝝌² 739,40; df = 10; p < 0,05), mas não foi detectado como 

significativo o fator grupo (𝝌² 0,04; df = 1), indicando que os animais de ambos os 

grupos consumiram menos água nas noites 2, 3, 6 e 10 em comparação com a noite 

1 (p < 0,05). O fator sexo também foi detectado como significativo (𝝌² 7, 24; df = 1; p 

< 0,05), indicando que os machos beberam mais água do que as fêmeas) (Figura 8B). 

A análise isolada para as fêmeas detectou como significativo o fator noite (𝝌² 326,49; 

df = 10; p < 0,05), mas não foi detectado como significativo o fator grupo (𝝌² 0,01; df 

= 1), indicando que as fêmeas de ambos os grupos consumiram menos água nas 

noites 3, 6,10 e 11 em comparação com a noite 1 (p < 0,05). Em relação aos machos 

foi detectado como significativo o fator noite (𝝌² 1552,21; df = 10; p < 0,05), mas não 

foi detectado como significativo o fator grupo (𝝌² 0,02; df = 1), indicando que os 

machos de ambos os grupos consumiram menos água nas noites 3 e 10 em 

comparação com a noite 1 (p < 0,05). 

Figura 8. Média do consumo de puerarina concomitante ao protocolo de consumo intermitente de 

álcool. Water = água; Days = dias; Control = controle; Puerarin = puerarin; female = fêmeas; 
males = machos. 
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4.3.1. Consumo intermitente de etanol com puerarina 

 

O volume total de água e etanol 10% (v/v) consumido por cada camundongo 

foi medido pelo peso das garrafas antes e depois de cada sessão. A análise estatística 

do total de líquidos consumido por sessão detectou como significativo o fator noite (𝝌² 

59,70; df = 11; p < 0,05), mas não detectou o fator grupo (𝝌² 0,29; df = 1) nem a 

interação entre os fatores noite x grupo (𝝌² 7,61; df = 11), indicando que, como 

esperado, os grupos controle e puerarina, consumiram líquidos de forma semelhante 

(Figura 9A). Os animais de ambos os grupos, suplementados ou não com puerarina, 

consumiram menos líquidos na noite 4 comparado à noite 1 e na noite 11 comparado 

à noite 10 (p < 0,05). O fator sexo foi detectado com significativo (𝝌² 12,79; df = 1; p < 

0,05), o que indica que as fêmeas consumiram mais líquidos do que os machos 

(Figura 9B). A análise estatística do consumo de líquidos pelas fêmeas detectou como 

significativo o fator noite (𝝌² 39,74; df = 11; p < 0,05) e a interação entre os fatores 

noite x grupo (𝝌² 21,88; df = 11; p < 005), mas não identificou como significativo o fator 

grupo (𝝌² 3,70; df = 1). As fêmeas de ambos os grupos consumiram mais líquidos na 

noite 10 quando comparado com a noite 4. Em relação aos machos, foi detectado 

como significativo o fator noite (𝝌² 55,38; df = 11; p < 0,05) e a interação entre os 

fatores noite x grupo (𝝌² 30,58; df = 11; p < 0,05) enquanto o fator grupo (𝝌² 0,52; df 

= 1) não apresentou diferença significativa. Isso indica que os machos de ambos os 

grupos consumiram quantidades de líquido semelhantes no decorrer das noites. 

A análise estatística do consumo de água por sessão detectou como 

significativo o fator noite (𝝌² 51,63; df = 11; p < 0,05), mas não o fator grupo (𝝌² 0,04; 

df = 1) nem a interação entre os fatores noite x grupo (𝝌² 17,09; df = 11; p < 0,05) 

(Figura 9C). Os animais de ambos os grupos beberam menos água na noite 4 em 

comparação com a noite 1 (p < 0,05). O fator sexo foi detectado com significativo (𝝌² 

4,41; df = 1; p < 0,05), indicando que as fêmeas consumiram mais água do que os 

machos (Figura 9D). A análise estatística do consumo de água pelas fêmeas detectou 

como significativo o fator noite (𝝌² 48,19; df = 11; p < 0,05), mas não detectou como 

significativo o fator grupo (𝝌² 1,77; df = 1), nem a interação entre os fatores noite x 

grupo (𝝌² 14,27; df = 11). A suplementação de puerarina não afetou o consumo de 

água nas fêmeas, mas todas elas consumiram menos água na noite 12 quando 
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comparado com a noite 10. Em relação aos machos, foi detectado como significativo 

o fator noite (𝝌² 40,30; df = 11; p < 0,05) e a interação entre os fatores noite x grupo 

(𝝌² 32,90; df = 11; p < 0,05) enquanto o fator grupo (𝝌² 0,74; df = 1) não apresentou 

diferença significativa, o que indicou que a puerarina não alterou o consumo de água 

dos machos. 

