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RESUMO 

 

A dependência às drogas é conceituada como uma síndrome comportamental 

na qual o uso da droga adquire prioridade na vida do indivíduo. Dentre as 

substâncias de abuso que causam dependência, atualmente, o etanol é considerado 

droga lícita em vários países, e é, também, uma das drogas de abuso mais utilizada 

no mundo. No Brasil, o consumo de bebidas alcoólicas ocorre precocemente, 

geralmente aos 12 anos, e, conforme pesquisas, cerca de 31,2% de estudantes, já 

fizeram o uso do etanol nesta idade. Os adolescentes, assim como adultos, têm se 

mostrado susceptíveis ao efeito do estresse na vulnerabilidade ao abuso e 

dependência de substâncias. Pesquisas em humanos indicam que a exposição ao 

estresse na adolescência pode aumentar o consumo das substâncias de abuso, 

como o etanol. Investigamos se a exposição ao estresse de privação social, durante 

a adolescência, aumenta o consumo e a busca de etanol em etapas posteriores do 

desenvolvimento. Para isso, ratos adolescentes foram privados de contato social por 

16 dias. Durante esse período os animais do grupo controle permaneceram nas 

gaiolas-moradias em grupos de 2 animais livres de perturbação. Após a fase de 

estresse, os animais foram submetidos ao protocolo de autoadministração operante, 

para avaliação dos parâmetros de consumo de etanol. Este estudo demonstrou que 

os animais expostos ao estresse de isolamento social, durante a adolescência, não 

apresentaram alteração na motivação para buscar e consumir etanol, na 

autoadministração operante, em fases posteriores do desenvolvimento.  

 

Palavras - chave: dependência; substâncias de abuso; etanol; estresse; 

adolescência; autoadministração. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A dependência de drogas é conceituada como uma síndrome 

comportamental, na qual o uso da droga se torna prioridade na vida do indivíduo. De 

acordo com esse conceito, a dependência é caracterizada por um conjunto de sinais 

e sintomas indicativos de que o indivíduo perdeu o controle do uso da droga e o 

mantém independentemente das consequências adversas. Na sua forma extrema, a 

dependência caracteriza-se pelo uso compulsivo da substância. A dependência 

inclui ainda o surgimento de estados emocionais negativos (como disforia, 

ansiedade, irritabilidade), quando o acesso à substância é limitado, que caracterizam 

a síndrome abstinência da droga (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

1994). 

Dentre as substâncias de abuso que causam dependência, atualmente, o 

etanol é considerado droga lícita em vários países, e é, também, uma das drogas de 

abuso mais utilizada no mundo (UNODC, 2010).  

Dados do Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas (CEBRID) revelam 

que 74,6% da população brasileira já consumiu etanol pelo menos uma vez na vida, 

sendo que a porcentagem de dependentes na população geral foi estimada em 

12,3%  (CARLINI, 2006). Considerando a prevalência por faixa etária observa-se 

maior porcentagem de dependentes na população entre 18 – 24 anos (15%), 

seguida da faixa entre 25 – 34 (9%). 

Estudos epidemiológicos mostram que muitos indivíduos experimentam vários 

tipos de substâncias psicoativas, por períodos variáveis de tempo, porém somente 

alguns desenvolvem a farmacodependência. Isto indica que fatores adicionais 
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àqueles relacionados à interação da substância psicoativa com o organismo 

influenciam a progressão para o uso compulsivo (O´BRIEN et al., 1986). 

A identificação destes fatores é um grande desafio que permanece em 

pesquisa. Foi demonstrado que muitas variáveis interagem entre si para influenciar a 

probabilidade de que qualquer indivíduo inicie o uso abusivo de substâncias 

psicoativas ou se torne dependente. Fatores ambientais e sociais têm um papel 

muito importante no abuso das drogas e desenvolvimento da dependência às 

mesmas. Para alguns indivíduos, principalmente jovens, o uso de substâncias 

psicoativas pode significar uma forma de protesto contra a autoridade ou pode estar 

relacionado à ausência de outros meios de obtenção de prazer (O’BRIEN, 2005). 

Nos últimos anos, a exposição ao estresse tem sido destacada como um fator 

importante na iniciação, manutenção e recaída ao uso de substâncias de abuso, 

incluindo o etanol (GAWIN, 1991; GORDON, 2002; GOEDERS, 2003). Estudos 

clínicos demonstram que indivíduos dependentes frequentemente citam a exposição 

a estímulos aversivos e estados negativos de humor como justificativa para o início, 

manutenção e recaída ao uso das substâncias psicoativas (WALLACE, 1989).  

