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RESUMO 

 

Almeida TAL. Efeitos neuroprotetores do canabidiol em modelo experimental de hemorragia da 

matiz germinativa [tese]. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 

2019. 

 

Introdução. Com o aumento na sobrevida de recém-nascidos prematuros, a hemorragia da matriz 

germinativa tornou-se um importante problema de saúde pública. No entanto, estratégias para o 

manejo da lesão neuronal direta, decorrente da hemorragia da matriz germinativa, ainda são 

escassas. O presente estudo tem por objetivo analizar a atividade neuroprotetora do canabidiol em 

modelo experimental de hemorragia da matriz germinativa. Métodos. 152 ratos Wistar com 7 dias 

de vida (P7) foram submetidos a modelo experimental de hemorragia da matriz germinativa com 

colagenase. Intensidade de resposta inflamatória e morte neuronal foram analisadas na zona 

perilesional e na região de CA1 do hipocampo ipsilateral. Imuno-histoquímica com marcação de 

GFAP e caspase 3 foi utilizada. Dosagem de malondialdeído foi utilizada para análise da 

intensidade do estresse oxidativo após lesão hemorrágica. Análise do conteúdo de água livre por 

técnica de liofilização foi utilizada para estimação de edema cerebral. Resultados. Evidenciamos 

redução da astrocitose reacional na zona perilesional, tanto 24 horas como 14 dias após injúria 

hemorrágica (p < 0,001) nos animais tratados com canabidiol. O mesmo foi visualizado na região 

do Stratum oriens do hipocampo ipsilateral 14 dias após indução da hemorragia (p < 0,05). Além 

disso, percebemos uma diminuição significativa no número de células marcadas com caspase 3 na 

zona perilesional 24 horas após a hemorragia (p < 0.001). O tratamento com canabidiol foi também 

acompanhado de aumento significativo do ganho ponderal. Conclusão. O tratamento da 

hemorragia da matriz germinativa com canabidiol reduziu significativamente o número de células 

em apoptose e da astrocitose reacional na área perilesional e no hipocampo. Observamos ainda que 

essa resposta foi sustentada 14 dias após a lesão hemorrágica. Esses resultados corroboram nossa 

hipótese de que o canabidiol apresenta potencial como agente neuroprotetor na hemorragia da 

matriz germinativa. 

Palavras-chave:  1. Hemorragia da matriz germinativa. 2. Hemorragia da prematuridade. 

3. Canabidiol. 4. Neuroproteção. 5. Inflamação. 
 

 

 



 

ABSTRACT 

Almeida TAL. Neuroprotective effects of cannabidiol in an experimental model of germinal matrix 

hemorrhage [doctoral thesis]. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo; 2019. 

 

Introduction. As the survival of preterm infants has increased significantly, germinal matrix 

hemorrhage (GMH) has become an important public health issue. Nevertheless, treatment strategies 

for direct neuronal injury are still scarce. The present study aims to analyze the neuroprotective 

properties of cannabidiol in the germinal matrix hemorrhage. Methods. 152 Wistar rat pups (P7) 

were submitted to an experimental collagenase induced model of GMH. Inflammatory response 

and neuronal death were analyzed both at the perilesional area as at the distant ipsilateral CA1 

hippocampal area. Immunohistochemistry for GFAP and caspase 3 was used. Malondialdehyde 

level was measured for analysis of the oxidative stress after the hemorrhage, and the ipsilateral free 

water content was assessed for estimation of cerebral edema, and neurodevelopment and 

neurofunctional tests were conducted. Results. Reduction of reactive astrocytosis was observed 

both in the perilesional area 24 hours and 14 days after the hemorrhage lesion (p < 0.001) and in 

the Stratum oriens of the ipsilateral hippocampal CA1 14 days after the hemorrhage lesion (p 

<0.05) in the treated groups. Similarly, there was a reduction in the number of Caspase 3-positive 

astrocytes in the perilesional area in the treated groups 24 hours after the hemorrhage lesion (p < 

0.001). Finally, we found a significant increase in the weight of the rats treated with cannabidiol. 

Conclusion. The treatment of GMH with cannabidiol significantly reduced the number of apoptotic 

cells and reactive astrocytes in the perilesional area and the ipsilateral hippocampus. Also, this 

response was sustained 14 days after the hemorrhage. These results corroborate our hypothesis that 

cannabidiol is a potential neuroprotective agent in the treatment of germinal matrix hemorrhage.  

Key words:  1. Germinal matrix hemorrhage. 2. Prematurity. 3. Cannabidiol. 4. Neuroprotection. 

5. Inflammation. 
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1. INTRODUÇÃO 
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1 INTRODUÇÃO 

Temos presenciado um aumento significativo da incidência e da sobrevida de 

recém-nascidos prematuros em todo o mundo nos últimos anos (LANGHOFF-ROOS et al., 

2006), aumentando, por consequência, a incidência de problemas associados à 

prematuridade, como leucoencefalopatia e hemorragia da matriz germinativa (HMG). A 

prematuridade acomete aproximadamente 15% dos nascidos vivos, sendo responsável por 

75% das mortes neonatais, com grande impacto no desenvolvimento cognitivo e motor 

(SLATTERY; MORRISON, 2002). 

Devido ao aumento na sobrevida dos recém-nascidos prematuros, a HMG tem se 

apresentado como um problema de saúde pública nos últimos 20 anos, com aumento da 

incidência de déficit cognitivo e motor, de hidrocefalia pós-hemorragia, de paralisia 

cerebral e de necessidades educativas especiais (SHENNAN; BEWLEY, 2006). Além 

disso, estratégias voltadas para o tratamento da lesão neuronal direta ainda são escassas, 

tendo sido estudadas diversas classes de medicações em busca de propriedades 

neuroprotetoras para o tratamento desses pacientes, porém somente a indometacina 

demonstrou pequeno efeito benéfico (FOWLIE; DAVIS, 2003). 

Devido a descrição recente dos receptores canabinóides e das ações biológicas do 

canabidiol, os últimos anos foram marcados por um interesse progressivamente maior pelo 

estudo desse canabinóide e dos seus derivados sintéticos, tendo sido descritas em detalhes 

suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e neuroprotetoras, o que pode ser 

aplicado no cenário da HMG. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto tem sido 

referência no estudo do canabidiol, com importantes contribuições para o conhecimento 

científico, principalmente no contexto de patologias psiquiátricas (ZUARDI, 2008). 

Além disso, no melhor do nosso conhecimento, ainda não há estudos com 

canabidiol em modelos de HMG. Assim, com base nas propriedades acima descritas, 

justifica-se o estudo de possíveis efeitos neuroprotetores do canabidiol na HMG. 

1.1 Hipóteses 

O canabidiol apresenta propriedades neuroprotetoras, anti-inflamatórias e 

antioxidantes, capazes de reduzir a lesão tecidual perilesional secundária à HMG 

experimental em ratos. 
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A redução da lesão tecidual secundária ao tratamento com canabidiol possibilitará 

uma melhor resposta neurológica em avaliação tardia, através de marcos do 

desenvolvimento neuropsicomotor e de memória. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Verificar a ação do canabidiol como potencial neuroprotetor em modelo 

experimental de HMG. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Verificar a ação do canabidiol na viabilidade neuronal na zona perilesional em 

modelo de HMG, através de estudos histológicos e imuno-histoquímicos. 

Avaliar o efeito dose dependente do canabidiol em modelo de HMG, através da 

comparação do efeito do canabidiol nas doses de 1 e 10 mg/Kg. 

Verificar o efeito do canabidiol no edema secundário ao modelo de HMG, através 

da diferença do peso seco e molhado do tecido cerebral. 

Analisar a influência do tratamento com canabidiol no estado neurofuncional em 

ratos jovens após modelo de HMG, através da avaliação de marcos do desenvolvimento 

neuropsicomotor e de testes neurofuncionais. 

Avaliar a ação antioxidante do canabidiol em modelo de HMG, através da dosagem 

de malondialdeído (MDA) no parênquima cerebral. 

Verificar o efeito do canabidiol na espessura do corpo caloso tardiamente à lesão 

hemorrágica em modelo de HMG, através de análise histológica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A incidência de HMG é de aproximadamente 3,5 para 1.000 nascidos vivos, tendo 

se mantido estável nos últimos 20 anos, após uma redução de aproximadamente 50% na 

década de 80 (JAIN et al., 2009). Em prematuros com peso entre 500 e 700 g, por 

exemplo, HMG ocorre em aproximadamente 45% dos casos (WILSON-COSTELLO et al., 

2005). A patogênese da hemorragia da matriz germinativa está intrinsicamente relacionada 

à prematuridade e à imaturidade da vascularização da região subependimária na região da 

cabeça do núcleo caudado, a distúrbios do fluxo sanguíneo local e a alterações na cascata 

de coagulação e na atividade plaquetária (BALLABH, 2010). 