A análise estatística da quantidade de etanol consumido por sessão detectou 

como significativo o fator noite (𝝌² 34,39 ; df = 11; p < 0,05), mas não o fator grupo (𝝌² 

0,12; df = 1) nem a interação entre os fatores noite x grupo (𝝌² 17,34; df = 22) (Figura 

9E). Isso indica que a puerarina não interferiu com o aumento progressivo do consumo 

de etanol ao longo do protocolo. O fator sexo não foi detectado com significativo (𝝌² 

0,69; df = 1), o que indica que fêmeas e machos consumiram etanol de forma 

semelhante (Figura 9F). A análise estatística do consumo de etanol pelas fêmeas 

detectou como significativo o fator noite (𝝌² 29,64; df = 11; p < 0,05) e a interação 

entre os fatores noite x grupo (𝝌² 42,38; df = 11; p < 0,05), mas não identificou como 

significativo o fator grupo (𝝌² 0,00; df = 1). No caso dos  machos, foi detectado como 

significativo o fator noite (𝝌² 53,32; df = 11; p < 0,05) e a interação entre os fatores 

noite x grupo (𝝌² 37,61; df = 11; p < 0,05), enquanto o fator grupo (𝝌² 0,18 df = 2) não 

apresentou diferença significativa. Os resultados das análises separadas por sexo 

reforçam que não houve efeito da suplementação de puerarina no consumo de etanol. 

Também foi avaliado a preferência por etanol . A análise mostrou um efeito 

significativo nos fatores noite (𝝌² 24,67; df = 11; p < 0,05) e a interação noite x grupo 

(𝝌² 24,01; df = 11; p < 0,05), mas não detectou como significativo o fator grupo (𝝌² 

0,10; df = 1) (Figura 9G). Isso indica que os animais aumentaram a preferência por 

etanol no decorrer dos dias independentemente do grupo ao qual pertenciam. O fator 

sexo também não foi detectado com significativo (𝝌² 0,04; df = 1), o que indica que 

fêmeas e machos tiveram uma preferência por etanol semelhante (Figura 9H). A 

análise estatística da preferência por etanol pelas fêmeas detectou como significativo 

o fator noite (𝝌² 22,68; df = 11; p < 0,05) e a interação entre os fatores noite x grupo 

(𝝌² 58,20; df = 11; p < 0,05), mas não identificou como significativo o fator grupo (𝝌² 

0,12; df = 1). Em relação aos machos, foi detectado como significativo o fator noite (𝝌² 

105,26; df = 11; p < 0,05) e a interação entre os fatores noite x grupo (𝝌² 98,20; df = 

11; p < 0,05) enquanto o fator grupo (𝝌² 0,46; df = 2) não apresentou diferença 
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significativa. Assim como para o consumo de etanol, a puerarina não afetou a 

preferência pelo etanol. 

 

 

 
Figura 9. Efeito da puerarina sobre o consumo de etanol. A. Total de líquidos consumidos (g/kg). B. 
Total de líquidos consumidos (g/kg) por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). C. Água consumida 
(g/kg). D. Água consumida (g/kg) por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). E. Etanol 10% 
consumido (v/v) (g/kg) e etanol puro consumido (g/kg). F. Etanol 10% consumido (v/v) (g/kg) e etanol 
puro consumido (g/kg) por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). G. Preferência pelo etanol em %. 
H. Preferência pelo etanol em % por fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). Fluid = líquidos; Intake 
= Consumo; Water = água; EtOH = etanol; Ethanol Preference = preferência pelo etanol; Water = água; 
Control = controle; Puerarin = puerarin; female = fêmeas; male = machos. 

