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RESUMO
A cocaína crack, ou simplesmente crack, foi introduzida no Brasil no final da
década de 80, e seu uso tem aumentado drasticamente nos últimos anos para todos
os grupos socioeconômicos. Hoje, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo
para a cocaína crack. Usuários de crack apresentam um pior prognóstico quando
comparados com usuários de outras drogas ilícitas porque a droga provoca um quadro
de dependência mais grave. A exposição repetida a drogas produz neuroadaptações
em regiões encefálicas relacionadas à recompensa que modulam tanto o
desenvolvimento do consumo compulsivo de drogas, quanto a recaída para a busca
de drogas durante a abstinência. Muitas destas neuroadaptações resultam da indução
de fatores de transcrição e subsequente regulação da expressão gênica. A família Fos
de fatores de transcrição é de particular interesse, já que os membros desta família
mostram padrões de indução diferencial em regiões encefálicas após exposição
aguda e crônica à cocaína. A retirada da droga produz aumento nos limiares de
recompensa e aumento nas respostas do tipo ansiosas. O presente trabalho
investigou os efeitos da exposição, em ratos Wistar machos, à cocaína crack após o
tratamento subcrônico por 5 dias e retirada da droga por 3 dias, sobre os padrões de
comportamento associados à ansiedade e ao pânico, através do modelo do labirinto
em T elevado (LTE). Para mensurar a atividade motora destes animais, eles foram
testados em um campo aberto. Além disso, foi avaliada a ativação dos substratos
neurais envolvidos com estes comportamentos para cada um dos dois grupos, através
da análise de imunoistoquímica à proteína Delta FosB. Os resultados mostraram que
nos animais submetidos ao tratamento subcrônico com a droga houve aumento das
latências de fuga no modelo do LTE, um efeito panicolítico, que foi acompanhado por
uma diminuição da ativação de estruturas relacionadas à modulação de respostas
relacionadas ao pânico. Já o período de três dias de retirada da droga não interferiu
significativamente com as tarefas comportamentais mensuradas no LTE, embora
tenha diminuído a ativação de estruturas críticas para a modulação de respostas
relacionadas à ansiedade e ao estresse. Esses resultados contribuem para o melhor
entendimento dos efeitos neurobiológicos da cocaína crack.
Palavras-chave: crack, drogas de abuso, labirinto em T elevado, imunoistoquímica,
proteína Delta FosB.
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ABSTRACT
Crack cocaine, or simply crack, was introduced in Brazil in the late 1980s, and
its use has increased dramatically in recent years for all socioeconomic groups. Today,
Brazil is the second largest market in the world for crack cocaine. Crack users have a
worse prognosis when compared to users of other illicit drugs because the drug causes
a more severe dependency. Repeated exposure to drugs produces neuroadaptations
in brain regions related to the reward that modulate both the development of
compulsive drug use and the relapse to the search for drugs in abstinence. Many of
these neuroadaptations result from the induction of transcription factors and
subsequent regulation of gene expression. The Fos family of transcription factors is of
particular interest, as members of this family show differential induction patterns in
brain regions after acute and chronic exposure to cocaine. Drug withdrawal produces
an increase in reward thresholds and an increase in anxiety-type responses. The
present work investigates the effects of exposure, in male Wistar rats, to crack cocaine
after subchronic treatment (for 5 days) and withdrawal of the drug (3 days), on
behavioral patterns associated with anxiety and panic, through the use of the elevated
T-maze (ETM). To measure the motor activity of these animals, they were
subsequently tested in an open field. In addition, the activation of the neural substrates
involved in these behaviors was evaluated for each of the two groups, through
immunohistochemistry analysis to the Delta FosB protein. The results showed that in
animals submitted to subchronic treatment with the drug, there was an increase in
escape latencies in the ETM model, a panicolytic-like effect, which was accompanied
by a decrease in the activation of structures related to the modulation of responses
related to panic. The drug withdrawal period did not significantly interfere with the
behavioral tasks measured in the ETM, although it decreased the activation of critical
structures for the modulation of responses related to anxiety and stress. These results
contribute to a better understanding of the neurobiological effects of crack cocaine.
Keywords: crack, drugs of abuse, elevated T-maze, immunohistochemistry, Delta
FosB protein

XVI

1.INTRODUÇÃO
1.1 Cocaína e Crack
A cocaína crack foi introduzida no Brasil no final dos anos 80, e seu uso tem
aumentado

drasticamente

nas

últimas

décadas

para

todos

os

grupos

socioeconômicos (Oliveira e Nappo 2008; Moura et al., 2014). Dados não oficiais têm
revelado que o Brasil tem cerca de três milhões de usuários regulares de cocaína,
sendo responsável por 20% do seu consumo em todo o mundo. Estima-se que em
2014, 18,3 milhões de pessoas usavam cocaína, representando 0,4% da população
global, tornando a cocaína uma das drogas ilícitas mais utilizadas mundialmente
(Butler et al., 2017). O Brasil é considerado o segundo maior mercado consumidor de
cocaína do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos (Hess e Almeida, 2019).
A cocaína pode ser consumida por meio de diversas preparações (por ex.:
folhas de coca, pasta de coca, cloridrato de cocaína e alcaloides de cocaína, tais como
cocaína freebase e crack) que diferem em potência devido a variados níveis de pureza
e de rapidez de início dos efeitos. Contudo, em todas as formas da substância, a
cocaína é o ingrediente ativo (DSM-V, 2013).
A partir da cocaína em pó, surgiu um subtipo, o crack (figura1), que é
preparado pela evaporação de calor da cocaína em pó com uma base, geralmente
bicarbonato de sódio, para produzir um produto mais combustível e alcalino que
normalmente é inalado (Butler et al., 2017).

Figura 1: Cocaína crack (esquerda) e cocaína em pó (direita).
Fonte: <http://cocaine.org/hardstuf.html>.
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Nas últimas décadas, o uso de crack aumentou drasticamente na América do
Sul. Em um estudo recente, 1,5% dos brasileiros relataram uso de crack no ano de
2018, uma taxa três vezes maior que a média descrita em outros países da América
do Sul (Miguel et al., 2019).
Usuários de crack apresentam um pior prognóstico quando comparados com
usuários de outras drogas ilícitas porque a droga provoca um quadro de dependência
mais grave. No Brasil, o uso de crack é associado a comorbidades psiquiátricas
graves, como transtorno por uso de álcool, transtornos de humor, transtornos de
ansiedade, transtornos de personalidade anti-social e ideação suicida (Vaughn et al.,
2010 e Miguel et al., 2019).
A necessidade de utilizar drogas leva o indivíduo frequentemente a envolverse com criminalidade, induz a ocorrência de comportamentos sexuais de risco, e uma
série de prejuízos sociais/ocupacionais (Vaughn et al., 2010). Evidências demonstram
também que o uso contínuo de cocaína crack pode causar hipertensão, taquicardia,
espasmos musculares, convulsões, coma e morte (Riezzo et al., 2012).
Em termos moleculares, a cocaína crack desregula algumas citocinas
sistêmicas tais como o factor neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), a interleucina
(IL) - 1β, IL-10, pro-inflamatória TNF-α, bem como a peroxidação lipídica induzida
(Narvaez et al., 2013). Dados sugerem que o estresse oxidativo desempenha um
papel importante na patogênese de perturbações psiquiátricas, incluindo o uso de
drogas (Narvaez et al., 2013).
Indivíduos expostos a estimulantes tipo anfetamina ou cocaína podem
desenvolver transtorno pelo uso da droga em apenas uma semana, embora o início
nem sempre seja tão rápido. Independentemente da via de administração, ocorre
tolerância decorrente do uso crônico. Sintomas de abstinência, em particular
hipersonia, aumento do apetite e disforia, podem ocorrer e intensificar a fissura pela
droga (McDermott et al., 2009).
A maioria dos indivíduos com transtorno por uso de estimulantes experimentou
tolerância ou abstinência. Os padrões de uso e o curso são semelhantes entre
transtornos envolvendo o uso de anfetamina e cocaína, já que ambas as substâncias
são potentes estimulantes do sistema nervoso central com efeitos psicoativos e
simpatomiméticos semelhantes. Comportamento agressivo ou violento é comum
quando doses altas são fumadas, ingeridas ou administradas por via intravenosa.
Pacientes dependentes de cocaína são sensíveis a desenvolver transtornos ansiosos
2