Além disso, a experiência com situações de estresse em animais, durante o 

início do desenvolvimento, pode ter efeitos duradouros sobre comportamentos 

relacionados com estresse e ansiedade, além de poder favorecer a 

autoadministração de substâncias de abuso (LOPEZ et al., 2011). 

Vários modelos foram desenvolvidos para estudar os efeitos da exposição ao 

estresse sobre o consumo voluntário de álcool em ratos (FUNK et al., 2004; LYNCH 

et al., 1999; POHORECKY, 1990; VAN ERP e MICZEK, 2001; VENGELIENE et al., 

2003). No entanto, as descobertas experimentais apresentaram diferentes 

resultados: ingestão de álcool pode aumentar ou diminuir sob condições 
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estressantes ou, ainda, pode não sofrer alterações (SIEGMUND et al., 2005). Tem 

sido sugerido que a interação entre álcool e estresse seja dependente do estímulo 

estressor e de variávies como, por exemplo: as condições de moradia, escassez de 

alimentos, escolha de soluções de álcool, a duração e o tempo de estresse, entre 

outras (POHORECKY, 1990; SCHROFF et al., 2004). 

No Brasil, o início do consumo de bebidas alcoólicas ocorre precocemente. 

GALDUROZ  et al. (2004) relatam que 31,2% dos estudantes da rede pública de 

ensino, com idade entre 10 e 12 anos, já haviam feito uso na vida de etanol. O uso 

frequente entre os estudantes de ensino fundamental e médio foi de 8,4% e o uso 

pesado foi de 5,0%.  

Enquanto certos atributos da adolescência humana são singulares, algumas 

características são expressas por adolescentes de diversas espécies e podem ser 

adaptativos do ponto de vista evolutivo (SPEAR, 2000). Por exemplo, de forma 

semelhante ao que ocorre em humanos nesse período, ratos, mostram aumento da 

investigação social e interação com os pares, da busca de novidades e da 

exploração de áreas desconhecidas. Esses comportamentos caracterizam o 

chamado comportamento de risco presente na adolescência (SPEAR, 2000). 

Assim como em humanos, em roedores é difícil caracterizar detalhadamente 

os eventos que desencadeiam e cessam a adolescência. Contudo, é possível 

estabelecer um período no qual os animais exibem os comportamentos típicos 

dessa fase. Em ratos, o período mais citado como adolescência é entre os dias pós-

natal (DPN) 28 e DPN42 (SPEAR, 2000). 

Os adolescentes, assim como adultos, têm se mostrado susceptíveis ao efeito 

do estresse na vulnerabilidade ao abuso e dependência de substâncias. Pesquisas 

em humanos indicam que a exposição ao estresse na adolescência pode aumentar 
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o consumo das substâncias de abuso (SAKAI et al., 2004; FREISTHLER et al., 

2005).  

Tem-se utilizado modelos animais para analisar os efeitos do estresse no 

início da vida sobre o posterior consumo de etanol (SILLABER e HENNIGER, 2004). 

Em particular, os roedores têm sido amplamente utilizados para avaliar mudanças 

nos comportamentos relacionados ao medo e ao estresse, através do modelo de 

estresse crônico durante os períodos iniciais de desenvolvimento, o qual pode 

ocasionar mudanças comportamentais, incluindo alterações de comportamento 

relacionas à ansiedade, alterações da atividade locomotora e comportamentos 

agressivos (HEFNER e HOLMES, 2007; MCCORMICK et al., 2007). O isolamento 

social durante a adolescência tem sido utilizado para examinar possíveis efeitos 

duradouros da exposição ao estresse sobre as respostas comportamentais, em 

ratos. (HALL et al., 1998; LEUSSIS e ANDERSEN, 2008; LEUSSIS et al., 2008). 

Além disso, foi demonstrado, em ratos, que o isolamento social crônico durante a 

adolescência, altera a resposta a várias drogas de abuso (GORDON, 2002; KABBAJ 

et al., 2002; MCCORMICK et al., 2004). Alguns estudos relatam aumento na 

autoadministração da substância na vida adulta (BARDO et al., 2001; DING et al., 

2005; HOWES et al., 2000). 