4.3.2. Testes comportamentais 

 

O peso dos animais foi acompanhado durante todo o experimento, mas não foi 

observada influência da puerarina pois os pesos se mantiveram constantes. Para 
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representar o consumo médio de água (Control) ou água+puerarina (Puerarin) por 

animal por dia, a garrafa de cada gaiola foi pesada 5 vezes por semana. A soma da 

pesagem semanal foi, então, dividida por 7 para se obter uma média simples do 

consumo diário. Este valor médio foi dividido pelo número de animais em cada caixa 

moradia para a obtenção de um valor aproximado do consumo diário por animal 

(Figura 10A). A análise estatística não detectou como significativo os fatores grupo (𝝌² 

2,59; df = 1), semana (𝝌² 3,88; df = 3), nem o fator sexo (𝝌² 0,13; df = 1), indicando 

que o consumo médio entre os dois tipos de líquidos entre fêmeas e machos foi 

semelhante (Figura 10B). 

 
Figura 10. Média do consumo de puerarina antes dos testes comportamentais. A, Média diária (em 
gramas) da quantidade de água ou água+puerarina ingerida por camundongo em cada uma das quatro 
semanas que precederam os testes comportamentais. B. Resultado subdivido por sexo. Gráfico à 
esquerda representa a ingestão média das fêmeas por dia em cada uma das quatro semanas e o 
gráfico à direita, a ingestão média dos machos. N=4 caixas/grupo/sexo. Water = água; Weeks = 
semanas; Control = controle; Puerarin = puerarin; female = fêmeas; male = machos. 

 
 

4.3.2.1. Labirinto em cruz elevado 

  

As análises estatísticas para o tempo de latência para entrar no braço aberto 

(𝝌² 1,67; df = 1 - Figura 11A-B), o tempo gasto no braço aberto (𝝌² 1,26; df = 1 -  Figura 

12C-D), tempo gasto no braço fechado (𝝌² 0,24; df = 1 - Figura 11E-F), tempo gasto 

no centro (𝝌² 0,31; df = 1 - Figura 11G-H), número de transições (𝝌² 0,12; df = 1 -  

Figura 11I-J) e o index do tempo gasto no braço aberto (𝝌² 0,65; df = 1 - Figura 11K-

L) não detectaram diferenças significativas entre os grupos, nem entre os sexos. 
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Figura 11. Efeito da puerarina em comportamentos do tipo ansioso no labirinto em cruz elevado. A. 

Latência para o braço aberto (s). B. Latência para o braço aberto (s) de fêmeas (à esquerda) e machos 
(à direita). C. Tempo no braço aberto (s). D. Tempo que as fêmeas (à esquerda) e os machos (à direita) 
passaram no braço aberto. E. Tempo no braço fechado (s). F. Tempo que as fêmeas (à esquerda) e os 
machos (à direita) passaram no braço fechado (s). G. Tempo no centro (s). H. Tempo que as fêmeas 
(à esquerda) e os machos (à direita) passaram no centro (s). I. Número de transições. J. Número de 
transições das fêmeas (à esquerda) e dos machos (à direita). K. Índice de tempo gasto no braço aberto. 
L. Índice de tempo gasto no braço aberto pelas fêmeas (à esquerda) e pelos machos (à direita). 
N=10/grupo/sexo. Control = controle; Puerarin = puerarina; Latency = latência; Open arm = braço 
aberto; Time = tempo; Closed arm = braço fechado; Center = centro; Transitions = transições; Index = 
índice. 
 

 

As análises estatísticas para o número de head outs (𝝌² 1,31; df = 1 - Figura 

12A-B); o número de stretches (𝝌² 0,02; df = 1 - Figura 12C-D); índice de avaliação de 

risco (risk index), definido como a soma da número de head outs e stretches (𝝌² 0,71; 

df = 1 - Figura 12E-F) e número de head dips (𝝌² 0,03; df = 1 - Figura 12G-H), também 

não detectaram diferenças significativas entre os grupos, nem entre os sexos. Já a 

análise estatística para o número de groomings detectou como significativo o fator 

grupo (𝝌² 7,50; df = 1; p < 0,05 - Figura 12I), mas não o fator sexo (𝝌² 0,05; df = 1), 

indicando que o grupo suplementado com puerarina realizou menos groomings do que 

o grupo controle independente do sexo. A análise isolada para as fêmeas detectou 

que aquelas do grupo puerarina realizaram menos groomings do que aquelas do 

grupo controle no limite do determinado como significativo (𝝌² 3,84; df = 1; p = 0,05) 

(Figura 12J, à esquerda). Já a análise isolada para os machos não detectou como 

significativo o fator grupo (𝝌² 3,66; df = 1), indicando que os machos de ambos os 

grupos realizaram um número semelhante de groomings (Figura 12J, à direita). A 
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análise estatística do número de rearings não detectou como significativo o fator grupo 

(𝝌² 1,82; df = 1) (Figura 12K), mas detectou o fator sexo como significativo (𝝌² 8,79; 

df = 1; p < 0,05), indicando que as fêmeas realizam mais rearings do que os machos, 

independentemente do grupo (Figura 12L).  

