
 

 

  

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO CANABIDIOL SOBRE AS 

ALTERAÇÕES NEUROIMUNOENDÓCRINAS E 

COMPORTAMENTAIS INDUZIDAS PELO ESTRESSE EM 

CAMUNDONGOS 

 

 

 

 

 

 

ALICE HARTMANN DOS SANTOS 

 
 

 
Ribeirão Preto 

2020 



 

 

  

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA                       

  

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO CANABIDIOL SOBRE AS 

ALTERAÇÕES NEUROIMUNOENDÓCRINAS E 

COMPORTAMENTAIS INDUZIDAS PELO ESTRESSE EM 

CAMUNDONGOS 

 

 

ALICE HARTMANN DOS SANTOS 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Doutora em Ciências. 
 
Área de concentração: Farmacologia.  
 
Orientador: Dr. Francisco Silveira Guimarães. 
Co-Orientadora: Dra. Sabrina F. S. Lisboa 

 
 
 

 
 

Ribeirão Preto 
2020 



 

 

  

 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, 

PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartmann, Alice. 
Avaliação dos efeitos do canabidiol sobre as alterações neuroimunoendócrinas e 

comportamentais induzidas pelo estresse em camundongos / Alice Hartmann; orientador: 
Francisco Silveira Guimarães. 

154 p. 
Tese (Doutorado em Ciências – Área de Concentração: Farmacologia) – Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, 2020. 
1. Canabidiol. 2. Estresse. 3. Ansiedade. 4. Depressão. 5. Inflamação. 6. Micróglia. 

 

 

 



 

 

  

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

Nome: HARTMANN, Alice. 

Título: Avaliação dos efeitos do canabidiol sobre as alterações 

neuroimunoendócrinas e comportamentais induzidas pelo estresse em 

camundongos. 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo para obtenção do título de Doutora em 
Ciências. 

 

 

 

Aprovado em: ___/___/___ 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr.: Sâmia Regiane Lourenço Joca 
Instituição: Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (FCFRP - USP). 
Julgamento: __________________          Assinatura:_______________________ 
 
Prof. Dr.: Cristina Aparecida Jark Stern 
Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
Julgamento: __________________          Assinatura:_______________________ 
 
Prof. Dr.: Newton Sabino Canteras 
Instituição: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB - 
USP). 
Julgamento: __________________          Assinatura:_______________________ 
 
Prof. Dr.: Francisco Silveira Guimarães 
Instituição: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP (FMRP-USP) 
Julgamento: __________________          Assinatura:_______________________ 



 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu passarinho que me ensinou 

tanto, que foi exemplo de luta e superação. 

Aquele que alçou o voo mais longo 

enquanto eu estava longe.  

Ao meu amado, vô Romeu. 

Á ela, sua companheira, que sempre 

foi nosso exemplo de força, fé, 

companheirismo e paciência. 

À minha amada, vó Carolina. 



 

 

  

 

AGRADECIMENTOS 

À Deus, pelo dom da vida e pela força. Obrigada por me trazer respostas e por me mostrar que, 

apesar de toda a dor, dificuldades e sofrimento, a vida sempre é boa com quem é bom com a vida. 

Obrigada por todas as oportunidades e recomeços.  

Aos meus pais, Ivone e Abgair, por me criarem para o mundo, apesar de todo o apego, amor e 

saudade. Obrigada por entenderem que a minha ausência, apesar de sofrida, é necessária. 

Obrigada pelo incentivo incondicional. Obrigada pelas oportunidades, sacrifícios, educação e 

esforços durante a minha existência.  

Às minhas mais que irmãs, Christina e Ana Raquel, por serem as minhas parceiras de vida. 

Obrigada por me fazerem acreditar que independentemente do que seja e de onde esteja, sempre 

estarão comigo. Obrigada por tanto amor e por serem a minha maior torcida.  

Aos meus sobrinhos – Carolina, Vitor, Fernando, Francisco e Aurora - por me fazerem acreditar 

e serem esperança. Obrigada pelos ingênuos ensinamentos e pelo amor. 

Ao meu noivo, Johannes Bruno, pelo apoio irrestrito. Obrigada por entender a minha prioridade, 

mesmo quando ela significava ausência. Gratidão pelas idas e voltas ao Instituto, principalmente 

nos horários loucos e finais de semana; além do auxílio nesses últimos tempos com a escrita da 

tese. Obrigada por sempre me mostrar que ia ficar tudo bem, acreditar em mim, se preocupar com 

o meu bem estar e procurar me entreter. Obrigada por sempre oferecer e tentar ajudar. Você me 

inspira e motiva a ser cada dia melhor. 

Ao meu orientador, Francisco Silveira Guimarães, por basicamente tudo. O Sr. possui a minha 

profunda admiração e respeito, de modo que faltam palavras para te agradecer. Obrigada pela 

confiança, pela liberdade, pelas oportunidades, pela tranquilidade, pelos momentos de 

descontração e por sempre ver o lado minimamente positivo das coisas. Obrigada pela constante 

preocupação com nosso bem estar, em fazer com que nos sintamos em casa e por ser um 

excepcional exemplo de profissional.  

À minha coorientadora, veterana e amiga, Sabrina, a minha eterna gratidão e profundo respeito. 

Obrigada pelas palavras confortantes, pelo realismo, por confiar em mim e por nunca me deixar 

esmorecer. Obrigada pelas risadas, por ser sempre presente, por todo auxílio e por compartilhar o 

seu conhecimento comigo. Obrigada pela amizade. Você é o meu grande exemplo de 

perseverança, resiliência, determinação e mulher na ciência.  

Ao meu supervisor no exterior, Dr. Carsten Wotjak, por me permitir e ensinar tanto. Obrigada 

pelas inúmeras oportunidades, reuniões científicas, incentivos, palpites, opiniões, conselhos, 



 

 

  

 

momentos de descontração e por sempre estar preocupado com o meu bem estar. Sou muito grata 

e realizada pela oportunidade de trabalhar contigo, tens meu imenso respeito e admiração.  

Aos Prof. Felipe e Leonardo, bem como seus respectivos alunos, pela amizade, carinho, apoio, 

ensinamentos e dedicação. Obrigada pela prestatividade e atenção dispensados a mim sempre que 

precisei. 

À Prof. Sâmia pelo carinho, palavras amigas, motivação, sugestões e por compartilhar seu 

conhecimento comigo. 

À Prof. Alline pelas sugestões e discussões científicas. Aos seus alunos pela amizade, auxílio, 

apoio e prestatividade. 

Ao Dr. Alon Chen, Dr. Jan Deussing e Dr. Mathias Schmidt pela acessibilidade, reuniões, 

sugestões, discussões de resultados e oportunidades. Obrigada, Jan, pelo auxílio quando Carsten 

esteve ausente.  

Às melhores companheiras de laboratório que eu poderia ter – Andreza, Carla, Isadora, Naielly e 

Nicole – por todo companheirismo, ensinamentos e amizade. Obrigada pelas discussões 

científicas, pelo auxílio enquanto estive distante, pelas risadas e momentos de descontração. 

Obrigada por fazerem o convívio diário ser prazeroso e por ampararmos umas às outras quando 

necessário. 

Aos meus colegas de laboratório na Alemanha – Daniel, Julia, Marie, Mojan, Vivian, Fabiola, 

Tibor, Silvio, Prabahan, Turan, Nidhi, Oriana, Paulina, Suellen – e aos colegas do Instituto Max 

Planck de Psiquiatria. Obrigada pelas oportunidades de colaboração, auxílio, ensinamentos, por 

não medirem esforços para me ajudar e pelos momentos de descontração.  

Aos meus amigos e companheiros dessa intensa e desgastante jornada de pós-graduação. Aos 

amigos e companheiros que Ribeirão Preto trouxe. Obrigada por permitirem o convívio agradável, 

pelo auxílio, apoio e força quando necessário e, principalmente, por terem feito meus dias mais 

alegres. Agradeço, especialmente à Nicole, Pedro, Mayara, Flávio, Jéssica, Aline, Carla, Sabrina 

e Vinícius por estarem comigo sempre, nos meus melhores e piores momentos. 

Aos amigos e companheiros da maior aventura que eu já vivi, por fazerem a minha vida mais fácil 

e mais feliz no velho continente. Em especial, Tibor, Silvio, Fabiola, Oriana, Tanusree, Suellen, 

Julien, Lotte, Isabella, Francesco, Rosalba, Anna, Fred, Kamilla e Juci. Fabiola, gratidão por todos 

os ensinamentos, discussões e auxílio nos experimentos in vitro.  



 

 

  

 

Aos demais Professores e colegas pós-graduandos do Depto. de Farmacologia pela cordialidade 

e disposição em me auxiliar quando necessário, bem como pelas conversas descontraídas nos 

corredores. 

Ao apoio técnico de Laura, Eleni, Inês e Marcos. Laura, muito obrigada pela eficiência e 

disposição em sempre me auxiliar, pelas risadas e apoio. 

Ao apoio técnico de Eliana, Orlando e Marcos no cuidado com os animais do biotério. 

Ao apoio técnico, cuidadores de animais e funcionários do Instituto Max Planck de Psiquiatria. 

Agradeço, em especial, a Nicole pelo incansável e inestimável auxílio antes, durante e após o meu 

tempo de Doutorado Sanduíche. 

Aos secretários do Depto. de Farmacologia – Ramón e Gislaine – pela competência, 

profissionalismo, disponibilidade, carinho e atenção com que me auxiliaram.  

Aos membros da banca pela disponibilidade, atenção, auxílio e colaboração na finalização deste 

trabalho. 

A todos os professores que tive, ao longo da vida, por cada ensinamento e dedicação.  

Aos meus amigos de Cascavel e Londrina.  

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio e suporte à pesquisa nacional. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo apoio financeiro no 

Brasil (processo nº 2016/14282-6) e Alemanha (processo nº 2018/17387-9), pela valorização não 

defasada de profissionais e pela maior experiência profissional e pessoal já experenciada até esse 

momento, o Doutorado Sanduíche.  

A todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se quiser triunfar na vida,  

faça da perseverança a sua melhor amiga;  

da experiência, o seu conselheiro;  

da prudência, o seu irmão mais velho;  

e da esperança, o seu anjo da guarda.” 

Joseph Addison 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As opiniões, hipóteses, conclusões ou recomendações expressas neste material são de 

responsabilidade do(s) autor(es) e não necessariamente refletem a visão da FAPESP. 

  



 

 

  

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
Resumo 



 

 

  

 

RESUMO 

HARTMANN, A. Avaliação dos efeitos do canabidiol sobre as alterações 
neuroimunoendócrinas e comportamentais induzidas pelo estresse em 
camundongos. 2020. 154 p. Tese (Doutorado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
– Universidade de São Paulo, 2020. 

Diversas evidências sugerem o envolvimento de citocinas pró-inflamatórias em pacientes 

psiquiátricos e modelos animais de transtornos mentais. Interleucina-1β (IL-1β), 

amplamente descrita como agente neuroinflamatório, apresenta-se elevada em pacientes 

depressivos, ansiosos e com transtorno de estresse pós-traumático (PTSD). A via de 

NFkB e o inflamassoma de NLRP3 medeiam a transcrição e função de IL-1β, induzindo 

a ativação do sistema imune inato e inflamação. A ativação deste complexo tem sido 

amplamente relacionada à transtornos mentais. O canabidiol (CBD) possui inúmeros 

efeitos terapêuticos já descritos. Entretanto, a interação entre CBD e sistema imunológico, 

além do envolvimento de mecanismos imunológicos sobre os efeitos comportamentais da 

droga, ainda são pouco conhecidos. Desse modo, este trabalho objetivou avaliar o 

envolvimento do inflamassoma de NLRP3 no mecanismo pelo qual o CBD previne ou 

reverte alterações comportamentais e neuroimunoendócrinas em modelos animais. Para 

isso, machos C57BL/6 adultos foram expostos aos protocolos: estresse crônico 

imprevisível (21 dias), estresse por restrição (6h) ou 2 choques inescapáveis nas patas 

(1,5mA). Adicionalmente, usou-se modelo animal de ansiedade baseado no acasalamento 

seletivo. Os resultados obtidos através do modelo de estresse crônico imprevisível 

evidenciaram que os animais estressados apresentam redução do peso corpóreo, aumento 

do tempo de imobilidade no teste do nado forçado e hipolocomoção no teste do campo 

aberto em comparação com animais controle. Entretanto, no teste de supressão da 

alimentação pela novidade, os animais não apresentavam a supressão da alimentação 

apenas pela neofobia, mas sim de modo geral. O teste de preferência pela sacarose não 

nos forneceu dados robustos. O CBD não alterou os efeitos comportamentais do estresse. 

Diante da baixa reprodutibilidade dos resultados obtidos com este modelo, decidimos 

utilizar o modelo de estresse por restrição por 6 horas.  Esse modelo diminuiu o tempo de 

permanência e o número de entradas nos braços abertos do labirinto em cruz elevado 

(LCE) 24 h e 7 dias após o estresse.  Não houveram alterações no teste de suspensão pela 

cauda e peso corpóreo. O tratamento repetido com o CBD  30 mg/kg preveniu o 

estabelecimento das consequências comportamentais do estresse nos animais estressados, 



 

 

  

 

porém induziu efeito tipo-ansiogênico per se nos animais não estressados. Durante o 

doutorado sanduíche, foram utilizados camundongos com comportamentos extremos 

relacionados a ansiedade de modo inato (HAB) e seus respectivos controles (NAB). Os 

animais HAB apresentaram comportamentos relacionados à ansiedade no teste do LCE e 

beetle mania task quando comparados aos NAB. No teste de medo condicionado ao som, 

os animais HAB são capazes de extinguir a memória aversiva, porém não são capazes de 

consolidar a extinção e possuem recuperação espontânea das respostas de medo, quando 

comparados aos animais NAB. O tratamento com o CBD (15 e 30 mg/kg) não induziu 

alterações em comparação com o grupo veículo nos animais HAB em nenhum dos testes 

utilizados. Diante da ausência de efeitos agudos do CBD, decidimos trocar para um 

modelo animal de PTSD. Três semanas após o trauma, o tratamento diário teve início: 

veículo ou CBD (10 a 30 mg/kg, 1 injeção i.p.). Depois de uma semana de tratamento, os 

animais foram testados para generalização e efeitos de longa duração dos choques e, 24 

horas depois, os animais foram testados para expressão e recuperação do medo. O estresse 

aumentou o tempo de congelamento e diminuir o número de rearings em ambos os testes. 

O tratamento repetido com o CBD não reverteu as alterações induzidas pelo modelo. Não 

houve efeito do estresse e/ou do tratamento nos animais submetidos ao trauma e testados 

no beetle mania task. Em geral, as inúmeras limitações enfrentadas dificultaram o 

andamento do projeto. Os resultados obtidos com o modelo de estresse único por restrição 

evidenciam que esse protocolo induz alterações que viabilizam estudos pré-clínicos de 

transtorno mentais e que o tratamento repetido com o CBD, na dose de 30 mg/kg, induz 

um efeito dual que depende da condição prévia de estresse do animal. Já os estudos com 

a linhagem HAB evidenciam que esses animais possuem o fenótipo relacionado à 

ansiedade de modo inato, porém que o CBD não possui efeito agudo nesses animais. Por 

fim, o modelo animal de PTSD, induziu alterações comportamentais robustas e 

duradouras. Apesar de o CBD não alterar os efeitos do estresse, este resultado pode 

sugerir que este fitocanabinoide não seja efetivo em pacientes com o quadro de TEPT já 

estabelecido após um longo período do trauma; uma vez que estudos prévios de nosso 

grupo e de outros grupos evidenciaram que o composto pode prevenir as consequências 

comportamentais em outros modelos animais de TEPT, quando administrado logo após 

o trauma ou após um novo estresse - reminder.  

Palavras-chave: Canabidiol. Estresse. Ansiedade. Depressão. Inflamação. Micróglia. 
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ABSTRACT 

HARTMANN, A. Evaluation of the Cannabidiol effects under 
neuroimmunoendocrine and behavioral alterations induced by stress in mice. 2020. 
154 p. PhD Thesis. Ribeirão Preto Medical School – University of São Paulo, 2020. 

Several pieces of evidence suggest the involvement of proinflammatory cytokines in 

psychiatric patients as well as in animal models of mental disorders. Interleukin-1β (IL-

1β) levels, widely described as neuroinflammatory agent, is increased in patients with 

depression, anxiety and post-traumatic stress disorder (PTSD). NFkB and NLRP3 

inflammasome pathway mediate IL-1β transcription and function. The activation of this 

complex has been related to mental disorders. Cannabidiol (CBD) has several 

therapeutical effects already described. However, the interaction between CBD and 

immune system, as well as the involvement of immunological mechanisms mediating 

behavioral effects of this drug, are still poorly understood.  This work aimed to evaluate 

the involvement of NLRP3 inflammasome pathway on the mechanisms by which CBD 

can prevent of reverse behavioral and neuroimmunoendocrine alterations in animal 

models. Adult male C57Bl/6 mice were exposed to the following protocols: chronic 

unpredictable stress (CUS; 21 days), restraint stress (RS; 6h) or 2 inescapable foot shocks 

(PTSD; 1.5mA). Additionally, an animal model of anxiety, based on selective breeding, 

was used. Results obtained with CUS model showed a reduction on the body weight, 

increase in immobility time on the forced swim test as well as hipolocomotion on the 

open field test of stressed mice in comparison with control. However, on the novelty 

suppressed feeding test, animals showed that the feeding was generally suppressed and 

not just by neophobia. Sucrose preference test wasn’t able to give us reliable results. CBD 

wasn’t able to alter behavioral effects induced by stress. Considering the low 

reproducibility of the results obtained with this model, we decided to use RS. Six hours 

of RS decreased the time spent and number of entries in the open arms of the elevated 

plus maze (EPM) 24h and 7 days after stress. There were no changes on the tail 

suspension test and body weight. Repeated treatment with CBD (30 mg/kg) prevents 

behavioral consequences of stress in stressed mice, despite induced an anxiogenic-like 

effect per se in controls. During the abroad internship in Germany, we used mice with 

high-anxiety trait (HAB) and their respective controls (NAB).  HAB mice showed an 

increase in anxiety related behaviors in the EPM and beetle mania task when compared 



 

 

  

 

to NAB. In the auditory fear conditioning test, HAB mice did extinguish aversive 

memory, however were not able to consolidate extinction memory and spontaneously 

recovered fear responses when compared to NAB. CBD treatment (15 and 30 mg/kg) did 

not show any improvement in comparison with vehicle in HAB mice. In the absence of 

acute CBD effects, we decided to use an animal model of PTSD. Three weeks after the 

trauma, daily treatment with vehicle or CBD (10-30 mg/kg, 1 injection i.p.) started. After 

one week of treatment, animals were tested for generalization and long-lasting 

consequences of shocks. Twenty for hours later, mice were tested for fear expression and 

recovery. Stress increased freezing time and decreased number of rearings in both tests. 

Repeated treatment with CBD did not revert the alterations induced by this model. In the 

same way, there was no effect of stress and/or treatment of mice submitted to trauma and 

tested in the beetle mania task. In general, the difficulties faced hindered the progress of 

the project. Results obtained with CUS suggest that this protocol induce changes that 

makes possible preclinical studies of mental disorders and that repeated treatment with 

CBD, 30 mg/kg, induce a dual effect that depends on the previous stress condition of the 

animal. The experiment with HAB lineage evidence that these mice did present innate 

anxiety-related phenotype, despite CBD had no acute effect. Finally, PTSD model is able 

to induce robust and long-lasting behavioral alterations in mice. Although CBD wasn’t 

able to ameliorate these stress’ effects, this result can suggest that this phytocannabinoid 

is not effective in patients with PTSD already installed after a long period of trauma; since 

previous studies by our and other groups have shown that the compound can prevent 

behavioral consequences in other animal models of PTSD, when administered shorly after 

the trauma or a new stressor - reminder.  

Key-words: Cannabidiol. Stress. Anxiety. Depression. Inflammation. Microglia. 
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HHA – Eixo hipotálamo hipófise-adrenal 
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I.P. – Injeção intraperitoneal 

Iba-1 - molécula adaptadora de ligação ao cálcio ionizado-1 (do inglês, Ionized calcium 

binding adaptor molecule 1) 

IL-10 – Interleucina 10 

IL-1β – Interleucina 1-beta 

IL-6 – Interleucina 6 
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LCE – Labirinto em cruz elevado  

NFkB – Fator nuclear kappa B 

nGRE – Elementos negativos de resposta aos glicocorticoides (do inglês, negative 

glucocorticoid responsive elements)  

NLRP3 – do inglês, Nod-like receptor protein 3 

NLRs - Receptores do tipo NOD (do inglês, Nucleotide-binding oligomerization domain-like 

receptors)  

NOD – Domínio de ligação à nucleotídeos e oligomerização (do inglês, Nucleotide-binding 

oligomerization domain) 

OFT – Teste de campo aberto (do inglês, open field test) 

P2X7 – Receptor purinérgico do subtipo 7 (do inglês, Purinergic receptor subtype 7) 

PAMP – Padrões Moleculares Associados a Patógenos (do inglês, Pathogen-associated 

molecular patterns) 

PPAR-γ – Receptor ativado por proliferadores de peroxissoma gama (do inglês, 

Peroxisome proliferator-activated receptor gamma). 