Modelos animais têm sido desenvolvidos para estudar aspectos 

comportamentais, relacionados à dependência do etanol. Neste sentido, a 

autoadministração operante de substâncias de abuso é preconizada como um dos 

modelos de maior valor preditivo para a investigação dos mecanismos da 

farmacodependência (LECCA, VALENTINI et al., 2007; PANLILIO e GOLDBERG, 

2007). Estudos recentes demonstram que a autoadministração operante pode 

“modelar” preditivamente aspectos que marcam a transição do uso ocasional para a 
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dependência (PANLILIO e GOLDBERG, 2007). Por exemplo, um dos sinais da 

dependência, segundo o DSM-IV (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

1994) é o aumento da motivação para uso da substância psicoativa. 

O uso de modelos animais em pesquisas oferece uma perspectiva única 

sobre os efeitos do álcool em adolescentes. A adolescência é especialmente 

importante para o estudo, porque é nessa época que muitas pessoas têm sua 

primeira experiência com álcool. Além disso, os adolescentes estão mais propensos 

a se envolverem em comportamentos de risco, uma vez que eles procuram novas 

situações e exploram áreas desconhecidas mais avidamente do que os adultos 

(SPEAR, 2000). 

 

2. OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente estudo era investigar se o estresse de privação social 

durante a adolescência aumentava o consumo e a motivação para a 

autoadministração operante de etanol ou sacarina em etapas posteriores do 

desenvolvimento. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Animais 

Foram utilizados ratos Wistar machos provenientes do biotério central da 

Universidade Estadual Paulista - UNESP. Os animais foram transferidos para o 

biotério do nosso laboratório, no dia pós-natal (DPN) 21, e mantidos em condições 

controladas de temperatura (23-24°C), ciclo de luz invertido (12/12 h, luz acesa às 
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19h) e livre acesso a alimento e água. Todos os experimentos foram realizados 

durante a fase escura do ciclo claro/escuro. O protocolo experimental foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEUA-18/2011). 

 

3.2. Soluções de etanol e de sacarina 

 As soluções alcoólicas foram preparadas diluindo-se etanol em diferentes 

concentrações (2, 4 e 6% v/v) em solução de 0,05% (m/v) de sacarina. O grupo 

controle da autoadministração recebeu soluções de sacarina 0,05% (m/v). 

 

3.3. Estresse na adolescência 

Este trabalho é uma parte de um projeto mais abrangente, realizado pelo 

doutorando Paulo Eduardo Carneiro de Oliveira do Laboratório de Farmacologia, o 

qual realizou experimentos envolvendo diferentes protocolos de estresse, inclusive o 

de privação social.  

No caso desta monografia, o protocolo de estresse de privação social foi o 

mesmo realizado no projeto do doutorando. 

Com isso, os animais foram divididos em dois grupos: controle e privação 

social. Os animais do grupo submetido ao estresse foram mantidos isolados na sua 

caixa-moradia, privados de qualquer contato social durante 15 dias (DPN28-DPN42). 

Já os animais do grupo controle viveram em pares e só foram perturbados durante a 

limpeza das caixas-moradia. 

 

3.4. Autoadministração operante de etanol ou sacarina 

As caixas de autoadministração são feitas de acrílico e ficam alocadas em 

câmaras de isolamento sonoro e luminoso. No laboratório, há um total de 6 caixas 
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de autoadministração. Uma das paredes da caixa contém um painel com duas 

barras localizadas a 5 cm do assoalho, duas lâmpadas de indicação (cor de laranja e 

verde) e uma lâmpada de luz branca que fica acesa durante toda sessão. Cada 

pressão na barra foi registrada como uma resposta, e cada infusão foi considerada 

como um reforço.  Um dia após os 15 dias de estresse, os animais foram submetidos 

ao protocolo de autoadministração operante de etanol. 

- Aquisição: os ratos tinham acesso ilimitado à solução de sacarina 0,05%, na qual 

uma pressão na barra era reforçada com 0,2 mL de solução (razão fixa 1; RF1). 

Cada sessão tinha a duração de 1 hora. Após três sessões de autoadministração de 

sacarina, foram realizadas duas sessões com etanol 2%, seguidas por duas sessões 

de etanol 4% e duas sessões de etanol 6%, todos em RF1. O grupo controle 

recebeu sacarina em todas as sessões.  