Os casos de HMG são classicamente divididos segundo a classificação de Papile 

(PAPILE et al., 1978), conforme a morfologia da hemorragia e o comprometimento 

ventricular, em quatro graus: grau 1 correspondendo à hemorragia subependimária, grau 2 

à hemorragia comprometendo até 50% do sistema ventricular, grau 3 à hemorragia 

comprometendo mais de 50% do sistema ventricular, e grau 4 aquele com hemorragia 

intraparenquimatosa associada, sendo também denominada infarto hemorrágico 

periventricular ou infarto venoso (BROUWER et al., 2014). Conjuntamente, os graus de 

hemorragia 3 (associado à hidrocefalia) e 4 apresentam o pior resultado neurológico a 

longo prazo (ADAMS-CHAPMAN et al., 2008), sendo a proporção de casos graves (graus 

3 e 4 de Papile) maior quanto menor a idade gestacional e o peso do recém-nascido 

(BROUWER et al., 2014).  

As consequências deletérias da HMG envolve a destruição tecidual periventricular, 

da substância branca adjacente e o desenvolvimento de hidrocefalia, consequência mais 

séria e que acomete até 50% dos recém-nascidos com hemorragia graus 3 e 4 de Papile 

(DEL BIGIO, 2011; MURPHY et al., 2002). O desenvolvimento de hidrocefalia está 

associado a atraso do desenvolvimento neuropsicomotor nesses pacientes, sendo o 

prognóstico pior nos casos com necessidade de intervenção neurocirúrgica 

(SRINIVASAKUMAR et al., 2013). Uma hipótese para o desenvolvimento da hidrocefalia 

é que a produção e liberação de fator de transformação do crescimento beta-1 (TGF-β1) no 

espaço liquórico após o evento hemorrágico proporcione a deposição desse material no 

neuropilo e nos espaços perivasculares, obstruindo o sistema de reabsorção liquórica 

(DOUGLAS-ESCOBAR; WEISS, 2012). O comprometimento parenquimatoso também se 
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mostrou fator prognóstico importante associado ao desenvolvimento de paralisia cerebral e 

de espasticidade (MAITRE et al., 2009). 

O prejuízo no desenvolvimento neuropsicomotor desses pacientes é percebido em 

até 85% dos casos de hemorragia graus 3 e 4 que evoluem com déficit cognitivo, com 

aproximadamente 75% necessitando atendimento especial para sua educação, além de 

maior incidência de hidrocefalia, paralisia cerebral e retardo mental (VOHR et al., 2003). 

Os casos mais brandos, menos estudados e, talvez, ainda subdiagnosticados, também são 

susceptíveis a atraso do desenvolvimento neurológico (PINTO-MARTIN et al., 1999). 

2.1 MECANISMOS DE LESÃO CEREBRAL SECUNDÁRIA 

Após a injúria tecidual inicial, o tecido cerebral perilesional é exposto a uma série 

de eventos que pode levar a mais morte neuronal. Edema cerebral ocorre quase que 

imediatamente após o evento hemorrágico, aumenta nos dias subsequentes e apresenta, 

classicamente, 3 fases evolutivas. Inicialmente, o edema cerebral resulta do processo de 

retração do coágulo e eliminação de líquido para o tecido adjacente. Após esse momento 

inicial, a ativação da cascata de coagulação, e consequente formação de trombina, leva ao 

aumento do edema perilesional. Além de um efeito pró-inflamatório, a formação de 

trombina favorece a quebra da barreira hematoencefálica resultando em edema vasogênico. 

Em um terceiro momento, a lise celular, e consequente liberação de produtos do 

metabolismo eritrocitário, resultam em dano tecidual por estresse oxidativo e intoxicação 

por ferro, aumentando o edema perilesional (LEE et al., 1996, 1997; XI; KEEP; HOFF, 

2006; YANG et al., 1994). 

A importância desses mecanismos de injúria tecidual secundária é demonstrada 

através de estudos do efeito de massa da hemorragia cerebral em animais, nos quais um 

grupo submetido a modelo de hemorragia cerebral experimental foi comparado com um 

grupo onde o sangue autólogo era substituído por material oleaginoso, demonstrando 

formação de edema maior no modelo de hemorragia cerebral (SUZUKI; EBINA, 1980).  

Precocemente, após o evento hemorrágico, inicia-se um processo inflamatório pela 

ativação microglial e astrocitária perilesional, além do afluente de complementos 

circulantes, resultando em infiltrado neutrofílico e ativação do sistema complemento, 

formação de complexo de ataque à membrana e consequente lise celular (GONG; HOFF; 

KEEP, 2000; JENKINS; MAXWELL; GRAHAN, 1989; XI; KEEP; HOFF, 2006). Essa 
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resposta inflamatória pode ser co-responsável pelo aumento do edema nas primeiras horas 

e pela liberação de componentes do metabolismo do heme, através de lise de eritrócitos do 

hematoma. 

A lise eritrocitária resulta na liberação de ferro no tecido cerebral adjacente. Apesar 

de classicamente ser apontado como desencadeador do edema cerebral tardio, hemoglobina 

e heme são encontrados no tecido perilesional e no líquor antes de 48 horas após o evento 

hemorrágico (MARLET; BARRETO FONSECA, 1982; WU et al., 2003). Da degradação 

do heme, são liberados ferro, monóxido de carbono e biliverdina no tecido perilesional 

(KUTTY; MAINES, 1981), desencadeando uma série de reações que culminarão na morte 

celular. O ferro liberado é um possível agente lesivo, através de mecanismos de interação 

celular direta, ou da geração de radicais livres (HALLIWELL, 1992, 1996). Além disso, o 

ferro livre pode causar lesão celular através da interação direta com o DNA ou através da 

inibição de mecanismos de reparo proteico (LI; SWIERCZ; ENGLANDER, 2009). 

A geração de espécies de oxigênio reativos é o principal mecanismo pelo qual o 

ferro livre causa lesão celular. Como consequência, reações de oxirredução, oxidação 

proteica e peroxidação lipídica marcam o quadro de estresse oxidativo que, sem uma ação 

antioxidante efetiva, resultarão em morte celular por necrose ou apoptose 

(HICKENBOTTOM et al., 1999; SALVADOR, 2010), podendo causar ainda disfunção do 

fator nuclear kappa B (FN-κB), importante na sinalização para sobrevivência celular, 

levando a célula a um processo de apoptose (MATTSON; MEFFERT, 2006). 

2.2 MEDIADORES DA NEUROINFLAMAÇÃO 

Células microgliais espressam mediadores inflamatórios nas injúrias cerebrais 

(ACARIN; GONZÁLEZ; CASTELLANO, 2000). É descrita a liberação do fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina (IL)-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-15, proteína de 

quimiotaxia monocitária 1 (MCP-1), proteína inflamatória de macrófagos (MIP)-1α, e 

MIP-1β por células microgliais após exposição a agentes tóxicos (LEE; NAGAI; KIM, 

2002). 

TNF-α atua como modulador inflamatório através da indução da ativação autócrina 

de células microgliais, estimulando a produção de TNF-α e outras citocinas pró-

inflamatórias, e da formação do edema tecidual na fase de injúria aguda (HOLMIN; 

MATHIESEN, 2000). Em modelo de isquemia cerebral, evidenciou-se também que o 
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TNF-α atua na facilitação da recuperação tecidual após a injúria tecidual inicial ao menos 

em alguns locais do sistema nervoso central (GALASSO et al., 2000). Ativação microglial 

ocorre de forma mais importante através da estimulação pelas IL-1α e IL-1β, o que 

também foi demonstrado em modelo de isquemia cerebral (CAI et al., 2004). Além disso, 

essas moléculas estimulam a produção de outras citocinas, de moléculas de adesão e de 

óxido nítrico (YANG et al., 1998). Estudos experimentais de injúria cerebral aguda 

apontaram a existência de citocinas que agem como neuroprotetores (como as IL-6 e IL-

10) através da redução da resposta inflamatória (BRAIDA et al., 2004; GRILLI et al., 

2000). O efeito anti-inflamatório dessas moléculas provavelmente é secundário a inibição 

da IL-1β (TILG et al., 1994). 

Em estudos sobre HMG, foram descritos níveis elevados de IL-1β, IL-6 e IL-8 

(DUGGAN et al., 2001; HEEP et al., 2003; MARTINEZ et al., 1998; TAUSCHER et al., 

2003). Além disso, polimorfismos na posição -308 da região promotora do TNFα foram 

associados a maior risco de HMG (ADCOCK et al., 2003), o mesmo ocorrendo com 

polimorfismos nos genes da IL-1β e IL-6 (BAIER, 2006). 

Enquanto é improvável que algum agente terapêutico reverta o dano neuronal inicial 

resultante do trauma tecidual direto pelo hematoma, diversos alvos potenciais existem na 

tentativa de diminuir o dano tecidual secundário e de preservar o tecido cerebral 

perilesional. 

2.3 PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DO CANABIDIOL 

O uso medicinal da Cannabis sativa já é conhecido da humanidade desde o Império 

Chinês 5.000 anos A.C., sendo, provavelmente, a primeira planta domesticada pelo homem 

(APPENDINO; CHIANESE; TAGLIALATELA-SCAFATI, 2011). Os dois principais 

canabinóides presentes na Cannabis sativa são o delta9-tetrahidrocanabidiol e o canabidiol, 

sendo o primeiro o principal responsável pelos efeitos psicomiméticos e tendo sido 

bastante estudado na literatura médica, enquanto o canabidiol, considerado um agente 

inativo pelos testes iniciais em animais e humanos, apenas recentemente foi novamente 

objeto de estudo devido suas atividades biológicas (ZUARDI, 2008). 