e possuem dificuldade em regular emoções. A cocaína é uma droga com alto poder
de dependência e que produz alguns sintomas e transtornos psiquiátricos, como
paranoia, alucinação, violência, transtorno ansioso e transtorno pós-traumático
(McDermott et al., 2009; Morton, 1999).
Ansiedade temporária intensa que lembra transtorno de pânico ou transtorno
de ansiedade generalizada, bem como ideação paranoide e episódios psicóticos que
lembram esquizofrenia, são observados com o uso de dosagens elevadas. Os estados
de abstinência estão associados a sintomas depressivos temporários, porém
intensos, que podem se assemelhar aos sintomas presentes em um episódio
depressivo maior; os sintomas depressivos geralmente diminuem em uma semana
(DSM-V, 2013).
Uma revisão de literatura, realizada recentemente por nosso grupo de pesquisa
(Rosário et al., 2018), demonstrou que o uso crônico de crack causa diferentes
alterações morfológicas como a redução da atividade de algumas regiões encefálicas
e alterações moleculares, que incluem diminuição de fatores neurotróficos e aumento
do estresse oxidativo e citocinas inflamatórias. Todas essas alterações podem
explicar as disfunções emocionais apresentadas pelos usuários de crack (Rosário et
al.,

2018).

Porém,

estudos

direcionados

à

investigação

das

alterações

neurobiológicas do crack ainda são escassos. A partir do estudo de revisão realizado
(Rosário et al., 2018), foram encontrados poucos artigos, o que sugere a necessidade
de maiores investigações do tema.
1.2 Neurobiologia das drogas de abuso
A exposição repetida a drogas produz neuroadaptações em regiões que fazem
parte do sistema de recompensa e que se encontram relacionadas tanto com o
desenvolvimento do consumo compulsivo de drogas, quanto com a persistência da
fissura e recaída para a busca de drogas no período de retirada da mesma. Seja qual
for a via de administração, a cocaína alcança seu principal efeito psicológico ao causar
o acúmulo de dopamina (Zhang et al., 2006 e Nestler, 2005).
A cocaína altera um circuito neural no cérebro que é de fundamental
importância

para

a

sobrevivência,

o

sistema

dopaminérgico.

Neurônios

dopaminérgicos regulam a liberação e recaptação de dopamina, controlando assim a
estimulação dos receptores pré e pós-sinápticos (Nestler, 2005).
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A cocaína interfere nesse mecanismo de controle, bloqueando a recaptação de
dopamina. Com isto, induz um aumento na concentração de moléculas de dopamina
circulantes na fenda sináptica, o que superativa os receptores dopaminérgicos (Figura
2) (Nestler, 2005).

Figura 2: Sinapse dopaminérgica (esquerda) e bloqueio da receptação dopaminérgica induzido pela
cocaína (direita).
Fonte: https://psicologiaprevitali.com.br

Muitas das neuroadaptações causadas pela droga resultam da indução de
fatores de transcrição e subsequente regulação da expressão gênica, que pode ter
efeitos potencialmente duradouros na estrutura e função neuronal (Zhang et al., 2006).
A família Fos de fatores de transcrição é de particular interesse, já que os membros
desta família mostram padrões de indução diferencial em regiões encefálicas após a
exposição aguda e crônica à cocaína.
Quando a cocaína é administrada de forma aguda e sistêmica ocorre uma
ativação rápida (dentro de horas) de cFos e FosB (membros da família Fos) tanto no
estriado dorsal (núcleo caudado-putamen), quanto no estriado ventral (núcleo
accumbens) (Graybiel et al., 1990, Young et al., 1991, Hope et al., 1992). Em
contraste, um grupo de fatores de transcrição, as isoformas de Delta FosB, uma forma
altamente estável da FosB, acumulam-se durante períodos mais longos de tempo
(durante dias) com a administração repetida de drogas (Nestler, 2004). Também tem
sido demonstrado que um aumento da imunorreatividade à proteína Delta FosB
correlaciona-se positivamente com uma sensibilidade exagerada aos efeitos
gratificantes das drogas de abuso (Nestler, 2004). Parece, portanto, que aumentos na
imunorreatividade à proteína Delta FosB em regiões que fazem parte do sistema de
4

recompensa funcionem como um “gatilho” molecular sustentado que ajuda a iniciar e
manter um estado de dependência (Nestler, 2005).
A cocaína faz com que o neurotransmissor dopamina se acumule na interface
entre as células, desencadeando sentimentos agradáveis e atividades celulares que
sensibilizam o cérebro para exposições futuras à droga. Entre as atividades estão o
aumento da produção de fatores de transcrição genética, incluindo Delta FosB. Com
a atividade gênica alterada, ocorre a produção alterada de muitas proteínas; e
surgimento de novos dendritos e espinhos dendríticos. Essas alterações estruturais
sugerem que esses efeitos neurobiológicos podem estar ligados a alguns dos efeitos
comportamentais de curto, médio e longo prazo da droga (Figura 3) (Nestler, 2005).

Figura 3: Mecanismo de alterações celular causado pela cocaína e a ativação da proteína Delta FosB.
Fonte: Nestler, 2005.

Na retirada da droga, o estado emocional negativo é derivado da desregulação
de elementos neuroquímicos envolvidos na recompensa e estresse em estruturas do
telencéfalo basal, como o estriado ventral e a amígdala estendida. Elementos
neuroquímicos específicos nestas estruturas incluem não apenas diminuições nos
neurotransmissores de recompensa, tais como diminuições na função dopaminérgica
e opióide no estriado ventral, mas também recrutamento de sistemas de estresse
cerebral, tais como do fator de liberação de corticotropina (CRF) na amígdala
estendida. A retirada aguda de diferentes classes de drogas de abuso produz aumento
nos limiares de recompensa, aumento nas respostas tipo ansiedade e aumento nos
níveis extracelulares de CRF no núcleo central da amígdala (Koob, 2009).
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1.3 Ansiedade
A palavra ansiedade é derivada do termo grego Anshein, que significa
estrangular, oprimir, sufocar, termos que se referem às sensações somáticas
vivenciadas pelo indivíduo durante o estado de ansiedade (Graeff e Brandão, 1999;
Graeff e Guimarães, 2005). Do latim, duas palavras deram origem às palavras
ansiedade e angústia, respectivamente: “anxietas” e “angor" (Gentil e Lotufo Neto,
1997). Já a palavra pânico deriva-se de Pan, Deus grego, conhecido por causar
intenso temor por seu aspecto; e a palavra fobia, de Phobos, ser mitológico grego filho
de Ares, considerado a personificação do medo (Grimal, 1993). Deste modo, tomados
em conjunto, todos esses termos têm em comum a intenção de descrever algumas
das sensações psicológicas e fisiológicas que estão presentes ou correlacionam-se
com os estados de ansiedade, isto é, a inquietação, a sensação de falta de ar, a
perturbação e o medo.
A ansiedade patológica faz parte dos chamados “transtornos psiquiátricos
relacionados ao estresse”, os quais representam um problema de saúde pública no
século XXI (Wong e Licínio, 2004). Atualmente, estimativas sugerem que uma
significativa parcela da população sofre ou sofrerá ao longo do período de um ano de
algum dos transtornos de ansiedade reconhecidos, sendo a sua incidência maior na
população ativa. A ansiedade patológica é marcada pelo temor aumentado,
acompanhado por manifestações que variam de uma sensação de elevada
preocupação até um medo profundo de um desastre iminente e morte (Graeff e
Guimarães, 2005). Manifestações físicas como taquicardia, comportamento de
esquiva, sinais de inquietação, tremor, sudorese, elevação da pressão sanguínea,
boca seca e um desejo de correr ou fugir, também são observadas (DSM-V, 2013).
Os diferentes transtornos de ansiedade podem ser classificados com base nas
suas

características

clínicas

e

na

maneira

como

respondem

a

agentes

farmacológicos. As classificações atualmente adotadas estão disponibilizadas em
manuais de diagnósticos padronizados internacionalmente, dentre eles, o Código
Internacional de Doenças, (CID-10), e o Manual de Diagnóstico e Estatística das
Doenças Mentais, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria (DSM) (DSM-V,
2013) (ver tabela 1).
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Tabela 1: Classificação dos transtornos Ansiosos segundo o Manual de Diagnóstico
e Estatística das Doenças Mentais (DSM-V, 2013).
Transtorno de Pânico
Agorafobia
Fobia específica
Transtorno de ansiedade social
Transtorno de ansiedade generalizada
Transtorno de ansiedade de separação
Mutismo seletivo
Transtorno ansioso devido a uma condição médica
Transtorno ansioso devido ao uso de substância
Transtorno ansioso não especificado
Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais (DSM-V, 2013).