- Manutenção: Após as duas sessões de álcool 6% em RF1 a razão foi aumentada 

para RF3 em sessões de 3 horas. Esse procedimento foi repetido por 5 dias.  

- Razão progressiva: a progressão das razões obedecia à seguinte sequência 1, 1, 

3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 

22,... O final da sessão ocorria quando o animal ficava 1 hora sem receber uma 

infusão da solução. A última sessão alcançada recebe o nome de ponto de ruptura. 

Após 3 sessões de RP foi feita uma média das respostas obtidas no experimento. O 

tempo de duração desta fase varia conforme a quantidade de grupos e da motivação 

dos animais. 

- “Binge” 24h de acesso ilimitado: Após a RP os animais foram submetidos a uma 

sessão de acesso ilimitado por 24 horas em RF1. Os parâmetros de 

autoadministração foram registrados nas primeiras 12 horas (fase escura), nas 

últimas 12 horas (fase clara) e durante toda sessão (24 horas). Como existem 6 
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caixas de autoadministração (item 3.4) e havia um total de 32 animais no 

experimento, esta fase foi realizada em 6 dias.  

 

4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Ratos adolescentes (DPN28) (N = 14) foram submetidos ao estresse de 

privação social, como descrito no item 3.3. Os animais do grupo controle (N = 18) 

foram mantidos em pares. Vinte e quatro horas após o último dia de exposição ao 

estresse, os animais foram submetidos ao protocolo de autoadministração operante 

de etanol ou sacarina (item 3.4).  Desse modo, tivemos os seguintes grupos: 

controle-sacarina (N = 9), estresse-sacarina (N = 7), controle-etanol (N = 9) e 

estresse-etanol (N = 7). O quadro abaixo descreve a fase do desenvolvimento dos 

animais correspondente aos procedimentos que foram submetidos. 

 

 

IDADE DOS ANIMAIS AO LONGO DO EXPERIMENTO 

DPN Procedimento 

28 – 42 Estresse 

43 – 45 Treino autoadministração 

46 – 51 Aquisição 

52 – 56 Manutenção RF3 

57 – 62 RP 

63 – 68 Binge 

                  Quadro 1: Idade dos animais ao longo do experimento. 
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos foram analisados por ANOVA bifatorial, considerando 

os fatores exposição ao estresse (isolamento social vs controle) e substância (etanol 

vs sacarina). Alterações significativas foram consideradas com p<0,05. Os 

resultados do consumo de sacarina e consumo de etanol (g/Kg), entre os grupos 

controle e estresse foram avaliados pelo teste t-Student. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Avaliação das Variáveis da Razão Progressiva na Autoadministração 

A figura 1 mostra a média do número de respostas, durante as sessões de 

razão progressiva. ANOVA não indicou diferença significativa para o fator estresse 

[F(3,28) = 0,005175; p =0,9432] e fator tratamento [F(3,28) =0,9477; p= 0,3386]. 

Também não foi observada interação significativa entre os fatores estresse e 

tratamento [F(3,28) =0,1424; p= 0,708]. 
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Figura 1. Número de respostas no protocolo de razão progressiva. As barras 

representam a média ± EPM de 7 a 9 animais por grupo (EtOH – Etanol; SAC – 

Sacarina). 



17 

 

A figura 2 mostra a média do número de reforços durante as sessões de 

razão progressiva. ANOVA não indicou diferença significativa para o fator estresse 

[F(3,28) =0,2743; p =0,6046] e fator tratamento [F(3,28) =0,6159; p= 0,4392]. 

Também não foi observada interação significativa entre os fatores estresse e 

tratamento [F(3,28) =0,00087; p =0,97]. 
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A figura 3 mostra a média da última razão completada (ponto de ruptura), 

durante as sessões de razão progressiva. ANOVA não indicou diferença significativa 

para o fator estresse [F(3,28) =0,01540; p =0,9021] e fator tratamento 

[F(3,28)=0,8024; p =0,3780]. Também não foi observada interação significativa entre 

os fatores estresse e tratamento [F(3,28) =0,025; p =0,87]. 