Devido a descrição recente dos receptores canabinóides e das ações biológicas do 

canabidiol nos últimos anos houve um interesse progressivamente maior pelo estudo desse 

canabinóide e dos seus derivados sintéticos (ZUARDI, 2008). Estudos experimentais 
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demonstraram o potencial de redução da toxicidade glutamatérgica e a capacidade de 

redução do estresse oxidativo mediado pelo peróxido de hidrogênio, o que pode ser 

explicado pela presença do radical resorcinol na sua estrutura (APPENDINO; CHIANESE; 

TAGLIALATELA-SCAFATI, 2011; HAMPSON et al., 1998a). 

Receptores canabinóides e de adenosina foram implicados no mecanismo de ação 

do canabidiol. Estudos em isquemia cerebral demonstraram atividade antiinflamatória e 

antioxidante, além de redução na morte neuronal, as quais foram revertidas com 

antagonistas de receptores CB2 e A2A (CASTILLO et al., 2010). Além de antagonistas de 

receptores CB2, antagonista de receptores 5HT1A também suprimiu a atividade 

neuroprotetora do canabidiol após injúria isquêmica (PAZOS et al., 2013).  

Em estudos de neurotoxicidade secundária a receptores NMDA e AMPA/Kainato, 

canabidiol demonstrou atividade neuroprotetora independente de receptores canabinóides 

(HAMPSON et al., 1998b). A nível intracelular, canabidiol demonstrou capacidade de 

inibição da expressão de genes proinflamatórios e de receptores de quimiocina CX3CR1 

(JUKNAT et al., 2012). Também foi demonstrada a capacidade do canabidiol de interagir 

na via GSK-3β e de ativar receptores nucleares PPAR (VALVASSORI et al., 2013).  

Estudos prévios do efeito neuroprotetor em modelos de isquemia cerebral, 

neurotoxicidade e doenças neurodegenerativas demonstraram efeitos antiinflamatórios e 

antioxidantes, além da diminuição de morte neuronal após utilização do canabidiol com 

doses entre 1 e 10 mg/Kg (DA SILVA et al., 2014; EL-REMESSY et al., 2003; 

ESPOSITO et al., 2011; GARCÍA-ARENCIBIA et al., 2007a; HAYAKAWA et al., 2007; 

MECHA et al., 2013; PAZOS et al., 2012, 2013; SAGREDO et al., 2007). 

O efeito neuroprotetor do canabidiol foi demonstrado em neurônios nigroestriatais 

em modelo de doença de Parkinson, e pela redução da atrofia estriatal secundária a 

toxicidade pelo ácido 3-nitropropiônico (GARCÍA-ARENCIBIA et al., 2007b; SAGREDO 

et al., 2007). Além disso, maior sobrevida foi observada em células pré-tratadas com 

canabidiol após exposição ao peptídeo β‐amilóide, provavelmente através de mecanismos 

antioxidantes e antiapoptóticos (IUVONE et al., 2004). 

A atividade anti-inflamatória do canabidiol também foi descrita em modelo de 

artrite reumatóide, demonstrando-se uma redução dose dependente na produção do TNF-α 

após tratamento com canabidiol, além de efeito na redução do edema e da hiperalgesia 

(COSTA et al., 2004; MALFAIT et al., 2000). O mecanismo proposto envolve a redução 

da produção de prostaglandina E2 (PGE2), da atividade da ciclo-oxigenase (COX) e da 
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produção de óxido nítrico (COSTA et al., 2007). Evidência da capacidade neuroprotetora 

do canabidiol como anti-inflamatório e antioxidante foi demonstrado em modelo de 

isquemia cerebral em ratos, com maior sobrevida de neurônios hipocampais nos animais 

tratados, o que se mostrou independente do receptor CB1, podendo esse efeito estar 

relacionado ao receptor de serotonina 5-HT1A (BRAIDA et al., 2003; HAYAKAWA et al., 

2004; RUSSO et al., 2005). Agonismo do receptor 5HT1A também foi demonstrado em 

modelo experimental em que se evidenciou aumento do fluxo sanguíneo cerebral associado 

ao seu efeito neuroprotetor (MISHIMA et al., 2005). 

No nível molecular, o canabidiol exerce sua atividade anti-inflamatória, 

antioxidante e imunossupressora através da estimulação de receptores vanilóides VR1, 

serotoninérgicos 5HT1A, e da inibição do receptor  GPR55, além da redução da recaptação 

de [3H]-adenosina (ZUARDI, 2008). O canabidiol apresenta, porém, baixa afinidade pelos 

receptores CB1 e CB2. Recentemente, canabidiol foi descrito como agonista inverso desses 

receptores e indicado como provável responsável pelo mecanismo imunomodulatório, 

através da redução do recrutamento leucocitário (LUNN et al., 2006; THOMAS et al., 

2009). A localização desses receptores também auxilia no entendimento de suas funções 

biológicas, bem como na elaboração de estratégias para o uso medicamentoso das 

substâncias canabinóides, sendo o receptor CB1 localizado predominantemente no sistema 

nervoso central, o receptor CB2 nas células do sistema imunológico, e o receptor GPR55 

em osteoclastos e osteoblastos (APPENDINO; CHIANESE; TAGLIALATELA-

SCAFATI, 2011). 

Mais recentemente, foi sugerido que o canabidiol promoveria regulação negativa na 

ativação e migração de leucócitos reativos, além da redução da produção de citocinas 

inflamatórias e inibição da COX-2, através da interação com receptores de adenosina A2A, 

agindo, assim, como potente agente anti-inflamatório (CARRIER; AUCHAMPACH; 

HILLARD, 2006; RIBEIRO et al., 2012). O mesmo foi demonstrado em modelo de 

esclerose múltipla que evidenciou redução da infiltração leucocitária e da ativação 

microglial, além da redução do nível sérico do TNF-α e da IL-1β, parcialmente mediado 

pelos receptores de adenosina A2A (MECHA et al., 2013). 
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2.4 CANABINÓIDES EM MODELOS DE HEMORRAGIA DA MATRIZ 

GERMINATIVA 

O uso de canabinóides como neuroprotetor em modelo de HMG foi recentemente 

investigado através de estudos utilizando agonistas seletivos do receptor CB2. O uso, por 

exemplo, do agonistas seletivos do receptor CB2 JWH133 foi capaz de reduzir a injúria 

tecidual perilesional, além de apresentar menor atrofia cortical e dilatação ventricular em 

fase tardia e melhor resultado nos testes neurofuncionais (TAO et al., 2015). Ao nível 

molecular, foi demonstrada redução da produção do TNF-α e da ativação microglial. O 

JWH133 é capaz de reduzir, ainda, o edema perilesional 24 horas após modelo de HMG, 

provavelmente pela redução do acúmulo microglial no tecido peri-hemorrágico mediado 

pela desfoforilação de quinases mediadas por sinal extracelular (ERK) (TANG et al., 

2015). Foi demonstrado ainda redução da lesão da barreira hematoencefálica mediada por 

trombina em ratos tratados com JWH133, associado à redução do edema perilesional, o 

que foi revertido com a associação de antagonista do receptor CB2 (LI et al., 2015). 

Resultados semelhantes foram demonstrados com o uso da minociclina, também um 

agonista seletivo CB2, em modelo de HMG em ratos (TANG et al., 2016). Nesse estudo, 

os autores demonstraram redução no conteúdo de água no parênquima cerebral 24 horas 

após a hemorragia, além da redução da atividade microglial, e diminuição da atrofia 

cortical e do volume ventricular 28 dias após a hemorragia. Esses efeitos foram revertidos 

com a associação de antagonista CB2. 

Não apenas o canabidiol apresentou capacidade de redução da atividade microglial 

de forma geral, mas também foi demonstrado que o mesmo estimula a ativação de 

microglia CX3CR1 positiva, responsável por secretar fatores neurotróficos e restaurar 

danos aos circuitos neuronais (TANG et al., 2017). Esse grupo demonstrou a estimulação 

do fenótipo microglial CX3CR1 positivo em modelo experimental de HMG em ratos, 

resultando em restauração neuronal. 

2.5 MODELOS EXPERIMENTAIS DE HEMORRAGIA DA MATRIZ 

GERMINATIVA 

Vários modelos experimentais foram propostos para o estudo da HMG utilizando 

diferentes espécies animais e métodos para a indução da hemorragia, como pela injeção de 

sangue autólogo ou através do estabelecimento de estado hiperdinâmico (LEKIC et al., 
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2012). Esses métodos, no entanto, apresentam limitações importantes, como o uso de 

animais de médio e grande porte, além de não simularem adequadamente a HMG 

encontrada nos pacientes prematuros. 

Nesse contexto, Lekic et. al. (LEKIC et al., 2011) propuseram um modelo 

experimental em ratos Wistar jovens, com 7 dias de vida, através da injeção de colagenase 

VII na eminência gangliônica unilateral, com o auxílio de aparelho de estereotaxia para 

pequenos roedores. Esse mesmo grupo descreveu, posteriormente, a replicação dessa 

técnica em 153 ratos Wistar jovens, demonstrando a uniformidade da hemorragia gerada, 

simulando uma hemorragia grau 4 de Papile, bem como as alterações histológicas, o atraso 

do desenvolvimento neuropsicomotor, e o desenvolvimento de hidrocefalia após 30 dias 

(LEKIC et al., 2012). 