1.4 Neuroanatomia da Ansiedade
Embora a ansiedade, enquanto psicopatologia, seja por definição um fenômeno
de má adaptação, tipicamente humano, dentro de uma perspectiva biológica, as raízes
funcionais da ansiedade encontram uma analogia nas reações de defesa que os
animais exibem frente a estímulos ou situações de perigo. Esta abordagem é baseada
na premissa de que importantes aspectos do comportamento humano são originários
de padrões comportamentais funcionais, encontrados em outras espécies animais. De
fato, grande parte do que se sabe atualmente sobre a neurobiologia da ansiedade
advém de estudos conduzidos com modelos animais (Graeff e Zangrossi, 2002).
O conceito de níveis de defesa provém originalmente da análise
etoexperimental do comportamento de ratos realizada pelos pesquisadores Robert e
Caroline Blanchard (1987). O primeiro nível parece ser determinado por situações
potencialmente perigosas. Nestes casos, o animal com frequência exibe um
comportamento exploratório cauteloso, denominado de comportamento de avaliação
de risco, ou uma inibição comportamental. O animal mantém o corpo distendido, com
o ventre rente ao solo, avançando e recuando a cabeça, repetidamente e, ao menor
sinal de perigo, reage com uma intensidade bem maior do que reagiria em situações
seguras. Em casos onde os sinais de perigo tornam-se explícitos, a reação típica
apresentada pelo animal é a de congelamento, ou seja, o animal apresenta uma
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inibição comportamental, permanecendo completamente imóvel – exceto por
movimentos ocasionais e rápidos das vibrissas. Esta imobilidade é acompanhada por
uma série de alterações neurovegetativas. Se o perigo estiver a certa distância do
animal, o escape, em geral, é observado (Blanchard e Blanchard, 1987). O termo
escape é utilizado para definir um comportamento de fuga direcionado a uma rota de
saída.
O último nível de defesa ocorre quando o perigo está muito próximo do animal.
Neste caso, o rato reage com posturas e vocalizações ameaçadoras. Caso a ameaça
não seja suficiente para refrear o ataque do agressor, ocorre a fuga (que se distingue
do escape justamente por não ser orientada a uma rota de saída). E, por último, se a
fuga for impossível, resta a luta defensiva. A tabela 2 faz referência às diferentes
estratégias básicas de defesa supracitadas. A mesma tabela enumera algumas
estruturas do Sistema Nervoso Central (SNC) que têm sido implicadas nos
comportamentos defensivos. Em primeiro lugar, destacam-se a amígdala e o sistema
septo-hipocampal (S-H; Gray e McNaughton, 2000; McNaughton e Corr, 2004).
Ambos servem de interface entre o neocórtex e o sistema límbico subcortical. Tanto
o S-H quanto a amígdala recebem densas projeções do córtex temporal polimodal,
onde se verifica a síntese das informações colhidas pelos diferentes sistemas
sensoriais, bem como informações sensoriais de natureza olfativa e interoceptiva
diretamente. A emoção relacionada à ativação destas estruturas seria a ansiedade
antecipatória ou condicionada, relacionada a processos de aprendizado e memória.

8

Tabela 2: Níveis de defesa, substrato neural, emoção relacionada.
Perigo

Reação de defesa

Estruturas cerebrais

Emoção

Potencial

Avaliação de risco/

Septo-hipocampo/

Ansiedade

Inibição comportamental Amígdala
Antecipado

Congelamento

Esquiva

Amígdala/

Ansiedade

Periaquedutal ventral

antecipatória

Amígdala

Ansiedade
condicionada

Distal

Escape

Hipotálamo medial

Ansiedade
incondicionada

Proximal

Fuga/ ameaça

Periaquedutal dorsal

Pânico

defensiva/ataque/
congelamento
Adaptada de Graeff e Zangrossi Jr., 2002.