Figura 2. Número de reforços no protocolo de razão progressiva. As barras 

representam a média ± EPM de 7 a 9 animais por grupo (EtOH – Etanol; SAC – 

Sacarina). 
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6.2. Avaliação do consumo prolongado (Binge) 

A figura 4 mostra o número de respostas durante as sessões de binge de 24 

horas. ANOVA não indicou diferença significativa para o fator estresse [F(3,28) 

=0,09394; p =0,7615] e fator tratamento [F(3,28) =2,485; p =0,1262]. Também não 

foi observada interação significativa entre os fatores estresse e tratamento 

[F(3,36)=0,00; p =0,99]. 
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Figura 3. Média da última razão alcançada (ponto de ruptura) no esquema de 

razão progressiva. As barras representam a média ± EPM de 7 a 9 animais por 

grupo (EtOH – Etanol; SAC – Sacarina). 

. 

 

Figura 4. Número de respostas em uma sessão de acesso livre (RF1, 24 horas). As 

barras representam a média ± EPM de 7 a 9 animais por grupo (EtOH – Etanol; SAC 

– Sacarina). 
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A figura 5 mostra o número de reforços durante as sessões de binge de 24 

horas. ANOVA não indicou diferença significativa para o fator estresse [F(3,28) 

=0,09394; p =0,7615] e fator tratamento [F(3,28) =1,364; p =0,2527]. Também não 

foi observada interação significativa entre os fatores estresse e tratamento [F(3,28) 

=0,308; p =0,58]. 
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A figura 6 mostra o consumo (g/Kg) de sacarina durante as sessões de binge 

de 24 horas. O teste t-Student não mostrou diferença significativa no consumo de 

sacarina entre o grupo controle e estresse (t(1,14)= -1,49; p= 0,63). 

Figura 5. Número de reforços em uma sessão de acesso livre (RF1, 24 horas). As 

barras representam a média ± EPM de 7 a 9 animais por grupo (EtOH – Etanol; SAC 

– Sacarina). 
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A figura 7 mostra o consumo (g/Kg) de etanol durante as sessões de binge de 

24 horas. O teste T-Student não mostrou diferença significativa no consumo de 

sacarina entre o grupo controle e estresse (t(1,14)= -1,487; p= 0,61). 

B in g e  -  C o n s u m o  E ta n o l

g
/K

g

C o n tro le E s tre s s e

0

2

4

6

8

1 0

 

 

 

 

 

Figura 6. Média do consumo geral de sacarina (g de sacarina/Kg de animal) para 

o grupo controle (n= 9) e o grupo exposto a estresse de isolamento social (n= 7), 

em uma sessão de acesso livre (RF1, 24 horas). 

 

 

Figura 7. Média do consumo geral de etanol (g de etanol/Kg de animal) para o 

grupo controle (n= 9) e o grupo exposto a estresse de isolamento social (n= 7), 

em uma sessão de acesso livre (RF1, 24 horas). 
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7. DISCUSSÃO 

 

Avaliamos, no modelo animal de autoadministração operante, se o isolamento 

social altera o consumo e a motivação para obtenção de soluções etanólicas (6%) 

ou de sacarina. Para isso, utilizamos o acesso ilimitado durante 24 horas (binge), 

que verifica a quantidade de substância ingerida pelo animal (ROBERTS; MORGAN; 

LIU, 2007), e a razão progressiva, que, através do ponto de ruptura, demonstra o 

quão motivado está o animal para obter a droga (MORGAN; ROBERTS, 2004; 

RICHARDSON; ROBERTS, 1996). Foi realizada a análise estatística dos resultados 

obtidos, como foi apresentado, e não se observou alteração significativa no ponto de 

ruptura e no consumo de etanol durante as sessões de “binge”, pelo grupo exposto 

ao estresse, quando os animais foram colocados em uma sessão de acesso livre, 

por 24 horas. 

Até o momento poucos estudos utilizaram o modelo de autoadministração 

operante para demonstrar o efeito do estresse sobre o comportamento de busca 

pelo etanol. DEEHAN e colaboradores (2011) verificaram o efeito da privação social 

sobre o consumo de etanol 10% utilizando tanto o modelo de autoadministração 

operante quanto o modelo de livre escolha. Nesse trabalho, eles usaram duas 

linhagens de animais, ratos com preferência natural pelo etanol (PEtOH) e ratos sem 

preferência natural pelo etanol (NPEtOH). Os resultados mostraram que apesar dos 

ratos PEtOH consumirem mais etanol do que os ratos NPEtOH, a privação social 

crônica não foi capaz de alterar a preferência de etanol em comparação com os 

grupos controle no modelo de livre escolha. No modelo de autoadministração 

operante eles observaram que apenas os ratos PEtOH submetidos ao estresse 

aumentaram a procura pelo etanol. Já nos animais NPEtOH não houve diferença 
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entre os grupos socialmente privados e o controle na busca pelo etanol. Além disso, 

esse estudo mostrou que o estresse crônico não alterou a motivação para obter o 

etanol nos animais PEtOH e NPEtOH, avaliada através da razão progressiva. 