Figura 12. Efeito da puerarina em comportamento de avaliação de risco no teste labirinto em cruz 
elevado. A. Número de Head Outs. B. Número de Head Outs de fêmeas (à esquerda) e machos (à 
direita). C. Número de Stretches. D. Número de Stretches de fêmeas (à esquerda) e os machos (à 
direita) passaram no braço aberto. E. Risk Index definido como a soma de head outs e stretches. F. 
Risk index de fêmeas (à esquerda) e de machos (à direita) passaram no braço fechado (s). G. Número 
de Head dips. H. Número de Head dips de fêmeas (à esquerda) e de machos (à direita). I. Número de 
groomings. J. Número de groomings de fêmeas (à esquerda) e de machos (à direita). K. Número de 
rearings. L. Número de rearings de fêmeas (à esquerda) e de machos (à direita). N=5-10/grupo/sexo. 
* representa diferenças entre os grupos; # representa diferenças gerais entre os sexos. Control = 
controle; Puerarin = puerarina; Head out = cabeça para fora; Stretch = postura esticada; Risk index = 
índice de risco; Head dip = investidas com a cabeça; Grooming = comportamento de higiene; Rearing 
= levantar. 

 

4.3.2.2. Teste da caixa claro-escuro 

 

 A análise estatística da latência para entrada no lado claro detectou como 

significativo o fator grupo (𝝌² 10,23; df = 1; p < 0,05), indicando que o grupo puerarina 

levou menos tempo para sair do lado escuro e passar para o lado claro do que o grupo 

controle (Figura 13A). A análise também detectou o fator sexo como significativo (𝝌² 

8,42; df = 1, p < 0,05), o que indica que os machos levam menos tempo para entrar 

no lado claro do que as fêmeas, independentemente do grupo (Figura 13B). As 

análises isoladas para as fêmeas e para os machos detectaram o fator grupo como 
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significativo (fêmeas: 𝝌² 5,85; df = 1, p < 0,05; machos: 𝝌² 4,41; df = 1, p < 0,05), 

indicando que em ambos os casos os grupos com suplementação de puerarina 

levaram menos tempo para atravessar para o lado claro. As análises estatísticas do 

tempo gasto no lado claro  (𝝌² 0,81; df = 1 - Figura 13C) e no lado escuro (𝝌² 0,74; df 

= 1 - Figura 13E) não detectaram como significativo o fator grupo. Porém, detectaram 

o fator sexo (tempo no lado claro: 𝝌² 5,50; df = 1; p < 0,05) (tempo no lado escuro: 𝝌² 

5,46; df = 1; p < 0,05) como significativo, indicando que as fêmeas, 

independentemente do grupo, passam menos tempo no lado claro e mais tempo no 

lado escuro do que os machos (Figura 13D e 13F). A análise estatística do número de 

head outs não detectou como significativo o fator grupo (𝝌² 0,69; df = 1), nem o fator 

sexo (𝝌² 1,13; df = 1), indicando que ambos os grupo fazem um número semelhante 

de head outs (Figura 13G). A análise isolada para fêmeas não detectou como 

significativo  o fator grupo (𝝌² 0,95; df = 1). A análise isolada somente para machos 

detectou como significativo o fator grupo (𝝌² 4,98; df = 1; p < 0,05), indicando que os 

machos do grupo puerarina realizam menos head outs do que os machos do grupo 

controle (Figura 13H, à direita). A análise estatística do número de stretches detectou 

como significativo o fato grupo (𝝌² 5,46; df = 1; p < 0,05), mas não o fator sexo (𝝌² 