Outras evidências indicam, no entanto, que as áreas encefálicas mencionadas
acima não seriam as únicas envolvidas na geração da ansiedade. Assim, tem sido
demonstrado que um conjunto de estruturas encefálicas longitudinalmente
organizadas, compreendendo além de partes da amígdala, a substância cinzenta
periaquedutal (SCP) em sua porção dorsal (SCPD), determinados núcleos
hipotalâmicos, e interligado por vias nervosas ascendentes e descendentes, também
se constitui em substrato neural da ansiedade (Graeff, 1990, 2002). Este circuito
coordenaria diferentes estratégias de defesa, como a imobilidade tensa ou
congelamento e os comportamentos de luta e de fuga. Por isso, essas regiões foram
denominadas áreas encefálicas de defesa. Sua ativação também evoca sensações
extremamente desagradáveis (medo intenso, dor não localizada) no homem. Além
disso, animais de laboratório aprendem rapidamente a desligar a estimulação elétrica
do hipotálamo e da SCPD. Por este motivo, Graeff (1990, 2002) tem designado este
circuito neural de sistema encefálico aversivo ou sistema cerebral aversivo. As
emoções relacionadas à ativação destas áreas, de acordo com a tabela 2, seriam o
pânico e a ansiedade incondicionada, isto é, não implicada com processos de
aprendizado e memória.
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1.5 O Labirinto em T Elevado (LTE)
Modelos animais são muito utilizados na tentativa de se reproduzir, em
laboratório, determinados aspectos da ansiedade. Atualmente, existe uma grande
variedade de modelos animais utilizados para a mensuração de respostas relacionada
à ansiedade. Alguns dos primeiros modelos animais utilizados envolviam situações de
conflito do tipo aproximação-evitação do estímulo aversivo e baseavam-se na inibição
ou supressão de respostas (Graeff e Guimarães, 2005). A não-resposta destes
modelos a ansiolíticos não-benzodiazepínicos (BZDs), somada à interferência de
aspectos motivacionais, como privação de água e alimento, levaram ao
desenvolvimento de modelos etologicamente fundamentados, como o labirinto em
cruz elevado (LCE).
O LCE (Handley e Mithani, 1984; Pelow et al., 1985) é um modelo animal de
ansiedade que se baseia no medo natural que ratos apresentam a espaços elevados
e abertos. Este modelo consiste em um aparato feito de madeira, constituído por dois
braços abertos unidos perpendicularmente a dois braços fechados, todo o conjunto
elevado 50 cm do chão. Embora tenha sido largamente utilizado nos últimos anos, por
apresentar vantagens como fácil manuseio sem interferência de processos
psicobiológicos como a dor ou privação de água ou alimentos, o LCE parece não
detectar consistentemente o efeito de drogas não-BZDs (Handley e McBlane, 1993).
Esta inconsistência tem sido atribuída ao fato do LCE ser um modelo misto, isto é,
não distinguir entre os diferentes subtipos de ansiedade existentes na clínica (Handley
e McBlane, 1993).
De fato, um comportamento definido operacionalmente como ansiedade em um
determinado modelo animal pode diferir em outros modelos, no que se refere à
resposta às drogas, manipulações ambientais e substratos neurais correspondentes
(Zangrossi Jr.,1997). A relação entre diferentes respostas comportamentais de defesa
e emoções distintas foi apontada anteriormente na Tabela 2. Levando em
consideração, portanto, o fato de a ansiedade não ser um fenômeno unitário, podendo
ser subdividida em diferentes subtipos específicos que respondem diferentemente ao
tratamento farmacológico, o modelo do labirinto em T elevado (LTE) foi desenvolvido
(Graeff et al., 1993; Viana et al., 1994). Este modelo tem por objetivo, primordialmente,
promover, em um mesmo animal, dois tipos de respostas comportamentais de defesa:
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uma relacionada à inibição comportamental (esquiva inibitória) e uma relacionada à
ativação motora (fuga do braço aberto do modelo).
A validação farmacológica inicial do modelo do LTE mostrou que compostos de
três classes de ansiolíticos - o agonista de receptores BZDs diazepam, o agonista 5HT1A buspirona, e o antagonista não seletivo de receptores 5-HT2 ritanserina,
diminuem as latências de esquiva inibitória, sem alterar as medidas de fuga do braço
aberto do modelo (Graeff et al., 1993; Graeff et al., 1998; Viana et al., 1994). Na clínica,
essas drogas são utilizadas, em particular, para o tratamento da ansiedade
generalizada. Por outro lado, a administração crônica de compostos antidepressivos,
como a imipramina e a fluoxetina, utilizadas também como agentes panicolíticos,
prejudicou as respostas de fuga dos braços abertos do modelo (Poltronieri et al., 2003;
Teixeira et al., 2000). Estes resultados sugerem que as duas tarefas medidas pelo
LTE estariam possivelmente relacionadas a subtipos de ansiedade distintos, a
esquiva inibitória ao transtorno de ansiedade generalizada e a fuga ao transtorno do
pânico.
Uma revisão da literatura realizada há alguns anos (Pinheiro et al., 2007)
mostrou que o modelo do LTE tem sido utilizado por diferentes grupos de pesquisa
em todo o mundo e os resultados obtidos reforçam as observações acima.
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2. OBJETIVO
Tendo em vista que ansiedade intensa, que por vezes assemelha-se àquela
presente em estados de pânico, é um dos principais sintomas decorrentes do uso
contínuo e retirada de drogas de abuso, e levando em consideração que poucos
estudos têm sido realizados com crack, sendo que o consumo dessa droga aumentou
significativamente em nosso país nos últimos anos, o objetivo geral do presente
trabalho foi investigar os efeitos comportamentais e neurobiológicos da exposição, de
ratos Wistar machos, à cocaína crack após o tratamento subcrônico, por um período
de cinco dias, e três dias após a retirada da droga.
Objetivos específicos:
1) Observar os efeitos comportamentais do tratamento subcrônico (5 dias) e da
retirada (3 dias) de crack, administrado por via intraperitoneal em ratos Wistar
machos, sobre os padrões de comportamento associados à ansiedade e ao
pânico, através da utilização do modelo do LTE.
2) Para mensurar os efeitos da droga sobre a atividade motora destes animais,
após as tarefas do LTE, os animais foram testados em um campo aberto.
3) Além disso, o trabalho avaliou a ativação dos substratos neurais envolvidos
com os comportamentos mensurados no LTE, através da análise de
imunoistoquímica à proteína Delta FosB.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Animais
Foram utilizados 31 ratos Wistar, machos, pesando em média 300g,
provenientes do Biotério Central (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). Após sua chegada no laboratório, os animais foram alojados em caixas
de polipropileno de 32 cm x 40cm e grade de aço inoxidável, e foram colocados quatro
animais por caixa, na sala de guarda de animais do campus Baixada Santista, com
ciclo claro-escuro de 12 horas (claro, das 07h00min às 19h00min) e temperatura de
22°C (± 1°C). Durante todo o experimento, os animais tiveram livre acesso à água e
à comida.
Os animais permaneceram na sala de guarda, para ambientação, por um
período de dez dias, e as suas gaiolas-viveiro eram trocadas e lavadas a cada três
dias.
O projeto encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais de
Laboratório (CEUA, UNIFESP), sob o número 2117061017, estando de acordo com
os preceitos da Lei 11.794 de 8 de outubro de 2008, com o Decreto 6.899 de 15 de
julho de 2009, bem como com as normas editadas pelo Conselho Nacional de
Controle da Experimentação Animal (CONCEA), e foi aprovada pela Comissão de
Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de São Paulo (CEUA/UNIFESP) na
reunião de 15/02/2018.
3.2 Preparação da Droga
O crack utilizado foi proveniente de apreensão pela Polícia Federal. A
autorização para sua utilização para fins de pesquisa científica foi concedida por
decreto judicial (Anexo 1).
Dez miligramas de crack foram dissolvidos em 10 ml de metanol (Merck,
Darmstadt, Alemanha). Após centrifugação a 3000 rpm, a camada superior foi
transferida para um copo e analisadas por cromatografia em camada fina (TLC) e
espectrometria de massa por ionização por eletropulverização (ESI MSN) (Van Berkel
et al., 2005). O sobrenadante foi filtrado através de um disco de membrana de nylon
de 22,25 mm de diâmetro e 0,22 uM de tamanho de poro (de fluxo de alimentação,
Cotia, SP, Brasil).
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A análise química do crack foi feita inicialmente por TLC, que é uma técnica
clássica na ciência forense, devido à simplicidade e baixo custo. Aplica-se à cocaína
e outras drogas ilícitas (Sabino et al., 2011). No entanto, TLC é limitado em termos de
precisão. Para melhorar a análise, ESIMSn foi usado em paralelo com TLC, com
dissociação induzida com baixo consumo de energia. Este é um método analítico
potente para investigar drogas ilícitas, com excelente precisão e reduzindo os riscos
de falso negativo e\ou falso positivo (Guoa et al., 2009.; Stojanovska et al., 2015).
3.2.1 Análise química da droga
As drogas utilizadas no experimento passaram por testes e os resultados
obtidos já foram publicados em artigos anteriores do grupo de pesquisa (Maranhão et
al., 2017.; Moretti et al., 2016).
A análise da amostra da droga por ESI-MS revelou espectros gerados por
ionização em modo positivo com massa / carga de pico abundante de 304,24 e
energia de colisão na faixa de 25 a 30% (Figura 4a). Os resultados mostraram
características de fragmentação em m / z 272, 182 e 150, respectivamente (Figura
4b). Esses padrões de fragmentação nos experimentos com EM / MS sugerem a
presença de cocaína na amostra como componente principal (Maranhão et al., 2017.;
Moretti et al., 2016). A amostra demonstrou a presença de 38% de cocaína na droga
utilizada (Maranhão et al., 2017)

Figura 4: Identificação da cocaína. Fonte: Moretti et al., 2016.
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3.3 Administração da Droga
A droga foi diluída em dimetilsulfóxido (DMSO), pois não se trata de substância
hidrossolúvel. A escolha da utilização de DMSO como veículo baseou-se no fato de
que é um solvente e também um agente quelante.
Os animais foram distribuídos em dois grupos, um que recebeu o tratamento
subcrônico com a droga (n=15), e o outro que além de receber o mesmo
procedimento, passou por um período de retirada da droga de três dias (n=16). Nos
grupos que receberam a droga, foi administrado 18 mg/kg de crack durante cinco dias
consecutivos por via intraperitoneal (IP) e nos animais controle foi administrado
solução veículo no volume de 1ml/kg, também por via IP durante cinco dias
consecutivos. Após esse período, o grupo de retirada da droga permaneceu três dias
sem a administração de crack, antes da realização dos testes.
O procedimento está demonstrado no esquema abaixo (Figura 5).
A dose utilizada foi obtida de estudo prévio publicado na literatura (Moretti et
al., 2016). O volume final administrado foi de 1 ml por kg de peso corpóreo do animal.

Figura 5: Delineamento experimental.
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3.4 Labirinto em T elevado
O LTE é um aparelho confeccionado em madeira, com 3 braços de iguais
dimensões (50 cm x 12 cm). Um braço fechado, por paredes com 40 cm de altura,
localiza-se perpendicularmente aos braços abertos opostos, os quais são circundados
por acrílico transparente de 1 cm de altura, para evitar a queda dos animais. Todo o
aparelho encontra-se elevado a 50 cm do solo (Figura 6).