Além desses trabalhos, essa técnica tem sido amplamente utilizada para estudos de 

neuroproteção em modelo de HMG (TANG et al., 2015, 2016; TAO et al., 2015). Também 

foi descrita uma variação dessa técnica de HMG com colagenase sem a utilização de 

aparelho de estereotaxia (ALLES; COSTA, 2009). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 DELINEAMENTO GERAL DO ESTUDO 

Estudo controlado experimental em ratos. 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Neurocirurgia Pediátrica e 

Neuropatologia Experimental do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto. 

3.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O presente estudo observou as leis internacionais (Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais, UNESCO) e nacionais (Lei 6638 de 08 de maio de 1979) no que diz 

respeito à utilização de animais em pesquisas científicas. O projeto foi encaminhado a 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 

e aprovado sob número de protocolo 149/2016. 

A metodologia do trabalho foi desenvolvida de modo que a dor ou o sofrimento dos 

animais fossem reduzidos ao máximo, e que o transporte, a acomodação e os tratos com os 

animais fossem feitos com o mínimo estresse possível, obedecendo às normas prescritas 

pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal. O estudo foi conduzido por 

pesquisadores capacitados para a aplicação das técnicas experimentais nos animais. 

Sedação e analgesia foram empregadas em todos os procedimentos aos quais os 

animais foram submetidos, para evitar seu sofrimento. O experimento com animais foi 

escolhido devido à relevância científica, pela possibilidade de disseminação do 

conhecimento adquirido e devido à inexistência de recursos alternativos para atender aos 

objetivos propostos. 

 

 

 



Metodologia | 30 

3.4 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

Foram utilizadas ninhadas de ratos machos da linhagem Wistar, com sete dias de 

vida, oriundas do Serviço de Biotério da Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão 

Preto, em número suficiente para composição dos grupos experimentais. Cada ninhada era 

constituída pela rata-mãe e 8 filhotes, transportados em uma única caixa alojamento, no dia 

do nascimento, para o Biotério da Cirurgia Experimental do Departamento de Cirurgia e 

Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Durante a permanência no 

Biotério, os animais foram mantidos em ambiente climatizado, com temperatura controlada 

em 21° C (+/- 1), com ciclo claro-escuro de 12 horas, com água e ração ad libitum. Os 

filhotes em fase de desmame também tinham acesso livre a dieta e água. No período pós-

operatório os filhotes operados foram mantidos com a mãe em ambiente climatizado, com 

temperatura controlada em 21° C (+/- 1), com ciclo claro-escuro de 12 horas, com água e 

ração ad libitum. 

Para o estudo, dividimos os animais em 4 grupos de 32 animais e 1 grupo de 24 

animais, totalizando 152 animais. O tamanho da amostra foi estimado utilizando-se o 

aplicativo WinPepi (PEPI-for-Windows) e tendo por base estudos prévios com realização 

de cálculo amostral das médias apresentadas (LI et al., 2015; TANG et al., 2015, 2016; 

TAO et al., 2015). Os cinco grupos foram distribuídos da seguinte forma: (1) Grupo 

Controle, no qual os animais foram submetidos à indução de HMG e posteriormente 

administrado apenas Tween 2% (veículo) sem canabidiol; (2) Grupo Canabidiol 1 mg, no 

qual os animais foram submetidos à indução de HMG e posteriormente submetidos a 

tratamento com canabidiol intraperitoneal na dose de 1 mg/Kg, 1 hora após a indução da 

hemorragia, e repetido 1 vez ao dia até o abate ou até o máximo de 7 dias pós hemorragia; 

(3) Grupo Canabidiol 10 mg, no qual os animais foram submetidos à indução de HMG e 

posteriormente submetidos a tratamento com canabidiol intraperitoneal na dose de 10 

mg/Kg, 1 hora após a indução da hemorragia, e repetido 1 vez ao dia até o abate ou até o 

máximo de 7 dias pós hemorragia; (4) Grupo Canabidiol Pré-tratamento, no qual os 

animais foram tratados com canabidiol intraperitoneal na dose diária de 10 mg/Kg a partir 

do P5 e 1 hora antes da indução da HMG, seguido de aplicação de canabidiol 

intraperitoneal na dose diária de 10 mg/Kg 1 vez ao dia até o abate ou até o máximo de 7 

dias pós hemorragia; (5) Grupo SHAM, no qual os animais foram submetidos apenas a 
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agulhameto com técnica semelhante àquela para indução da hemorragia, porém sem a 

injeção da colagenase. As medicações foram diluídas em solução de Tween 2%. 

Cada grupo foi ainda subdividido em 4 subgrupos conforme procedimento para 

análise tecidual sendo: (1) eutanásia após 24 horas da indução hemorrágica para coleta de 

tecido cerebral para análise histológica e imuno-histoquímica, e coleta de sangue e líquor; 

(2) eutanásia após 24 horas da indução hemorrágica para coleta de tecido cerebral para 

análise do conteúdo de água cerebral, e coleta de sangue e líquor; (3) eutanásia após 24 

horas da indução hemorrágica para coleta de tecido cerebral para análise do estresse 

oxidativo, e coleta de sangue e líquor; (4) eutanásia 14 dias após a indução hemorrágica 

para coleta de tecido cerebral para análise histológica e imuno-histoquímica, e para 

realização dos testes neurofuncionais (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Esquema da divisão dos animais em grupos e subgrupos 

 

3.5 ANESTESIA E PREPARO DOS ANIMAIS 

Os ratos Wistar com 7 dias de vida foram anestesiados com isoflurano 4% durante 

indução e 1,5 a 2% durante a manutenção. Oxigenação suplementar foi mantida a 9 L/min. 

Após a anestesia, os animais foram posicionados no aparelho de estereotaxia e anti-sepsia 

do couro cabeludo realizada com clorexidina degermante. 

Modelo de HMG foi realizada conforme descrito na literatura (LEKIC et al., 2012). 

Com o animal anestesiado e colocado em decúbito ventral no aparelho de estereotaxia, 
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uma incisão era feita na linha média com bisturi lâmina 15, envolvendo a pele, o 

subcutâneo e o periósteo, iniciando 2 mm à frente da sutura coronal até 1 mm posterior à 

sutura lambdóide, sendo o pericrâneo delicadamente descolado. Com auxílio de um motor 

elétrico com broca de ponta esférica, diamantada e delicada, trepanação de 

aproximadamente 1 mm era realizada 1,8 mm anterior e 1,5 mm à direita do bregma 

(Figura 2). 

Através da trepanação realizada foi introduzida uma agulha de 27 gauge (Hamilton® 

700 series) a uma velocidade de 1 mm por minuto até uma profundidade de 2,8 mm para 

posterior injeção de 0,3 U de colagenase VII (Sigma Chemical®, USA) diluída em 2 µL de 

solução salina a 0,9%. Após a injeção da solução, a agulha foi mantida no local por 10 

minutos para evitar extravasamento da solução.  

 

 

Figura 2 - Posicionamento de rato neonato (P7) em aparelho de estereotaxia durante 

procedimento cirúrgico para alização de modelo experimental de HMG. 
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3.6 CANABIDIOL 

Canabidiol em pó com pureza de 99,6% (BSPG-Pharm, Sandwich, UK) foi 

dissolvido em solução Tween 2% na dose de 100 mg/mL. O armazenamento, fornecimento 

e manipulação foram realizados junto ao programa de farmacologia da Universidade de 

São Paulo em Ribeirão Preto. 

3.7 MÉTODO DE EUTANÁSIA DOS ANIMAIS 

Ao final dos tempos experimentais, os animais de cada grupo foram profundamente 

anestesiados com injeção intraperitoneal de quetamina 10% e xilasina 10% (nas doses de 

0,1 e 0,05 mg/100g de peso corporal). Após posicionamento na mesa cirúrgica, em 

decúbito dorsal, foi realizada uma ampla incisão em “Y” em cada animal, no tórax, das 

duas clavículas até o apêndice xifoide, e, no abdome, incisão mediana, xifopúbica. Com 

uma agulha 20 gauge (BD®), foi puncionada a ponta do ventrículo cardíaco esquerdo, 

introduzindo-se a agulha até a raiz da aorta e aspirado 0,1 ml de sangue total. Após uma 

pequena incisão na aurícula direita, foi iniciada a perfusão cardíaca com PBS, usando os 

mesmos parâmetros da retirada do sangue, agora com uma agulha 21 gauge (BD®), até o 

clareamento do líquido de saída (cerca de 1 ml/g de peso do animal), com auxílio de uma 

bomba de perfusão peristáltica (Fisher Scientific®). Para os animais cujos tecidos foram 

enviados para realização de imuno-histoquímica, após a perfusão com salina tamponada 

com fosfato (PBS) foi realizada perfusão com solução de paraformaldeido a 3%. A seguir, 

os animais foram decapitados e seus encéfalos retirados em bloco através de uma 

craniectomia de vértex. Para coleta de líquor, procedemos à punção suboccipital, conforme 

descrito na literatura (RODRÍGUEZ FANJUL; FERNÁNDEZ-FEIJOO; CAMPRUBÍ, 

2015). Após retirado o material para análise, os corpos foram encaminhados para 

incineração em local apropriado junto à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - US. A 

rata mãe foi sacrificada após o experimento, conforme protocolo, e também encaminhada 

para incineração. 
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3.8  AVALIAÇÃO NEUROFUNCIONAL 

Os ratos mantidos vivos por 14 dias após indução da hemorragia foram submetidos 

a avaliações neurofuncionais (ALLES; COSTA, 2009; VORHEES; WILLIAMS, 2006). 