0,33; df = 1), indicando que o grupo puerarina, independente do sexo, realiza menos 

stretches do que o grupo controle (Figura 13I). A análise estatística do risk index 

detectou como significativo o fator grupo (𝝌² 4,88; df = 1; p < 0,05), mas não o fator 

sexo (𝝌² 1,37; df = 1), indicando que o grupo puerarina faz menos avaliação de risco 

do que o grupo controle (Figura 13K). A análise para machos detectou como 

significativo o fator grupo (𝝌² 8,30; df = 1; p < 0,05), indicando que os machos do grupo 

puerarina fazem menos avaliação de risco do que os machos do grupo controle 

(Figura 13L, à direita), o que não foi observado nas fêmeas (𝝌² 0,09; df = 1). A análise 

estatística do número de transições entre cada lado detectou como significativo o fator 

grupo (𝝌² 7,92; df = 1; p < 0,05), indicando que o grupo puerarina fez mais transições 

entre os lados do que o grupo controle (Figura 13M). A análise também detectou o 

fator sexo como significativo (𝝌² 19,64; df = 1, p < 0,05), o que indica que os machos 

fazem mais transições do que as fêmeas, independentemente do grupo (Figura 13N). 

As análise isolada para as fêmeas detectou o fator grupo como significativo (𝝌² 5,72; 

df = 1, p < 0,05), indicando que as fêmeas do grupo puerarina realizam mais transições 

entre os lados do que as fêmeas do grupo controle (Figura 13N, à esquerda), o que 
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não aconteceu para os machos (𝝌² 2,74; df = 1). A análise estatística do número de 

rearings detectou como significativo o fator grupo (𝝌² 9,02; df = 1; p < 0,05), indicando 

que o grupo puerarina fez mais rearings do que o grupo controle (Figura 13O). A 

análise também detectou o fator sexo como significativo (𝝌² 8,41; df = 1, p < 0,05), o 

que indica que os machos fazem mais rearings do que as fêmeas, independentemente 

do grupo (Figura 13P). A análise isolada para os machos detectou o fator grupo como 

significativo (𝝌² 6,36; df = 1, p < 0,05), indicando que os machos do grupo puerarina 

realizam mais rearings do que os machos do grupo controle (Figura 13P, à direita), o 

que não é observado para as fêmeas (𝝌² 2,79; df = 1). 

 
Figura 13. Efeito da puerarina em comportamento do tipo ansioso e de avaliação de risco no teste 
caixa claro-escuro. A. Latência para o lado claro (s). B. Latência para o lado claro (s) de fêmeas (à 
esquerda) e machos (à direita). C. Tempo no lado claro (s). D. Tempo que as fêmeas (à esquerda) e 
os machos (à direita) passaram no lado claro. E. Tempo no lado escuro (s). F. Tempo que as fêmeas 
(à esquerda) e os machos (à direita) passaram no lado escuro (s). G. Número de Head Outs. H. Número 
de Head Outs de fêmeas (à esquerda) e machos (à direita). I. Número de Stretches. J. Número de 
Stretches de fêmeas (à esquerda) e os machos (à direita) passaram no braço aberto. K. Risk Index 
definido como a soma de head outs e stretches. L. Risk index de fêmeas (à esquerda) e de machos (à 
direita) passaram no braço fechado (s). M. Número de transições. N. Número de transições das fêmeas 
(à esquerda) e dos machos (à direita). O. Número de rearings. P. Número de rearings de fêmeas (à 
esquerda) e de machos (à direita). N=5-10/grupo/sexo. * representa diferenças entre os grupos; # 
representa diferenças gerais entre os sexos.  
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Control = controle; Puerarin = puerarina; Latency = latência; Light  = claro; Time = tempo; Dark = escuro; 
Center = centro; Head out = cabeça para fora; Stretch = postura esticada; Risk index = índice de risco; 
Transitions = transições; Rearing = levantar.  
 

4.3.2.3. Novelty-suppressed feeding 

 

 A análise estatística do tempo de latência para se aproximar da comida no 

centro do aparato do teste de Novelty-suppressed Feeding não detectou diferenças 

significativas entre os grupos (𝝌² 0,82; df = 1), nem entre os sexos (𝝌² 0,36; df = 1) 

(Figura 14A). A análise estatística para a quantidade de comida consumida 5 minutos 

após o teste também não detectou diferenças significativas entre os grupos (𝝌² 0,17; 

df = 1), nem entre os sexos (𝝌² 0,17; df = 1) (Figura 14C). 