PTSD – Transtorno de estresse pós-traumático (do inglês, post traumatic stress disorder) 
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RNA – Ácido ribonucleico 

RNAm – RNA mensageiro 

ROS – Espécies reativas de oxigênio (do inglês, Reactive oxygen species) 

RRP – Receptores de reconhecimento padrão 

SERT – Transportador de serotonina (do inglês, Serotonin transporter) 

SNA – Sistema nervosa autônomo 

SNAs – Sistema nervosa autônomo simpático 

SNC – Sistema Nervoso Central 

SNK – Student-Newman-Keuls 

THC - Δ9-tetraidrocanabinol 

TLRs – Receptores do tipo Toll (do inglês, Toll-like receptors) 

TNF-α – Fator de necrose tumoral alfa 

TRPV1 – Receptor potencial transitório vanilóide do tipo 1 (do inglês, transient receptor 

potential vanilloid type 1) 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Estresse e Transtornos Mentais 

O estresse pode ser definido como a resposta fisiológica a um estímulo que ameace a 

homeostasia do organismo. Nesse sentido, quando essa ameaça é percebida, alterações em 

diferentes sistemas são deflagradas, como ativação do sistema nervoso autônomo simpático 

(SNAs) e do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), mediados pela neurotransmissão 

noradrenérgica e liberação de glicocorticoides (GC), respectivamente. As respostas fisiológicas 

rápidas são caracterizadas pelo aumento da pressão arterial, frequência cardíaca, ventilação 

pulmonar e estado de hipervigilância. Além disso, existem as alterações comportamentais e 

cognitivas oriundas da exposição ao estresse, também mediadas pelo cortisol e noradrenalina, 

através de receptores noradrenérgicos e glicocorticoides (GR), em estruturas que desempenham 

papéis importantes no processamento e consolidação de memórias emocionais – como amígdala, 

hipocampo e córtex pré-frontal. Esse conjunto de respostas tem alto valor para sobrevivência, 

uma vez que não depende unicamente da resposta imediata ao agente estressor, mas também da 

habilidade de integrar e memorizar informações a respeito da situação vivenciada para que, em 

casos futuros, haja uma resposta efetiva adequada (DE KLOET; JOELS; HOLSBOER, 2005; DE 

KLOET; OITZL; JOELS, 1999; FINSTERWALD; ALBERINI, 2014; LUPIEN; MAHEU; TU; 

FIOCCO et al., 2007; RAY; GULATI; RAI, 2017; RUSSELL; LIGHTMAN, 2019).  

Quando esses processos ocorrem de modo apropriado, ou seja, quando há alostasia, há 

também a adaptação a situação estressante (CANNON, 1932; MCEWEN, 1998; SELYE, 1998). 

Entretanto, falhas ou a incapacidade na adaptação são amplamente relacionados ao 

desenvolvimento de doenças (MCEWEN, 1998; 2000; MCEWEN; GIANAROS, 2010). 

Inúmeras variáveis alteram as respostas emocionais ao estresse, como a intensidade do 

agente estressor, duração, cronicidade, previsibilidade e controlabilidade (FINSTERWALD; 

ALBERINI, 2014; LUPIEN; MAHEU; TU; FIOCCO et al., 2007). Nesse sentido, níveis 
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adequados de estresse estimulam a cognição e os processos relacionados à formação de memórias, 

como aquisição e consolidação. Entretanto, a exposição a estressores intensos e/ou por longos 

períodos induz prejuízos cognitivos associados ao desenvolvimento de transtornos mentais (DE 

KLOET; JOELS; HOLSBOER, 2005; MCEWEN, 2000; MCEWEN; GIANAROS, 2010). 

Nas últimas décadas, inúmeros estudos têm evidenciado que animais experimentais 

submetidos a diferentes protocolos agudos e repetidos de estresse exibem alterações 

comportamentais relacionadas à ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, 

dentre outros (CAMPOS; FOGACA; AGUIAR; GUIMARAES, 2013).  

1.2. Depressão 

A depressão é um transtorno mental que compreende múltiplas manifestações e sintomas, 

destacando-se o desânimo persistente, ideias suicidas, distúrbios do sono, diminuição de apetite, 

dificuldade de concentração, déficits cognitivos, e anedonia (Associação Americana de 

Psiquiatria-APA, 2013). A anedonia, um dos principais sintomas desse transtorno, é a dificuldade 

ou incapacidade de sentir prazer em situações que anteriormente eram agradáveis e prazerosas. 

Apesar dos inúmeros estudos, a neurobiologia e a fisiopatologia dos transtornos depressivos ainda 

não são completamente conhecidas. Vários fatores têm sido sugeridos como importantes para o 

desenvolvimento da depressão, tais como exposição ao estresse (MENARD; PFAU; HODES; 

RUSSO, 2017), predisposição genética (LOHOFF, 2010), alterações no eixo HHA  (CHEN; 

WANG; ZHANG; ZUO et al., 2016), nos níveis de neurotransmissores (principalmente 

monoaminas) (DELGADO, 2000; PYTKA; PODKOWA; RAPACZ; PODKOWA et al., 2016) e 

de fatores neurotróficos (KAREGE; PERRET; BONDOLFI; SCHWALD et al., 2002), bem como 

neuroinflamação (HUANG; LIN, 2015; MAES; YIRMYIA; NORABERG; BRENE et al., 2009; 

MENARD; PFAU; HODES; RUSSO, 2017).  

Sabe-se que estressores físicos e psicológicos podem ativar o sistema imunológico e 

desencadear processos inflamatórios. A partir disso, na década de 80, a relação entre inflamação, 
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mediadores do sistema imune e depressão foi sugerida pela primeira vez (ADER; COHEN, 1993; 

MAES, 1995; MAIER; WATKINS; FLESHNER, 1994; TECOMA; HUEY, 1985). Desde então 

muitas evidências têm apoiado a hipótese neuroinflamatória dos transtornos depressivos 

(IWATA; OTA; DUMAN, 2013; LISBOA; GOMES; GUIMARAES; CAMPOS, 2016). Estudos 

post-mortem em indivíduos depressivos que cometeram suicídio demonstram aumento da 

ativação de micróglias e acúmulo de macrófagos na região do córtex cingulado anterior 

(TORRES-PLATAS; CRUCEANU; CHEN; TURECKI et al., 2014). Além disso, diversos 

estudos indicam que a exposição a estressores incontroláveis e inescapáveis produz alterações 

neuroinflamatórias (ativação de células da micróglia, aumento e diminuição de citocinas pró- e 

anti-inflamatórias, respectivamente), indicando uma possível relação causal entre um reconhecido 

fator etiológico da depressão (estresse incontrolável) e sua fisiopatologia. 

Sugere-se que a produção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias seja crucial para as 

interações entre os sistemas nervoso central e imunológico nos transtornos depressivos 

(DOWLATI; HERRMANN; SWARDFAGER; LIU et al., 2010; IWATA; OTA; DUMAN, 2013; 

MAES, 1995; MAIER; WATKINS; FLESHNER, 1994). De fato, existem evidências que 

pacientes depressivos possuem aumento nos níveis plasmáticos de importantes citocinas pró-

inflamatórias, como interleucinas (IL)-1β, IL-6 e fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), e que o 

tratamento com antidepressivos atenua tais alterações (ADER; COHEN, 1993; DOWLATI; 

HERRMANN; SWARDFAGER; LIU et al., 2010; HANNESTAD; DELLAGIOIA; BLOCH, 

2011; HOWREN; LAMKIN; SULS, 2009; LEO; DI LORENZO; TESAURO; RAZZINI et al., 

2006; LEVINE; BARAK; CHENGAPPA; RAPOPORT et al., 1999; SUTCIGIL; OKTENLI; 

MUSABAK; BOZKURT et al., 2007; THOMAS; DAVIS; MORRIS; JACKSON et al., 2005). É 

descrito, por exemplo, que indivíduos com comportamentos suicidas apresentam aumento nos 

níveis de IL-6 no líquido cefalorraquidiano (LINDQVIST; JANELIDZE; HAGELL; ERHARDT 

et al., 2009) e plasma (JANELIDZE; MATTEI; WESTRIN; TRASKMAN-BENDZ et al., 2011), 

enquanto em roedores, comportamentos tipo-depressivos são relacionados ao aumento desta 
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citocina no hipocampo (MONJE; CABATIC; DIVISCH; KIM et al., 2011) e córtex (SUKOFF 

RIZZO; NEAL; HUGHES; BEYNA et al., 2012). Kong e colaboradores (2015) demonstraram 

que a ativação de STAT-3, um fator de transcrição relacionado à sobrevivência celular, produzida 

por IL-6 é importante para indução de comportamentos tipo-depressivos em roedores e para a 

regulação dos níveis do transportador de serotonina (SERT) em cultura de células (KONG; 

SUCIC; MONJE; SAVALLI et al., 2015). 

A exposição de humanos (PANDEY; DWIVEDI, 2012; PANDEY; RIZAVI; REN; 

FAREED et al., 2012) e animais experimentais (ALCOCER-GOMEZ; ULECIA-MORON; 

MARIN-AGUILAR; RYBKINA et al., 2016; YOU; LUO; ZHANG; CHEN et al., 2011) a 

agentes estressores induz a expressão e produção central da citocina pró-inflamatória IL-1β, que 

medeia diversos efeitos comportamentais, neuroendócrinos e plásticos desencadeados pelo 

estresse (ALCOCER-GOMEZ; ULECIA-MORON; MARIN-AGUILAR; RYBKINA et al., 

2016; GOSHEN; KREISEL; BEN-MENACHEM-ZIDON; LICHT et al., 2008; ZHANG; LIU; 

LIU; SHEN et al., 2015). Dentre estes efeitos, destacam-se a modulação da atividade do eixo 

HHA e inibição da neurogênese hipocampal, dois fatores associados à fisiopatologia da depressão 

(IWATA; OTA; DUMAN, 2013; KOO; DUMAN, 2008). Em concordância com estas 

observações, Goshen e colaboradores (2008) verificaram que a exposição de camundongos ao 

modelo do estresse crônico imprevisível (chronic unpredictable stress, CUS) leva à diminuição 

na preferência pela sacarose, redução da exploração social, hiperativação adrenocortical e 

aumento nos níveis periféricos e hipocampais de IL-1β. Já animais com deleção gênica do 

receptor de IL-1 ou que superexpressam o antagonista do receptor de IL-1 (IL-1Ra), não 

apresentaram essas alterações (GOSHEN; KREISEL; BEN-MENACHEM-ZIDON; LICHT et 

al., 2008). De modo similar, Koo & Duman (2008) observaram que ratos submetidos ao CUS têm 

a redução da preferência pela sacarose bloqueada pela administração repetida do IL-1Ra (KOO; 

DUMAN, 2008). Além disso, a administração exógena de IL-1 (central e periférica) induz 

comportamentos tipo-depressivos em roedores, sendo estes comportamentos atenuados pelo 
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tratamento crônico com drogas antidepressivas (CASTANON; BLUTHE; DANTZER, 2001; 

MERALI; BRENNAN; BRAU; ANISMAN, 2003), pré-tratamento com antagonistas de 

receptores para citocinas e, ainda, pela manipulação nos genes da família IL-1 (DANTZER, 

2001a; b). Corroborando os achados em animais de laboratório, inúmeros estudos clínicos 

evidenciam que os níveis séricos e no líquido cefalorraquidiano de IL-1β estão aumentados em 

pacientes depressivos e que estes, inclusive, podem ser correlacionados com a gravidade, a 

duração e a idade de início do transtorno (ANISMAN; RAVINDRAN; GRIFFITHS; MERALI, 

1999; OWEN; ECCLESTON; FERRIER; YOUNG, 2001; SCHIEPERS; WICHERS; MAES, 

2005; THOMAS; DAVIS; MORRIS; JACKSON et al., 2005). Também já foi demonstrado que  

IL-1β aumenta a expressão do SERT em cultura de células (RAMAMOORTHY; 

RAMAMOORTHY; PRASAD; BHAT et al., 1995) e que tanto TNF quanto IL-1β levam à 

ativação desse transportador de forma rápida (ZHU; BLAKELY; HEWLETT, 2006). Estes 

efeitos, portanto, poderiam levar à diminuição dos níveis extracelulares de serotonina (5-HT) e 

favorecer o desenvolvimento do quadro depressivo.  

1.3. Ansiedade 

A ansiedade e o medo são emoções de grande importância evolutiva que permitem ao 

organismo evitar ou reduzir danos e, assim, garantir sobrevivência. Inúmeras espécies animais 

apresentam comportamentos relacionados a medo e ansiedade, evidenciando a relevância e a 

conservação destes para a manutenção das espécies. A resposta fisiológica e emocional à uma 

ameaça real, bem definida e imediata caracteriza o medo; enquanto que a ansiedade é a 

antecipação de uma ameaça em potencial, incerta ou desconhecida (CANTERAS; RESSTEL; 

BERTOGLIO; CAROBREZ ADE et al., 2010; DUNSMOOR; PAZ, 2015; LUTZ; 

MARSICANO; MALDONADO; HILLARD, 2015; TOVOTE; FADOK; LUTHI, 2015). Ambos, 

ansiedade e medo, são respostas oriundas do sistema cerebral de defesa, composto por estruturas 

límbicas, como amígdala, hipocampo, tálamo, hipotálamo e substância cinzenta periaquedutal, as 

quais, por sua vez, se conectam direta ou indiretamente com a região cortical (BLANCHARD; 
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BLANCHARD; GRIEBEL, 2005; BLANCHARD; BLANCHARD, 1989; CANTERAS; 

RESSTEL; BERTOGLIO; CAROBREZ ADE et al., 2010; TOVOTE; FADOK; LUTHI, 2015). 

Inúmeros estudos evidenciam que a eficiência de desempenho em seres humanos está 

bastante relacionada aos níveis de ansiedade e estresse, de modo que níveis extremos são 

relacionados com baixa eficiência, enquanto níveis ideais elevam ou mantem a eficiência de 

desempenho (CALABRESE, 2008; CHABY; SHERIFF; HIRRLINGER; BRAITHWAITE, 

2015; SHI; SHARPE; ABBOTT, 2019; WALDHAUSER; JOHANSSON; BACKSTROM; 

MECKLINGER, 2011). Quando existem alterações na percepção, interpretação, processamento 

e nas respostas fisiológicas oriundas de medo e ansiedade, bem como no tempo de duração desses 

eventos, esse quadro pode passar a ser mal adaptativo (TOVOTE; FADOK; LUTHI, 2015). 

Nesse sentido, os transtornos de ansiedade possuem, como principais características, 

alterações comportamentais, neuroendócrinas, neuroanatômicas e de neurotransmissoras 

relacionadas ao medo e ansiedade. As situações que induzem as reações de medo e ansiedade são 

responsáveis pela diferenciação dos transtornos entre si. Portanto, embora eles sejam altamente 

correlacionáveis, a identificação das situações e objetos que deflagram as reações fisiológicas e 

comportamentais, permite a diferenciação dos casos (APA, 2013).  

Dentre os principais transtornos de ansiedade, destacam-se os de separação, ansiedade 

generalizada, ansiedade social, pânico, agorafobia e fobias específicas. Além da alta taxa de 

comorbidade entre si, os transtornos de ansiedade também se correlacionam amplamente com 

outros transtornos mentais como os alimentares, depressivos, psicóticos, obsessivo-compulsivo, 

relacionados a trauma e estresse (APA, 2013). 

Assim como em outros transtornos mentais, inúmeros sistemas neurotransmissores e 

neuromoduladores parecem estar envolvidos na fisiopatologia dos transtornos de ansiedade, como 

glutamatérgico, GABAérgico, serotoninérgico, nitrérgico e endocanabinoide. Além disso, deve 

ser destacado o papel do eixo HHA e do sistema imunológico (CANTERAS; RESSTEL; 
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BERTOGLIO; CAROBREZ ADE et al., 2010; DUNSMOOR; PAZ, 2015; RAY; GULATI; RAI, 

2017; SANDFORD; ARGYROPOULOS; NUTT, 2000; TOVOTE; FADOK; LUTHI, 2015). 

Em estudos clínicos, pacientes com diagnóstico para transtornos de ansiedade apresentam 

níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias em comparação com indivíduos saudáveis 

(COSTELLO; GOULD; ABROL; HOWARD, 2019; RAY; GULATI; RAI, 2017). Além disso, a 

indução da resposta imunológica, através da injeção de toxinas, induz comportamentos 

relacionados à ansiedade em humanos (REICHENBERG; YIRMIYA; SCHULD; KRAUS et al., 

2001). 

Já em animais experimentais, o estresse por derrota social induz o fenótipo tipo-ansioso 

em camundongos e esse efeito é dependente de ativação de micróglias que, por sua vez, induzirão 

o recrutamento de monócitos com perfil pró-inflamatório (produtores de IL-1β) e resistentes aos 

GC, para a microvasculatura de regiões cerebrais envolvidas nas respostas ao estresse (MCKIM; 

WEBER; NIRAULA; SAWICKI et al., 2018; STARK; AVITSUR; PADGETT; CAMPBELL et 

al., 2001; WOHLEB; HANKE; CORONA; POWELL et al., 2011; WOHLEB; POWELL; 

GODBOUT; SHERIDAN, 2013). 

Ratos submetidos ao protocolo de estresse crônico imprevisível também apresentam 

alterações comportamentais relacionadas à ansiedade e depressão. Esses efeitos são mediados 

pela ativação microglial na região do hipocampo, da via do inflamassoma de NLRP3 e do 

aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias - IL-1β, IL-6 e IL-18 - e anti-inflamatórias, 

como IL-4 e IL-10. Ainda nesse sentido, o tratamento repetido com minociclina previne a ativação 

das micróglias, assim como as alterações comportamentais induzidas pelo estresse crônico 

(ZHANG; ZHANG; LI; LIU et al., 2019).  



37 

 

  

 

1.4.  Transtorno de estresse pós-traumático 

O transtorno de estresse pós-traumático (post traumatic stress disorder, PTSD) é um 

transtorno psiquiátrico desenvolvido após exposição única ou repetida a eventos estressantes e/ou 

traumáticos - como desastres naturais, acidentes automobilísticos, guerras, ataques terroristas, 

violências física e/ou sexual, assaltos e sequestros, dentre outros (LAPIZ-BLUHM; PETERSON, 

2014)(APA, 2013). 

Os níveis de prevalência mundial deste transtorno são de difícil estimativa, uma vez que 

variam bastante de acordo com a população e países avaliados; porém acredita-se que estejam 

entre 3.5 e 7% (KOENEN; RATANATHARATHORN; NG; MCLAUGHLIN et al., 2017). Esta 

condição pode ocorrer em qualquer idade e impacta negativamente a vida do indivíduo acometido, 

visto que está associado a altos índices de incapacidade social, ocupacional e física. Além disso, 

possui elevado grau de comorbidade com outros transtornos mentais, como depressão e ansiedade 

(APA, 2013)(KESSLER; HEERINGA; LAKOMA; PETUKHOVA et al., 2008; KESSLER; 

WANG, 2008; KOENEN; RATANATHARATHORN; NG; MCLAUGHLIN et al., 2017; 

YEHUDA; HOGE; MCFARLANE; VERMETTEN et al., 2015).  

O critério essencial para diagnóstico é o desenvolvimento ou exacerbação da 

sintomatologia após a exposição ao trauma. A apresentação clínica do PTSD pode variar 

individualmente e até mesmo com o tempo em um único indivíduo, porém deve ter duração 

mínima de 30 dias. De maneira geral, existem 4 grandes conjuntos de sintomas característicos: 1) 

intrusão (memórias intrusivas involuntárias, pesadelos, flashbacks e angústia após a exposição a 

estímulos relacionados ao trauma); 2) prevenção/evitação (evasão de lembranças externas e 

pensamentos relacionados ao trauma); 3) alterações negativas de humor e cognição (inabilidade 

em relembrar pontos importantes do trauma, pensamentos e emoções negativas persistentes e 

recorrentes, alienação e inabilidade em experimentar emoções positivas). As alterações de 4) 

excitação e reatividade, incluem a hipervigilância, problemas de concentração, insônia, 
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irritabilidade, imprudência e agressividade (LAPIZ-BLUHM; PETERSON, 2014; MENDOZA; 

BARRETO; AVILA-RODRIGUEZ; ECHEVERRIA, 2016)(APA, 2013). 

A neurobiologia e fisiopatologia do PTSD são bastante complexas, multifatoriais e, 

portanto, de difícil entendimento. Sabe-se, no entanto, que alterações em áreas encefálicas e em 

sistemas de neurotransmissores intimamente ligados ao processamento do medo podem contribuir 

para a má adaptação ao evento traumático, resultando em alterações no aprendizado e na extinção 

de tais eventos aversivos (STECKLER; RISBROUGH, 2012). Estudos em humanos evidenciam 

anormalidades córtico-límbicas (MILAD; QUIRK, 2012; STECKLER; RISBROUGH, 2012). 

Sabe-se, por estudos de ressonância magnética funcional,  que a ativação da amígdala está 

relacionada com respostas de medo condicionado em humanos (LABAR; GATENBY; GORE; 

LEDOUX et al., 1998; PHELPS; DELGADO; NEARING; LEDOUX, 2004; QUIRK; 

MUELLER, 2008; RABINAK; ANGSTADT; LYONS; MORI et al., 2014). Já o córtex pré-

frontal (CPF), particularmente a porção ventromedial (CPFvm), que se conecta com a amígdala, 

é importante para a consolidação de memórias de extinção, visto que atenua as respostas de medo 

condicionado por provável inibição da amígdala (MILAD; QUIRK, 2012; PHELPS; DELGADO; 

NEARING; LEDOUX, 2004). O hipocampo (HIP), assim como o CPFvm, também está associado 

positivamente à aquisição da extinção da memória aversiva (KALISCH; KORENFELD; 

STEPHAN; WEISKOPF et al., 2006; MILAD; WRIGHT; ORR; PITMAN et al., 2007; 

RABINAK; ANGSTADT; LYONS; MORI et al., 2014). Entretanto, em indivíduos com PTSD, 

enquanto a amígdala encontra-se hiperativa, o que justificaria a resposta exacerbada a eventos 

aversivos, o CPF está hipoativo e o HIP apresenta, além de hipoatividade, redução de volume e 

de integridade neuronial (SHIN; RAUCH; PITMAN, 2006; VANELZAKKER; DAHLGREN; 

DAVIS; DUBOIS et al., 2014). O déficit na sinalização entre o HIP e CPF pode levar a uma falha 

no controle contextual de respostas de medo condicionado (ACHESON; FORSYTH; MOSES, 

2012). Além disso, o déficit no controle da atividade da amígdala pelo CPFvm prejudica o 

controle de resposta de medo (AUPPERLE; MELROSE; STEIN; PAULUS, 2012), 
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particularmente na extinção de memórias relacionadas a este (KOENIGS; GRAFMAN, 2009; 

MILAD; PITMAN; ELLIS; GOLD et al., 2009). Desse modo, estas estruturas estão envolvidas 

em diferentes fases do desenvolvimento do TEPT, podendo atuar na aquisição da memória 

aversiva inicial, na manutenção das memórias e respostas de medo ou na extinção das mesmas 

(STECKLER; RISBROUGH, 2012).  

