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RESUMO
Chronic Mild Stress é um modelo animal experimental de anedonia induzida através da exposição de ratos a
estressores moderados por um longo período de tempo. Este modelo foi proposto, em 1987, Willner,
Towell, Sampson, Sophokleus e Muscat . O objetivo do presente estudo foi verificar se a exposição de ratos
a sessões operantes de esquema concorrente FR água – FR sacarose, de mesmo valor, durante este regime
crônico de estressores moderados iria produzir alterações: a) no peso corporal dos sujeitos; b) no consumo
de água e de sacarose, medido em testes semanais de consumo e de preferência de líquidos c) no número de
respostas de pressão à barra emitidas nas sessões operantes comparado-se o número de respostas emitidas
antes, durante e depois do regime de estressores. O delineamento foi composto de três condições
experimentais: teste de consumo e de preferência de líquidos, sessões operantes de esquema concorrente e
regime crônico de estressores moderados. Essas condições ocorreram de três diferentes maneiras para três
grupos. Os sujeitos do grupo 1 foram expostos a seis semanas de regime de estressores. Os sujeitos do
grupo 2 foram, primeiramente, expostos a sessões operantes de esquema concorrente FR água – FR sacarose
e, logo em seguida, passaram pelo regime de estressores e depois, novamente, pelas sessões de esquema
concorrente. No grupo 3, as sessões de esquema concorrente FR água – FR sacarose continuaram a
acontecer uma vez por semana, durante o regime de estressores. Todos os sujeitos dos três grupos foram
submetidos aos testes semanais de consumo e de preferência de líquidos antes, durante e depois do regime
de estressores. Um sujeito controle foi submetido apenas aos testes de consumo e de preferência de líquidos,
não houve exposição aos estressores nem foi submetido à sessões operantes. Cinco pontos principais foram
observados nos resultados: 1) uma alteração do peso corporal presente em todos os sujeitos que foram
exposto ao regime de estressores.; 2) uma redução na ingestão de sacarose e na preferência pela sacarose
sobre a água ocorridas durante a exposição ao regime de estressores, medido através do teste de consumo e
de preferência de líquidos; 3) os sujeitos que haviam sido submetidos às sessões operantes antes do regime
de estressores voltaram a apresentar, nos teste de consumo e de preferência de líquidos, a mesma ingestão
anterior à exposição aos estressores, ao contrário daqueles que não haviam sido submetidos às sessões
operantes; 4) todos os sujeitos submetidos às sessões operantes responderam com maior freqüência na barra
correspondente à liberação de sacarose do que na barra correspondente à água, tanto nas sessões realizadas
antes do início, quanto nas realizadas após o término da exposição ao regime de estressores e 5) todos
sujeitos submetidos a sessões operantes durante o regime de estressores reduziram o número de respostas na
barra correspondente à sacarose durante da exposição aos estressores. Entretanto, dois destes três sujeitos
retornaram aos valores anteriores antes do término da exposição aos estressores.
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