 

 

Figura 14. Efeito da puerarina em comportamentos do tipo ansioso e avaliação de risco no teste de 
novelty-suppressed feeding. A. Tempo de latência para se aproximar da comida (s). B.  Tempo de 
latência de fêmeas (à esquerda) e machos (à direita) para se aproximar da comida (s).  C. Comida 
consumida nos 5 minutos após o teste (g). D.  Comida consumida por fêmeas (à esquerda) e machos 
(à direita) nos 5 minutos após o teste (g). Latency = latência; Approach = aproximar; Food = comida; 
Intake = consumo.
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5. DISCUSSÃO 

 

 A presença, ou a ausência, de alimento é uma variável importante a ser levada 

em consideração ao se estudar o consumo de etanol. Além disso, os componentes 

presentes em diferentes alimentos também podem modular o consumo e o 

comportamento de busca pelo etanol, além de comportamentos associados como a 

ansiedade, por exemplo. Este trabalho avaliou como a presença e a ausência de 

alimentos modulam a ingestão de líquidos, além também de investigar como a 

puerarina age sobre o consumo de etanol e sobre comportamentos do tipo ansioso. 

Nossos resultados sugerem que a disponibilidade de comida modula a preferência por 

líquidos em camundongos Swiss, além de ter sido observado que a puerarina diminui 

comportamentos de avaliação de risco em camundongos. 

A maioria dos estudos com camundongos utilizam os camundongos C57Bl/6 

(FESTING, 2014) que são uma linhagem isogênica resultado de, pelo menos, 20 

acasalamentos entre irmãos e virtualmente possuem o mesmo genótipo 

(COMMITTEE ON STANDARDIZED GENETIC NOMENCLATURE FOR MICE, 1963). 

Esses animais são os mais amplamente utilizados em todas as áreas de pesquisa 

biomédica, sobretudo na área de etanol por apresentarem alta preferência pela droga. 

No entanto, os camundongos Swiss apresentam grande variabilidade genética 

individual, por serem uma linhagem outbred (RICE & O’BRIEN, 1980). Seus 

cruzamentos não são feitos com indivíduos da mesma família. Essa linhagem pode 

ser utilizada para se estudar o impacto da variabilidade genética em estudos de 

farmacologia, toxicologia, oncologia, doenças infecciosas, neurociência 

comportamental. De fato, a variabilidade genética desses animais se aproxima 

daquela apresentada entre populações humanas (RICE & O’BRIEN, 1980; FRENCH 

et al., 2015). Por esses motivos, esses animais foram escolhidos neste estudo. 

Os pellets de ração de roedores induzem o aumento da ingestão de líquidos 

devido a uma diferença osmótica que a ração causa nas células, e também devido à 

estimulação volumétrica da sede (KRALY, 1984). Além disso, diferentes linhagens de 

camundongos consomem líquidos e alimentos de forma correlata, ou seja, quanto 

maior o consumo de alimento, maior o consumo de líquidos (BACHMANOV et al., 

2006). Como esperado, nossos resultados mostram que quando há comida presente 

no teste, há maior consumo no total de líquidos. Ainda, é observado que as fêmeas 
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consomem mais líquidos do que os machos, isso ocorre por causa das diferenças 

hormonais entre ambos os sexos (TERTTELIN et al., 1971; KRAUSE et al., 2003; 

SANTOLLO et al., 2015). 

Assim como a ingestão de líquidos totais, há interação da presença de comida 

com o consumo de álcool (FORSANDER & SINCLAIR, 1988; MARSHALL et al, 2015; 

QUADIR et al., 2020; MAPHIS et al., 2022; AZEVEDO et al., 2021; COKER et al., 

2021), porém poucos trabalhos investigam como a presença ou a ausência de 

alimentos, durante o experimento, modula essa interação. Um estudo feito por Anji e 

Kumari (2008) utilizou camundongos C57Bl/6 alimentados com uma dieta líquida 

nutricionalmente completa que continha concentrações crescentes de álcool com 

acesso ou não à ração comum. Os resultados indicaram que o consumo diário de 

dieta líquida contendo etanol foi significativamente aumentado quando havia ração 

sólida presente nas gaiolas. Isso corrobora os achados do nosso grupo de pesquisa 

que observou que a presença da ração faz com que camundongos C57Bl/6 fêmeas e 

machos consomem mais etanol do que quando não há comida presente (trabalho em 

preparo para submissão da Iniciação Científica de Paula M. Eduardo, bolsa FAPESP 

2019/24650-0). No entanto, essa modulação do consumo de etanol não acontece para 

qualquer linhagem de camundongos. Nosso estudo revelou que, para camundongos 

Swiss, a presença de alimento altera o consumo de água e não o de etanol. Os 

animais do grupo FOOD, em especial as fêmeas, já possuíam um maior consumo de 

água comparado aos outros dois grupos a partir da primeira noite de teste. No entanto, 

a partir da sétima noite, - noite em que a comida passou a ser ofertada, o grupo 

NFOOD-FOOD teve um aumento acentuado no consumo de água. Por outro lado, a 

presença de alimento não alterou a escalada do consumo de etanol durante as noites 

de teste, sendo essa semelhante entre os três grupos do estudo.  