Figura 6: Labirinto em T elevado. A porção hachurada representa o braço fechado do modelo.
Fonte:http://agencia.fapesp.br/estimulacao-cerebral-profunda-pode-ser-alternativa-contraansiedade/25321/

3.5 Campo Aberto
Foi utilizada uma arena circular (900 mm em diâmetro), com paredes de acrílico
transparente, de 45 cm de altura, e base confeccionada em acrílico leitoso (1000 x
1000 mm). A arena encontra-se demarcada por 12 quadrantes (Figura 7).
Os testes comportamentais foram realizados em ambiente com temperatura
semelhante ao ambiente da sala de Guarda de Animais, com iluminação controlada
(60 Lux) e ruído de fundo providenciado por um exaustor para evitar interferências
sonoras externas. Todos os procedimentos foram realizados no mesmo período do
dia.
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Figura 7: Campo Aberto.
Fonte: https://www.scienlabor.com.br/produtos

3.6 Procedimento Experimental
No caso do grupo subcrônico, um dia antes dos testes com os modelos (no
quarto dia de administração da droga ou veículo), os animais foram pré-expostos a
um dos braços abertos do LTE. Tem sido demonstrado que esta pré-exposição
forçada potencializa a expressão do comportamento de fuga, reduzindo reações
comportamentais à novidade (Teixeira et al., 2000). Vinte e quatro horas após a préexposição, e 30 min depois da última injeção (quinto dia de aplicação de crack ou
DMSO), os animais foram testados nas tarefas de esquiva e fuga do modelo do LTE.
Já os testes com os animais do grupo de retirada da droga, a pré exposição foi
realizada no segundo dia sem a administração da droga ou veículo. Vinte e quatro
horas após a pré-exposição, os animais foram testados nas tarefas de esquiva e fuga
do modelo do LTE.
Cada animal foi colocado na extremidade distal do braço fechado do LTE, com
a cabeça voltada para o centro do aparelho. Foi cronometrado a latência de saída,
com as quatro patas, do braço fechado em direção ao aberto (latência basal). O animal
foi, então, retirado do labirinto e colocado em uma caixa, por trinta segundos. Em
seguida, a mesma medida foi tomada por mais duas vezes consecutivas (latências de
Esquiva Inibitória 1 e 2), com intervalo de 30 segundos entre elas. O animal foi então
colocado na extremidade do braço aberto para registro do tempo de saída deste braço
com as quatro patas (Fuga 1). Esse procedimento foi repetido por mais duas vezes
consecutivas, com intervalos de trinta segundos entre elas, para a aquisição das
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medidas de Fuga 2 e Fuga 3. Após cada sessão experimental, o LTE foi submetido à
limpeza com uma solução de álcool a 20%.
Trinta segundos após os testes no LTE, o animal foi colocado no centro do
campo aberto e filmado por 5 minutos para as medidas de número de cruzamentos e
levantamentos. Após cada sessão experimental, o campo aberto também foi
submetido à limpeza com uma solução de álcool a 20%.
3.7 Perfusão
Finalizados os testes comportamentais, os animais foram anestesiados, por via
IP, com uma solução contendo: quetamina (75 mg/kg), xilazina (10 mg/kg), fentanil
(0,5 mg/kg) e acepromazina (1m/kg).
As perfusões aconteceram no mesmo dia dos testes comportamentais. No
processo da perfusão foi aberto, com uma tesoura, um acesso à região do processo
xifóide do animal: as costelas foram cortadas, o diafragma separado, assim como os
ligamentos da região, os pulmões e o timo foram afastados para melhor acesso ao
coração. Foi feita então uma pequena incisão no ventrículo esquerdo onde foi inserida
uma cânula de perfusão com solução salina a 0,9%, que foi clipada para melhor
fixação. O átrio direito sofre uma pequena incisão e, então iniciou-se a perfusão com
a solução salina até que não houvesse mais sangue aparente no sistema vascular do
animal (cerca de 100 ml em 1 minuto). Em seguida foi realizada a perfusão com fixador
de formaldeído a 4% em solução aquosa a partir de paraformaldeído aquecido a 6065ºC, com pH 9,5 a 4ºC, durante 25 minutos. A artéria aorta abdominal foi então
clipada para que o fixador se concentre no segmento cranial do animal.
Posteriormente, ocorreu a decapitação do animal ao nível da medula espinal cervical,
o encéfalo foi retirado da caixa craniana e permaneceu em pós-fixação durante 1 hora
em 50 ml do fixador à temperatura de 4°C. Após esse período, eles foram colocados
em solução para crioproteção durante aproximadamente 24 horas.
3.8 Microtomia
Todos os encéfalos foram emblocados e seccionados em cortes frontais de
30μm com um micrótomo de congelamento, produzindo 5 séries de cada encéfalo em
5 compartimentos diferentes, colocadas em solução anticongelante (sacarose diluída
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em uma solução de PBS + etilenoglicol + água). Os tecidos foram guardados em
solução de anticongelante em freezer a –20°C para serem utilizados na
imunoistoquímica.
3.9 Imunoistoquímica para Proteína Delta FosB
Os neurônios respondem a estímulos extracelulares através da expressão de
certos genes de resposta imediata. A transcrição da proteína Delta FosB a partir do
gene fosB, é uma das primeiras respostas moleculares apresentadas em decorrência
da estimulação. O rápido acúmulo desta proteína, combinado com métodos
imunoistoquímicos, pode oferecer a possibilidade de detecção do nível de atividade
neuronal após administração de drogas de abuso. Sendo assim, foi utilizada a técnica
imunoistoquímica para detecção da proteína Delta FosB, como um marcador da
atividade neuronal de áreas encefálicas recrutadas pelos testes comportamentais.
As séries de secções dos encéfalos foram retiradas da solução anticongelante
e lavadas por 6 vezes de 5 minutos cada, em solução salina tamponada com potássiofosfato (KPBS) à temperatura ambiente, sob agitação constante a 70 rotações por
minuto em agitador orbital ajustável (Fischer Scientific, USA). Para a neutralização da
peroxidase endógena, as secções foram lavadas por 30 minutos sob agitação em uma
solução de peróxido de hidrogênio (H2O2) a 0,3% em KPBS e então foram lavadas
por pelo menos 6 vezes de 5 minutos em KPBS. Após isso, as séries foram encubadas
em anticorpo primário anti-Delta FosB (Calbiochem, Massachusetts, USA) policlonal
feito em coelho na concentração de 1:500, diluído em KPBS contendo Triton X-100 a
0,3%, e albumina de soro bovino a 1% (Sigma Chemical Company, St. Louis, EUA).
As secções mergulhadas na solução do anticorpo primário, permaneceram sob
agitação constante em agitador orbital a 4ºC, durante 48 horas. A seguir, as secções
foram retiradas da solução do anticorpo primário, e lavadas por 6 vezes de 5 minutos
em solução de KPBS à temperatura ambiente e sob agitação constante. A detecção
do anticorpo primário foi obtida pelo método da imunoperoxidase indireta usando a
técnica do complexo avidinabiotina (ABC; Vector, Burlingame, CA). As secções foram
colocadas em solução de 20 anticorpo secundário biotinilado (imunoglobulinas G
conjugadas à biotina) anti- coelho feito em cabra (Vector) na concentração de 1:1000
diluído em KPBS + Triton X-100 a 0,3%. As secções mergulhadas na solução do
anticorpo secundário ficaram sob agitação constante no agitador orbital à temperatura
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ambiente por 60 minutos. A seguir, as secções foram retiradas desta solução e
lavadas por 6 vezes de 5 minutos em KPBS à temperatura ambiente, sob agitação
constante. As secções foram mergulhadas em uma solução de avidina e em uma
solução de biotina peroxidase (Vector), alternadamente, diluídas em KPBS a uma
concentração de 1:500 por 30 minutos. As secções mergulhadas nessa solução
permaneceram sob agitação constante, à temperatura ambiente por 60 minutos. Após
isso, foram lavadas por 3 vezes de 5 minutos em KPBS à temperatura ambiente, ainda
sob agitação constante e por 3 vezes de 5 minutos em solução de tampão acetato. A
reação