Dentre os sistemas neurotransmissores e/ou neuromoduladores possivelmente envolvidos 

no desenvolvimento e manutenção do PTSD, estão os GABAérgico, glutamatérgico, 

noradrenérgico, nitrérgico, serotoninérgico e canabinoide (KAPLAN; MOORE, 2011; 

STECKLER; RISBROUGH, 2012). Evidências importantes também sugerem o envolvimento do 

eixo HHA (YEHUDA; TEICHER; TRESTMAN; LEVENGOOD et al., 1996). Já foi 

demonstrado, em pacientes, diminuição nos níveis de cortisol, elevação nos níveis de hormônio 

liberador de corticotrofina (CRH), aumento da responsividade de GR e maior sensibilidade ao 

feedback negativo (ROHLEDER; JOKSIMOVIC; WOLF; KIRSCHBAUM, 2004; YEHUDA; 

BOISONEAU; LOWY; GILLER, 1995; YEHUDA; HOGE; MCFARLANE; VERMETTEN et 

al., 2015; YEHUDA; SOUTHWICK; NUSSBAUM; WAHBY et al., 1990; YEHUDA; 

TEICHER; TRESTMAN; LEVENGOOD et al., 1996; ZOLADZ; DIAMOND, 2013). Nesse 

sentido, o aumento da resposta autonômica, devido à hiperatividade noradrenérgica central, e a 

hipoatividade do eixo HHA estão dentre as alterações biológicas mais bem estabelecidas e 

reproduzidas no PTSD (DASKALAKIS; COHEN; NIEVERGELT; BAKER et al., 2016; 

GERACIOTI; BAKER; EKHATOR; WEST et al., 2001; HENDRICKSON; RASKIND, 2016; 

PERI; BEN-SHAKHAR; ORR; SHALEV, 2000). 

Além de alterações químicas e endócrinas, nos últimos anos o sistema imunológico tem 

sido bastante estudado e ganhado enfoque na fisiopatologia do PTSD (HORI; KIM, 2019; 

MENDOZA; BARRETO; AVILA-RODRIGUEZ; ECHEVERRIA, 2016; PASSOS; 

VASCONCELOS-MORENO; COSTA; KUNZ et al., 2015). A grande maioria dessas evidências 

derivam primariamente de estudos que avaliaram os níveis sistêmicos de mediadores 
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inflamatórios em pacientes (HORI; KIM, 2019). Entretanto, estudos que investigaram metilação 

global (UDDIN; AIELLO; WILDMAN; KOENEN et al., 2010), transcriptoma sanguíneo 

(BREEN; TYLEE; MAIHOFER; NEYLAN et al., 2018; NEYLAN; SUN; REMPEL; ROSS et 

al., 2011) e análise de genoma global (STEIN; CHEN; URSANO; CAI et al., 2016) identificaram 

que genes e vias relacionadas à inflamação e ao sistema imune são as mais desreguladas em 

pacientes com PTSD em comparação com controles. 

Diversos estudos demonstram que pacientes com esse transtorno apresentam aumento nos 

níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β, TNF-α, IL-6; de modo que esta última 

é a mais bem estudada e com resultados mais consistentes em estudos de meta-análise (HORI; 

KIM, 2019). Entretanto, existem estudos ainda que não encontraram alterações nos níveis de 

citocinas em pacientes com e sem PTSD (HORI; KIM, 2019) ou, então, que sugerem que a 

exposição ao trauma em si é suficiente para induzir a produção de mediadores inflamatórios, 

independentemente da ausência ou presença do quadro psiquiátrico (TURSICH; NEUFELD; 

FREWEN; HARRICHARAN et al., 2014). Essas variações podem estar relacionadas a 

heterogeneidade dos quadros deste transtorno, como por exemplo, o alto índice de comorbidade 

com outras condições psiquiátricas (HORI; KIM, 2019).  

Devido à escassez de estudos longitudinais, a avalição de causa-consequência entre 

mecanismos inflamatórios e o estabelecimento do quadro de PTSD ainda é bastante complexa. 

Inúmeros são os mecanismos propostos para essa interação. Diante disso, um dos mecanismos 

propostos é o de que o estresse aumente os níveis de CRH que, por sua vez, estimulará o sistema 

nervoso autônomo simpático a produzir e liberar catecolaminas, principalmente a noradrenalina 

(HORI; KIM, 2019). Este neurotransmissor irá induzir a via de NFkB a produzir citocinas pró-

inflamatórios, como IL-1 e IL-6 (BIERHAUS; WOLF; ANDRASSY; ROHLEDER et al., 2003); 

entretanto, outros mecanismos podem estar envolvidos além da via de NFkB (TAN; NACKLEY; 

SATTERFIELD; MAIXNER et al., 2007). Essas citocinas, estimulam ainda mais a liberação de 

CRH hipotalâmico (BAKER; WEST; NICHOLSON; EKHATOR et al., 1999; BREMNER; 



41 

 

  

 

LICINIO; DARNELL; KRYSTAL et al., 1997). Considerando a hipótese anti-inflamatória 

clássica mediada pelo cortisol, através da supressão de NFkB (DE BOSSCHER; VANDEN 

BERGHE; HAEGEMAN, 2003) e regulação da apoptose celular (AMSTERDAM; SASSON, 

2002), a hipocortisolemia clássica observada nos pacientes com PTSD pode levar a exacerbação 

do estado pró-inflamatório.  

1.5. Micróglias 

As micróglias são as células do sistema imune inato residentes no SNC, representam 

aproximadamente 5-10% de toda a população celular central (FROST; SCHAFER, 2016) e são 

derivadas de progenitores de saco vitelínico que migram para essa região durante o período 

embrionário. A migração continua até a formação completa da barreira hematoencefálica. 

Portanto, possuem origem embrionária diferente das populações mieloides periféricas, uma vez 

que não dependem de progenitores sanguíneos derivados da medula óssea e nem de monócitos 

circulantes, mas sim da reserva original de precursores derivados do saco vitelínico no SNC. 

Diante disso, são consideradas células autorrenováveis e de longa duração (GINHOUX; 

GRETER; LEBOEUF; NANDI et al., 2010; GOMEZ PERDIGUERO; KLAPPROTH; SCHULZ; 

BUSCH et al., 2015; HASHIMOTO; CHOW; NOIZAT; TEO et al., 2013; KIERDORF; ERNY; 

GOLDMANN; SANDER et al., 2013; SCHULZ; GOMEZ PERDIGUERO; CHORRO; SZABO-

ROGERS et al., 2012; SHENG; RUEDL; KARJALAINEN, 2015; TAY; MAI; 

DAUTZENBERG; FERNANDEZ-KLETT et al., 2017). 

Uma das principais e mais clássicas funções atribuídas às micróglias é a de ser a primeira 

linha de defesa contra danos teciduais e infecções por patógenos no SNC, orquestrando a resposta 

imune, através da produção de quimiocinas, citocinas e de processos como reconhecimento, 

fagocitose e apresentação de antígeno (HANISCH; KETTENMANN, 2007; PRINZ; PRILLER, 

2014; RANSOHOFF; PERRY, 2009). Entretanto, essas células também regulam uma série de 

processos fisiológicos fundamentais para desenvolvimento e homeostasia do SNC, como poda 
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sináptica, neuroplasticidade, morte celular programada, remodelamento celular e estrutural, bem 

como limpeza de debris, dentre outros (CALCIA; BONSALL; BLOOMFIELD; SELVARAJ et 

al., 2016; GOMES-LEAL, 2012; MONDELLI; VERNON; TURKHEIMER; DAZZAN et al., 

2017). 

Um importante marcador para identificação de micróglias é a molécula adaptadora de 

ligação ao cálcio ionizado-1 (Ionized calcium binding adaptor molecule 1, Iba-1), amplamente 

utilizado por conta da especificidade e expressão por micróglias em todos os estados de ativação. 

Entretanto, macrófagos infiltrados no SNC também podem passar a expressar Iba-1. Além dele, 

existem outros marcadores de superfície celular que permitem a diferenciação dos estados da 

micróglia (ativo ou vigilante) e, até mesmo, de outras populações celulares como macrófagos e 

células dendríticas. Em geral, micróglias apresentam o fenótipo CD45low, CD11b+, CD115+, 

MHCII-, CD11c-, CCR2low e CX3CR1high quando no estado de vigilância (“inativo”) e, quando 

ativadas, podem ter expressão diferencial desses marcadores (CALCIA; BONSALL; 

BLOOMFIELD; SELVARAJ et al., 2016; FRICK; WILLIAMS; PITTENGER, 2013). 

As micróglias são células do parênquima que respondem rapidamente a pequenas 

alterações centrais. Em condições saudáveis, possuem morfologia ramificada, caracterizadas por 

processos longos e finos que permitem a vigilância do microambiente.  Já em situações não-

fisiológicas, essas células são ativadas por meio dos receptores de reconhecimento padrão (RRP) 

e rapidamente sofrem modificações conformacionais, adquirindo o perfil ameboide – 

caracterizado pela hipertrofia do corpo celular e ramificação, apesar do encurtamento, dos 

prolongamentos (CALCIA; BONSALL; BLOOMFIELD; SELVARAJ et al., 2016; 

MONDELLI; VERNON; TURKHEIMER; DAZZAN et al., 2017). Ainda nessa fase, entram em 

processo de expansão clonal e produzem mediadores responsáveis pelo recrutamento de outras 

células do sistema imune ao SNC (GOMES-LEAL, 2012; TAY; MAI; DAUTZENBERG; 

FERNANDEZ-KLETT et al., 2017). A produção de citocinas pró-inflamatórias e expressão de 
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antígenos/marcadores na superfície celular também são características da resposta inflamatória 

mediada por micróglias. Em situações de estresse crônico, pode ocorrer hipertrofia dos processos 

e o corpo celular se manter aumentado. Parte dessas alterações já foram descritas não apenas em 

resposta a estímulos inflamatórios clássicos, mas também a estressores psicológicos (CALCIA; 

BONSALL; BLOOMFIELD; SELVARAJ et al., 2016; IWATA; OTA; DUMAN, 2013; 

LISBOA; GOMES; GUIMARAES; CAMPOS, 2016; LISBOA; NIRAULA; RESSTEL; 

GUIMARAES et al., 2018). 

Previamente, estudos buscavam diferenciar os perfis de ativação microglial, dependendo 

da natureza dos estímulos imunológicos aos quais essas células eram expostas; nesse contexto, 

foram descritos os perfis M1 e M2. O fenótipo M1 estaria mais relacionado ao perfil pró-

inflamatório e citotóxico dessas células, uma vez que a diferenciação ocorreria no microambiente 

de citocinas pró-inflamatórias quando na presença de antígenos, como por exemplo LPS. Já o 

segundo perfil, M2, seria induzido em microambiente de citocinas reguladoras e anti-

inflamatórias para contrapor as respostas inflamatórias. Portanto, segundo esse critério de 

definição, micróglias diferenciadas poderiam desempenhar funções citotóxicas ou 

neuroprotetoras/reguladoras. Essa classificação, atualmente, vem sendo revista, uma vez que foi 

desenvolvida baseada principalmente em estudos in vitro que não foram passíveis de reprodução 

in vivo ou que utilizavam macrófagos periféricos. Portanto, atualmente, sugere-se que o fenótipo 

e perfil dessas células podem variar ao longo do tempo (CRAIN; NIKODEMOVA; WATTERS, 

2013; DAVALOS; GRUTZENDLER; YANG; KIM et al., 2005; ESTES; MCALLISTER, 2014; 

MONDELLI; VERNON; TURKHEIMER; DAZZAN et al., 2017; NORDEN; TROJANOWSKI; 

VILLANUEVA; NAVARRO et al., 2016; RANSOHOFF, 2016; TANG; LE, 2016). 

Inúmeras evidências pré-clínicas, clínicas e post mortem têm sugerido a participação de 

micróglias na fisiopatologia de diversas condições médicas - transtornos de desenvolvimento 

(autismo) e mentais (esquizofrenia, ansiedade, depressão, dentre outros), doenças 
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neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amniotrófica, dentre outros), 

neuropatias, dentre outras (CALCIA; BONSALL; BLOOMFIELD; SELVARAJ et al., 2016; 

GOMES-LEAL, 2012; IWATA; OTA; DUMAN, 2013; LISBOA; GOMES; GUIMARAES; 

CAMPOS, 2016; MONDELLI; VERNON; TURKHEIMER; DAZZAN et al., 2017).  

No âmbito de estudos pré-clínicos que avaliam a fisiopatologia de transtornos mentais, é 

amplamente descrito na literatura que estressores psicossociais aumentam a expressão de Iba-1 

principalmente no córtex e hipocampo de roedores (ALCOCER-GOMEZ; ULECIA-MORON; 

MARIN-AGUILAR; RYBKINA et al., 2016; CALCIA; BONSALL; BLOOMFIELD; 

SELVARAJ et al., 2016; IWATA; OTA; DUMAN, 2013; PAN; CHEN; ZHANG; KONG, 2014). 

Considerando o fato de que o estresse é amplamente relacionado com o desenvolvimento de 

transtornos psiquiátricos, através de múltiplos mecanismos, incluindo mecanismos imunológicos, 

as células da micróglia despontam como principais mediadores desse processo.  

Sabe-se que a resposta imune sofre variações de acordo com a duração, frequência e 

intensidade de exposição ao estresse (MCEWEN, 2000). Inúmeros são os mecanismos sugeridos 

para esses efeitos, como por exemplo a alta taxa de expressão de receptores glicocorticoides e 

mineralocorticoides tanto em micróglias (SIERRA; GOTTFRIED-BLACKMORE; MILNER; 

MCEWEN et al., 2008), quanto em regiões de alta densidade microglial e importantes para o 

desenvolvimento de transtornos mentais, como CPF e HIP (ARONSSON; FUXE; DONG; 

AGNATI et al., 1988; DIORIO; VIAU; MEANEY, 1993; GOLD, 2015; MCEWEN; GOULD; 

SAKAI, 1992). Além disso, as micróglias, são consideradas as principais contribuintes para 

processos inflamatórios no cérebro, uma vez que – juntamente com os astrócitos – produzem uma 

ampla quantidade de citocinas (TNF-α, IL-6, IL-18 e IL-1β) no SNC (CALCIA; BONSALL; 

BLOOMFIELD; SELVARAJ et al., 2016; KIM; KIM; YENARI, 2015; RANSOHOFF; 

BROWN, 2012). Interleucina 1β é considerada um dos mais potentes agentes neuroinflamatórios, 

com ação pirógena, antineurogênica, antiplasticidade e indutora de comportamentos tipo-
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depressivos e tipo-ansiogênicos (ALCOCER-GOMEZ; ULECIA-MORON; MARIN-

AGUILAR; RYBKINA et al., 2016; GOSHEN; KREISEL; BEN-MENACHEM-ZIDON; 

LICHT et al., 2008; IWATA; OTA; DUMAN, 2013; KOO; DUMAN, 2008; LIU; QUAN, 2018; 

ZHANG; LIU; LIU; SHEN et al., 2015).  A transcrição e função de IL-1β dependem da ativação 

da via de NFkB (fator nuclear kB) e inflamassoma de NLRP3 (HANEKLAUS; O'NEILL; 

COLL, 2013; MARTINON; BURNS; TSCHOPP, 2002), um receptor de reconhecimento padrão 

que será melhor descrito na próxima sessão.  

1.6. Receptores de reconhecimento padrão, inflamassoma de NLRP3 e 

transtornos mentais 

Os receptores de reconhecimento padrão (RRP) compõem uma família de receptores da 

imunidade inata que sinalizam em resposta a padrões moleculares associados ao dano (Damage-

associated molecular pattern, DAMPs) e a patógenos (Pathogen-associated molecular pattern, 

PAMPs). A primeira classe de RRP a ser identificada e, por consequência, a mais estudada, é a 

dos receptores do tipo Toll (Toll-like receptors, TLRs) que são expressos nas superfícies celular 

e endossomal. Os receptores do tipo NOD (Nucleotide-binding oligomerization domain-like 

receptors, NLRs), dentre os quais um subtipo é o foco do presente trabalho, são receptores 

citosólicos e funcionam como sensores intracelulares (FRANCHI; WARNER; VIANI; NUNEZ, 

2009; TAKEUCHI; AKIRA, 2010). Esses receptores são capazes de reconhecer inúmeros 

estímulos e sinais endógenos de perigo, como o acúmulo de cristais de ácido úrico (SHI; EVANS; 

ROCK, 2003), baixas concentrações de potássio intracelular (MARTINON, 2010), espécies 

reativas de oxigênio (ROS) e adenosina trifosfato (ATP) (IWATA; OTA; DUMAN, 2013; 

MARTINON; MAYOR; TSCHOPP, 2009; SCHRODER; ZHOU; TSCHOPP, 2010), além da 

proteína β-amiloide (HALLE; HORNUNG; PETZOLD; STEWART et al., 2008). Além disso, 

sua ativação pode ser diretamente induzida por receptores purinérgicos do subtipo 7 (P2X7) e 

receptores do tipo-Toll 2 e 4 que, por sua vez, estão envolvidos em processos inflamatórios 
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relacionados ao estresse no SNC (BABELOVA; MORETH; TSALASTRA-GREUL; ZENG-

BROUWERS et al., 2009; WEBER; FRANK; SOBESKY; WATKINS et al., 2013). 

Os NLRs apresentam uma estrutura característica composta por três domínios: um 

domínio carboxi-terminal LRR (leucine rich repeat); um domínio NOD, responsável pela 

oligomerização do receptor após sua ativação; e um domínio amino-terminal distinto, que 

desencadeia a função efetora do receptor (ATHMAN; PHILPOTT, 2004). Na ausência de 

estímulo, o NLR encontra-se em uma forma inativa e as regiões efetoras permanecem protegidas 

pela região LRR, o que bloqueia sua ativação. A ligação de moléculas ao LRR promove 

modificação estrutural no receptor, resultando na exposição dos sítios de ligação ao ATP, 

permitindo assim a ligação de ATP ao domínio NOD, o qual se oligomeriza e promove a 

sinalização celular característica de cada NLR (MARTINON; BURNS; TSCHOPP, 2002).  

Um receptor NLR envolvido na ativação de IL-1β é o receptor NLRP3 (Nod-like receptor 

protein 3), considerado um mediador essencial para a função desta interleucina (HANEKLAUS; 

O'NEILL; COLL, 2013; MARTINON; BURNS; TSCHOPP, 2002), visto que induz a clivagem 

de pró-IL-1β (forma inativa pré-formada) em IL-1β ativa. Estímulos pró-inflamatórios iniciais 

levam à produção de pró-IL-1β e pró-IL-18 pela via de NFkB. O receptor NLRP3 requer a 

proteína adaptadora ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD domain) 

para ativar pró-caspase-1 a caspase-1 (MARTINON; MAYOR; TSCHOPP, 2009), que por sua 

vez, é a responsável por clivar pró-IL-18 em IL-18 e pró-IL-1β em IL-1β. O inflamassoma de 

NLRP3 é um complexo multiprotéico citosólico caracterizado pela oligomerização de 

NLRP3/ASC/caspase-1.  Recentemente, a sua associação com importantes doenças crônicas, tais 

como Alzheimer (TAN; YU; JIANG; ZHU et al., 2013) e transtornos depressivos (IWATA; OTA; 

DUMAN, 2013) tem sido amplamente descrita.  Estima-se que o inflamassoma de NLRP3 

responda a perturbações nas membranas de células da imunidade inata e, sendo assim, é 

considerado um sensor de dano passível de ativação por DAMPs (MARTINON; MAYOR; 

TSCHOPP, 2009). Sabe-se que a via de NFkB e o inflamassoma de NLRP3, através da produção 
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de IL-1β, ativa o sistema imune inato e desencadeia respostas inflamatória (IWATA; OTA; 

DUMAN, 2013). 

O inflamassoma de NLRP3 tem sido descrito como um potencial indutor da inflamação 

mediada por IL-1β no SNC (ALBORNOZ; WOODRUFF; GORDON, 2018; IWATA; OTA; 

DUMAN, 2013; WALSH; MURUVE; POWER, 2014; WONG; INSERRA; LEWIS; 

MASTRONARDI et al., 2016). Neste sentido, Alcocer-Gomez e colaboradores (2014) 

verificaram o aumento na expressão gênica de NLRP3, caspase-1 e de IL-1β plasmática em 

monócitos e linfócitos de pacientes com depressão maior (não tratados) em relação aos tratados 

com amitriptilina, um antidepressivo tricíclico (ALCOCER-GOMEZ; DE MIGUEL; CASAS-

BARQUERO; NUNEZ-VASCO et al., 2014). Já em ratos submetidos ao protocolo do CUS por 

12 semanas, observou-se redução da preferência pela sacarose e do peso corporal e aumento na 

expressão proteica de IL-1β, NLRP3, caspase-1 ativa, P2X7 e TLR2 no CPF (PAN; CHEN; 

ZHANG; KONG, 2014). Além disso, o CUS induziu aumento na expressão de CD11b (integrina 

expressa em macrófagos e micróglias) e Iba-1, bem como diminuição de GFAP (marcador de 

astrócitos) no CPF. Houve, também, aumento da co-localização de NLRP3 e Iba-1, sugerindo a 

importância das micróglias para a ativação da plataforma do inflamassoma e inflamação induzida 

por IL-1β no CPF desses animais. Por fim, o tratamento repetido com fluoxetina (FLX – 

antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de 5-HT) preveniu os efeitos da exposição ao CUS 

em ratos (PAN; CHEN; ZHANG; KONG, 2014).  

De modo semelhante, camundongos expostos ao CUS por 4 semanas apresentam 

comportamentos anedônicos e aumento nos níveis plasmáticos de GC e IL-1β bem como nos 

níveis proteicos de NLRP3, ASC, caspase-1 e de IL-1β ativas (ZHANG; LIU; LIU; SHEN et al., 

2015). Corroborando a proposta de envolvimento de NLRP3 nas consequências comportamentais 

do estresse, Alcocer-Gomez e colaboradores (2015) observaram que animais knockout para o 

receptor NLRP3 não são suscetíveis às alterações comportamentais tipo-depressivas induzidas 

pela exposição ao estresse por restrição durante 7 dias. Além disso, apenas nos animais 



48 

 

  

 

estressados tipo-selvagens o estresse aumentou a expressão gênica e proteica de NLRP3 e IL-1β 

no hipocampo (HIP) e de adenosina e ATP no HIP e CPF, bem como induzir ativação de micróglia 

nestas estruturas. Ainda nesse sentido, o tratamento com minociclina, um inibidor da ativação 

microglial, preveniu a ativação destas células, bem como o aumento da expressão de NLRP3 e 

IL-1β tanto no CPF quanto no HIP (ALCOCER-GOMEZ; ULECIA-MORON; MARIN-

AGUILAR; RYBKINA et al., 2016). 