Todos os animais foram pesados diariamente e observados quanto a possíveis alterações 

clínicas (perda de peso e desidratação, alterações da marcha e da consciência, negligência 

com a higiene). Todos os animais foram avaliados diariamente quanto ao aparecimenrio de 

abertura ocular, sendo a idade (em dias) anotada. A Figura 3 ilustra os testes realizados. 

3.8.1 Reflexo de endireitamento 

O reflexo de endireitamento consiste no posicionamento do filhote virado de costas 

sobre uma superfície plana. O tempo para retornar à posição de pé é registrado, tendo a 

duração do tempo limitada a 1 minuto. Esse teste foi realizado duas vezes para cada animal 

e após calculada a média entre o P8, P9 e P11. 

3.8.2 Geotaxia negativa 

A geotaxia negativa reflete a preferência dos filhotes de ficar olhando para cima 

numa superfície inclinada. Os filhotes foram colocados com a cabeça para baixo numa 

superfície inclinada a 25º e mantidos nessa posição com cuidado por aproximadamente 5 

segundos antes de serem soltos. O tempo para a posição de face foi registrado, tendo a 

duração do tempo limitada a 1 minuto. Esse teste foi realizado duas vezes para cada animal 

e após calculada a média entre o P8, P9 e P11. 

3.8.3 Teste das funções sensoriais e motoras 

Para estudo do desenvolvimento sensoriomotor, o comportamento deambulatório 

foi avaliado pelo teste do “Open Field” no P17. Cada animal foi observado 

individualmente em uma arena de acrílico transparente de 60 cm de lado e 45 cm de altura, 

por 2 minutos (iniciado após a colocação do animal na arena), sendo avaliados cuidados de 

higiene, exploração do ambiente e marcha. Para a realização deste teste, foram utilizados 

cronômetros a partir do início dos movimentos. As arenas foram limpas com solução de 
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sabão neutro entre as observações de diferentes ninhadas de animais. Todos os testes foram 

gravados com câmera digital de alta resolução. Os vídeos foram posteriormente analisados 

com auxílio do aplicativo X-PloRat. As seguintes variáveis foram analisadas: tempo de 

permanência na região central, tempo de permanência na região periférica, frequência de 

cruzamentos, frequência de asseio e frequência de levantamento.  

3.8.4 Teste de retenção de memória e aprendizado 

Para estudo da memória e aprendizagem espacial, os ratos foram submetidos ao 

Labirinto em Y (realizado no P17) e teste de paradigma de reconhecimento de objetos 

(realizado nos P18 e P19). O Teste do Labirinto em Y consiste em avaliar a capacidade de 

memória espacial de roedores. Este teste verifica se o roedor mantém na memória o espaço 

que acabou de explorar. Os experimentos são conduzidos em um ambiente com atenuação 

de sons e luz de baixa intensidade. Cada rato foi posicionado no centro do labirinto em Y e 

ficou livre para explorar os 3 braços por 5 minutos, sendo calculado a porcentagem de 

movimentos corretos (circulares) realizados pelo animal. 

No teste do paradigma de reconhecimento de objetos a tarefa consistiu em um 

treino no qual foram apresentados dois objetos, seguido de um teste em que um dos objetos 

introduzidos durante o treino é substituído por um objeto novo. Para este teste, os animais 

foram expostos a um campo aberto de 60 x 40 x 50 cm, feito de plástico, por 1 hora, 1 dia 

antes do teste de retenção, para habituação, na ausência de objetos. No dia seguinte, foram 

dispostos no campo aberto dois objetos, sendo o animal exposto por 5 minutos para 

retenção. Após 1 hora, um dos objetos foi trocado por outro que diferia quanto à sua cor, 

altura, formato e textura, sendo os animais expostos a eles por mais 5 minutos. Os objetos e 

o campo aberto foram limpos com etanol 70% após cada treino para remover pistas 

olfativas. Foram consideradas atividades exploratórias do animal: farejar o objeto ou tocá-

lo com as patas anteriores ou focinho, mas não virar o objeto ou sentar-se nele, nem ficar 

com as quatro patas sobre o objeto. O tempo percentual gasto explorando cada objeto foi 

calculado e expresso como percentual do tempo total de exploração em segundos.  
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Figura 3 - Ilustração dos testes neurofuncionais realizados. Canto superior esquerdo, 

teste de endireitamento; canto supperior direito, teste de reconhecimento de 

objetos; canto inferior esquerdo, teste de geotaxia negativa; canto inferior 

direito, open field. 
Retirado de Ales e Costa, 2009. 

 

3.9   ANÁLISE HISTOLÓGICA E ANÁLISE DO ESTRESSE OXIDATIVO 

Os animais submetidos à análise histológica tiveram o tecido cerebral imerso em 

solução fixadora de paraformaldeído diluído a 3% em tampão fosfato 0,1 M (pH 7,3 – 7,4) 

por 24 horas à temperatura de 4oC, subdividas no plano coronal, em cortes de 0,5 mm de 

distância utilizando matriz metálica de cérebro de ratos, sendo posteriormente mantidas em 

uma nova solução de paraformaldeído 3% fresca, permanecendo nesta solução fixadora por 

mais 3 dias à mesma temperatura. As amostras foram desidratadas em soluções crescentes 

de álcool (70% a 100%), diafanizadas em xilol e emblocadas em parafina. Foram, então, 

cortadas coronalmente em micrótomo rotativo em secções de 5 µm de espessura e os cortes 

estendidos em lâminas histológicas. 

Para análise histológica, as lâminas foram mantidas em estufa (60 oC) por uma hora 

para derretimento da parafina. A seguir, os cortes foram submetidos ao processo de 

desparafinização, seguidos de banhos sequenciais de xilol, álcool em concentrações 

decrescentes e água; posteriormente, foram corados com hematoxilina e eosina. Serão 

observadas (hematoxilina e eosina) a citoarquitetura geral, distribuição das estruturas e 
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densidade celular. Para imuno-histoquímica, as lâminas foram mantidas em estufa a 60 oC, 

por 30 minutos, e desparafinizadas em banhos sequenciais de xilol e álcool. Foram 

realizados estudos por imuno-histoquímica para GFAP (glial fibrillary acidic protein) [de 

coelho anti-GFAP (DAKO Z0334, Dinamarca)], para avaliação da distribuição e aspecto 

morfológico astroglial, e Caspase 3 (anticorpo policlonal de coelho, anti-caspase 3, Biorbyt 

orb 382909), para avaliação de apoptose neuronal. O bloqueio da peroxidase endógena foi 

feito com peróxido de hidrogênio a 3% em Metanol. Posteriormente foi feito o bloqueio 

com soro de cabra 10% em PBS, por 30 minutos em câmara úmida. Logo após, os cortes 

foram incubados de um dia para o outro à temperatura de 4 oC com o anticorpo primário, 

diluído 1:6000 em BSA. Retirado o anticorpo primário, foi adicionado o anticorpo 

secundário apropriado (anticorpo biotinilado de cabra anticoelho - Santa Cruz 

Biotechnology SC-2040, ou anticamundongo - Santa Cruz Biotechnology SC-2039) 

diluído 1:300 em BSA. Após, os tecidos foram incubados com o anticorpo terciário 

estreptavidina conjugada com HRP (Thermo Scientific JG 122591) diluído 1:400 em PBS. 

A seguir, foram revelados com DAB (3,3´- diaminobenzidina - Sigma). Por fim, as lâminas 

foram submetidas à contracoloração com hematoxilina, lavadas em água corrente, 

desidratadas por uma série sequencial de banhos crescentes de álcoois e xilol, e recobertas 

por lamínulas montadas com Permount®. Observação: para a imuno-histoquímica, os 

cortes foram estendidos em lâminas histológicas gelatinizadas. 

Os animais submetidos à análise de estresse oxidativo tiveram os encéfalos 

divididos na linha média e as metades direita e esquerda imediatamente congeladas e 

mantidas em freezer a -80ºC para posteriores dosagens das enzimas antioxidantes. 

Para dosagem do MDA, produto final da peroxidação lipídica, foi realizada através 

da técnica de dosagem de proteína pela reação com solução de Bradford. O tecido cerebral 

previamente homogeneizado foi descongelado e centrifugado a 1.600 x por g, a 4 °C por 

10 min. As amostras (sobrenadante) e as diluições do padrão foram distribuídos em 

duplicatas em uma placa de 96 poços e acrescentados os demais reagentes. Após o tempo 

de pausa para as reações químicas, a placa foi lida em leitora com absorvância de 530-540 

nm. 
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3.10   ANÁLISE DO CONTEÚDO DE ÁGUA LIVRE 

Os cérebros foram coletados 24 horas após a indução hemorrágica e divididos em 

hemisférios direito, esquerdo e cerebelo, sendo seu peso molhado mensurado para posterior 

desidratação através de técnica de liofilização por 12 horas. Após a mensuração do peso 

seco com auxílio de balança de precisão, o conteúdo de água foi calculado como a 

diferença entre o peso molhado pelo peso seco, dividido pelo seu peso molhado e 

apresentado na forma de coeficiente de água livre. 