imunoistoquímica

foi

revelada

utilizando-se

a

3,3'diaminobenzidina

tetrahidrocloreto (DAB 0,05%, Sigma) e o níquel como cromógenos, e H2O2 (0,01%,
Sigma) durante 5 minutos. Para a finalização, as secções passaram por mais uma
lavagem por 3 vezes de 5 minutos em solução tampão acetato e por 3 vezes de 5
minutos em solução de KPBS. Para a coloração dos cortes montados em lâminas
histológicas, foi utilizado o método de Nissl usando o corante Tionina 0,25%, para
evidenciar a citoarquitetura do tecido nervoso e a identificação de núcleos e/ou tratos
usados como referência.
Em seguida, os cortes foram montados nas lâminas e corados, cobertos por
lamínulas histológicas usando-se o meio de montagem DPX. Os resultados foram
analisados em microscópio Zeiss – Axio Observer D1. A contagem das células
imunorreativas foi realizada com auxílio do software Image-Pro Plus 6.0
(MediaCybernetics) que permite a delimitação da área de contagem bem como do
espectro

de

marcação

da

proteína

Delta

FosB

ressaltada

pelo

método

imunoistoquímico. Delimitada a área e o espectro de marcação, foi realizada a
contagem automática pelo software.
Após os cortes terem sido submetidos ao procedimento de imunoistoquímica,
eles foram analisados em microscopia de luz e observadas estruturas encefálicas
relacionadas principalmente à modulação de comportamentos de ansiedade e pânico.
As estruturas analisadas foram: Bregma + 1,68 (córtex frontal), + 0,96 (septo
dorsolateral, septo latero-intermediário e septo ventromedial), - 2,28 (hipocampo), 2,92 (amígdala basolateral, amígdala basomedial, amígdala lateral e amígdala
medial), - 7,56 (núcleo dorsal da rafe e núcleo mediano da rafe), - 7,68 (substância
cinzenta periaquedutal dorsolateral, substância cinzenta periaquedutal dorsomedial,
substância cinzenta periaquedutal lateral e substância cinzenta periaquedutal
ventrolateral).
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3.10 Estatística
Os dados foram representados como média ± EPM. A análise estatística dos
dados foi gerada utilizando-se o programa SPSS. Para os dados comportamentais
obtidos através do LTE, a comparação estatística entre os grupos foi realizada
utilizando-se a análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas, tendo o
tratamento como fator independente e as latências de esquiva ou fuga como fator
dependente. Em caso de resultados significativos do tratamento ou da interação
tratamento x tentativas, os resultados eram analisados através do teste T para
medidas

independentes.

Os

resultados

do

campo

aberto

e

os

dados

imunoistoquímicos foram analisados através do teste T para medidas independentes.
O índice de significância considerado foi de p ≤ 0,05.
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4. RESULTADOS
4.1 Comportamento
4.1.1 Grupo Subcrônico
A figura 8 mostra que não houve alterações significativas nas medidas de
esquiva, quando o grupo controle é comparado ao grupo crack. A ANOVA para
medidas repetidas mostrou efeito das tentativas (F (2,26) = 9,17; p < 0,001), mas não
do tratamento (F(1,13) = 0,83; p = 0,34) e nem da interação tratamento x tentativas
(F(2,26) = 2,13; p = 0,14).

Figura 8: Efeito da administração de crack (18 mg/kg) ou veículo (DMSO) nas medidas de esquiva do
labirinto em T elevado. N=7/8.

A figura 9 mostra que o tratamento com crack alterou de maneira significativa
as medidas de fuga. A ANOVA para medidas repetidas não mostrou efeito significativo
das tentativas (F (2,26) = 1,41; p = 0,26) e nem da interação tratamento x tentativas
(F (2,26) = 2,13; p = 0,14), mas mostrou efeito significativo do tratamento (F(1,13) =
4,28; p = 0,05). O teste t de Student para medidas independentes mostrou que o grupo
tratado com crack apresentou latências de fuga 2 significativamente maiores do que
o grupo controle (T (6,13) = -2,46; p = 0,048).
22

Figura 9: Efeito da administração de crack (18 mg/kg) ou veículo (DMSO) nas medidas de fuga do
labirinto em T elevado. N=7/8. *P < 0.05 (ANOVA, seguida do teste T para medidas independentes).

A figura 10 mostra o efeito dos tratamentos sobre a atividade motora dos
animais. O teste T para medidas independentes não mostrou diferenças significativas
entre os grupos nem com relação ao número de cruzamentos (T (13) = -0,57; p = 0,58)
e nem com relação ao número de levantamentos (T (13) = -0,87; p = 0,40).

Figura 10: Efeito da administração de crack (18 mg/kg) ou veículo (DMSO) sobre a atividade motora
do teste de campo aberto. N=7/8.
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4.1.2 Grupo com retirada da droga
A figura 11 mostra que não houve alterações significativas nas medidas de
esquiva, quando o grupo controle é comparado ao grupo crack. A ANOVA para
medidas repetidas mostrou efeito das tentativas (F (2,18) = 10,5; p < 0,001), mas não
do tratamento (F (1,9) = 0,14; p = 0,72) e nem da interação tratamento x tentativas
(F(2,18) = 0,92; p = 0,42).

Figura 11: Efeito da administração de crack (18mg/kg, IP) ou veículo (DMSO, 1ml/kg, IP) durante cinco
dias e após retirada da droga por um período de três dias sobre as medidas de esquiva inibitória do
modelo do labirinto em T elevado. N =8
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A figura 12 mostra que não houve alterações significativas nas medidas de
fuga, quando o grupo controle é comparado ao grupo crack. A ANOVA para medidas
repetidas mostrou ausência no efeito das tentativas (F (2,18) = 2,75; p < 0,090), do
tratamento (F (1,9) = 3,64; p = 0,089) e da interação tratamento x tentativas (F (2,18)=
0,062; p = 0,94).

Figura 12: Efeito da administração de crack (18mg/kg, IP) ou veículo (DMSO, 1ml/kg, IP) durante cinco
dias e após retirada da droga por um período de três dias sobre as medidas de fuga do modelo do
labirinto em T elevado. N =8

25

A figura 13 mostra o efeito dos tratamentos sobre a atividade motora dos
animais. O teste T para medidas independentes não mostrou diferenças significativas
entre os grupos nem com relação ao número de cruzamentos (T(9)=0,30; p =0,78) e
nem com relação ao número de levantamentos (T(9) =10; p =0,92).

Figura 13: Efeito da administração de crack (18mg/kg, IP) ou veículo (DMSO, 1ml/kg, IP) durante cinco
dias e após retirada da droga por um período de três dias sobre as medidas de atividade motora no
modelo de campo aberto. N =8
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4.2 Imunoistoquímica
4.2.1 Grupo Subcrônico
A figura 14 e a tabela 3 mostram os resultados imunoistoquímicos obtidos no
grupo subcrônico. O teste T para medidas independentes mostrou diferenças
significativas entre os grupos para as colunas dorso e ventrolateral da SCP e coluna
lateral e para a porção dorsal do núcleo dorsal da rafe: SCP dorsolateral (T(10) = 6,23;
p < 0,001), SCP lateral (T(10) = 3,92; p = 0,003), SCP ventrolateral (T(10) = 3,03; p =
0,013), porção dorsal do núcleo dorsal da rafe (T(10) = 4,31; p = 0,002). Não foram
observadas diferenças significativas entre os grupos para as demais estruturas
analisadas.