1.7. Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal e Glicocorticoides 

Neurônios da região paraventricular do hipotálamo (PVN) liberam o hormônio liberador 

de corticotrofina (CRH) no sistema porta hipofisário que, por sua vez, estimula a adenohipófise a 

produzir e secretar o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) na circulação sistêmica. O ACTH, 

uma vez que atinge as células da zona fasciculada, na região do córtex da glândula adrenal, induz 

a síntese e liberação de GC, a partir da molécula do colesterol. Em seres humanos, o cortisol 

(hidrocortisona) é o principal GC, já em roedores é a corticosterona. Esse eixo é finamente 

controlado através de alças de retroalimentação negativa, cujo protagonista é o próprio cortisol, 

que inibe a liberação de CRH pelo hipotálamo e ACTH pela adeno-hipófise (CAIN; 

CIDLOWSKI, 2017; ILAHI; ILAHI, 2020; STEPHENS; WAND, 2012). A ativação hipotalâmica 

do eixo HPA, por sua vez, também pode ser diretamente modulada por diversos sistemas de 

neurotransmissão, como GABA, opioides, serotonina, acetilcolina e noradrenalina (STEPHENS; 

WAND, 2012).  

A ação dos GC, em situações de estresse, se dá majoritariamente através dos GR, 

membros da família de receptores nucleares dos fatores de transcrição, e localizados no 

citoplasma celular predominante na conformação inativa. Uma vez que ocorre a ligação dos GC 

aos GR, há ativação, mudança conformacional, translocação nuclear, e ligação do receptor a 

regiões palindrômicas do DNA, normalmente presentes na região promotora de genes. Essas 

regiões contêm elementos de resposta aos glicocorticoides (GRE) ou elementos de resposta 

negativa aos glicocorticoides (nGRE). Eles permitem a transativação ou transrepressão de genes 
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alvo, respectivamente. Desse modo, há especificidade na regulação de transcrição dos genes alvo 

induzida pelos GC. Pode haver, ainda, a ligação direta de GR a fatores de transcrição, como 

NFkB, ou a moléculas co-ativadoras ou co-repressoras. Por fim, parte dos efeitos dos GC ocorre 

através de mecanismos não-genômicos, consistindo basicamente em respostas rápidas que não 

envolvem modulação da expressão gênica direta ou indiretamente, ou seja, que não dependem de 

transcrição e síntese proteica. Em geral, esses efeitos são associados a GR ligados à membrana 

plasmática, aos canais iônicos controlando o fluxo de cálcio intracelular ou, até mesmo, atividade 

modulatória sobre a neurotransmissão glutamatérgica ou sistema endocanabinoide (BAIN; 

YANG; CONNAGHAN; ROBBLEE et al., 2012; DE BOSSCHER; VANDEN BERGHE; 

HAEGEMAN, 2003; DEJEAN; RICHARD, 2013; FINSTERWALD; ALBERINI, 2014; 

LIBERMAN; DRUKER; PERONE; ARZT, 2007; MEIJSING; ELBI; LUECKE; HAGER et al., 

2007; MEIJSING; PUFALL; SO; BATES et al., 2009; RASHID; LEWIS, 2005; RHEN; 

CIDLOWSKI, 2005; SMOAK; CIDLOWSKI, 2004; STELLATO, 2004; WEIKUM; KNUESEL; 

ORTLUND; YAMAMOTO, 2017).  

 Os GC regulam inúmeros processos fisiológicos essenciais para sobrevivência, como 

gliconeogênese, metabolismo proteico, metabolismo lipídico, funções cardiovasculares, 

proliferação e sobrevivência celulares e modulam respostas imunológicas, sendo amplamente 

caracterizados como agentes anti-inflamatórios e imunossupressores (CAIN; CIDLOWSKI, 

2017; COUTINHO; CHAPMAN, 2011). No entanto, esses hormônios esteroidais também podem 

exercer ações pró-inflamatórias, aumentando a resposta imune em resposta ao LPS (FRANK; 

MIGUEL; WATKINS; MAIER, 2010) e potencializando o aumento nos níveis de expressão de 

TLR2 induzidos por TNF (HERMOSO; MATSUGUCHI; SMOAK; CIDLOWSKI, 2004).  

O desbalanço na regulação das respostas ao estresse e subsequente secreção anormal de 

cortisol são associadas a psicopatologias, como transtornos de ansiedade, depressão e transtorno 

de estresse pós-traumático. A hiperativação do eixo HHA e consequente aumento nos níveis 

circulantes de GC já foi demonstrada em inúmeros trabalhos, tanto em pacientes depressivos 
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quanto em animais experimentais expostos ao estresse (GOLD, 2015). Em casos de PTSD, a 

maioria dos estudos sugere hipofunção do eixo HHA, observado através dos níveis reduzidos de 

cortisol (YEHUDA; BOISONEAU; LOWY; GILLER, 1995; YEHUDA; HOGE; 

MCFARLANE; VERMETTEN et al., 2015; YEHUDA; SOUTHWICK; NUSSBAUM; 

WAHBY et al., 1990; YEHUDA; TEICHER; TRESTMAN; LEVENGOOD et al., 1996).  

Na última década, os GC têm sido sugeridos como importantes moduladores do 

inflamassoma de NLRP3 – uma vez que aumentam de forma rápida e sustentada a expressão de 

NLRP3 em culturas de macrófagos humanos e de camundongos, além de elevarem a liberação de 

IL-1β ativa e sensibilizarem o inflamassoma de NLRP3 a concentrações extracelulares de ATP 

(BUSILLO; AZZAM; CIDLOWSKI, 2011). Ainda nesse contexto, ratos adrenalectomizados e 

tratados com corticosterona (CORT) durante 10 dias apresentam aumento na expressão gênica de 

NLRP3, Iba-1 e MHC-II em micróglias do HIP de modo dose-dependente, bem como aumento 

de mediadores pró-inflamatórios (IL-1β, IL-6, TNF e NLRP3) em micróglias ativadas desafiadas 

com LPS (FRANK; HERSHMAN; WEBER; WATKINS et al., 2014). Recentemente, foi descrito 

que o estresse crônico por restrição é capaz de diminuir o peso corpóreo, induzir comportamentos 

tipo-depressivos e aumentar os níveis séricos de corticosterona em ratos.  Na região do HIP, o 

estresse alterou a estrutura e disposição dos neurônios, diminuir a expressão de GR e da fração 

citosólica de NFkB (p65); assim como aumentou a expressão de células Iba-1 positivas, espécies 

reativas de oxigênio (ROS), fração nuclear de NFkB (p65) e de todos os componentes do 

inflamassoma de NLRP3 – NLRP3, ASC, Caspase-1, Caspase-1 p20, pró-IL1β, IL-1β e IL-18. 

Para validar os resultados in vivo, os autores trataram a linhagem HAPI, células imortalizadas e 

oriundas de culturas primárias de micróglias obtidas de ratos neonatos, com dexametasona. Os 

resultados obtidos in vitro foram semelhantes aos in vivo, no que se refere à diminuição da 

expressão de GR e aumentos da formação de ROS, na expressão de Iba-1, NFkB, componentes 

do inflamassoma de NLRP3 e interleucinas -1β e -18. O pré-tratamento com um inibidor de NFkB 

e a deleção gênica de NLRP3 nas células diminuiu os efeitos prévios da dexametasona; sugerindo 
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que a ativação da via GR-NFkB-inflamassoma de NLRP3 em micróglias hipocampais exerce 

papel importante sobre comportamentos tipo-depressivos e processos neuroinflamatórios (FENG; 

ZHAO; YANG; SONG et al., 2019). 

Desse modo, sugere-se, a partir do apresentado, que o eixo HHA e os GR podem exercer 

um papel modulatório importante sobre a via do inflamassoma de NLRP3 e, consequentemente, 

na fisiopatologia dos transtornos mentais. 

1.8. Canabidiol 

O canabidiol (CBD) é o principal constituinte não-psicotomimético da planta Cannabis 

sativa e possui ação sobre diversos receptores no SNC, dentre eles os receptores canabinoides 

(CB) do tipo 1 e 2, GPR55 (G-protein coupled receptor 55), TRPV1 (transient receptor potential 

vanilloid type 1), PPAR-γ e 5-HT1A (AHRENS; DEMIR; LEUWER; DE LA ROCHE et al., 

2009; BISOGNO; HANUS; DE PETROCELLIS; TCHILIBON et al., 2001; CAMPOS; 

GUIMARAES, 2008; 2009; CASAROTTO; GOMES; RESSTEL; GUIMARAES, 2010; 

FOGACA; CAMPOS; COELHO; DUMAN et al., 2018; HARTMANN; LISBOA; SONEGO; 

COUTINHO et al., 2019; RESSTEL; TAVARES; LISBOA; JOCA et al., 2009; RUSSO; 

BURNETT; HALL; PARKER, 2005; RYBERG; LARSSON; SJOGREN; HJORTH et al., 2007; 

SONEGO; PRADO; VALE; SEPULVEDA-DIAZ et al., 2018; ZANELATI; BIOJONE; 

MOREIRA; GUIMARAES et al., 2010). Acredita-se que o mecanismo da interação do CBD com 

receptores CB1 e CB2 seja indireto, visto que este pode aumentar os níveis de anandamida (AEA) 

por inibir a enzima hidrolase amida de ácidos graxos (FAAH), responsável pelo metabolismo 

deste endocabinoide (BISOGNO; HANUS; DE PETROCELLIS; TCHILIBON et al., 2001). Os 

receptores CB1 são os receptores metabotrópicos mais expressos no cérebro de mamíferos 

(HERKENHAM; LYNN; LITTLE; JOHNSON et al., 1990) e se localizam em micróglias, 

astrócitos, oligodendrócitos (LISBOA; GOMES; GUIMARAES; CAMPOS, 2016) e na 

membrana pré-sináptica de neurônios, onde inibem a liberação de diversos neurotransmissores 

clássicos (EGERTOVA; GIANG; CRAVATT; ELPHICK, 1998). Já os receptores CB2, 
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amplamente expressos em micróglias no SNC, são considerados os principais receptores 

canabinoides envolvidos na modulação da resposta imune (LISBOA; GOMES; GUIMARAES; 

CAMPOS, 2016); uma vez que inibem a neuroinflamação por reduzir a produção de citocinas 

pró-inflamatórias e favorecem a diferenciação destas células para o perfil relacionado a 

mecanismos regulatórios (MECHA; FELIU; CARRILLO-SALINAS; RUEDA-ZUBIAURRE et 

al., 2015). De modo geral, os canabinoides e o sistema endocanabinoide têm sido bastante 

relacionados com a hipótese neuroinflamatória dos transtornos psiquiátricos, sendo as micróglias 

as principais células pelas quais estes poderiam desenvolver sua capacidade imunomoduladora 

no SNC (LISBOA; GOMES; GUIMARAES; CAMPOS, 2016).  

Inúmeros estudos em modelos animais (CAMPOS; MOREIRA; GOMES; DEL BEL et 

al., 2012; CAMPOS; ORTEGA; PALAZUELOS; FOGACA et al., 2013; FOGACA; CAMPOS; 

COELHO; DUMAN et al., 2018; GOMES; DEL BEL; GUIMARAES, 2013; GOMES; 

LLORENTE; DEL BEL; VIVEROS et al., 2015; HARTMANN; LISBOA; SONEGO; 

COUTINHO et al., 2019; PEDRAZZI; ISSY; GOMES; GUIMARAES et al., 2015; RESSTEL; 

TAVARES; LISBOA; JOCA et al., 2009) e clínicos (CRIPPA; DERENUSSON; FERRARI; 

WICHERT-ANA et al., 2011; ZUARDI, 2008; ZUARDI; COSME; GRAEFF; GUIMARAES, 

1993) sugerem que o CBD pode ter amplo uso terapêutico em diversos transtornos 

neuropsiquiátricos. Dentre estes, podem ser destacados a prevenção das alterações 

comportamentais induzidas pelo estresse por restrição agudo (RESSTEL; TAVARES; LISBOA; 

JOCA et al., 2009), os efeitos tipo-antidepressivo (ZANELATI; BIOJONE; MOREIRA; 

GUIMARAES et al., 2010), tipo-ansiolítico (GUIMARAES; CHIARETTI; GRAEFF; ZUARDI, 

1990; MOREIRA; AGUIAR; GUIMARAES, 2006) e anti-compulsivo em modelos/testes 

animais (CASAROTTO; GOMES; RESSTEL; GUIMARAES, 2010). Recentemente, 

verificamos que a administração aguda de CBD atenua o comportamento agressivo induzido pelo 

isolamento social em camundongos, através de receptores CB1 e 5-HT1A (HARTMANN; 

LISBOA; SONEGO; COUTINHO et al., 2019). 
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Apesar de a maioria dos efeitos farmacológicos agudos do CBD em modelos animais 

serem atribuídos à facilitação da neurotransmissão mediada por receptores 5HT1A ou CB1, 

mecanismos distintos podem estar envolvidos nos efeitos observados a partir do uso repetido da 

droga. Dentre estes, destacam-se, a prevenção dos efeitos plásticos induzidos pelo estresse crônico 

imprevisível, como diminuição da neurogênese hipocampal e do remodelamento dendrítico 

(AGUADO; MONORY; PALAZUELOS; STELLA et al., 2005; CAMPOS; ORTEGA; 

PALAZUELOS; FOGACA et al., 2013; FOGACA; CAMPOS; COELHO; DUMAN et al., 2018; 

JIANG; ZHANG; XIAO; VAN CLEEMPUT et al., 2005; PALAZUELOS; AGUADO; EGIA; 

MECHOULAM et al., 2006). Embora estes efeitos pareçam ser decorrentes de uma maior ação 

da AEA (CAMPOS; ORTEGA; PALAZUELOS; FOGACA et al., 2013), os mecanismos pelos 

quais a facilitação deste endocanabinoide preveniria os efeitos decorrentes da exposição ao 

estresse ainda são pouco claros. Uma das possibilidades seria a ação sobre as alterações 

neuroinflamatórias induzidas pelo estresse crônico. 

O CBD possui propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras já descritas 

(ZUARDI, 2008). Quando administrado de forma aguda ou repetida, diminui citocinas pró-

inflamatórias em inúmeros modelos murinos de desafio imunológico (BARICHELLO; 

CERETTA; GENEROSO; MOREIRA et al., 2012; BORRELLI; AVIELLO; ROMANO; 

ORLANDO et al., 2009; CAMPOS; BRANT; MIRANDA; MACHADO et al., 2015; 

ESPOSITO; SCUDERI; SAVANI; STEARDO et al., 2007; MECHA; FELIU; INIGO; MESTRE 

et al., 2013; VUOLO; PETRONILHO; SONAI; RITTER et al., 2015), em culturas de micróglias 

e de células periféricas do sistema imune de humanos (SRIVASTAVA; SRIVASTAVA; 

BROUHARD, 1998). Além disso, o CBD aumenta os níveis de IL-10 (BORRELLI; AVIELLO; 

ROMANO; ORLANDO et al., 2009; ESPOSITO; SCUDERI; SAVANI; STEARDO et al., 2007; 

LIU; HU; HUANG; WEY et al., 2010; SRIVASTAVA; SRIVASTAVA; BROUHARD, 1998) - 

uma importante citocina anti-inflamatória que, por sua vez, modula negativamente a via do 

inflamassoma de NLRP3 (GURUNG; LI; SUBBARAO MALIREDDI; LAMKANFI et al., 
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2015). Ainda nesse sentido, Esposito e colaboradores evidenciaram que a administração sistêmica 

deste composto diminui a neuroinflamação induzida pela injeção intra-hipocampal da proteina β-

amiloide por diminuir os níveis de IL-1β e da enzima óxido nítrico sintase induzida (iNOS) em 

camundongos (ESPOSITO; SCUDERI; SAVANI; STEARDO et al., 2007). Alguns mecanismos 

propostos para explicar os efeitos anti-inflamatórios do CBD incluem o controle da expressão da 

iNOS (ESPOSITO; SCUDERI; SAVANI; STEARDO et al., 2007), supressão da infiltração e 

ativação de macrófagos e células T (LIU; HU; HUANG; WEY et al., 2010), bem como a 

desregulação do fator nuclear de células T ativadas (NFAT) (KAPLAN; SPRINGS; KAMINSKI, 

2008) e ativação de receptores PPAR-gama (SONEGO; PRADO; VALE; SEPULVEDA-DIAZ 

et al., 2018). Evidências recentes, no entanto, também têm sugerido que a interferência com a 

micróglia pode ser importante para os efeitos da administração repetida do CBD .  

Em nosso laboratório, verificamos que o CBD previne o aumento na ativação de 

micróglias no CPF e HIP de camundongos em um modelo de esquizofrenia baseado no tratamento 

repetido com antagonista de receptores NMDA (GOMES; LLORENTE; DEL BEL; VIVEROS 

et al., 2015). Este foi um dos primeiros estudos relacionando os efeitos da administração repetida 

do CBD em modelo animal de transtorno mental e alterações na ativação de micróglias. Ainda 

nesse sentido, Sonego e colaboradores (2018) demonstraram que o tratamento repetido com 

haloperidol aumenta os níveis de IL-1β e tende a aumentar TNF-α na região do estriado, efeito 

este que é prevenido pela administração de CBD (60 mg/kg). De modo interessante, os 

tratamentos isolados (CBD ou haloperidol) não alteram os níveis de IL-10, porém a combinação 

das drogas aumentou os níveis desta citocina anti-inflamatória. O tratamento repetido com 

haloperidol aumentou a ativação de micróglias e esse efeito se correlaciona positivamente com as 

movimentos mastigatórios repetitivos induzidos por antipsicóticos, modelo animal de discinesia 

tardia orofacial. O pré-tratamento com CBD é capaz de diminuir a ativação microglial e prevenir 

a alteração comportamental, de modo que esse último efeito é bloqueado pelos antagonistas de 

receptores PPAR-γ (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, PPAR-gamma). Nos 
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experimentos in vitro com culturas primárias de micróglia estimuladas com LPS, os autores 

observaram que há aumento da expressão de Iba-1 – sugerindo ativação microglial. O CBD 

preveniu o efeito do LPS, através de receptores PPAR-γ (SONEGO; PRADO; VALE; 

SEPULVEDA-DIAZ et al., 2018). Por fim, resultados de trabalhos não publicados do nosso 

grupo, evidenciaram que o CBD induz processos autofágicos a nível central; um importante 

mecanismo de inibição da ativação de micróglias e da plataforma de NLRP3. 

Recentemente, Liu e colaboradores verificaram que os efeitos anti-inflamatórios do CBD 

podem estar associados com a regulação da ativação do inflamassoma de NLRP3 em um modelo 

de esteatose não-alcoólico em camundongos. Além disso, o CBD diminuiu a ativação dessa 

plataforma em monócitos THP-1 ativados com nigericina e/ou LPS e, por estudos 

computacionais, observou-se que esse efeito envolve a modulação do receptor P2X7 (LIU; MA; 

SLITT; SEERAM, 2020).  

Trata-se, portanto, de uma área pouco explorada mas de grande importância, dadas as 

evidências brevemente resumidas acima do envolvimento destas alterações não apenas em 

psicoses mas em diversos outros transtornos neuropsiquiátricos nos quais o CBD têm potencial 

terapêutico (LISBOA; GOMES; GUIMARAES; CAMPOS, 2016).
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2. HIPÓTESE 

Considerando a co-localização dos marcadores de micróglias e do receptor NLRP3 no SNC 

de roedores expostos a protocolos estresse crônico, as evidências previamente descritas de que 

tanto este receptor quanto as micróglias estão associadas às consequências comportamentais de 

estresse, e que o CBD possui efeitos comportamentais e anti-inflamatórios; a hipótese original do 

projeto foi a de que a via do inflamassoma de NLRP3, em células da micróglia, está envolvida 

nos mecanismos pelos quais a administração do CBD preveniria as consequências 

comportamentais e neuroimunoendócrinas dos modelos de transtornos psiquiátricos utilizados.
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3. OBJETIVOS 

Originais – Primeira parte do projeto (Brasil) 

3.1. Objetivo geral 

Avaliar o efeito do CBD sobre as consequências comportamentais e 

neuroimunoendócrinas do estresse em comportamentos relacionados à depressão e ansiedade.  

3.2. Objetivos específicos 

• Verificar se os tratamentos, repetido ou agudo, com o Canabidiol previnem alterações 

comportamentais associadas a fenótipos tipo-depressivos e tipo-ansiosos.  

• Avaliar se os protocolos de estresse alteram os níveis de corticosterona plasmática nos 

animais, bem como avaliar os efeitos do tratamento repetido com o CBD sobre tais níveis. 

• Avaliar se os efeitos comportamentais induzidos pelo estresse são acompanhados por 

aumento nos níveis de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNF e IL-6) e diminuição de 

citocinas anti-inflamatórias (IL-10) no soro e em duas regiões associadas à depressão, o 

hipocampo (HIP) e no córtex pré-frontal (CPF). Avaliar os efeitos do CBD sobre tais 

respostas. 

• Avaliar se há aumento da expressão gênica e/ou proteica de pró-IL-1β, IL-1β, NLRP3, ASC 

e Caspase-1 ativa no HIP e CPF dos animais (estressados ou não) e se este efeito é inibido 

pelo CBD. 

• Verificar se o estresse altera a expressão gênica de IL-1β, NLRP3, Caspase-1 ativa e ASC em 

células CD11b+CD45low (micróglias) isoladas do cérebro de animais (não estressados e 

estressados) e se este efeito é prevenido pelo CBD. 

• Avaliar os efeitos do CBD sobre a produção de citocinas, expressão gênica de IL-1β, NLRP3, 

Caspase-1 e ASC em cultura de células CD11b+CD45low isoladas a partir do cérebro de 
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animais naive adultos e ativadas ex vivo por LPS + ATP. Comparar os resultados dos 

experimentos in vivo com os obtidos in vitro. 

• Avaliar se o estresse aumenta a ativação de micróglias no CPF e HIP, através da co-

localização entre Iba-1 e DAPI ou Iba-1, NLRP3 e IL-1β nessas regiões e os efeitos do CBD 

sobre estas alterações. 