É interessante notar como o alimento modula o consumo de líquido de 

preferência da linhagem. Enquanto camundongos C57Bl/6 tem alta preferência por 

etanol (McCLEARN & RODGERS, 1959), camundongos Swiss possuem baixa 

preferência pela droga (RICE & O’BRIEN, 1980), sendo uma linhagem que pode servir 

para estudos de suscetibilidade individual à exposição ao álcool. Nossos resultados 

mostram que os animais do grupo FOOD tiveram baixa preferência por etanol, cerca 

de 25%. Por outro lado os animais do grupo em que não havia comida disponível a 

preferência pela droga foi de cerca de 65-70%. É claro que esse resultado tem a ver 

com a diferença do volume de água consumido, o que impacta o cálculo da preferência 
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pelo etanol, já que o cálculo da preferência de etanol considera o volume de água 

consumido. 

Ainda há poucos estudos que avaliam a fundo os micronutrientes presentes em 

diferentes rações comerciais. A maioria das rações comerciais de roedores são feitas 

à base de soja, logo, contém isoflavonas. Isoflavonas, em especial os subtipos 

daidzeína e genisteína, são amplamente encontradas em diferentes rações em 

quantidades variadas (THIGPEN et al., 1999; MURPHY et al., 1982; WADE et al., 

2003; JENSEN & RITSKES-HOITINGA, 2007; DEGEN et al., 2002). Os resultados da 

extração e detecção de isoflavonas na ração NUVILAB CR-1 (Quimtia, Brazil), 

utilizada nos laboratórios da UNIFESP, mostraram que a presença de dois subtipos 

de isoflavonas: a daidzin e a genistin, formas glicosiladas da daidzeína e genisteína, 

respectivamente. Além de haver poucos estudos que avaliam os subtipos de 

isoflavonas presentes nas rações de animais, a maioria não descreve nem mesmo o 

tipo de ração utilizada. Ainda, há poucas informações sobre as quantidades de 

isoflavonas até mesmo nos fornecedores dessas dietas comerciais. Portanto, este 

trabalho alerta para o fato de uma análise mais minuciosa sobre os micronutrientes 

presentes nas rações ofertadas em laboratórios e, até mesmo, em outros setores 

veterinários. 

A puerarina é encontrada em alta concentração na raiz da Pueraria lobata, 

conhecida como Kudzu, planta muito utilizada na medicina oriental (ADOLFO et al., 

2022). Há pouca informação disponível sobre o consumo de líquidos em 

camundongos suplementados com puerarina. Por outro lado, há evidência de que 

ratos que receberam puerarina oralmente mantêm seu consumo total de líquidos 

semelhante ao do grupo controle (BENLHABIB et al., 2004b; SZULC et al., 2022). Em 

camundongos, há dois estudos que observaram que o consumo total de líquidos se 

manteve semelhante em animais que ingeriram rações com diferentes concentrações 

de isoflavonas (MARSHALL et al., 2015; QUADIR et al., 2020), porém esses estudos 

não identificaram quais subtipos de isoflavona estavam presentes na ração. Ao 

suplementar puerarina na água dos animais, vimos que o consumo total de água entre 

o grupo controle e experimental foi semelhante em todos os experimentos, o que 

indica que a puerarina não possui efeitos na ingestão de líquidos e que também não 

possui efeito hedônico.  

Foi possível observar uma diferença no consumo de água ou água com 

puerarina entre os experimentos de avaliação do consumo voluntário de etanol e dos 
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comportamentos do tipo ansioso. Animais do experimento de consumo de etanol nos 

licômetros beberam mais água na gaiola moradia, pois neste caso houve constante 

manipulação dos animais com troca de gaiolas nas noites de teste nos licômetros. O 

estresse pode alterar as quantidades de líquido consumida pelos animais (KIM et al., 

2012). Porém, apesar dessa diferença, não foi observado mudanças no peso dos 

animais de ambos os experimentos, nem diferenças de consumo de líquidos ou de 

alimentos entre os grupos controle e puerarina. 