3.11   DOCUMENTAÇÃO DE IMAGENS 

A documentação fotográfica das lâminas histológicas foi realizada no laboratório de 

Neurologia Aplicada e Experimental do Departamento de Neurociências e Ciências do 

Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, através de um 

microscópio de luz AxiosKop2 plus (Carl Zeiss®) e uma câmera digital AxioCam Hrc 

(Carl Zeiss®) acoplados à um computador equipado com o software Axio Vision 3.1, 

utilizando a objetiva de 40x. Nas lâminas marcadas por GFAP foram fotografados 4 

campos de 400x nos 4 quadrantes peri-hemorrágicos nos animais sacrificados 24 horas 

após a hemorragia, e, nos animais sacrificados no P21, foram fotografados 5 campos 

sequenciais e aleatórios na região dos núcleos da base, e 1 campo de 400x no Stratum 

oriens de CA1 do hipocampo direito, sendo feita a contagem dos astrócitos reativos.  

Todos os testes neurofuncionais foram gravados para documentação utilizando 

câmera digital de alta qualidade (GoPro Hero 4®). 

3.12   ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram apresentados como média, mediana e intervalos interquartis 

(percentil 25% – percentil 75%) e através de apresentação gráfica com Boxplots. Os dados 

quantitativos de amostras dependentes (os mesmos ratos, em momentos diferentes) foram 

analisados com teste t pareado, com correção de Bonferroni para múltiplas comparações. 

Para a comparação de dados quantitativos entre os grupos utilizamos o teste one way 

ANOVA (seguido pelo pós-teste de Tukey). Utilizamos o aplicativo Statistical Package for 
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the Social Sciences (SPSS v. 24, IBM®) para análise dos dados, e R para construção dos 

gráficos. O valor de p indicado como significante foi de < 0,05, bi-caudal. 
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4 RESULTADOS 

4.1 ANIMAIS OPERADOS 

Foram operados 152 ratos Wistar com 7 dias de vida, tendo sido considerados para 

análise estatística 147 destes devido 5 óbitos resultantes de complicações anestésicas 

durante procedimento de indução da hemorragia (Tabela 1). O peso dos animais no dia da 

cirurgia apresentou média de 21,17 g (DP 3,19), não apresentando diferença significante 

entre os grupos (Figura 4).  
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Figura 4 - Boxplot do peso (em gramas) dos animais no dia da indução da hemorragia 

(P7) 
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Tabela 1 - Número de animais por grupo e subgrupo 

Grupo Subgrupo Número de casos 

   

Controle Histologia 8 

 Edema 8 

 Estresse oxidativo 8 

 Neurofuncional 8 

   

Canabidiol 10 mg Histologia 8 

 Edema 8 

 Estresse oxidativo 7 

 Neurofuncional 7 

   

Canabidiol 1 mg Histologia 8 

 Edema 8 

 Estresse oxidativo 7 

   

Pré-tratamento Histologia 8 

 Edema 8 

 Estresse oxidativo 8 

 Neurofuncional 6 

   

SHAM Histologia 8 

 Edema 8 

 Estresse oxidativo 8 

 Neurofuncional 8 
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4.2 AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA 

4.2.1 Análise quantitativa de astrócitos GFAP+ 24 horas após hemorragia 

Foi observado um aumento na concentração de astrócitos reativos marcados para 

GFAP (Figura 5) nos campos peri-hemorrágicos no grupo Controle (10,2 / 0,052 mm2) em 

relação aos demais grupos (Canabidiol 10 mg = 1,8 / 0,052 mm2; Canabidiol 1 mg = 2,1 / 

0,052 mm2; Pré-tratamento = 0,9 / 0,052 mm2; SHAM = 0,7 / 0,052 mm2) sendo essa 

diferença estatisticamente significante (p < 0,001; Figura 6). 

 

 

Figura 5 - Fotografias de campos peri-hemorrágicos marcados para GFAP (400x); A e 

B, campos aleatórios de animal do grupo Controle; C e D, campos aleatórios 

de aminal do grupo Canabidiol 10 mg. 
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Figura 6 - Boxplot da quantidade de células GFAP+ (por campo de 0,052 mm2) 

na periferia lesional 24 horas após hemorragia 
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4.2.2 Análise quantitativa de astrócitos caspase 3+ 24 horas após hemorragia 

Foi observado um aumento na concentração de astrócitos marcados para Caspase 3 

(Figuras 7 e 8) nos campos peri-hemorrágicos no grupo Controle (11,3 / 0,052 mm2) em 

relação aos grupos Canabidiol 10 mg (1,5 / 0,052 mm2; p= 0,001), Canabidiol 1 mg (4,6 / 

0,052 mm2; p < 0,05), Pré-tratamento (0,06 / 0,052 mm2; p< 0,001) e SHAM (0,03 / 0,052 

mm2; p < 0,001).  

 

Figura 7 - Fotografias de campo peri-hemorrágicos marcados para Caspase 3 (400x); A 

e B, campos aleatórios de animal do grupo Controle (células Caspase 3 

positivas identificadas por círculos vermelhos); C e D, campos aleatórios de 

aminal do grupo Canabidiol 10 mg. 
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Figura 8 - Boxplot da quantidade de células Caspase 3 positivas (por campo de 0,052 

mm2) na periferia lesional 24 horas após hemorragia 
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4.2.3 Análise quantitativa de astrócitos GFAP+ na região dos núcleos da base 14 dias 

após hemorragia  

Foi encontrado um aumento na concentração de astrócitos reativos marcados com 

GFAP na região dos núcleos da base no grupo Controle (9,8 / 0,052 mm2) em relação aos 

grupos Canabidiol 10 mg (2,9 / 0,052 mm2; p = 0.022) e grupo SHAM (2,9 / 0,052 mm2; p 

= 0,027). O grupo Pré-tratamento apresentou média de 5,1 / 0,052 mm2, sem diferença 

estatisticamente significativa em relação ao grupo Controle (Figura 9). 
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Figura 9 - Boxplot da quantidade de células GFAP positivas (por campo de 0,052 mm2) 

em topografia dos núcleos da base 14 dias após hemorragia 
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4.2.4 Análise quantitativa de astrócitos caspase 3+ na região dos núcleos da base 14 

dias após hemorragia  

Foi encontrado um discreto aumento na concentração de astrócitos reativos 

marcados com Caspase 3 na região dos núcleos da base no grupo Controle (0.95 / 0,052 

mm2) em relação aos grupos Canabidiol 10 mg (0,34 / 0,052 mm2), Pré-tratamento (0,2 / 

0,052 mm2) e SHAM (0,07 / 0,052 mm2), porém sem diferença estatisticamente 

significativa (Figura 10). 
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Figura 10 - Boxplot da quantidade de células Caspase 3 positivas (por campo de 0,052 

mm2) em topografia dos núcleos da base 14 dias após hemorragia 
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4.2.5 Análise quantitativa de astrócitos GFAP+ no Stratum oriens da região de CA1 

do hipocampo direito 14 dias após hemorragia 

Observou-se um aumento na concentração de astrócitos reativos marcados com 

GFAP no Stratum oriens (Figuras 11 e 12) no grupo Controle (17,7 / 0,052 mm2) em 

relação aos grupos Canabidiol 10 mg (5,9 / 0,052 mm2; p < 0,001), Pré-tratamento (8,4 / 

0,052 mm2; p < 0,05) e SHAM (9,7 / 0,052 mm2); p < 0.05). 

 

 

Figura 11 - Fotografia da região CA1 do hipocampo ipsilateral (A, 100x) e do Stratum 

oriens de aminal do grupo Canabidiol 10 mg (B, 400x) e de animal do grupo 

Controle (C, 400x) 14 dias após hemorragia. Setas: élulas GFAP positivas. 

SLM = Stratum lacunosummoleculare; SO = Stratum oriens; SP = Stratum 

pyramidale; SR = Stratum radiatum. 
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Figura 12 - Boxplot da quantidade de células GFAP positivas (por campo de 0,052 

mm2) no Stratum oriens da região de CA1 14 dias após hemorragia 
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4.2.6 Análise quantitativa de astrócitos caspase 3+ no Stratum oriens da região de 

CA1 do hipocampo direito 14 dias após hemorragia 

Observou-se um aumento discreto no número de astrócitos marcados com Caspase 

3 no Stratum oriens no grupo Controle (3,6 / 0,052 mm2) em relação aos grupos Canabidiol 

10 mg (0,29 / 0,052 mm2), Pré-tratamento (1,0 / 0,052 mm2) e SHAM (0,38 / 0,052 mm2), 

porém sem significância estatística (Figura 13). 
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Figura 13 - Boxplot da quantidade de células Caspase 3 positivas (por campo de 0,052 

mm2) no Stratum oriens da região de CA1 do hipocampo direito 14 dias após 

hemorragia 

 

 

 

4.2.7 Análise da espessura do corpo caloso na linha média 14 dias após hemorragia 

Não foi observada diferença significativa na espessura do corpo caloso 14 dias após 

hemorragia entre os grupos (Figuras 14 e 15). 
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Figura 14 - Fotografia da região de corpo caloso na linha média 14 dias após 

hemorragia em três espécimes diferentes demonstrando o local de 

mensuração da espessura do corpo caloso 
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Figura 15 - Boxplot da espessura do corpo caloso (em mm) 14 dias após hemorragia 
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4.3 ANÁLISE DA PORCENTAGEM DE ÁGUA LIVRE CEREBRAL 