Secundários – Segunda parte do projeto (Alemanha) 

3.3.  Objetivo geral 

Avaliar o efeito do tratamento com o CBD sobre parâmetros comportamentais e 

neuroimunoendócrinos em dois modelos animais de transtornos mentais - ansiedade 

psicopatológica baseado no acasalamento seletivo ou PTSD.  

3.4. Objetivos específicos 

• Verificar se o tratamento agudo com o Canabidiol melhora as alterações comportamentais 

associadas a fenótipos relacionados à ansiedade em um modelo psicopatológico de ansiedade 

baseado em acasalamento seletivo.  

• Verificar se o tratamento repetido com o Canabidiol reverte as alterações comportamentais 

induzidas por um modelo animal de PTSD baseado em choques nas patas.  

• Avaliar os níveis de corticosterona plasmática nos animais de ambos os modelos, bem como 

avaliar os efeitos do tratamento com o CBD sobre tais níveis. 

• Avaliar se os efeitos comportamentais provenientes do acasalamento seletivo ou trauma são 

acompanhados por aumento nos níveis de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNF e IL-6) e 

diminuição de citocinas anti-inflamatórias (IL-10) no soro e em duas regiões associadas à 

transtornos mentais, o hipocampo (HIP) e no córtex pré-frontal (CPF). Avaliar os efeitos do 

CBD sobre tais respostas. 
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• Avaliar se há aumento da expressão gênica e/ou proteica de pró-IL-1β, IL-1β, NLRP3, ASC 

e Caspase-1 ativa no HIP e CPF dos animais e se este efeito é inibido pelo CBD. 

• Avaliar os efeitos do CBD sobre a produção de citocinas, expressão gênica de IL-1β, NLRP3, 

Caspase-1 e ASC em cultura primária de micróglias e ativadas ex vivo por LPS. Comparar os 

resultados dos experimentos in vivo com os obtidos in vitro.
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Experimentos realizados no Brasil  

4.1.1. Animais 

Camundongos C57BL/6 (5-6 semanas de idade) provenientes do Biotério Central da 

USP-Ribeirão Preto foram alocados em grupos de 8-10 animais por gaiola e aclimatados no 

biotério do departamento de Farmacologia da FMRP-USP por 1-2 semanas para chegarem à idade 

necessária para o início dos experimentos (animais adultos; 7-8 semanas). Os animais foram 

mantidos com água e comida ad libitum, sob ciclo claro-escuro de 12 h e temperatura controlada 

(24±1ºC). 

Todos os procedimentos experimentais utilizados no presente trabalho estiveram em 

concordância com o guia de uso e cuidados de animais de laboratório da Sociedade Brasileira de 

Neurociência e Comportamento. As condições de habitação e protocolos foram previamente 

aprovadas pelo Comissão de Ética no Uso de Animais do Campus da USP de Ribeirão Preto 

(CEUA, número do processo: 132/2016). 

4.1.2. Drogas e Tratamento 

Canabidiol (CBD; 30 mg/kg; BSPG, UK) dissolvido em 2% Tween80 em salina. A dose 

do CBD foi baseada naquela que apresentou efeitos tipo-antidepressivo e tipo-ansiolítico em 

estudos do nosso grupo após administração aguda ou repetida por 14 dias (CAMPOS; 

FERREIRA; GUIMARAES, 2012; CAMPOS; ORTEGA; PALAZUELOS; FOGACA et al., 

2013; HARTMANN; LISBOA; SONEGO; COUTINHO et al., 2019; ZANELATI; BIOJONE; 

MOREIRA; GUIMARAES et al., 2010).  

Fluoxetina (FLX; 10 mg/kg; EMS, BR) dissolvido em salina. A dose de FLX foi baseada 

em trabalhos prévios da literatura (Du et al., 2016).  

Veículo (VEI), assim com as drogas, foram administrados no volume final de 10 ml/kg. 
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Nos experimentos utilizando o modelo do CUS, a injeção intraperitoneal (i.p.) foi 

realizada 2 a 3 h após o término do estresse. Durante os estressores longos (ciclo claro ou escuro), 

os animais foram administrados entre as 14 e 15h, independentemente de estarem submetidos aos 

estressores.  

Nos experimentos utilizando o modelo de estresse único por restrição e tratamento agudo, 

a administração do CBD ou VEI aconteceu 2 a 3 h após o término do estresse e, nos dias 

subsequentes, as injeções eram apenas de VEI.  No protocolo de tratamento repetido, os animais 

receberam a primeira injeção de CBD ou VEI, 2 a 3 h após o término do estresse e, nos dias 

subsequentes, a administração ocorreu na mesma faixa de horário do primeiro dia.  

Em todos os casos, a única ou última injeção de CBD ocorreu aproximadamente 20 h 

antes do teste comportamental.  

4.1.3. Modelos Animais 

4.1.3.1. Estresse Crônico Imprevisível (CUS, “Chronic Unpredictable 

Stress”) 

Sete dias antes do início do protocolo de estresse, os camundongos foram pesados e 

alocados individualmente ou agrupadamente em caixas (5 animais/caixa), dependendo do 

protocolo. A avaliação do peso corporal foi realizada no dia do início do protocolo e a cada 7 dias 

durante a realização do mesmo. Os animais foram submetidos a uma sequência de estressores 

imprevisíveis e randomizados por um período de 21 dias (Fig. 1) (WILLNER; MUSCAT; PAPP, 

1992). Os estressores utilizados foram: exposição - visual e olfativa - ao potencial predador (rato) 

e à sua maravalha (8 min), choque elétrico nas patas (1 único choque - 1 mA, 2s), restrição (2h), 

maravalha molhada durante 18h, ciclo claro (24h), ciclo escuro (24h), iluminação intermitente 

(luzes ligadas e apagadas a cada 2h durante 18h). As exposições de curta duração foram realizadas 

entre as 10 e 12h do período matutino; já as de longa duração, tiveram início as 18h e encerraram 

as 12h (exceto o ciclo claro e escuro, que duraram 24 h). Variações no protocolo serão discutidas 
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na sessão Delineamento Experimental. 

 

Fig. 1 – Cronograma de agentes estressores utilizados no protocolo de estresse crônico 

imprevisível. 

 

4.1.3.2. Estresse único por restrição 

Sete dias antes do dia de estresse, os camundongos foram agrupados em caixas (4 

animais/caixa). Na manhã do dia de estresse, os camundongos foram direcionados para a sala de 

experimentação, onde permaneceram por aproximadamente 30 minutos para habituação. 

Posteriormente, foram colocados em tubos falcon (50 ml) devidamente perfurados (permitindo a 

respiração do animal) por 6 horas. Após a retirada dos animais dos tubos, eles foram mantidos em 

pares até a manhã do dia seguinte ou por uma semana, dependendo do protocolo. 

4.1.4. Testes Comportamentais 

4.1.4.1. Teste de preferência pela sacarose (SPT, “Sucrose preference 

test”) 

O teste foi empregado para avaliar a redução da responsividade a estímulos prazerosos, 

conhecido como anedonia. Para isso, a preferência pela sacarose dos animais foi realizada antes 

(basal) e após o protocolo de estresse. Os animais foram habituados ao consumo de solução de 

sacarose – uma garrafa contendo água e outra contendo a solução de sacarose (concentração 

variável, 1 ou 2%) estiveram disponíveis, sendo que a posição foi invertida para evitar preferência 
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por um dos lados ou pelo ciclo. Após este período de habituação, os animais permaneceram sem 

água por 8-9 h e, então, as garrafas contendo água ou solução de sacarose foram novamente 

colocadas nas gaiolas por um período de 14 h (a posição das garrafas foi invertida após 7 h). O 

consumo foi medido através do peso das garrafas antes e após o teste e a porcentagem de 

preferência por sacarose (% PS) calculada de acordo com a fórmula: [solução de sacarose 

consumida / (solução de sacarose consumida + água consumida)] *100. Neste teste, modelos 

baseados em estresse tendem a diminuir a preferência pela sacarose, enquanto drogas com 

propriedades antidepressivas tendem a restaurá-la. Variações no protocolo serão discutidas na 

sessão Delineamento experimental. 

4.1.4.2. Teste do labirinto em cruz elevado (LCE) 

Os animais foram expostos ao teste do LCE para verificar a ocorrência de efeito tipo-

ansiogênico no grupo previamente exposto ao estresse. O aparato de madeira é constituído por 

dois braços abertos opostos sem paredes laterais (30 x 5 x 15 cm) perpendiculares a dois braços 

fechados (30 x 5 x 15 cm), apresentando uma plataforma central comum a todos os braços (5 x 

5 cm). Além disso, é elevado 50 cm do solo e possui uma borda de acrílico (1 cm) nos braços 

abertos para dificultar a queda do animal. O comportamento teve duração de 5 minutos e foi 

registrado através de uma vídeo-câmera e analisado pelo programa ANY-Maze® para detectar a 

posição do animal e calcular automaticamente o número de entradas nos braços fechados, 

utilizado como medida de atividade locomotora, e as porcentagens de entrada e tempo nos braços 

abertos (parâmetros relacionados à ansiedade). Ao final de cada teste, o aparato era limpo com 

álcool 70%. Neste teste, o regime do CUS tende a reduzir a frequência e o tempo de permanência 

nos braços abertos do LCE, enquanto drogas com propriedades ansiolíticas tendem a aumentá-

los. 

4.1.4.3. Teste do nado forçado (FST, “Forced swim test”) 

O teste de nado forçado foi utilizado para a avaliação de comportamentos tipo- 
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depressivos induzidos pelo estresse. Os camundongos foram colocados individualmente em 

cilindros de vidro (17 x 25 cm) contendo água (10 cm, 23-25°C) para avaliação de 

comportamentos tipo-depressivos. Os animais permaneceram no cilindro por 6 min, sendo que 

nos 4 últimos min foi registrado o tempo em que permanecerem imóveis (realizando apenas 

pequenos movimentos para auxiliar na flutuação). A água foi trocada a cada animal. Todos os 

testes foram gravados e o tempo de imobilidade avaliado. Neste teste, o regime do CUS tende a 

aumentar o tempo de imobilidade dos animais, enquanto drogas com propriedades antidepressivas 

tendem a diminuí-lo. 

4.1.4.4. Teste de supressão da alimentação pela novidade (NSF, “Novelty 

supressed fedding”) 

O teste de supressão da alimentação pela novidade foi utilizado para a avaliação de 

comportamentos relacionados à ansiedade induzidos pelo estresse. Os camundongos foram 

privados de comida por 24 h e colocados por 5 min em uma caixa transparente (40 x 40 x 30 cm) 

contendo aproximadamente 2 cm de serragem cobrindo o solo; e uma plataforma central contendo 

um único pellet de ração e iluminação focada apenas nesta plataforma. A latência para que o 

animal se posicionasse no centro da caixa e comesse a ração, por no mínimo 5 segundos, foi 

medida. Para descartar a hipótese de que a droga altera o consumo de comida, após o teste os 

animais foram reposicionados em suas caixas de permanência e a quantidade de comida 

consumida em 5 minutos foi pesada. Neste modelo, o regime do CUS tende a aumentar a latência 

para os animais iniciarem o consumo de comida na caixa, enquanto drogas com propriedades 

ansiolíticas tendem a diminuí-la. 

4.1.4.5. Teste de campo aberto (OFT, “Open field test”) 

Os animais foram expostos ao OFT para avaliar os efeitos do estresse sobre a atividade 

locomotora dos animais. Os animais foram colocados na periferia do campo aberto e puderam 

explorar o aparato durante 5 min (40 x 40 x 40 cm). O comportamento do animal foi registrado 
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através de uma vídeo-câmera e analisado pelo programa ANY-Maze® para detectar a posição do 

mesmo e, a partir disso, calcular automaticamente a distância total percorrida.  

4.1.4.6. Teste de suspensão pela cauda (TST, “Tail suspension test”) 

Assim como no FST, o teste de suspensão pela cauda foi utilizado para a avaliação de 

respostas de enfrentamento frente à exposição a um desafio comportamental agudo, ou seja, para 

avaliar respostas de stress coping e comportamentos tipo-depressivos induzidos pelo estresse. 

Para isso, os animais foram suspensos pela cauda a 50 cm do chão por 6 minutos e, durante esse 

período, foi avaliado o tempo de imobilidade.  No caso de queda do animal, houve tolerância de 

1 vez; enquanto 3 tentativas foram dadas em episódios de escalada de cauda. Todos os testes 

foram gravados e o comportamento posteriormente avaliado. Neste teste, o estresse tende a 

aumentar o tempo de imobilidade dos animais, enquanto drogas com propriedades antidepressivas 

tendem a diminuí-lo. 

4.1.4.7. Medo condicionado ao contexto (MCC) 

Os animais foram habituados em uma caixa de condicionamento (23 x 20 x 21 cm) durante 

2 min e, após esse tempo, receberam 3 choques elétricos randomizados (0,75 mA, 2s) nas patas. 

Após o término dos choques, permaneceram na caixa por mais 2 min para associação entre o 

contexto e os choques recebidos neste contexto. No dia seguinte, os animais foram colocados na 

mesma caixa por 5 min, sem deflagração de choques, para avaliar o a resposta de medo 

condicionada (RMC), representada pelo aumento no tempo de congelamento. 

4.1.5. Análises Moleculares 

4.1.5.1. Eutanásia e coleta de órgãos para análises moleculares 

Imediatamente após o último teste comportamental, os animais foram anestesiados com 

uretana 25% e o sangue coletado por exoftalmia em tubos plásticos. O soro foi obtido a partir da 

centrifugação do sangue (1500-2000 rpm, 20 min, 4ºC). Após a coleta de sangue, os animais 
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foram laparatomizados para obtenção de um fragmento do baço e, então, decapitados para coleta 

do encéfalo e dissecação das regiões do Córtex pré-frontal ventromedial (CPF), Estriado (EST) e 

Hipocampo (HIP). Todas as amostras biológicas foram imediatamente congeladas em gelo seco 

e armazenadas a -70°C. O Estriado foi coletado para ser usado como região controle. 

4.1.5.2. Dosagem de citocinas (ELISA) 

A quantificação de citocinas foi feita a partir do soro e do cérebro dos animais. As regiões 

cerebrais previamente congeladas foram imersas em tampão fosfato (PBS) contendo inibidor de 

protease 4% (v/v, 150µL para HIP e EST, 100 µL para CPF; Sigma-Aldrich, MO, USA) e 

imediatamente homogeneizadas. As amostras foram submetidas ao método de ELISA para 

detecção das concentrações de IL-1β, seguindo as instruções do fabricante (R&D System, MN, 

USA). Os valores foram corrigidos pela quantidade de proteína total do tecido, obtida pelo método 

de Bradford. 

4.1.5.3. Análise de expressão gênica por PCR em tempo real (qRT-PCR) 

As amostras cerebrais congeladas e processadas em Trizol (Life Technologies, USA) e o 

RNA das estruturas cerebrais foi isolado através do protocolo com clorofórmio e álcool 

isopropílico. O RNA extraído foi submetido à confecção do DNA complementar (cDNA) (High 

Capacity, Life Technologies, USA), de acordo com as especificações do fabricante. A análise 

relativa de transcritos dos genes alvo (NLRP3 - Nlrp3, ASC - Pycard, Caspase-1 - Casp-1, IL-1β 

- Il-1b) foi realizada por PCR em tempo real, utilizando o cDNA confeccionado, através do 

sistema TaqMan. Os valores de Ct (cicle threshold ou linha de corte) de cada gene de interesse 

foram normalizados pela média do Ct dos controles endógenos (genes Gapdh ou β-actina, 

constitutivamente expressos). As alterações nos níveis de RNAm na amostra de interesse em 

relação ao grupo controle foram determinadas pelo método do 2−ΔΔCt, sendo ΔΔCt = ΔCt amostra 

interesse– Δct grupo controle. 
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4.1.6. Delineamento experimental 
 

4.1.6.1. Padronização do modelo de estresse crônico imprevisível por 21 

dias 

Nosso grupo havia verificado previamente que o modelo do CUS por 14 dias induz 

alterações comportamentais tipo-ansiogênicas em camundongos C57BL/6 prevenidas pela 

administração repetida de CBD (30 mg/kg). Além disso, os estudos demonstraram a participação 

da neurogênese hipocampal nos efeitos deste fitocanabinóide (CAMPOS; ORTEGA; 

PALAZUELOS; FOGACA et al., 2013; FOGACA; CAMPOS; COELHO; DUMAN et al., 2018). 

Entretanto, trabalhos que visam avaliar a participação de componentes do sistema imunológico 

mediando efeitos anti-estresse de drogas, frequentemente utilizam protocolos de CUS com maior 

duração. Considerando que a principal hipótese a ser testada no presente projeto era a de que a 

via do inflamassoma de NLRP3, em células da micróglia no cérebro, estaria envolvida nos 

mecanismos pelos quais a administração do CBD preveniria as consequências comportamentais 

e neuroimunoendócrinas do CUS, propusemos um novo protocolo de estresse. Para isso, 

aumentamos a intensidade de alguns estressores e o tempo de duração do protocolo para 21 dias, 

de modo a permitir a maior ativação dos sistemas potencialmente envolvidos nas alterações 

comportamentais induzidas pelo estresse. 

4.1.6.1.1. Experimento 1:  

Durante o primeiro experimento realizado, seguimos o protocolo de estresse previamente 

descrito na sessão 4.1.3.1., de modo que os animais foram mantidos isolados e aleatoriamente 

divididos em grupos estressado e não estressado (n=8/grupo). Ambos os grupos receberam 

injeções diárias de salina, de modo a evitar possíveis alterações posteriores nos valores basais de 

comportamento em decorrência das administrações diárias. O organograma experimental pode 

ser visto na Fig. 2. As habituações à solução de sacarose tiveram início 3º e 25º dias do protocolo 

e duraram 48 h; a posição das garrafas foi invertida após 24 h. Tanto a privação de líquidos quanto 

o teste de preferência pela sacarose, tiveram duração de 14 h/cada. O teste de preferência pela 
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sacarose (1%) foi realizado das 17h às 7h do dia anterior ao início do estresse (5º-6º dia do 

protocolo) e durante a noite seguinte ao último estressor (27-28º dia de protocolo experimental). 

A posição das garrafas foi invertida as 00:00, ou seja, na metade do tempo total de teste. Na manhã 

seguinte ao último dia de estresse (28º dia do protocolo), os animais foram testados no LCE e, 

imediatamente após, no FST. Logo após a realização destes testes, os animais foram privados de 

comida por 24h para a realização do NSF, no 29º dia de protocolo experimental. 

 

Fig. 2 – Protocolo experimental utilizado no experimento 1. PC: Peso corpóreo. SPT: Teste 

de preferência pela sacarose. LCE: Teste do labirinto em cruz elevado. FST: Teste de nado 

forçado. NSF: Teste de supressão da alimentação pela novidade. CUS: Estresse crônico 

imprevisível. 

A partir dos resultados obtidos no teste do LCE com animais estressados, chegamos à 

conclusão que os animais estressados estavam apresentando sensibilidade aumentada aos braços 

abertos do LCE, ou seja, o estresse estava induzindo um efeito tipo-ansiolítico, uma vez que os 

animais adentravam nos braços abertos e apresentavam reações de congelamento ou fuga. Por 

isso, tivemos aumento no tempo de permanência desses animais nos braços abertos e, 

consequentemente, um efeito falso-positivo para atividade tipo-ansiolítica do estresse. Diante 

disso, concluímos que este não seria um bom teste para avaliarmos o comportamento dos animais 

neste modelo de estresse e o substituímos pelo OFT. Portanto, essa foi uma das alterações 

realizadas nos experimentos subsequentes. 
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4.1.6.1.2. Experimento 2: 

Ainda no sentido de ajustes experimentais, neste experimento alteramos o protocolo de 

preferência pela sacarose – tanto a concentração da solução quanto o tempo de habituação e teste 

(n=8/grupo). Os animais foram habituados com solução de sacarose 2% por 10h (08 as 18h), 

sendo que a posição das garrafas foi invertida após 5h do início da habituação. Os animais 

ficaram privados de água por 14h (18h – 8h do dia subsequente). O teste de preferência teve 

início às 8h e foi conduzido de modo semelhante à habituação (10h, garrafas invertidas a cada 

5h). Nesse protocolo, o tratamento e os testes comportamentais foram feitos de modo semelhante 

experimento anterior – com exceção do LCE que foi substituído pela arena, conforme explicado 

anteriormente. O organograma experimental pode ser visto na Fig. 3. 

 

Fig. 3 – Protocolo experimental utilizado no experimento 2. PC: Peso corpóreo. SPT: Teste 

de preferência pela sacarose. OFT: Teste de campo aberto. FST: Teste de nado forçado. NSF: 

Teste de supressão da alimentação pela novidade. CUS: Estresse crônico imprevisível. 

4.1.6.1.3. Experimento 3: 

Com o intuito de reproduzir as alterações comportamentais induzidas pelo CUS no PC 

e OFT, o experimento anterior foi repetido. Entretanto, o protocolo de SPT foi alterado, 

aumentando o tempo de habituação e de teste, permitindo um maior período de exposição às 

soluções e, talvez assim, facilitando o aparecimento da diferença entre os grupos. O novo 

protocolo consistiu na habituação dos animais com solução de sacarose 2% por 48h, a posição 

das garrafas foi invertida após 24h. No dia do teste, os animais foram privados de água por 8h 

(08 – 16h) e então receberam as garrafas contendo solução de sacarose ou água, as quais 
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permaneceram nas caixas por 16 h (16h – 08h do dia subsequente). A inversão de lado das 

garrafas foi realizada às 24 h, ou seja, após 8 h de teste.  

4.1.6.1.4. Experimento 4: 

A partir do experimento anterior, observamos uma variabilidade considerável nas 

respostas comportamentais induzidas pelo protocolo de CUS. Então, considerando a possibilidade 

de interferência de um teste em outro devido à proximidade na execução dos mesmos e a baixa 

reprodutibilidade dos dados obtidos no teste do NSF; optamos por descontinuar o uso do mesmo. 