 O baixo consumo de etanol pelos Swiss pode explicar o porquê da puerarina 

não ter afetado significativamente o consumo de etanol neste trabalho. Grande parte 

dos estudos que avaliam a influência da administração oral de puerarina no consumo 

de etanol utilizam animais que naturalmente consomem grandes quantidades de 

etanol (BENLHABIB et al., 2004b). Além dos estudos em roedores, também há 

evidências da modulação do consumo de etanol pela puerarina em seres humanos, 

sobretudo em indivíduos com um padrão de consumo pesado (PENETAR et al., 2013).  

 O nosso estudo destaca que a suplementação de puerarina causou uma 

diminuição de comportamentos do tipo ansioso e daqueles associados à avaliação de 

risco, além de um aumento de comportamentos de exploração, sobretudo no teste da 

caixa claro-escuro. Os resultados obtidos mostram uma menor latência para passar 

para o lado claro, além dos animais do grupo puerarina terem ficado mais tempo no 

lado claro e feito um maior número de transições entre os dois lados. Esses resultados 

são consistentes com os resultados encontrados em outros estudos que também 

mostraram que a puerarina produz um efeito ansiolítico em camundongos, o que foi 

observado em testes comportamentais como o labirinto em cruz elevado e o teste do 

campo aberto (SU et al., 2019; QIU et al., 2018). Ainda não existem estudos que 

avaliam diretamente a interação da administração de puerarina e a redução de 

ansiedade em humanos. 

 Nossos resultados também mostram haver diferenças sexuais na expressão de 

comportamentos do tipo ansioso. As fêmeas, de um modo geral, apresentaram mais 

comportamentos do tipo ansioso do que os machos, passando mais tempo no lado 

escuro no teste da caixa claro-escuro, além de terem feito menos transições entre os 

lados. Há evidências que sugerem que a ansiedade afeta fêmeas e machos de 

maneira diferente, o que pode ser decorrente das diferenças neurais existentes entre 

os sexos que podem levar a diferentes respostas. As regiões medial e central da 

amígdala possuem grande expressão de receptores de hormônios gonadais em 
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neurônios glutamatérgicos e GABAérgicos da amígdala, o que sugere que esses 

hormônios agem na modulação de transmissões excitatórias e inibitórias da amígdala 

(PREMACHANDRAN et al., 2020). Além disso, a região medial da amígdala de 

camundongos machos é maior e possui mais sinapses do que a de fêmeas 

(PREMACHANDRAN et al., 2020). Essas diferenças fisiológicas podem explicar as 

diferenças comportamentais apresentadas por fêmeas e machos.  

 Os resultados obtidos nesse trabalho mostram que a disponibilidade de 

alimento modula o consumo de água a depender da preferência exibida pela linhagem 

de camundongo, além do efeito da puerarina sobre comportamentos do tipo ansioso. 

No entanto, evidências sugerem que a puerarina por ser uma molécula grande, pode 

ter sua passagem pelas barreiras hematoencefálica e gastrointestinal dificultada (LI et 

al., 2014). Por outro lado, a puerarina também possui efeitos anti inflamatórios no 

intestino (PEI et al., 2020), o que pode ter uma ação indireta sobre os comportamentos 

do tipo ansioso. Ainda, não há na literatura estudos que avaliam a ação da puerarina 

na amígdala, parte central da circuitaria neural que responde aos níveis de ansiedade 

de um indivíduo (LaBAR et al., 1988). Dessa forma, é importante que em estudos 

futuros seja estudado os mecanismos pelos quais a puerarina age ao alterar 

comportamentos do tipo ansioso.
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6. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que a presença de alimentos modula o consumo de água em 

camundongos Swiss, sem alterar o consumo de etanol. Além disso, a puerarina, uma 

isoflavona não presente na ração, diminui a expressão de comportamentos do tipo 

ansioso, sem alterar o consumo de etanol. Em conjunto, os dados apontam para a 

importância do cuidado com a ração nos Biotérios de criação e experimentação, uma 

vez que até micronutrientes podem afetar os animais alterando, inclusive, seus 

comportamentos.  
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