A coeficiente de água livre no hemisfério cerebral direito (Figura 16) foi menor no 

grupo SHAM (0,864586456) em relação ao grupo Controle (0,875537701; p < 0.001). Não 

observou-se diferença significativa entre o grupo Controle e os grupos Canabidiol 10 mg 

(0,873086916), Canabidiol 1 mg (0,870564851) e Pré-tratamento (0,873995030). 
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Figura 16 - Boxplot da porcentagem de água livre no hemisfério cerebral ipsilateral 24 

horas após hemorragia 
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4.4 ANÁLISE DE ESTRESSE OXIDATIVO POR EXPRESSÃO DE MDA 

Não foi observado diferença estatisticamente significante na concentração de MDA 

(Figura 17) entre os grupos Controle (9,7 μM/mg de proteína), SHAM (9,45 μM/mg de 

proteína ) e Canabidiol 10 mg (8,49 μM/mg de proteína). A dosagem de MDA foi 

significativamente maior nos grupos Canabidiol 1 mg (24,0 μM/mg de proteína; p < 0,001) 

e Pré-tratamento (20,6 μM/mg de proteína; p < 0,001). 
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Figura 17 - Boxplot da dosagem de MDA (em μM/mg de proteína) no hemisfério 

cerebral ipsilateral 24 horas após hemorragia 
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4.5 AVALIAÇÃO NEUROFUNCIONAL 

4.5.1 Ganho ponderal 

Observou-se um diferença significativa no aumento de peso nos grupos tratados 

com canabidiol (Canabidiol 10 mg e Pré-tratado) em relação aos grupos Controle e SHAM 

(p < 0.05; Figura 18). 

 

Figura 18 - Curvas de ganho ponderal (em gramas) após indução da hemorragia, por 

grupos de tratamento 
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4.5.2 Desenvolvimento neuropsicomotor 

Foi observado maior tempo para realização das tarefas nos testes de endireitamento 

(Figura 19), testados no 80, 90 e 110 dia de vida, entre o grupo controle (1,23 s) e os grupos 

Canabidiol 10 mg (0,82 s, p = 0.008) e Pré-tratamento (0,84 s, p = 0.018), e de geotaxia 

(Figura 20) entre o grupo Controle (22,2 s) e o grupo Canabidiol 10 mg (9,55 s, p = 0.002). 

Não observou-se, entretanto, diferença significativa nos testes de endireitamento e geotaxia 

entre os grupos Controle e SHAM (0,97 s e 14,94 s, respectivamente). Também não 

encontramos diferença significativa no tempo para desenvolvimento da abertura ocular. 
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Figura 19 - Boxplot do tempo (em segundos) para realização de teste de endireitamento 

entre grupos 
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Figura 20 - Boxplot do tempo (em segundos) para realização de teste de geotaxia 

negativa entre grupos 
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4.5.3 Open field 

Não encontrou-se diferença estatisticamente significante no teste open field entre os 

grupos  em nenhuma das variáveis estudadas  (Figuras 21 a 24). 
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Figura 21 - Porcentagem de tempo gasto na região periférica durante o teste open field 
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Figura 22 - Frequência de cruzamentos durante o teste open field 
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Figura 23 - Frequência de asseio durante o teste open field 
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Figura 24 - Frequência de soerguimento durante teste open field 
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4.5.4 Labirinto em Y 

Não encontrou-se diferença estatisticamente significante no teste de memória 

espacial utilizando o labirinto em Y entre os grupos (Figura 25). 
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Figura 25 - Boxplot do coeficiente de sequências lógicas durante teste em labirinto em Y 
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4.5.5 Teste de reconhecimento de objetos 

Não foi observado diferença estatisticamente significante no percentual de tempo 

gasto na exploração do objeto novo entre os grupos (Figura 26). 
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Figura 26 - Boxplot da porcentagem de tempo gasto na exploração do objeto novo entre 

os grupos Controle, Canabidiol 10 mg, Pré-tratamento e SHAM 
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5 DISCUSSÃO 

Descrevemos pela primeira vez as propriedades neuroprotetoras do canabidiol em 

modelo experimental de HMG. Observamos, no presente trabalho, uma redução do número 

de astrócitos GFAP+ na região perilesional ao nível dos núcleos da base 24 horas após a 

injúria hemorrágica com o uso do canabidiol. Essa diferença foi significativa em todos os 

grupos tratados com canabidiol (1 mg, 10 mg e pré-tratamento com 10 mg), se 

assemelhando ao grupo SHAM. A redução da quantidade de astrócitos reativos também foi 

demonstrada na região dos núcleos da base 14 dias após a hemorragia. O grupo pré-tratado, 

entretanto, apesar de ter apresentado um número menor de astrócitos reativos em relação 

ao grupo controle, essa diferença não foi estatisticamente significativa (p = 0.22). De forma 

interessante, encontramos uma redução no número de astrócitos reativos no stratum oriens 

da região de CA1 do hipocampo ipsilateral 14 dias após a hemorragia, em todos os grupos 

tratados com canabidiol. 

Astrócitos são usualmente alvos de estudo em pesquisas de neuroproteção, não 

apenas por serem as células mais abundantes do sistema nervoso central, mas também por 

sua atividade na organização de circuitos neuronais e na neuroplasticidade (BARRETO et 

al., 2011). Além disso, astrócitos demonstram-se mais resistentes que neurônios a períodos 

de privação de glicose e oxigênio, principalmente astrócitos fibrosos, comumente 

encontrados no striatum (GIFFARD; SWANSON, 2005; LUKASZEVICZ et al., 2002; 

XU; SAPOLSKY; GIFFARD, 2001). A redução do número de astrócitos reativos por 

campo tem sido amplamente utilizado como marcador de neuroproteção em estudos 

experimentais, embora ainda seja controverso o real impacto dos efeitos benéficos e 

deletérios dos astrócitos reativos em patologias isquêmicas ou hemorrágicas cerebrais. 

Algumas evidências sugerem que a redução da concentração dessas células nas fase aguda 

favoreceria a regeneração axonal (DAVIES; FIELD; RAISMAN, 1996) e a recuperação 

cognitiva e motora em modelo de isquemia cerebral (DI GIOVANNI et al., 2005). Outros 

estudos, entretanto, demonstraram efeitos benéficos da presença de astrócitos reativos 

através da preservação de neurônios corticais e da redução do processo inflamatório 

(MYER, 2006). Por fim, alguns autores demonstraram que a atividade astrocitária está 

relacionada ao período após a lesão, sendo que a presença dessas células na fase aguda e 

tardia estaria relacionada à piora da injúria neuronal, enquanto sua presença na fase 

subaguda, após a estabilização do processo inflamatório, se correlacionaria ao 
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restabelecimento da hemostasia local com efeitos benéficos (HOLLAND et al., 2008; 

SOFRONIEW, 2005). 

Baseado nos estudos in vitro e in vivo de neuroproteção, especialmente em modelos 

de isquemia cerebral, acreditamos que a redução da concentração dos astrócitos GFAP+ 

encontrados nas fases aguda (24 horas) e tardia (14 dias) após a indução hemorrágica no 

presente estudo esteja relacionado à redução do processo inflamatório pelo canabidiol e 

que apresente potencial efeito benéfico como neuroprotetor.  

Utilizamos técnica imuno-histoquímica para caspase 3 para análise da capacidade 

do canabidiol na prevenção da indução de apoptose após lesão hemorrágica. Observamos 

uma redução significativa na quantidade de astrócitos em processo de apoptose em todos 

os grupos tratados com canabidiol em relação ao grupo controle na fase aguda. O mesmo 

não foi observado tardiamente, onde a diferença entre os grupos controle e tratados não foi 

estatisticamente significativa. 

A capacidade neuroprotetora do canabidiol foi descrita anteriormente através da 

redução da morte por apoptose induzida por beta-amilóide em cultura de células PC12 de 

ratos (IUVONE et al., 2004).  Esse estudo demonstrou menor número de células caspase 3 

positivas, bem como redução da produção de radicais livres e peroxidação lipídica, com 

consequente aumento na sobrevida celular, nas células tratadas com canabidiol. Resultado 

semelhante também foi demonstrado em modelo de toxicidade por ferro (DA SILVA et al., 

2014).  Animais tratados com canabidiol apresentaram redução do nível de sinaptofisina e 

caspase 3 em células hipocampais. 