O novo organograma experimental pode ser visto na Fig. 4. Portanto, a partir do 4º experimento, 

os animais foram submetidos apenas aos testes de SPT, OFT e FST – o intervalo entre os dois 

últimos testes foi de 24 h. O protocolo de preferência pela sacarose utilizado foi o mesmo do 

experimento anterior, entretanto decidimos testar os animais semanalmente, ao invés de apenas 

no início e no término do protocolo. Para isso, os animais foram habituados apenas 1 vez, antes 

da preferência pela sacarose basal e, posteriormente, foram submetidos apenas aos testes 

comportamentais.  

 

Fig. 4 – Protocolo experimental utilizado no experimento 4. PC: Peso corpóreo. SPT: Teste 

de preferência pela sacarose. OFT: Teste de campo aberto. FST: Teste de nado forçado. CUS: 

Estresse crônico imprevisível. 

Apesar de termos obtido resultados semelhantes em relação ao OFT e FST nos 

experimentos 3 e 4, os testes foram feitos em tempos diferentes. No 3º experimento, o FST foi 

realizado logo após o OFT – já que no outro dia o NSF foi executado. Já no 4º experimento, os 

animais passaram pela arena em um dia e pelo nado em outro. Portanto, como optamos por não 
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mais utilizar o teste do NSF, decidimos realizar um novo experimento seguindo o presente 

protocolo. 

4.1.6.1.5. Experimento 5: 

Conforme explicado anteriormente, o presente experimento foi realizado em 

conformidade com o protocolo do 4º experimento. A exceção foi o protocolo do SPT, que 

transcorreu de modo semelhante ao 3º (tempos pré e pós-estresse, apenas) – habituação dos 

animais à solução de sacarose 2% por 48h, a posição das garrafas foi invertida após 24h; privação 

de água por 8h e o teste teve duração de 16h (posição das garrafas invertida com 8h de teste). 

4.1.6.2. Expressão relativa de genes relacionados à plataforma do 

inflamassoma de NLRP3 e dosagens séricas e estrutura-específicas de 

IL-1β para padronização das alterações moleculares induzidas pelo 

CUS 

4.1.6.2.1. Experimento 6: 

Para a presente avaliação, utilizamos amostras de animais testados nos experimentos 3 e 

4; apesar da diferença entre os protocolos, uma vez que não houve reprodutibilidade dos dados 

entre o 4º e 5º experimentos. A partir disso, dividimos aleatoriamente as amostras dos animais 

para análise de expressão gênica ou dosagem de citocinas. 

4.1.6.3. Avaliação dos efeitos do Canabidiol sobre as alterações 

comportamentais induzidas pelo estresse crônico imprevisível 

Neste conjunto de experimentos, além da continuidade na padronização do CUS, 

decidimos começar a investigar os efeitos do CBD. Para isso, avaliamos o peso corporal dos 

animais semanalmente, preferência pela sacarose basal e após o estresse, além de testar os animais 

no campo aberto e nado forçado – com intervalo de 24h entre ambos. Durante o planejamento 

experimental, observamos que a última injeção de CBD aconteceria entre as 14-15h do 21º dia de 

estresse e que o teste de preferência pela sacarose seria realizado com o composto presente na 
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circulação. Além disso, a arena seria realizada na manhã do dia seguinte – aproximadamente 20h 

após a última injeção, não nos permitindo diferenciar um possível efeito agudo do efeito repetido. 

Apesar de haverem evidências científicas farmacocinéticas de que o intervalo de 20 horas entre a 

última administração i.p. da droga e o teste comportamental é suficiente para garantir a eliminação 

quase que total do composto do organismo do animal (DEIANA; WATANABE; YAMASAKI; 

AMADA et al., 2012), optamos por dar um dia de intervalo entre o término do protocolo de 

estresse e das injeções para a realização do primeiro teste comportamental. Desse modo, todos os 

testes foram realizados na ausência de CBD circulante, permitindo-nos inferir que quaisquer 

efeitos observados seriam em decorrência do tratamento repetido e não agudo.  

4.1.6.3.1. Experimento 7:  

O presente experimento foi realizado seguindo os protocolos de estresse e tratamento 

previamente descritos, ainda com animais isolados e aleatoriamente divididos entre os grupos: 

não estressado – VEI, não estressado – CBD, estressado – VEI, estressado – CBD (n= 4/grupo). 

Ambos os tratamentos, VEI ou CBD (30 mg/kg), foram administrados diariamente, 2-3 h após o 

término do estresse. O organograma experimental completo pode ser visualizado abaixo (Fig. 5) 

 

Fig. 5 – Protocolo experimental utilizado no experimento 7. PC: Peso corpóreo. SPT: Teste 

de preferência pela sacarose. OFT: Teste de campo aberto. FST: Teste de nado forçado. CUS: 

Estresse crônico imprevisível. CBD: Canabidiol. 

Diante da baixa reprodutibilidade dos resultados obtidos ao longo dos experimentos e da 

necessidade do tratamento com o CBD e com o VEI, decidimos parar de utilizar o isolamento 
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social e passar a manter os animais agrupados; conforme já havia sido realizado previamente em 

nosso laboratório (CAMPOS; ORTEGA; PALAZUELOS; FOGACA et al., 2013; FOGACA; 

CAMPOS; COELHO; DUMAN et al., 2018). Assim, conseguimos aumentar o número amostral 

por grupo em cada experimento. Além disso, o teste de preferência pela sacarose também foi 

deixado de ser utilizado, tanto pela dificuldade em obter resultados consistentes, quanto pela 

inviabilidade em fazer esse teste com animais agrupados – pois não haveria como distinguirmos 

o consumo individual.  

4.1.6.3.2. Experimento 8: 

Os animais foram agrupados (5/caixa) 7 dias antes do início do protocolo e aleatoriamente 

divididos em grupos estressado e não estressado, além de tratados ou não com CBD (n=10/grupo; 

Fig. 6). Todos os grupos experimentais receberam injeções diárias de salina ou canabidiol (30 

mg/kg), de modo a evitar possíveis alterações posteriores nos valores basais de comportamento 

em decorrência das administrações diárias. Na manhã seguinte ao último dia de estresse (28º dia 

do protocolo), os animais foram testados no teste do LCE. Após 24 h, os animais foram 

submetidos ao OFT e, por fim, ao teste FST. Logo após a realização deste, os animais foram 

anestesiados e o soro, regiões do HIP, CPFvm e EST foram coletadas. 

 

Fig. 6 – Protocolo experimental utilizado no experimento 8. PC: Peso corpóreo. LCE: Teste 

Do labirinto em cruz elevado. OFT: Teste de campo aberto. FST: Teste de nado forçado. CUS: 

Estresse crônico imprevisível. CBD: Canabidiol. 

Assim como no experimento em que utilizamos o teste do LCE para avaliar os animais 

isolados, no presente experimento o estresse também induziu falso efeito tipo-ansiolítico.  Diante 



77 

 

  

 

disso, optamos por não mais utilizar o LCE em animais expostos ao CUS no presente projeto.  

O experimento seguinte foi idealizado com o objetivo de avaliar a resposta dos animais 

ao CUS. Para isso, os animais foram submetidos a testes comportamentais antes e após o 

protocolo de estresse. Além disso, adicionamos a Fluoxetina como controle-positivo. 

4.1.6.3.3. Experimento 9: 

Neste experimento, os animais foram submetidos ao OFT em uma arena quadrada 24 h 

antes do início do CUS. Posteriormente, ao fim do protocolo, os animais foram submetidos 

novamente ao teste, sob as mesmas condições, em uma arena redonda para evitar uma possível 

habituação. Imediatamente após o OFT, foram submetidos ao FST e, então, eutanasiados. A 

administração de VEI, CBD (30 mg/kg) ou FLX (10 mg/kg) aconteceu diariamente, 2-3 h após 

o término do estresse, como explicado anteriormente. Os demais procedimentos experimentos 

podem ser observados na Fig. 7. 

 

Fig. 7 – Protocolo experimental utilizado no experimento 9. PC: Peso corpóreo. OFT: Teste 

de campo aberto. FST: Teste de nado forçado. CUS: Estresse crônico imprevisível. CBD: 

Canabidiol. FLX: Fluoxetina. 

O estresse não induziu as alterações previamente observadas. Diante disso, realizamos a 

análise exploratória dos dados, um a um, a fim de identificar um padrão de resiliência e 

suscetibilidade dos animais ao protocolo de estresse. Nesse sentido, observamos que animais 

que possuam atividade locomotora alta na avaliação basal, eram de certo modo resilientes aos 
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efeitos do estresse (dados não mostrados). Entretanto, esses animais correspondiam a 

aproximadamente 25% de todo o número amostral – praticamente inviabilizando e 

comprometendo o n experimental, uma vez que o número de animais a serem excluídos da 

análise, era bastante significativo.  

Na época, a partir das observações e resultados aqui descritos, além da dificuldade na 

execução de outros protocolos de estresse em nosso próprio grupo de pesquisa e em grupos de 

pesquisa colaboradores dentro da FMRP-USP, decidimos testar outros protocolos de estresse 

que induzam alterações comportamentais de longo prazo, permitindo verificar a associação entre 

estas alterações e parâmetros imunológicos. Para isso, utilizamos o modelo de estresse único 

prolongado (dados não serão mostrados) e o modelo único por restrição, conforme descrito na 

sessão 4.1.3.2. da sessão Material e métodos. 

4.1.6.4. Padronização do modelo de estresse único por restrição 

4.1.6.4.1. Experimento 10: 

Inicialmente, realizamos o modelo e testamos os animais no LCE no dia seguinte ao 

estresse, a fim de verificar se o mesmo era capaz de induzir alterações comportamentais 

significativas.  

Diante das alterações comportamentais, decidimos dar continuidade ao protocolo em que 

os animais seriam avaliados 7 dias após o estresse.  

4.1.6.4.2. Experimentos 11, 12 e 13: 

No presente experimento, gerado a partir de 3 experimentos independentes, utilizamos a 

dose de 30 mg/kg de CBD tanto no protocolo de tratamento agudo quanto repetido. Sete dias após 

a sessão única de estresse, os animais foram submetidos ao LCE e, imediatamente após, ao TST. 

Diante dos resultados observados que serão posteriormente descritos, decidimos realizar 

novos experimentos com a dose de 15 mg/kg de CBD e trocar o TST pelo MCC.  
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4.1.6.4.3. Experimentos 14, 15 e 16: 

O experimento descrito nessa sessão, assim como o anterior, foi gerado a partir de 3 

experimentos independentes. Os animais foram submetidos ao protocolo de estresse agudo e 

avaliados sete dias depois no teste do LCE. Ao término do teste, realizamos o protocolo do MCC, 

conforme descrito na sessão 4.1.4.8. Os tratamentos agudo e repetido com o CBD na dose de 15 

mg/kg também foram realizados.  

Os resultados gerados a partir destes experimentos não serão apresentados na tese, haja vista 

que o modelo de estresse que vinha sendo utilizado e nos fornecendo dados robustos, deixou de 

funcionar. Justamente nessa fase do projeto, todos os demais protocolos de estresse e experimentos 

comportamentais também pararam de funcionar em nosso laboratório. Através do 

compartilhamento de experiências entre docentes e alunos, tivemos conhecimento que esse 

problema vinha ocorrendo em outros departamentos e unidades da USP Ribeirão Preto. Com isso, 

na tentativa identificar a causa do problema, fomos informados que a marca da ração fornecida 

aos animais no Biotério Central havia sido trocada havia cerca de 3-4 meses. Após análise da 

ração e dos animais, foi constatado que os mesmos estavam em quadro de déficit nutricional 

profundo. Esse fator, provavelmente, era a causa para a perda dos fenótipos previamente 

observados em nossa unidade; uma vez que, ainda no biotério central, foi observada a alteração 

do comportamento materno das mães para com os filhotes. Nesse momento, fomos informados de 

que o Biotério Central pararia o fornecimento de animais por aproximadamente 90 dias a fim de 

reestabelecer as colônias com animais saudáveis; evitando possíveis interferências epigenéticas 

deste estressor.  

Diante desta situação crítica e o avançado tempo de doutorado, resolvemos continuar a 

investigação dos efeitos do canabidiol no estresse através de estudos a serem realizados no 

Instituto Max-Planck de Psiquiatria, em Munique, Alemanha, com auxílio de bolsa BEPE-

FAPESP.  



80 

 

  

 

4.2. Experimentos realizados na Alemanha  

4.2.1. Animais 

Camundongos HAB e NAB (do inglês, “High-” ou “Normal-anxiety behavior”; 8-12 

semanas) ou camundongos C57BL/6 (8-10 semanas; Charles River Laboratories, Sulzfeld, DE) 

provenientes do Biotério do Instituto Max Planck de Bioquímica foram transferidos para o 

Instituto Max Planck de Psiquiatria no mínimo 7 dias antes dos experimentos. Os animais foram 

mantidos agrupados (4-5/caixa) com água e comida ad libitum, sob ciclo claro-escuro regular de 

12 h, temperatura (23±4ºC) e humidade (50%±10%) controladas. Os testes comportamentais 

foram executados entre 8 e 18 h. Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos de 

acordo com a Diretiva 2010/63/EEC do Conselho da União Europeia e aprovados pelo governo 

local da Alta Baviera (55.2-1-54-2532.Vet_02-17-206). Todos os esforços foram executados para 

minimizar o sofrimento e o número de animais utilizados.  

4.2.2. Drogas e Tratamento 

Canabidiol (10, 15 e 30 mg/kg; BSPG, UK) dissolvido em 2% Tween80 (Sigma-Aldrich, 

DE), 1% DMSO (Sigma-Aldrich, DE) em salina (CAMPOS; FERREIRA; GUIMARAES, 2012; 

CAMPOS; ORTEGA; PALAZUELOS; FOGACA et al., 2013; HARTMANN; LISBOA; 

SONEGO; COUTINHO et al., 2019; ZANELATI; BIOJONE; MOREIRA; GUIMARAES et al., 

2010). O veículo (VEI) e o CBD foram administrados no volume final de 10 ml/kg. 

Nos experimentos com animais HAB, a administração i.p. do CBD (15 e 30 mg/kg) foi 

realizada 60 minutos antes de cada teste comportamental. No experimento de MCC, as injeções 

ocorreram 60 minutos antes de cada sessão de extinção. 

No experimento utilizando modelo animal de PTSD, o tratamento diário e repetido com 

o CBD (10 e 30 mg/kg) ou VEI teve início após 21 dias da indução do trauma. Nos dias em que 

os animais seriam submetidos a testes comportamentais, as injeções ocorreram 60 min antes do 
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teste. O tratamento teve duração de 11 dias e a última injeção aconteceu aproximadamente 24 h 

antes da eutanásia.  

Para os estudos in vitro, o canabidiol (1 e 10 µM; BSPG, UK) foi dissolvido em 100% 

DMSO nos tempos 0, 4 e 24 h para a cultura de células (SONEGO; PRADO; VALE; 

SEPULVEDA-DIAZ et al., 2018). O LPS (10 ng/ml, Escherichia coli O26:B6, Sigma-Aldrich, 

DE) foi dissolvido em água ultrapura (SONEGO; PRADO; VALE; SEPULVEDA-DIAZ et al., 

2018).  

4.2.3. Modelos Animais 

4.2.3.1. Camundongos HAB (“High-anxiety behavior”) 

Os camundongos HAB foram originados a partir do acasalamento seletivo de animais 

CD1 (Crl:CD1, ICR). A seleção dos pares foi feita baseada nos altos níveis de traços de ansiedade 

que machos e fêmeas apresentavam no teste do LCE, caracterizado pelo baixo tempo de 

permanência nos braços abertos do aparato (<15%).  Os camundongos NAB foram gerados a partir 

do mesmo procedimento, porém foram selecionados pares que apresentavam taxas regulares de 

exploração dos braços abertos do LCE (25 a 40%). O estabelecimento dessas linhagens ocorreu 

no Instituto Max Planck de Bioquímica, Martinsried, Alemanha; de modo que HAB foi 

estabelecida a partir das gerações 22-25, enquanto NAB a partir de 23-24 (KROMER; KESSLER; 

MILFAY; BIRG et al., 2005). 

4.2.3.2. Modelo animal de PTSD baseado em choques inescapáveis 

Os animais foram colocados em caixas de condicionamento cúbicas com o chão em grades 

metálicas que permitiam a deflagração de choques (MED Associates, St. Albans, USA). Na parte 

inferior, a caixa possuía uma gaveta preenchida com maravalha limpa e levemente umedecida 

com álcool 70%. Após 198 s de habituação à caixa, os animais receberam 2 choques elétricos nas 

patas (1,5 mA, 2 s de duração) com um intervalo entre choques de 70 segundos. Após o término 

do protocolo, os animais permaneceram na caixa por mais 60 s antes de retornarem para a caixa 
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moradia (KAO; ANDERZHANOVA; ASARA; WOTJAK et al., 2015; KAO; HE; HENES; 

ASARA et al., 2016; KAO; HE; ZANNAS; HAHN et al., 2016; SIEGMUND; WOTJAK, 2007a; 

b). Os animais controles foram submetidos ao mesmo procedimento, porém sem a deflagração dos 

choques nas patas.  

4.2.4. Testes comportamentais 

4.2.4.1. Teste do labirinto em cruz elevado (LCE) 

O LCE é em um aparato de acrílico opaco cinza constituído por dois braços abertos 

opostos sem paredes laterais (30 x 5 x 15 cm) perpendiculares a dois braços fechados (30 x 5 x 15 

cm), apresentando uma plataforma central comum a todos os braços (5 x 5 cm). O aparato é 

elevado 30 cm do solo, possui a borda de acrílico elevada (1 cm) nos braços abertos para dificultar 

a queda do animal e era envolto por 3 paredes acrílicas pretas e 1 cortina preta. A intensidade de 

luz usada era 40 ± 10% lux. O teste teve duração de 30 min e os animais foram colocados com a 

face virada para um dos braços fechados. O comportamento do animal foi registrado através de 

uma vídeo-câmera e analisado pelo programa ANY-Maze® para detectar a posição do mesmo e 

calcular automaticamente a distância total percorrida e tempo de permanência nos braços 

fechados, abertos e zona neutra. Além disso, foi analisada a latência para 1ª entrada nos braços 

abertos. No final de cada teste, o LCE era limpo com água contendo detergente. Neste teste, os 

animais HAB tendem a apresentar baixo tempo de permanência, assim como maior latência para 

primeira entrada nos braços abertos do LCE, quando comparados aos animais NAB.  

4.2.4.2. Teste de mania induzida pelo besouro (BMT, “Beetle mania task”) 

Os animais foram individualmente colocados na extremidade de uma arena retangular 

(100 x 15 x 37 cm), onde podiam explorá-la livremente por 5 min (Fase 1). Imediatamente após o 

período de habituação, ou seja, durante a fase de teste, um robô em formato de besouro (4,5 x 1,5 

x 1,8 cm x 7,3 g x velocidade média de 25 cm/s; Innovation First Labs Inc, Tx, USA) foi inserido 

na arena, à distância máxima do camundongo, para livre circulação na arena por 5 min (HEINZ; 
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GENEWSKY; WOTJAK, 2017). Todo o teste foi gravado utilizando o software EthoVision 

(Noldus, Wageningen, NLD) para posterior análise. Durante a fase 1, foi avaliado manualmente 

o tempo para cruzar a arena toda e a exploração vertical do ambiente (i.e., número de rearings). 

Já na fase 2, o número de contatos, respostas ativas e passivas foram contabilizadas.  A intensidade 

de luz era de 100 ± 10% lux. O aparato era limpo com água contendo detergente e seco com papel 

toalha a cada teste. Neste teste, espera-se que tanto os animais HAB quanto os animais estressados 

apresentam aumento no número de respostas ativas (fuga, corrida, esquiva) após o contato com o 

besouro.  

4.2.4.3. Medo condicionado ao som 

Os animais foram colocados em caixas de condicionamento cúbicas com o chão em 

grades metálicas que permitiam a deflagração de choques (MED Associates, St. Albans, USA). 

Na parte inferior, a caixa possuía uma gaveta preenchida com maravalha limpa e levemente 

umedecida com álcool 70%. Após 180 s de habituação, houve a apresentação de um tom de 20 s 

(9 kHz, 80 dB) que co-terminava com um choque nas patas (2 s, 1 mA). Após 60 s do término do 

protocolo, os animais retornaram para a caixa moradia. Entre 28 e 30 dias após o 

condicionamento, durante 3 dias consecutivos, os animais receberam injeções i.p. de VEI ou CBD 

e, após 60 min, foram submetidos às sessões de extinção. Para isso, foram colocados em cilindros 

acrílicos transparentes contendo maravalha limpa levemente umedecida com ácido acético 1% 

(CH3COOH) para que, além da diferenciação visual entre os contextos, houvesse também a 

diferenciação olfativa. Após 180 s de habituação, foram apresentados 10 tons de mesma 

intensidade e duração do condicionamento, seguindo um intervalo entre sessões de 30 a 140 s.  

Para avaliação da consolidação da extinção, sete e trinta e sete dias após a última sessão de 

extinção (dia 3), os animais foram colocados novamente nos cilindros plásticos transparentes, sob 

as mesmas condições em que ocorreram as sessões de extinção, e 4 tons, de mesma intensidade e 

duração prévias, foram apresentados. Todas as sessões foram gravadas e, posteriormente, o 



84 

 

  

 

comportamento de congelamento, definido como a ausência de movimentos, exceto por 

movimentos respiratórios, foi quantificado. 

4.2.4.4. Expressão de medo e generalização 

Estes testes foram realizados para verificar os efeitos duradouros dos choques nas patas 

em animais submetidos ao protocolo de PTSD previamente descrito. Para avaliação da 

generalização das respostas de medo, 28 dias após o protocolo de choques, os animais foram 

colocados em cilindros plásticos transparentes contendo maravalha limpa e levemente umedecida 

com ácido acético 1% (CH3COOH). Com isso, haviam diferenças táteis, olfativas e visuais entre 

os contextos. Vinte e quatro horas depois da sessão de generalização, os animais foram testados 

para expressão e/ou recuperação espontânea do medo, através da inserção na caixa de 

condicionamento cúbica, sob as mesmas condições da apresentação do choque – porém, dessa 

vez, não houve deflagração dos choques. Ambas as sessões duraram 3 min e foram gravadas para 

que posteriormente fossem avaliados os comportamentos de congelamento, rearings e stretch 

attend postures (SAPs).  

