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RESUMO 

O Chronic Mils Stress (CMS) é um modelo animal experimental de anedonia 

induzida através da exposição de ratos a um protocolo de estressores crônicos e moderados 

por um longo período de tempo. Este modelo é uma tentativa de reproduzir, em ambiente 

controlado, condições análogas às do ambiente real, vistas como importantes para a 

produção de alterações comportamentais. Visando identificar outros efeitos da exposição 

ao CMS, o presente estudo teve como objetivo verificar se a exposição a eventos aversivos 

crônicos e moderados produz alterações no estabelecimento de uma discriminação simples 

posterior ao protocolo de estressores. Para tanto, os sujeitos do presente estudo tiveram o 

peso e o consumo de ração aferidos diariamente; foram expostos a testes semanais de 

consumo e preferência de líquidos; foram expostos ao protocolo de estressores ao longo de 

seis semanas e, após o encerramento deste, foi iniciado o treino discriminativo.  O 

delineamento foi composto por quatro condições experimentais: (1) um sujeito foi exposto, 

como todos os outros sujeitos, aos testes de consumo e preferência de líquidos, (2) quatro 

sujeitos foram expostos ao protocolo de estressores, (3) quatro sujeitos foram expostos ao 

protocolo de estressores e a discriminação simples e (4) quatro sujeitos foram expostos a 

uma discriminação simples sem exposição aos estímulos crônicos e moderados. Os 

resultados obtidos no presente estudo indicam que: (a)os sujeitos expostos ao protocolo de 

estressores apresentaram uma maior perda e variação no peso corporal; (b) durante o 

protocolo o consumo médio de água aumentou e o consumo médio de ração diminuiu para 

os sujeitos expostos ao protocolo. (c) nos testes de consumo e preferência de líquidos não 

foi observado uma redução na preferência por sacarose e sim um aumento no consumo 

total de líquidos para os sujeitos expostos a condição de estresse. E, por fim, (d) observou-

se que a exposição ao protocolo de estressores interferiu na aquisição de uma 

discriminação simples. Para os sujeitos expostos ao protocolo foram necessárias, em 

média, o dobro de sessões para atingir o critério de duas sessões consecutivas com índices 

discriminativos superiores a 80%  e (e) que os sujeitos expostos ao protocolo apresentaram 

diferenças nos testes de generalização se comparados com os sujeitos expostos somente à 

discriminação. Assim, é possível concluir que a exposição a uma condição de estresse 

crônica e moderada afeta a aquisição de uma discriminação simples posteriormente 

estabelecida. Esse resultado pode indicar que a exposição à condição de estresse alterou o 

valor reforçador do estímulo para os sujeitos que foram expostos a ele, essa alteração pode 

ter sido  responsável pelas diferenças obtidas na discriminação dos sujeitos expostos a essa 

condição e dos sujeitos que não foram expostos aos estressores. 
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