Entendemos a diminuição na quantidade de astrócitos marcados com caspase 3 na 

fase aguda como evidência de ação neuroprotetora pelo canabidiol através da redução de 

morte neuronal por apoptose, com consequente condensação nuclear e picnólise. Esse 

resultado está de acordo com dados da literatura que demonstram atividade neuroprotetora 

em modelo de lesão hipóxico-isquêmica em ratos neonatais tratados com inibidor 

reversível da caspase 3 (HAN et al., 2002). Análise quantitativa de astrócitos positivos para 

caspase 3 em modelo de isquemia cerebral por oclusão da artéria cerebral média em ratos 

demonstrou aumento da sua expressão 24 horas e 7 dias após a lesão isquêmica, mas não 

após 14 dias (MCLAUGHLIN et al., 2003). Esses resultados estão de acordo com a 

ausência de diferença significativa de astrócitos marcados para caspase 3 no striatum e no 

hipocampo entre controle e grupos tratados 14 dias após injúria hemorrágica.   
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Estudos prévios com hemorragia intraventricular demonstraram a correlação entre a 

espessura do corpo caloso e a dilatação ventricular (AHN et al., 2013). Os autores 

demonstraram que, conforme a dilatação ventricular progride, a espessura do corpo caloso 

reduz significativamente. A espessura do corpo caloso pode, assim, ser utilizada como uma 

medida indireta da incidência de hidrocefalia em modelo de hemorragia ventricular. Não 

encontramos diferença entre os grupos na análise da espessura do corpo caloso 14 dias 

após a injúria hemorrágica. Essa observação pode estar relacionada ao fato da hemorragia 

ser localizada mais periventricular (na região da matriz germinativa) do que 

intraventricular, ou devido ao tempo transcorrido desde à HMG não ter sido suficiente para 

o surgimento de hidrocefalia.   

Para análise do efeito do canabidiol na formação do edema cerebral após indução de 

HMG realizamos a desidratação do hemisfério cerebral ipsilateral através da técnica de 

liofilização por 12 horas. Conforme esperado, observamos uma diferença significativa 

entre o grupo controle e o grupo SHAM. Embora o valor da água livre no hemisfério 

ipsilateral dos animais tratados com canabidiol tenham sido menores do que aquele do 

grupo controle, essa diferença não apresentou significância estatística. 

Estudos de neuroproteção em modelo de HMG tratados com minociclina ou 

JWH133 (agonista seletivo do receptor CB2) demonstraram redução significativa do 

edema perilesional nos grupos tratados (TANG et al., 2016; TAO et al., 2015). De forma 

semelhante, o mesmo grupo de pesquisadores demonstrou redução da quebra da barreira 

hematoencefálica induzida por trombina nos grupos tratados com JWH133 (LI et al., 

2015). 

Uma explicação para o resultado encontrado pode estar relacionado à técnica 

utilizada para análise tecidual. No presente estudo, utilizamos o hemisfério ipsilateral (sem 

o tronco cerebral e o cerebelo) para o cálculo da quantidade de água livre no tecido. Uma 

vez que o edema tecidual 24 horas após à lesão hemorrágica localiza-se 

predominantemente na zona perilesional, a técnica utilizada pode ter atenuado a diferença 

entre a quantidade de água livre tecidual entre os grupos controle e tratados. Nós 

questionamos se a restrição da análise tecidual ao lobo frontal imediatamente relacionado à 

área hemorrágica alteraria a diferença observada em nosso estudo. Por exemplo, a 

utilização de um corte coronal entre 1 mm anterior e 1 mm posterior à sutura coronal 

restringiria a análise tecidual à área de maior interesse. 
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No estudo de estresse oxidativo com dosagem de MDA no parênquima cerebral 

ipsilateral, não observamos diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

controle, SHAM e canabidiol 10mg. Observamos, entretanto, aumento significativo de 

MDA nos grupos tratados com canabidiol 1 mg e pré-tratamento. Esse resultado nos faz 

suspeitar que o canabidiol possa aumentar a peroxidação lipídica quando utilizado em 

menores doses ou como profilático. Nós sugerimos que novos estudos sejam realizados 

com canabidiol em diferentes doses e com diferentes técnicas de avaliação do estresse 

oxidativo (por exemplo, atividade da superóxido dismutase). 

Estudo in vitro demonstrou a capacidade do canabidiol de reduzir a excitotoxicidade 

glutamatérgica e morte celular induzida por estresse oxidativo em cultura de neurônios de 

ratos (HAMPSON et al., 1998b). Posteriormente, estudos animais em modelo de 

encefalopatia hipóxico-isquêmica adulto e neonatal demonstraram a capacidade do 

canabidiol de atuar como antioxidante através da redução da expressão da COX-2 e da 

atividade da mieloperoxidase, e do aumento da razão glutationa:creatinina em relação ao 

grupo controle (CASTILLO et al., 2010; HAYAKAWA et al., 2007; PAZOS et al., 2013). 

De forma semelhante, estudos com modelos de doenças neurodegenerativas demonstraram 

a capacidade antioxidante do canabidiol (ESPOSITO et al., 2011; GARCÍA-ARENCIBIA 

et al., 2007a). 

Observamos no presente trabalho que os grupos tratados com canabidiol 10mg/Kg 

apresentaram aumento significativo do peso corporal ao longo de 14 dias após a indução da 

HMG. Resultados da literatura são conflitantes nesse aspecto com estudos demonstrando 

aumento e redução do ganho ponderal em animais tratados com canabidiol 

(IGNATOWSKA-JANKOWSKA; JANKOWSKI; SWIERGIEL, 2011; TAKEDA et al., 

2015). Nosso trabalho favorece o achado que o canabidiol estimula o aumento do ganho 

ponderal. 

Acompanhamos o desenvolvimento neuropsicomotor por 14 dias após indução da 

HMG. Foi observado, nos animais tratados com canabidiol, melhora do tempo necessário 

nas tarefas de endireitamento (canabidiol 10 mg e pré-tratamento) e de geotaxia negativa 

(canabidiol 10 mg) em relação ao grupo controle. Esse resultado pode ser interpretado 

como potencial neuroprotetor ou neuroestimulante; devemos, entretanto, considerar que 

não houve diferença entre os grupos controle e SHAM. 

Por fim, não observamos diferença significativa nos testes open field, labirinto em 

Y ou no teste de reconhecimento de objeto. Estudos anteriores com canabidiol em modelo 
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de isquemia cerebral demonstraram melhora da coordenação motora testado com auxílio de 

um rota-rod e da memória de reconhecimento de curto prazo (HAYAKAWA et al., 2007; 

PAZOS et al., 2012). Melhora da memória espacial e de reconhecimento de objetos 

também foi demonstrada em modelo de doença de Alzheimer (CHENG et al., 2014; 

MARTIN-MORENO et al., 2011). Entretanto, em teste clínico com pacientes portadores 

de doença de Parkinson, não foram observadas mudanças na resposta motora ou nos testes 

de memória (ZUARDI et al., 2009). 
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6 CONCLUSÃO 

O uso do canabidiol como neuroprotetor em modelo de HMG demonstrou 

resultados promissores.  Os animais tratados com canabidiol apresentaram menor 

quantidade de astrócitos reativos e em apoptose na fase aguda da hemorragia. Encontramos 

ainda uma menor quantidade de astrócitos reativos na fase tardia à hemorragia, tanto para a 

zona parenquimatosa perilesional como no Stratum oriens de CA1. Não houve diferença 

entre a dose de 1 mg/Kg e 10 mg/Kg na resposta tecidual estudada. 

Não encontramos diferença significativa na formação do edema cerebral ou na 

resposta de estresse oxidativo entre os grupos. 

Os animais tratados com canabidiol na dose de 10 mg/Kg apresentaram melhor 

resposta nos testes de endireitamento e de geotaxia negativa durante desenvolvimento. Não 

encontramos, entretanto, diferença significativa na data de abertura ocular ou testes de 

memória entre os grupos. 

O canabidiol apresentou propriedades neuroprotetoras anti-inflamatórias no modelo 

estudado. Entretanto, testes clínicos e pré-clínicos são necessários para demonstrar o real 

benefício terapêutico do canabidiol para o tratamento da HMG em prematuros extremos. 
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1.  One-Way ANOVA para peso dos animais com sete dias de vida (dia da indução da 
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2. Modelo de regrassão linear para análise do ganho ponderal entre o P7 e P21 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. One-Way ANOVA para contagem de astrócitos reativos (GFAP positivos) na zona peri-

hemorrágica 24 horas após a indução hemorrágica 

 

 
 

 



 

4. One-Way ANOVA para contagem de astrócitos em apoptose (Caspase 3 positivos) na 

zona peri-hemorrágica 24 horas após a indução hemorrágica 

 

 
 

 
 



 

5. One-Way ANOVA para contagem de astrócitos reativos (GFAP positivos) na zona peri-
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6. One-Way ANOVA para contagem de astrócitos em apoptose (Caspase 3 positivos) na 
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7. One-Way ANOVA para contagem de astrócitos reativos (GFAP positivos) no Stratum 

oriens de CA1 do hipocampo direito 14 dias após a indução hemorrágica 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

8. One-Way ANOVA para contagem de astrócitos em apoptose (Caspase 3 positivos) no 
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9. One-Way ANOVA para espessura do corpo caloso na linha média 14 dias após a 
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10. One-Way ANOVA para percentual de água livre cerebral 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

11. One-Way ANOVA para dosagem de MDA no tecido cerebral 24 horas após indução 
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12. One-Way ANOVA para média em segundos do teste da geotaxia negativa 24, 48 e 96 
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13. One-Way ANOVA para média em segundos do teste de endireitamento 24, 48 e 96 
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14. One-Way ANOVA para o tempo para abertura ocular nos ratos neonatais 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. One-Way ANOVA para percentual de movimentos corretos durante teste com labirinto 
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16. One-Way ANOVA para percentual do tempo de exploração do objeto novo no teste de 
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