4.2.5. Cultura celular primária de micróglias 

A região cortical de embriões C57BL/6 (dia gestacional, DG 15-16) foram 

individualmente dissecadas e separadas do estriados com auxílio de lupa (Leica, DE). Os 

reagentes usados na cultura celular foram Thermo Fisher Scientific (USA) e Sigma-Aldrich (DE). 

O córtex foi dissociado em meio D-MEM/glicose (Thermo Fisher) suplementado com 10% Soro 

fetal bovino (FBS; Sigma-Aldrich) e 1% Streptomicina (Sigma-Aldrich) e o conteúdo distribuído 

em garrafas pré-tratadas com poli-D-lisina (Sigma-Aldrich) e mantidas a 37°C e 5% CO2. O meio 

de cultura das placas foi trocado no dia seguinte e, posteriormente, a cada 4 dias. Após 

aproximadamente 8 dias de cultura, as células da glia foram isoladas através de lavagem com PBS 

10% (Thermo Fisher), seguido da adição de 1 ml de tripsina (Thermo Fisher), re-suspensão em 

29 ml meio DMEM/glicose/10% FBS e 1% Streptomicina e divisão em 3 novas garrafas. Quando 



85 

 

  

 

os astrócitos atingiram 100% de confluência, após 10 a 12 dias do isolamento das glias, os fracos 

foram manualmente agitados por 15 min no fluxo celular para desprender e isolar as micróglias. 

As células foram contadas e plaqueadas (2x105/ml) em placas de culturas (9 poços) pré-tratadas 

com poli-D-lisina. No dia seguinte, o meio de cultura das placas foi trocado para remoção das 

células mortas. Três horas depois, as células foram estimuladas com VEI (100% DMSO), LPS 

(10 ng/ml, Escherichia coli strain O26:B6, Sigma-Aldrich; dissolvido em água ultrapura) e/ou 

CBD (10 µM, BSPG, UK; dissolvido em 100% DMSO) por 24 h. Foram feitos, ainda, os pontos 

0 e 4 h de estimulação. As doses foram baseadas em estudos prévios do nosso grupo. A pureza da 

cultura de micróglia foi verificada por imunofluorescência com reagente DAPI (Thermo Fisher) 

e anticorpo primário anti-Iba-1 (Thermo Fisher) em microscópio (Leica, DE). As amostras foram 

coletadas em Trizol (Thermo Fisher) e congeladas a -80 °C para posterior análise.  

4.2.6. Análises Moleculares 

4.2.6.1. Eutanásia e coleta de órgãos  

Vinte e quatro horas após o último teste comportamental, ou seja, após a sessão de 

expressão de medo, camundongos C57Bl/6 foram eutanasiados com isoflurano (CP Pharma, 

Burgdorf, DE) e rapidamente decapitados para coleta de sangue e extração cerebral. Após a coleta 

do cérebro, o mesmo foi mantido em gelo e as regiões do CPF, HIP e EST foram imediatamente 

dissecadas e mantidas em gelo seco até o término da coleta para todos os animais. Após isso, as 

amostras foram mantidas em freezer -80°C. Não houve coleta de material dos animais HAB e 

NAB.  

4.2.6.2. Análise de expressão gênica por PCR em tempo real (qRT-PCR) 

As amostras cerebrais ou da cultura celular foram processadas em Trizol (Thermo 

Scientific, USA) e o RNA das estruturas cerebrais foi isolado através de protocolo com 

clorofórmio e álcool isopropílico. Após a extração, houve a confecção do DNA complementar 

(cDNA) através do kit SuperScript IV Reverse Transcriptase Reaction (Thermo Scientific, USA), 
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de acordo com as especificações do fabricante. A análise relativa de transcritos dos genes alvo 

(Il-1b; Il-6 e Il-10) foi realizada através do Kit SYBR Green Master Mix (Thermo Scientific, 

USA), SYBR green primers desenhados através da plataforma Primer-Blast (Tabela 1) e 

equipamento Step One real-time PCR (Applied Biosystems, USA). Os valores de Ct (cicle 

threshold ou linha de corte) de cada gene de interesse foram normalizados pela média do Ct dos 

controles endógenos (genes HPRT ou β-actina, constitutivamente expressos). As alterações nos 

níveis de RNAm na amostra de interesse em relação ao grupo controle foram determinadas pelo 

método de ΔCt. 

Tabela 1 – Sequência de pares de primers utilizados para qPCR 

Primers Sequência Forward Sequência Reverse 

IL-1β 5’-GGGCCTCAAAGGAAAGAATC-3’ 5’-TACCAGTTGGGGAACTCTGC-3’ 

TNF-α 5’-CAGGCGGTGCCTATGTCTC-3’ 5’-CCATTTGGGAACTTCTCATCCCTT-3’ 

IL-6 5’-ACAACCACGGCCTTCCCTA-3’ 5’-TTGCCATTGCACAACTCTTTTCTC-3’ 

IL-10 5’-GTAGAAGTGATGCCCCAGGC-3’ 5’-AGAAATCGATGACAGCGCCTC-3’ 

  

4.2.7. Delineamento experimental 

4.2.7.1. Avaliação dos efeitos do Canabidiol sobre parâmetros 

comportamentais e imunológicos em um modelo psicopatológico 

genético de ansiedade 

Conforme explicado anteriormente, os camundongos HAB e NAB foram desenvolvidos 

a partir de acasalamento seletivo, objetivando aumentar a frequência de materiais genéticos 

relacionados à ansiedade e, consequentemente, deslocando o fenótipo da média da população 

NAB. Alterações comportamentais entre os animais HAB e NAB já foram descritas para 
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inúmeros testes comportamentais - caixa claro-escuro, vocalização ultrassônica, LCE, OFT, FST, 

TST, step-down, teste de mania induzida pelo besouro, dentre outros (FILIOU; WEBHOFER; 

GORMANNS; ZHANG et al., 2012; FILIOU; ZHANG; TEPLYTSKA; RECKOW et al., 2011; 

HEINZ; GENEWSKY; WOTJAK, 2017; KROMER; KESSLER; MILFAY; BIRG et al., 2005; 

LANDGRAF; KESSLER; BUNCK; MURGATROYD et al., 2007; NUSSBAUMER; ASARA; 

TEPLYTSKA; MURPHY et al., 2016; YEN; ANDERZHANOVA; BUNCK; SCHULLER et al., 

2013; YEN; MAUCH; DAHLHOFF; MICALE et al., 2012). Além disso, também já foi 

observado que camundongos HAB apresentam aumento em respostas emocionais condicionadas, 

generalização e recuperação espontânea do medo; processos bastantes importantes para o 

desenvolvimento de transtornos de ansiedade e, principalmente, para PTSD. Com relação aos 

mecanismos, esses animais parecem ter alterações na neurotransmissão GABAérgica amígdalar, 

ao nível de síntese, liberação e expressão de receptores. Ainda no sentindo mecanístico, já foi 

demonstrado prejuízos em processos antioxidantes por conta de alterações mitocondriais.  No 

entanto, apesar de diversos parâmetros comportamentais, moleculares e bioquímicos já terem sido 

investigados em animais HAB e NAB, o possível envolvimento de mecanismos imunológicos 

ainda não havia sido alvo de interesse.  

Diante disso, decidimos avaliar se o CBD teria efeito sobre as alterações comportamentais 

observadas nesses animais e se haveria a participação de mecanismos inflamatórios, tanto na 

instalação do quadro quanto no mecanismo de ação do CBD.  

4.2.7.1.1. Experimento 17 

Três semanas após a chegada dos animais ao Max Planck de Psiquiatria, o grupo HAB 

foi aleatoriamente dividido em subgrupos que receberiam VEI, CBD 15 mg/kg ou 30 mg/kg. Os 

animais NAB receberam apenas VEI. A administração das drogas ocorreu 60 min antes do teste 

do LCE (n = 8-12/grupo). Uma semana depois do LCE, os mesmos animais receberam uma nova 

injeção da mesma droga anteriormente administrada, 60 min antes do teste de mania induzida 

pelo besouro (n = 12/grupo).   
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Após duas semanas, os animais foram submetidos ao protocolo condicionamento ao som, 

conforme protocolo descrito na sessão 4.2.4.3 e apresentado na Fig. 8. A resposta frente ao choque 

nas patas foi classificada pelo experimentador para que, posteriormente, se fosse necessário 

descartar algum animal, soubéssemos como havia sido a resposta imediata ao estímulo 

incondicionado (choque).   

 

Fig. 8 – Delineamento experimental para o protocolo de medo condicionado ao som 

ao qual animais HAB e NAB foram submetidos. CBD: canabidiol (15 e 30 mg/kg), VEI: 

eeículo, d: dia, EtOH: etanol.  

Como será visto adiante, diante da ausência de efeitos do tratamento agudo com o CBD 

nesse modelo, aliado à dificuldade em conseguir um bom número amostral dessas linhagens para 

experimentos comportamentais, decidimos modificar o plano inicial e interromper o uso dos 

animais HAB e NAB.  
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4.2.7.2. Avaliação dos efeitos do Canabidiol sobre culturas primárias de 

micróglias estimuladas com LPS 

4.2.7.2.1. Experimento 18: 

Esse primeiro experimento com cultura celular primária de micróglias foi realizado com 

o intuito principal de verificar se o CBD estava funcionando ativamente, uma vez que não 

observamos efeitos da droga nos testes comportamentais feitos previamente.  

A metodologia utilizada está descrita na sessão 4.2.5 de material e métodos e as amostras 

foram submetidas à análise de expressão gênica por PCR em tempo real (sessão 4.2.6.2.). 

Posteriormente, realizamos outras culturas nas quais uma dose menor de CBD (1 µM) também 

foi utilizada. Entretanto, apenas os resultados do primeiro experimento serão mostrados e 

discutidos na Tese, uma vez que as amostras dos demais ainda não foram analisadas. 

Após a confirmação de que o CBD estava funcionando ativamente, voltamos a testar a 

droga in vivo.  

4.2.7.3. Efeitos do Canabidiol em camundongos submetidos ao protocolo 

de PTSD 

4.2.7.3.1. Experimento 19: 

O experimento teve início quando os animais estavam com 12-15 semanas e o 

procedimento experimental detalhado pode ser verificado na Fig. 9. Vinte e quatro horas após a 

última injeção de CBD e do teste de expressão de medo, os animais foram eutanasiados e amostras 

coletadas para análise dos parâmetros imunológicos.  

Os resultados oriundos da análise molecular dessas amostras não serão apresentados na 

tese, uma vez que ainda não foram analisadas.  
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Fig. 9. – Procedimento experimental para avaliação dos efeitos do tratamento repetido com 

o Canabidiol (10 e 30 mg/kg) ou VEI sobre alterações comportamentais induzidas por um 

modelo animal de PTSD. EtOH: etanol, d: dia; BMT: Teste de mania induzida pelo besouro; 

PTSD: Transtorno de estresse pós-traumático.  

4.3. Análise Estatística 

Os dados foram inicialmente submetidos à avaliação da distribuição normal de cada 

variável e à homogeneidade de variâncias. Os dados obtidos estão expressos em média ± erro 

padrão da média e analisados por ANOVA de uma via, ANOVA de duas vias, ANOVA para 

medidas repetidas (ANOVAr) ou ANCOVA. O nível de significância estatístico utilizado foi de 

95% (p<0,05). As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS.
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5. RESULTADOS 

Experimentos realizados no Brasil 

5.1. Padronização do modelo de estresse crônico imprevisível por 21 dias 

5.1.1. Experimento 1: 

O protocolo de estresse utilizado no presente experimento não alterou o peso corpóreo 

dos animais (Fig. 10A; n=8/grupo). No SPT, os valores basais de preferência foram baixos, 

inviabilizando a validade e funcionamento do teste (Fig. 10B). De mesmo modo, após o fim do 

protocolo do CUS, não houve alteração na porcentagem de preferência pela sacarose nos animais 

de ambos os grupos, estressados e não estressados. Já no teste do LCE, os animais estressados 

apresentaram maiores porcentagens de tempo (Fig. 10D) e frequência (Fig. 10E) nos braços 

abertos e menor frequência nos braços fechados (Fig. 10F), sugerindo um efeito tipo-ansiolítico 

e hipolocomotor do estresse. Entretanto, os animais estressados apresentaram respostas 

defensivas exacerbadas, como comportamentos de congelamento e/ou fuga, quando adentraram 

nos braços abertos do LCE, sugerindo que esse efeito tipo-ansiolítico observado poderia ser em 

decorrência da hipolocomoção induzida pelo estresse. De modo a confirmar essa hipótese, 

realizamos uma análise de covariância utilizando a distância total percorrida no aparato como co-

variável e, como esperado, o efeito tipo-ansiolítico deixou de apareceu (dados não mostrados). 

Ainda neste protocolo, o CUS falhou em aumentar o tempo de imobilidade dos animais no FST 

(Fig. 10C), a latência para comer na arena (Fig. 2G) e na caixa moradia (Fig. 10H); além de não 

ter efeito sobre a quantidade total de ração ingerida (Fig. 10I) no teste do NSF.  
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Fig. 10 – Efeitos do estresse crônico imprevisível sobre o peso corporal e sobre parâmetros 
comportamentais em camundongos (Experimento 1). Camundongos C57BL/6 foram isolados 
socialmente e submetidos ao protocolo de estresse crônico imprevisível por 21 dias. (A) Peso 
corporal dos animais ao longo do procedimento experimental. (B) Preferência pela sacarose dos 
animais antes e após o protocolo de estresse. (C) Tempo de imobilidade dos animais testados no 
nado forçado. Porcentagens de tempo (D) e frequência (E) dos animais nos braços abertos do 
labirinto em cruz elevado, bem como a frequência de entradas nos braços fechados do aparato (F). 
(G) Latência para primeiro episódio de alimentação na arena (H) e na caixa moradia (I) no teste 
de supressão da alimentação pela novidade. Dados apresentados como Média ± E.P.M., n=8 
animais/grupo. *p<0,05 em relação ao grupo não estressado, obtido pelo teste ANOVA de uma 
via, seguido de post-hoc de Duncan. Peso corporal foi analisado pelo teste ANOVAr.  

A partir dos resultados falso-positivos obtidos no teste do LCE com animais estressados, 

decidimos não mais utilizar esse teste nos próximos experimentos. Além disso, o protocolo de 

SPT também foi alterado, conforme explicado detalhadamente na sessão de procedimento 

experimental.  
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5.1.2. Experimento 2:  

Neste experimento, observamos que o estresse reduziu o peso corporal dos animais a 

partir da 2ª semana de estresse (Fig. 11A; n=8/grupo). Apesar da alteração no protocolo, não 

houve aumento no valor de preferência pela sacarose basal e, novamente, não foi possível 

observar efeito do estresse nesse teste (Fig. 11B). Como esperado, o teste de campo aberto 

evidenciou uma robusta hipolocomoção dos animais estressados quando comparados aos animais 

controles (Fig. 11C). Além disso, houve tendência estatística (p=0,061) do estresse em aumentar 

a latência para o animal comer na arena do NSF (Fig. 11D). Entretanto, os animais estressados 

também apresentaram aumento no tempo para se alimentarem na caixa moradia (Fig. 11E) e 

diminuição na quantia de ração ingerida (Fig. 3F). Finalmente, o tempo de imobilidade dos 

animais no FST não foi afetado pelo estresse (Fig. 3G). 

 

Fig. 11 – Efeitos do estresse crônico imprevisível sobre o peso corporal e parâmetros 
comportamentais em camundongos (Experimento 2). Camundongos C57BL/6 foram isolados 
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socialmente e submetidos ao protocolo de estresse crônico imprevisível por 21 dias. (A) Peso 
corporal dos animais ao longo do procedimento experimental. (B) Preferência pela sacarose dos 
animais antes e após o protocolo de estresse. (C) Distância total percorrida pelos animais no teste 
do campo aberto. Latência para primeiro episódio de alimentação na arena (D) e caixa moradia 
(E), quantidade de ração ingerida (F) pelos animais no teste de supressão da alimentação pela 
novidade. (G) Tempo de imobilidade dos animais testados no nado forçado. Dados apresentados 
como Média ± E.P.M., n=8 animais/grupo. #p<0,07 em relação ao grupo não estressado; *p<0,05 
em relação ao grupo não estressado, obtido pelo teste ANOVA de uma via, seguido de post-hoc 
de Duncan. (A) *p<0,05 obtido pelo teste ANOVAr.  

Curiosamente, os resultados do NSF sugerem que a supressão da alimentação nos animais 

estressados não ocorre apenas em decorrência da novidade, mas sim de modo geral.  

O próximo experimento foi realizado de mesmo modo, exceto pelo teste de preferência 

pela sacarose que sofreu alterações, conforme descrito anteriormente na sessão de métodos.  

5.1.3. Experimento 3:  

De modo semelhante ao experimento anterior, foi observado a redução de peso corporal 

dos animais estressados (Fig. 12A; n=8-9/grupo). O novo protocolo de SPT aumentou a 

preferência basal dos animais e o estresse crônico diminuiu (Fig. 12B). Novamente, o teste de 

campo aberto evidenciou a hipolocomoção dos animais estressados quando comparados aos 

controles (Fig. 12C). Entretanto, os resultados previamente observados no NSF não foram 

reproduzidos (Fig. 12D-F). Porém, no presente experimento, o CUS aumentou o tempo de 

imobilidade dos animais (Fig. 12G).  
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Fig. 12 – Efeitos do estresse crônico imprevisível sobre o peso corporal e parâmetros comportamentais 
em camundongos (Experimento 3). Camundongos C57BL/6 foram isolados socialmente e submetidos ao 
protocolo de estresse crônico imprevisível por 21 dias. (A) Peso corporal dos animais ao longo do 
procedimento experimental. (B) Preferência pela sacarose dos animais antes e após o protocolo de estresse. 
(C) Distância total percorrida pelos animais no teste do campo aberto. Latência para primeiro episódio de 
alimentação na arena (D) e caixa moradia (E), quantidade de ração ingerida (F) pelos animais no teste de 
supressão da alimentação pela novidade. (G) Tempo de imobilidade dos animais testados no nado forçado. 
Dados apresentados como Média ± E.P.M., n=8-9 animais/grupo. *p<0,05 em relação ao grupo não 
estressado, obtido pelo teste ANOVA de uma via, seguido de post-hoc de Duncan. (A) *p<0,05 obtido 
pelo teste ANOVAr. (B) *p<0,05 em relação ao grupo não estressado, obtido pelo teste ANCOVA, sendo 
os valores basais utilizados como covariável.  

5.1.4. Experimento 4:  

A partir desse protocolo, o NSF não foi mais utilizado. O OFT e FST foram realizados 

com 24 h de intervalo. O protocolo de SPT foi realizado semanalmente. 

Como resultado, observamos a tendência estatística para diminuição do peso corporal dos 

animais submetidos ao CUS (Fig. 13A; n=8/grupo; p=0,065). O protocolo de preferência pela 
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sacarose novamente evidenciou a preferência pela sacarose elevada dos animais; entretanto, o 

estresse não induziu alterações (Fig. 13B). De modo semelhante ao experimento anterior, 

observamos a hipolocomoção no OFT (Fig. 13C) e aumento no tempo de imobilidade no FST 

(Fig. 13D) induzidos pelo estresse repetido nos animais cronicamente estressados. 

 

Fig. 13 – Efeitos do estresse crônico imprevisível sobre o peso corporal e parâmetros comportamentais 
em camundongos (Experimento 4). Camundongos C57BL/6 foram isolados socialmente e submetidos ao 
protocolo de estresse crônico imprevisível por 21 dias. (A) Peso corporal dos animais ao longo do 
procedimento experimental. (B) Preferência pela sacarose dos animais antes, durante e após o protocolo de 
estresse. (C) Distância total percorrida pelos animais no teste do campo aberto. (D) Tempo de imobilidade 
dos animais testados no nado forçado. Dados apresentados como Média ± E.P.M., n=8 animais/grupo. 
#p<0,07 em relação ao grupo não estressado, obtido pelo teste ANOVAr. *p<0,05 em relação ao grupo não 
estressado, obtido pelo teste ANOVA de uma via, seguido de post-hoc de Duncan. 

Apesar de termos obtido resultados semelhantes em alguns testes realizados nos 

experimentos 3 e 4, vale a pena reforçar que os mesmos foram feitos em tempos diferentes, uma 

vez que no 3º experimento ainda havia o NSF. 

Diante disso, decidimos realizar um novo experimento, seguindo o mesmo protocolo 
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utilizado no experimento 4, porém a SPT foi realizada de modo semelhante ao experimento 3, 

uma vez que os tempos pré e pós-estresse pareceram funcionar melhor. 

5.1.5. Experimento 5:  

Embora haja tendência gráfica, o efeito do estresse crônico sobre o peso corporal dos 

animais não foi estatisticamente diferente em comparação ao grupo controle (Fig. 14A; n=7-

8/grupo). O protocolo de preferência pela sacarose continuou evidenciando a elevada preferência 

dos animais pela solução adocicada; entretanto, ao contrário do observado no experimento 3, o 

estresse não teve efeito sobre este parâmetro (Fig. 14B). Conforme observado em todos os 

experimentos anteriores, o estresse crônico imprevisível induziu hipolocomoção nos animais (Fig. 

14C). Entretanto, o efeito do CUS sobre o tempo de imobilidade dos animais, previamente 

observado nos experimentos 3 e 4, não foi evidenciado neste protocolo (Fig. 14D). 

 

Fig. 14 – Efeitos do estresse crônico imprevisível sobre o peso corporal e parâmetros comportamentais 
em camundongos (Experimento 5). Camundongos C57BL/6 foram isolados socialmente e submetidos ao 
protocolo de estresse crônico imprevisível por 21 dias. (A) Peso corporal dos animais ao longo do 
procedimento experimental. (B) Preferência pela sacarose dos animais antes e após o protocolo de estresse. 
(C) Distância total percorrida pelos animais no teste do campo aberto. (D) Tempo de imobilidade dos 
animais testados no nado forçado. Dados apresentados como Média ± E.P.M., n=7-8 animais/grupo. 
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*p<0,05 em relação ao grupo não estressado, obtido pelo teste ANOVA de uma via, seguido de post-hoc de 
Duncan. 

Os resultados obtidos no presente experimento não reproduziram os obtidos no anterior – 

exceto pela hipolocomoção novamente observada no OFT. Então, considerando 1) que a arena foi 

o único teste comportamental capaz de detectar as consequências comportamentais promovidas 

pelo estresse, apesar de termos utilizado outros 2 testes e 2) que não houve efeito estatístico na 

diminuição do peso corporal dos animais estressados, chegamos à conclusão de que, no presente 

experimento, o protocolo de estresse não foi efetivo como nos experimentos anteriores. 