Consumo de sacarose 10% foi igual entre os animais dos grupo estresse e grupo 

controle. 

DEEHAN; CAIN; KIEFER (2007) mostraram ratos Long-Evans submetidos a 

12 semanas de privação social aumentaram o número de respostas para obter 

etanol 10% no modelo de autoadministração operante, quando comparados com o 

grupo controle. Já o consumo de sacarose 20% foi igual entre os grupos. 

Dados da literatura demonstraram que ratos submetidos à privação social não 

alteraram a ingestão de sacarina e consumiram a mesma quantidade de etanol que 

o grupo controle quando foram oferecidas soluções etanólicas de 2%, 4%, 8% e 

10%. Os grupos só exibiram aumento no consumo após a oferta de solução 16% 

(FAHLKE; HARD; ERIKSSON, 1997; HALL et al., 1998).  

LODGE; LAWRENCE (2003) mostraram que o estresse de privação social 

não altera o consumo de etanol a 5%, quando comparados com ratos criados em 

grupo. Além disso, foi demonstrado que animais submetidos à privação social têm 

diminuição na preferência e no consumo de etanol nas concentrações de 2%, 4% e 

6% (FAHLKE; HARD; ERIKSSON, 1997). PISU et al (2011) mostraram que ratos 

privados de contato social durante a adolescência apresentaram diminuição na 

preferência por etanol e que o consumo dessa substância foi igual ao grupo controle 

nas concentrações de 2,5%, 5%, 7,5% e 10%.  

Estes dados sugerem que uma proporção da variabilidade na 

autoadministração de, pelo menos, algumas drogas, poderia ser explicado pelas 

condições de alojamento. Além disso, estas observações indicam que a privação 
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social aumenta o consumo e a procura por etanol apenas quando há o acesso a 

soluções mais concentradas de álcool.  

Foi reportado que a magnitude do efeito do estresse sobre o consumo de 

álcool também pode ser afetada pela idade. Por exemplo, SIEGMUND e 

colaboradores (2005) submeteram ratos machos, que começaram a beber quando 

adolescentes ou adultos, a 3 dias consecutivos de natação forçada e choques 

elétricos nas patas, e, em seguida, a 16 e 26 semanas de acesso livre de álcool, 

respectivamente. Eles mostraram que o estresse de natação produziu um ligeiro 

aumento no consumo de álcool, que não foi afetada pela idade, enquanto que o 

estresse de choques nos pés induziu um aumento mais acentuado no consumo de 

álcool, que foi significativamente maior nos ratos que começaram a beber na 

adolescência do que nos adultos. Por outro lado, DEATHRIDGE (1972) realizou um 

estudo semelhante ao nosso, no qual animais foram isolados socialmente ou 

divididos em grupos de 6, a partir da 6ª semana de idade, e, em seguida, 

submetidos a autoadministração de etanol. Em seus experimentos, não obteve 

qualquer diferença entre os grupos analisados. 

Esta diferença de resultados pode ser explicada por pesquisas que sugerem 

que a forma com que o estresse influencia na ingestão de etanol, depende de muitos 

fatores, tais como o protocolo de estresse utilizado (por exemplo, ROSKE et al., 

1994). 

Outro estudo, semelhante ao realizado em nosso laboratório, também não 

observou efeitos do isolamento social no consumo de etanol (KAZMIAIER, 

BUTCHER E SENTER, 1973). Neste, os animais foram isolados por 25 dias, o que 

gera a possibilidade de que, independentemente do tempo de isolamento,  esse 
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estresse de privação social não seja suficiente para alterar a motivação e aumentar 

o consumo de etanol. 

 

8. CONCLUSÕES 

 

Os nossos resultados indicam que a exposição ao estresse de isolamento 

social, durante a fase da adolescência, não foi capaz de aumentar a motivação para 

a busca e o consumo de etanol na autoadministração operante, em fases 

posteriores do desenvolvimento.  
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