Figura 14: Fotomicrografias representativas das áreas que apresentaram diferença estatisticamente
significativa com relação à imunorreatividade à proteína Delta FosB (pontos escuros) em cortes
coronais dos encéfalos dos ratos. (A) SCP dorsolateral, (B) SCP lateral, (C) SCP ventrolateral e (D)
porção dorsal do núcleo dorsal da rafe. Aumento: 200x. (*) Aqueduto cerebral.
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Tabela 3: Média +/- EPM de células imunorreativas à proteína Delta FosB em
diferentes regiões encefálicas relacionas à modulação da ansiedade e do pânico em
animais controle e animais tratados com crack.
Controle

Crack

Amigdala Central

94,8 ± 15,8

86,6 ± 20,0

Amigdala Medial

68,6 ± 18,1

77,0 ± 12,0

Amigdala Basomedial

10,5 ± 1,4

11,6 ± 1,1

Amigdala Lateral

28,8 ± 11,5

22,0 ± 7,0

Substância cinzenta periaquedutal
dorsomedial
Substância cinzenta periaquedutal
dorsolateral
Substância cinzenta periaquedutal
lateral
Substância cinzenta periaquedutal
ventrolateral
Núcleo dorsal da rafe (dorsal)

211,5 ± 25,7

75,3 ± 8,4

247,3 ± 24,6

95,0 ± 7,4 *

215,5 ± 29,8

80,6 ± 9,0 *

85,0 ± 11,1

26,8 ± 5,5 *

172,1 ± 31,5

58,5 ± 9,5 *

Núcleo dorsal da rafe (ventral)

164,3 ± 37,8

173,8 ± 40,3

Assas laterais do núcleo dorsal da rafe

404,1 ± 37,8

316,6 ± 53,1

Núcleo mediano da rafe

141,6 ± 19,7

125,6 ± 26,3

Córtex cingulado

140,3 ± 30,1

106,3 ± 17,9

Septo intermediário

163,8 ± 30,3

131,6 ± 15,5

Septo ventrolateral

83,3 ± 21,5

90,3 ± 11,0

Hipocampo (Corno de Amon CA) CA1

54,0 ± 5,8

42,5 ± 4,8

CA2

255,6 ± 41,3

155,0 ± 26,4

CA3

33,1 ± 5,5

27,8 ± 1,9

Giro denteado do hipocampo

154,8 ± 47,2

77,3 ± 34,7

*P<0.05 (teste T de Student para medidas independentes).
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4.2.2 Grupo com retirada da droga
A figura 15 e 16 e a tabela 4 mostram os resultados imunoistoquímicos obtidos
no grupo de retirada da droga (N=8). O teste T para medidas independentes mostrou
diferenças significativas entre os grupos para as amigdalas central, medial,
basomedial, lateral e basolateral: amigdala central (T(14) = 1,07; p < 0,046), amigdala
medial (T(14) = 2,80; p = 0,003), amigdala basomedial (T(14) = 2,52; p = 0,003),
amigdala lateral (T(14) = 2,68; p = 0,006) e amigdala basolateral (T(14) = 2,30; p =
0,013). Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos para as
demais estruturas analisadas.
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Figura 15: Fotomicrografias representativas das áreas que apresentaram diferença estatisticamente
significativa com relação à imunorreatividade à proteína Delta FosB (pontos escuros) em cortes
coronais dos encéfalos dos ratos. (A) Amigdala central, (B) Amigdala basolateral, (C) Amigdala lateral,
(D) Amigdala basomedial e (E) Amigdala medial.
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Tabela 4: Média +/- EPM de células imunorreativas à proteína Delta FosB em
diferentes regiões encefálicas relacionas à modulação da ansiedade e do pânico em
animais controle e animais tratados com crack e submetidos a três dias de ausência
de droga.
Controle

Crack

Amigdala Central

138,7 ± 25,6

109,7 ± 9,0 *

Amigdala Medial

175,3 ± 21,1

98,5 ± 17,5 *

Amigdala Basolateral

186,1 ± 28,2

109,5 ± 17,6 *

Amigdala Basomedial

154,0 ± 27,9

80,1 ± 8,6 *

Amigdala Lateral

179,8 ± 35,4

82,0 ± 8,2 *

Substância cinzenta periaquedutal
dorsomedial
Substância cinzenta periaquedutal
dorsolateral
Substância cinzenta periaquedutal
lateral
Substância cinzenta periaquedutal
ventrolateral
Núcleo dorsal da rafe (dorsal)

74,8 ± 14,9

104,0 ± 26,6

62,6 ± 15,6

115,2 ± 34,0

73,5 ± 19,4

132,6 ± 33,8

63,2 ± 21,0

122,7 ± 30,2

114,0 ± 19,2

131,8 ± 28,8

Núcleo dorsal da rafe (ventral)

109,7 ± 13,9

99,7 ± 26,3

Assas laterais do núcleo dorsal da rafe

112,0 ± 20,2

111,6 ± 27,0

Núcleo mediano da rafe

89,7 ± 15,8

58,6 ± 10,7

Córtex cingulado

152,5 ± 24,8

192,7 ± 27,5

Septo intermediário

104,3 ± 43,3

129,8 ± 42,7

Septo ventrolateral

87,2 ± 31,4

79,7 ± 30,7

Hipocampo (Corno de Amon CA) CA1

132,5 ± 36,4

110,0 ± 22,7

CA2

165,2 ± 37,3

136,0 ± 29,3

CA3

116,0 ± 30,8

99,2 ± 23,2

Giro denteado do hipocampo

63,1 ± 13,2

76,1 ± 15,6

*P<0,05 (teste T de Student para medidas independentes).
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5. DISCUSSÃO
Os resultados mostram que animais tratados com a dose subcrônica de crack
apresentaram aumento das latências de fuga, resultando em um efeito panicolítico,
sem alterações nos comportamentos de esquiva ou na atividade motora. Por meio da
análise imunoistoquímica, foi possível notar uma diminuição da imunorreatividade à
proteína Delta FosB nas colunas dorsolateral, ventrolateral e lateral da SCP e na
porção dorsal do núcleo dorsal da rafe.
Os animais que foram submetidos ao mesmo tratamento, seguido de um
período de três dias de retirada da droga, não demostraram alteração em nenhuma
das tarefas do LTE. Esses animais apresentaram ainda uma diminuição da
imunurreatividade à proteína Delta FosB na amigdala central, lateral, basolateral,
basomedial e medial.
Embora não existam resultados experimentais, conduzidos com animais de
laboratório tratados com cocaína crack, que sugiram que a droga possa induzir uma
diminuição de comportamentos ansiosos, existem estudos com cocaína que vão nesta
mesma direção.

Por exemplo, Kotz e colaboradores (2010) mostraram que o

tratamento agudo de ratos com diferentes doses de cocaína produz uma curva em U,
isto é, enquanto doses mais baixas induziram efeito ansiolítico, aumentando a
exploração da região central do modelo do campo aberto, doses mais altas induziram
efeito

ansiogênico,

diminuindo

esta

exploração.

Nossos

resultados

estão

aparentemente reproduzindo os resultados obtidos com as doses baixas de cocaína
no estudo de Kohtz e colaboradores (2010).
Consistente com os resultados comportamentais observados, os resultados
imunoistoquímicos obtidos no presente trabalho, no grupo subcrônico, mostraram
uma diminuição da imunorreatividade à proteína Delta FosB em estruturas encefálicas
que fazem parte da neurocircuitaria que modula respostas comportamentais de
defesa relacionadas ao pânico. A SCP tem sido apontada como importante para a
patogenia do transtorno do pânico (Del-Ben e Graeff, 2009; Graeff, 2002; Lovick et al.,
2000). Em animais de laboratório, a estimulação elétrica e química da SCP dorsal
evoca comportamentos de fuga, acompanhado por reações autonômicas similares às
observadas quando os animais são confrontados com predadores (Jenck et al., 1995;
Schenberg, 2010). Trata-se de uma região mesencefálica situada em torno do
aqueduto cerebral. A região mais rostral da estrutura situa-se no nível da comissura
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posterior. A região mais caudal encontra-se na altura aproximada do núcleo tegmental
dorsal. A SCP recebe aferências de um grande número de áreas límbicas
prosencefálicas, assim como de estruturas que regulam funções sensoriais e
autonômicas, como a medula espinal e diferentes regiões do tronco encefálico, em
particular os núcleos da rafe (Shipley et al., 1991; Vianna e Brandão, 2003). Partem
da SCP projeções recíprocas importantes para o tálamo, hipotálamo, amígdala, áreas
do tronco encefálico e medula (Vianna e Brandão, 2003).
Em 1991, Bandler e colaboradores propuseram um mapeamento funcional da
estrutura a partir da realização de um estudo anatômico com a utilização de traçadores
retrógrados e anterógrados e administração de aminoácidos excitatórios. Os autores
subdividiram a região em quatro colunas: lateral, dorsolateral, dorsomedial e
ventromedial. A região lateral da SCP, juntamente com as colunas dorsolateral e
medial, mediaria respostas de confronto ou fuga a estímulos estressores (Keay e
Bandler, 2001). Já a porção ventrolateral da estrutura modularia respostas de
congelamento e inibição motora (Farook et al., 2004).
As projeções serotonérgicas que chegam até a SCP e que regulam as
respostas de pânico medidas pela estrutura são oriundas do núcleo dorsal da rafe
(Shipley et al., 1991; Vianna e Brandão, 2003), mais precisamente das asas laterais.
No presente trabalho, embora não tenhamos observado alterações significativas
nessa

subregião

do

dorsal

da

rafe,

foi

observada

uma

diminuição

da

imunorreatividade à proteína Delta FosB na porção dorsal do núcleo. De fato, é
interessante observar que resultados anteriores obtidos por nosso grupo de pesquisa
sugerem que esse subnúcleo medeia tanto respostas de pânico quanto respostas de
ansiedade. Por exemplo, a exposição de ratos por duas semanas a um ambiente
enriquecido induz resultados ansiolíticos e panicolícos no LTE, acompanhados por
uma diminuição da ativação de neurônios serotonérgicos na porção dorsal do núcleo
dorsal da rafe.
Por outro lado, a retirada da droga, por um período de três dias, aboliu o efeito
panicolítico observado com o tratamento subcrônico. Foi observada também uma
redução da imunorreatividade à proteína Delta FosB em regiões encefálicas
relacionadas a modulação da ansiedade/estresse, como os diferentes subnúcleos do
complexo amigdaloide.
Estudos com técnicas de neuroimagem sugerem que a amigdala encontra-se
diretamente relacionada a transtornos ansiosos. A sua inativação pode bloquear as
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respostas ansiogênicas. Os neurônios do núcleo basolateral da amigdala adquirem
respostas aprimoradas a estímulos aversivos ou apetitivos. A mesma estrutura
também tem sido implicada na manutenção de comportamentos semelhantes à
ansiedade (Sah, 2017).
O núcleo lateral da amigdala é a porção de entrada para informações sobre
estímulos condicionados, enquanto a porção da amigdala central é a região de saída
(Amano, 2012).
Os subnúcleos da amigdala são então um elemento-chave do circuito de
ansiedade que integra informações das entradas sensoriais corticais e talâmicas para
gerar resultados comportamentais relacionados ao medo e à ansiedade. O
processamento da informação dentro da amígdala é altamente dependente do
controle inibitório. A neurotransmissão inibitória desempenha um papel fundamental
nos distúrbios de ansiedade, como evidenciado pelo efeito ansiolítico das drogas
benzodiazepínicas/GABAérgicas. Entretanto, os mecanismos específicos pelos quais
os neurônios e sinapses GABAérgicos da amígdala regulam os comportamentos
relacionados à ansiedade ainda não foram completamente elucidados (Babaev et al.,
2018).
Embora tenha havido uma diminuição e não aumento da imunorreatividade à
proteína Delta FosB, não é possível identificar a natureza neuroquímica das células
que foram menos ativadas. Esses neurônios podem ser, por exemplo, interneurônios
GABAérgicos. Os sistemas neurais responsáveis pelas ações reforçadoras
associadas ao uso de drogas são desregulados multidirecionalmente. Tem sido
demonstrado que a ativação dos receptores serotoninérgicos 5TH-1B aumenta a
liberação de GABA (Weiss et al., 2001). Com o uso da cocaína, há uma alteração
bifásica, tanto durante o uso da cocaína aguda, como durante a retirada prolongada
da droga. Ocorre então uma sensibilização dos receptores 5TH-1B em resposta aos
déficits de cocaína, gerados pela retirada da droga. Essa supersensibilidade em
momentos posteriores a interrupção do uso da droga poderia explicar o porquê a
ansiedade não aparecer após um pequeno período sem a droga (Weiss et al., 2001).
O sistema de recompensa dopaminérgico contribui para a sensação de prazer
e está relacionado com o uso abusivo de cocaína crack. A transição do uso abusivo
para vicio, envolve neuroadaptações em estruturas cerebrais específicas. Essas
alterações ocorrem quando há o uso repetido da substância com o propósito de
preservar a sensação de prazer. Quando ocorre a diminuição do uso da droga, essas
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neuroadaptações entram em desequilíbrio, levando a abstinência. A partir dessa
teoria, de neuroadaptações, explica-se o desenvolvimento de uma tolerância, da
síndrome de abstinência e do “craving”, sendo o “craving” um incontrolável desejo de
consumir a droga, que quando não realizado provoca profundo sofrimento físico e
psicológico (Ferreira et al., 2017).
Embora não existam muitos estudos com crack, uma revisão recente, realizada
por

nosso

grupo

de

pesquisa,

mostra

que

dentre

as

alterações

comportamentais/emocionais que acompanham a retirada da droga encontram-se
respostas do tipo ansiosa. Alguns estudos clínicos sugerem que a predisponibilidade
ansiosa leva à busca pela droga, dificulta o tratamento e aumenta as chances de
recaída dos pacientes.
Por exemplo, em um estudo clínico recente, conduzido por Paiva e
colaboradores (2017), foram investigados sintomas de ansiedade, depressão e
sentimentos de desesperança em pacientes dependentes químicos em tratamento
ambulatorial (portanto, em fase de abstinência da droga). Foram verificadas também
a existência de correlações com diferentes âmbitos da qualidade de vida dos sujeitos.
Outros estudos parecem confirmar estes achados. Zubaran e colaboradores (2013)
investigaram sintomas de ansiedade em pacientes usuários de cocaína crack e em
pacientes usuários de inalantes, os autores demonstraram que ambos os subgrupos
de pacientes experienciam sintomas de ansiedade. Além disso, em um estudo
conduzido por Lejuez e colaboradores (2008), mostrou que a sensibilidade ansiosa
surge como um dos principais fatores que leva à dificuldade de manutenção do
tratamento da droga adição.
Infelizmente, até onde sabemos, inexistem estudos conduzidos com cocaína
em modelos animais de pânico. Por outro lado, existem estudos clínicos mostrando
que o uso crônico de cocaína pode induzir alterações neuroplásticas na
neurocircuitaria que modula respostas de pânico e deflagar ataques de pânico em
pacientes (Louie et al., 1989).
Os resultados obtidos no trabalho, em conjunto com a literatura, demonstram
que a dose escolhida para administração, em um modelo subcrônico de administração
de crack, não foi suficiente para desenvolver neuroadaptações que levariam ao
desenvolvimento de dependência, consequentemente, na retirada da droga não
houve sintomas de abstinência.
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7. CONCLUSÃO
Em conjunto, os resultados obtidos no presente trabalho demonstram que o
tratamento subcrônico por cinco dias, com uma única dose de crack, induz efeitos
panicolíticos no modelo do LTE, que foram acompanhados por uma diminuição da
ativação do SCP e da porção dorsal da rafe, estruturas relacionadas a modulação de
respostas relacionadas ao pânico.
O tratamento subcrônico, com uma dose única de cocaína crack por cinco dias,
seguido de um período de três dias de retirada da droga, não demonstrou resultados
comportamentais significativos no LTE. Ademais, foi observada uma diminuição da
ativação de estruturas críticas para a modulação de respostas relacionadas a
ansiedade e ao estresse: os diferentes núcleos da amigdala. Esses resultados
confirmam achados prévios da literatura e contribuem para um melhor entendimento
das alterações comportamentais e bioquímicas que acompanham o uso subcrônico
da droga e a sua retirada.
Em um modelo subcrônico de administração de crack, apresentado no trabalho,
não ocorreram as neuroadaptações necessárias para transição do uso abusivo para
vicio. Talvez por este motivo, a retirada da droga não tenha induzido sintomas de
abstinência. Demonstrando que a dose utilizada nesse modelo não foi suficiente,
sendo necessários mais estudos para esclarecer melhor o desenvolvimento do uso
de cocaína crack.
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