De modo a dar andamento ao projeto, resolvemos avaliar a expressão relativa de genes que 

compõem o inflamassoma de NLRP3, além das dosagens séricas e estrutura-específicas de 

citocinas, para verificar como estavam os parâmetros imunológicos. Para isso, desconsideramos 

diferenças nos protocolos experimentais e utilizamos amostras de animais testados nos 

experimentos 3 e 4. As amostras foram divididas aleatoriamente para análise de expressão gênica 

ou dosagem de citocinas. 

5.2. Expressão relativa de genes relacionados à plataforma do 

inflamassoma de NLRP3 e dosagens séricas e estrutura-específicas de 

IL-1β para padronização das alterações moleculares induzidas pelo 

CUS 

5.2.1. Experimento 6: 

Ocorreu interação significativa entre região e estresse na expressão gênica de NLRP3 com 

os normalizadores b-Act e Gapdh nas regiões do HIP e CPF (Fig. 15A, 15C, 15D e 15F, b-Act, 

F1,5=36,6, p=0,002; Gapdh, F1,5=8,7, p=0,032), com o estresse diminuindo a expressão no CPF 

(*p<0,05) e tendendo a aumentar no hipocampo (#p=0,09). Em relação à Caspase-1, o padrão foi 

semelhante, mas não houve efeito significativo, possivelmente pela não homogeneidade de 

variâncias. Em relação à expressão de ASC (Pycard), ocorreu apenas efeito da estrutura com b-

Act como normalizador, apresentando uma expressão maior do gene Pycard no CPF quando 
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comparado com HIP e EST. No que se refere à expressão gênica de Il-1b, como não houve níveis 

detectáveis na região do CPF, não houve análise de interação entre esta estrutura e as demais. Na 

região do HIP, não houve efeito do estresse sobre esse parâmetro. Os efeitos do estresse crônico 

sobre os transcritos de genes-alvo para Nlrp3, Pycard e Casp1 não foram evidentes no EST (Fig. 

15B e 15E) quando normalizados tanto por b-Act quanto por Gapdh (n=3-4/grupo). Entretanto, 

para Il-1b foi observado uma tendência gráfica para aumento na expressão relativa deste gene no 

grupo estressado em comparação com o não estressado – porém, não houve efeito 

significativamente estatístico, provavelmente pela ausência de homocedasticidade. 

 

Fig. 15 – Efeitos do estresse crônico imprevisível sobre a expressão relativa de genes envolvidos com 
a plataforma do inflamassoma de NLRP3. Camundongos C57BL/6 foram isolados socialmente e 
submetidos ao protocolo de estresse crônico imprevisível por 21 dias. Após o último teste comportamental, 
foram eutanasiados e as regiões do Hipocampo (HIP; A e D), Estriado (EST; B e E) e Córtex Pré-Frontal 
ventromedial (CPF; C e F) retiradas. O RNAm dos tecidos foi extraído e submetido à reação de RT-PCR 
para confecção de cDNA. Posteriormente, o material foi submetido à análise de expressão gênica pelo 
método de TaqMan. Os dados representam a expressão relativa em função dos genes controles b-Act ou 
Gapdh calculados através do método ΔΔCt. Pycard: ASC; Casp1: Caspase-1. Dados apresentados como 
Média ± E.P.M., n=3-4 animais/grupo. *p<0,05 em relação ao grupo não estressado, obtido pelo teste 
ANOVA de uma via. 

Com relação à dosagem de IL-1β sérica e nas regiões alvo cerebrais, não houve efeito do 
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estresse (Fig. 16). 

 

 

Fig. 16 – Efeitos do estresse crônico imprevisível sobre os níveis de IL-1β no soro e regiões cerebrais 
de camundongos. Camundongos C57BL/6 foram isolados socialmente e submetidos ao protocolo de 
estresse crônico imprevisível por 21 dias. Após o último teste comportamental, foram eutanasiados e as 
regiões do Hipocampo (HIP), Estriado (EST) e Córtex Pré-Frontal ventromedial (CPF) retiradas e 
congeladas. Posteriormente, o material foi homogeneizado e submetido à análise pelo método de ELISA. 
Dados apresentados como Média ± E.P.M., n=4-6 animais/grupo. 

 

A partir das diferenças observadas nos experimentos que avaliavam a expressão gênica dos 

componentes da plataforma do inflamassoma de NLRP3, no experimento seguinte começamos, 

também, a investigar os efeitos do CBD. Conforme explicado na sessão de delineamento 

experimental, houve mudança no protocolo experimental, de modo que optamos por dar pausa de 

um dia entre o término do protocolo de estresse e tratamento para a realização do primeiro teste 

comportamental. Desse modo, todos os testes foram realizados na ausência de CBD circulante, 

permitindo-nos inferir que quaisquer efeitos observados seriam em decorrência do tratamento 

repetido e não agudo. 

5.3. Avaliação dos efeitos do Canabidiol sobre as alterações 

comportamentais induzidas pelo estresse crônico imprevisível 

5.3.1. Experimento 7: 

Não houve efeito do estresse e/ou do tratamento com o CBD (30 mg/kg) sobre o peso 

corporal dos animais (Fig. 17A; n=4/grupo). De mesmo modo, o protocolo de preferência pela 

sacarose não foi influenciado pelo estresse, nem pelo tratamento com CBD (Fig. 17B). Conforme 
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observado em todos os experimentos anteriores, o estresse crônico imprevisível induziu 

hipolocomoção nos animais e, apesar da tendência gráfica, o CBD melhorou essa condição (Fig. 

17C). Novamente, o protocolo de CUS falhou em alterar o tempo de imobilidade dos animais no 

FST, assim como a exposição ao CBD (Fig. 17D). 

 

Fig. 17 – Efeitos do estresse crônico imprevisível e do tratamento com o canabidiol sobre o peso 
corporal e parâmetros comportamentais em camundongos. Camundongos C57BL/6 foram isolados 
socialmente e submetidos ao protocolo de estresse crônico imprevisível por 21 dias. Os animais receberam 
injeções intraperitoneais diárias de VEI (10 ml/kg) ou CBD (30 mg/kg) 2-3 h após o término do protocolo 
de estresse. (A) Peso corporal dos animais ao longo do procedimento experimental. (B) Preferência pela 
sacarose dos animais antes e após o protocolo de estresse e injeções. (C) Distância total percorrida pelos 
animais no teste do campo aberto. (D) Tempo de imobilidade dos animais testados no nado forçado. Dados 
apresentados como Média ± E.P.M., n= 4 animais/grupo. &p<0,05 em relação ao grupo não estressado, 
obtido pelo teste ANOVA de duas vias, sendo estresse e tratamento os fatores. VEI: Veículo. CBD: 
Canabidiol. 

A partir do próximo experimento, os animais foram mantidos agrupados e não mais 

isolados socialmente. Além disso, o teste de preferência pela sacarose também deixou de ser 

utilizado, conforme explicado na sessão 4.1.6.3.1.  
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5.3.2. Experimento 8: 

Não houve efeito do estresse e/ou do tratamento sobre o peso corporal dos animais (Fig. 

18A). Apesar de graficamente haver uma diferença entre os grupos veículo NÃO CUS e CUS, 

não há diferença estatisticamente, provavelmente por conta da variabilidade entre os grupos. 

Novamente, o CUS induziu tendência a um falso efeito tipo-ansiolítico nos animais submetidos 

ao LCE, caracterizado pelo aumento da porcentagem de tempo nos braços abertos do aparato, 

quando comparado ao grupo NÃO CUS-VEI (Fig. 18B). Esse potencial efeito pode decorrer do 

fato de os animais estressados apresentarem respostas emocionais defensivas exacerbadas, como 

comportamentos de congelamento e/ou fuga, quando adentraram nos braços abertos do LCE, 

sugerindo que esse efeito tipo-ansiolítico observado poderia ser em decorrência da hipolocomoção 

induzida pelo estresse. Neste protocolo, o CUS induziu hipolocomoção nos animais no teste do 

campo aberto (Fig. 18E), porém falhou em aumentar o tempo de imobilidade dos animais no 

teste do nado forçado (Fig. 18F). Não houve efeito do tratamento com CBD em nenhum dos testes. 
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Fig. 18 – Efeitos do estresse crônico imprevisível e tratamento com canabidiol sobre o peso corporal 
e sobre parâmetros comportamentais em camundongos. Camundongos C57BL/6 foram mantidos em 
5/caixa e submetidos ao protocolo de estresse crônico imprevisível (CUS) por 21 dias. Os animais receberam 
injeções intraperitoneais diárias de VEI ou CBD (30 mg/kg) 2-3 h após o término do protocolo de estresse. 
(A) Peso corporal dos animais ao longo do procedimento experimental. (B) Porcentagens de tempo e (C) 
frequência nos braços abertos do labirinto em cruz elevado, bem como a frequência de entradas nos braços 
fechados do aparato (D). (E) Distância total percorrida pelos animais no teste do campo aberto e (F) tempo 
de imobilidade dos animais no teste de nado forçado. Dados apresentados como Média ± E.P.M., n=10 
animais/grupo. *p<0,05 em relação ao grupo não estressado, obtido pelo teste ANOVA de uma via, seguido 
de post-hoc de Duncan. CBD: Canabidiol (30 mg/kg); VEI: Veículo (10 ml/kg). 

Novamente, levando em conta a tendência para resultados falso-positivos de animais 

isolados e agrupados submetidos ao CUS e ao teste do LCE, optamos por não mais utilizar o LCE 

em animais expostos ao estresse crônico imprevisível no presente projeto. Além disso, no 
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experimento seguinte, os animais seriam testados na arena antes e após o protocolo de estresse e 

adicionamos o tratamento repetido com Fluoxetina (FLX, 10 mg/kg). 

5.3.3. Experimento 9: 

Nesse experimento, o CUS alterou o peso corpóreo dos animais, assim como os 

tratamentos (Fig. 19A; n=10/grupo). De modo semelhante, a nível comportamental, pela primeira 

vez em todos os experimentos realizados, o CUS não induziu a hipolocomoção previamente 

observada (Fig. 19B). Houve apenas efeito do tempo (basal x pós- estresse) na locomoção dos 

animais, porém não houve efeito nem de tratamento, nem do estresse. No teste do nado forçado, 

entretanto, a FLX (10 mg/kg) induziu um efeito tipo- depressivo nos animais não estressados e 

estressados (Fig. 19C). 

 

Fig. 19 – Efeitos do estresse crônico imprevisível e tratamento repetido com canabidiol ou fluoxetina 
sobre o peso corporal e parâmetros comportamentais em camundongos. Camundongos C57BL/6 foram 
mantidos agrupados (5/caixa) e submetidos ao protocolo de estresse crônico imprevisível por 21 dias. Os 
animais receberam injeções intraperitoneais diárias de VEI (10 ml/kg), CBD (30 mg/kg), FLX (10 mg/kg) 
2-3 h após o término do protocolo de estresse.  A) Peso corporal dos animais ao longo do procedimento 
experimental. (B) Distância total percorrida pelos animais no teste do campo aberto. (C) Tempo de 
imobilidade dos animais testados no nado forçado. Dados apresentados como Média ± E.P.M., n=10 
animais/grupo. *p<0,05 em relação ao grupo veículo, obtido pelo teste ANOVA de uma via, seguido de 
post-hoc de Duncan.VEI: Veículo, CBD: Canabidiol, FLX: Fluoxetina. 

Considerando a falta de efeito do estresse e/ou dos tratamentos nos experimentos descritos 

nessa fase do projeto, optamos por não conduzir as análises moleculares nos tecidos obtidos dos 

animais – uma vez que não conseguiríamos correlacionar os dados comportamentais com os 

moleculares.  

Conforme explicado na sessão 4.1.6.3.3. de Delineamento experimental, testamos outros 



106 

 

  

 

modelos de estresse e passamos a utilizar o modelo único de estresse por restrição. 

5.4. Padronização do modelo de estresse único por restrição 

5.4.1. Experimento 10: 

O protocolo de estresse único por restrição diminuiu a porcentagem de tempo e frequência 

dos animais no teste do labirinto em cruz elevado (Fig. 20), sem alterar a frequência de entrada 

nos braços fechados (dados não mostrados), em animais testados no dia seguinte ao estresse. 

 

Fig. 20 – Efeitos do estresse único por restrição sobre a porcentagem de tempo e entradas nos braços 
abertos em camundongos submetidos ao teste do labirinto em cruz elevado. Camundongos C57BL/6 
foram mantidos agrupados (5/caixa) e submetidos ao protocolo de estresse único por restrição. Após o 
término do protocolo, os animais foram mantidos isolados socialmente até o dia seguinte, para a realização 
do teste comportamental. Dados apresentados como Média ± E.P.M., n=13-15 animais/grupo. *p<0,05 em 
relação ao grupo não estressado, obtido pelo teste ANOVA de uma via. 

Diante dos resultados positivos neste modelo, realizamos novos experimentos para avaliar 

os efeitos duradouros do estresse (7 dias) tanto no teste de suspensão pela cauda quanto no teste 

do labirinto em cruz elevado; bem como o tratamento agudo e/ou repetido com o CBD em 

diferentes doses (15 e 30 mg/kg). 

5.4.2. Experimentos 11, 12, 13: 

Os resultados aqui apresentados, são provenientes de 3 experimentos independentes, nos 

quais utilizamos a dose de 30 mg/kg de CBD tanto no protocolo de tratamento agudo quanto 

repetido. Como resultado, observamos que o estresse único por restrição induziu um efeito tipo-
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ansiogênico nos animais, caracterizado pela diminuição no tempo de permanência nos braços 

abertos do LCE (Fig. 21A); sem alterar a frequência de entrada nos braços abertos (Fig. 21B) e 

nos braços fechados (Fig. 21C). 

De modo bastante interessante, a administração repetida do CBD na dose de 30 mg/kg 

induziu tendência a um efeito tipo-ansiogênico em animais não estressados e tipo-ansiolítico em 

animais estressados no teste do LCE (Fig. 21 A).  

Não houve efeito do estresse ou tratamento sobre o tempo de imobilidade dos animais no 

TST (Fig. 21D) e no peso corporal (Fig. 21E) 

 

Fig. 21 – Efeitos do estresse único por restrição e do tratamento com o canabidiol em camundongos 
submetidos ao teste do labirinto em cruz elevado, suspensão pela cauda e peso corporal. Camundongos 
C57BL/6 foram mantidos agrupados (5/caixa) e submetidos ao protocolo de estresse único por restrição. 
Após o término do protocolo, os animais foram mantidos isolados por 7 dias, até a realização dos testes 
comportamentais. A administração do Vei ou CBD 30 mg/kg foi realizada de modo agudo ou repetido. No 
caso do tratamento agudo, a administração do Vei ou CBD 30 mg/kg foi 2 a 3 h após o término do estresse 
e, nos dias subsequentes, os animais receberam Vei por via intraperitoneal.  No esquema repetido, a injeção 
por via intraperitoneal de CBD ou Vei ocorreu diariamente – no primeiro dia, entre 2-3 h após o término do 
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estresse e, no último dia, aproximadamente 20 h antes do teste comportamental.  Dados apresentados como 
Média ± E.P.M., n=10-12 animais/grupo. *p<0,05 em comparação com o grupo Vei-Não Est, #p<0.07 em 
comparação com o grupo Vei-Não Est, &p<0,05 em comparação com o grupo Vei- Est obtido pelo teste 
ANOVA de duas vias. 

 

Diante desse efeito, decidimos testar a dose de 15 mg/kg do CBD uma vez que o composto 

utilizado no presente estudo possui uma pureza maior que os de trabalhos anteriores de nosso 

grupo de pesquisa. Portanto, poderia haver alteração na dose efetiva em comparação com trabalhos 

anteriores. Além disso, optamos por testar os animais no protocolo do Medo Condicionado ao 

Contexto (MCC) – uma vez que não houve efeito do estresse no teste de suspensão pela cauda.  

5.4.3. Experimentos 14, 15 e 16: 

Conforme descrito na sessão 4.1.6.4.3. os experimentos realizados com a dose de 15 

mg/kg de CBD não serão mostrados, uma vez que que o modelo de estresse que vinha sendo 

utilizado e nos fornecendo dados robustos, parou de funcionar provavelmente por do déficit 

nutricional dos animais.  

Diante disso, a minha bolsa de Doutorado sanduíche para permanecer um ano no Instituto 

Max-Planck de Psiquiatria foi aprovada pela FAPESP. Com isso, decidimos avaliar os efeitos do 

tratamento agudo com o CBD em animais que apresentam comportamento tipo-ansioso 

naturalmente (HAB) ou não (NAB); de modo a evitar eventuais problemas com protocolos de 

estresse e conduzir experimentos de forma mais rápida.  

Experimentos realizados na Alemanha 

5.5. Avaliação dos efeitos Canabidiol sobre parâmetros comportamentais 

e imunológicos em um modelo psicopatológico genético de ansiedade 

5.5.1. Experimento 17: 

Como resultado, observamos que os animais HAB apresentam aumento de 

comportamentos relacionados a ansiedade no teste do LCE (Fig. 22), através do aumento da 
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latência para primeira entrada nos braços abertos (Fig. 22A) e do tempo de permanência nos 

braços fechados do aparato (Fig. 22D). Entretanto, apesar da tendência estatística com a maior 

dose de CBD, o tratamento agudo com este fitocanabinoide reverteu esses parâmetros de modo 

significativo.  

 

Fig. 22 – Efeitos do tratamento agudo com o canabidiol em camundongos HAB e NAB 
avaliados no teste do labirinto em cruz elevado (LCE). Camundongos HAB e NAB foram 
mantidos agrupados (4-5/caixa) e, no dia do experimento, receberam a administração do Veículo 
(Vei, 10 mg/kg) ou Canabidiol (CBD; 15 ou 30 mg/kg) por via intraperitoneal. Dados apresentados 
como Média ± E.P.M., n=8-12 animais/grupo. *p<0,05 em comparação com o grupo NAB, 
#p<0.07 em comparação com o grupo HAB-VEI e HAB-CBD15 obtido pelo teste ANOVA de 
uma via, seguido por post-hoc de Duncan. 

 De modo semelhante, no teste de mania induzida pelo besouro os animais HAB 

apresentaram um aumento na porcentagem de respostas de esquivas após o contato com o besouro, 

quando comparados aos camundongos NAB (Fig. 23C). O tratamento com o CBD na dose 
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intermediária tendeu a diminuir (p<0,07; n=12 animais/grupo) o número de respostas ativas do 

animal após o contato com o robô.  

  Não houve diferença na capacidade exploratório de ambos os grupos, durante a fase de 

habituação à arena (Fig. 23A). De modo semelhante e esperado, não houve diferença entre o 

número de contatos do robô e os animais de todos os grupos experimentais (Fig. 23B).  

 

Fig. 23 – Efeitos do tratamento agudo com o canabidiol em camundongos HAB e NAB avaliados no 
teste de mania induzida pelo besouro (BMT). Camundongos HAB e NAB foram mantidos agrupados (4-
5/caixa) e no dia do experimento receberam a administração do Vei ou CBD (15 ou 30 mg/kg) por via 
intraperitoneal.  Dados apresentados como Média ± E.P.M., n=12 animais/grupo. *p<0,05 em comparação 
com o grupo NAB, #p<0.07 em comparação com o grupo HAB-VEI e HAB-CBD30 obtido pelo teste 
ANOVA de uma via. 

No teste de MCC observamos que, independentemente da linhagem, os animais não 

apresentaram comportamento de freezing nos 20 segundos que antecederam a primeira 

apresentação do estímulo condicionado (tom; EC). Entretanto, durante a primeira apresentação do 

EC, os animais HAB apresentaram aumento no tempo de congelamento em comparação com os 

animais NAB (*p<0,05 obtido pelo teste ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste de Duncan, 

n=11-12/grupo). O processo de 3 dias de extinção, diminuiu o tempo total de freezing apresentado 

por ambas as linhagens (*p<0,05 obtido pelo teste ANOVAr, n=11-12/grupo); entretanto, 7 dias 

após a sessão, os animais HAB apresentaram aumento da resposta emocional condicionada ao 

primeiro tom em comparação aos animais NAB (*p<0,05 obtido pelo teste ANOVA de uma via 

seguido pelo pós-teste de Duncan, n=11-12/grupo). Após 30 dias, a resposta de freezing foi 

espontaneamente recuperada nos animais HAB em comparação com os NAB (*p<0,05 obtido 
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pelo teste ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste de Duncan, n=11-12/grupo). O tratamento 

com o CBD (15 e 30 mg/kg) falhou em induzir quaisquer alterações nos animais HAB, uma vez 

que animais NAB foram expostos apenas ao tratamento com Veículo (p>0,05, obtido pelo teste 

ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste de Duncan, n=11-12/grupo). 

Considerando a falta de efeitos agudos do CBD em todos os testes utilizados, aliado à 

dificuldade em conseguir número suficiente desses animais para realização de mais experimentos 

comportamentais, decidimos investigar os efeitos do CBD em culturas primárias de micróglias e 

em um modelo animal de estresse preditivo para PTSD. 

5.6. Avaliação dos efeitos do Canabidiol sobre culturas primárias de 

micróglias estimuladas com LPS 

5.6.1. Experimento 18: 

 Como esperado, o estímulo com LPS (10 ng/ml) aumentou a expressão relativa de Il1b 

(Fig. 22A), Tnfa (Fig. 22B) e Il6 (Fig. 22C) em culturas primárias de micróglias nos tempos 4 e 

24 h. O efeito do LPS sobre a expressão gênica de TNF-α foi significantemente menor na 

estimulação de 24 h em comparação com 4 h (Fig. 22B). Já os efeitos sobre IL-1β (Fig. 22A) e 

IL-6 (Fig. 22C) foram semelhantes em ambos os tempos de estimulação. O tratamento com CBD 

(10 µg/ml) diminuiu significativamente os níveis de Il1b e Il6 tanto em 4 quanto em 24 h de 

estímulo; sem qualquer efeito sobre Tnfa – apesar de existir tendência gráfica clara 4 h após o 

LPS. 
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Fig. 24. LPS aumenta a expressão relativa dos genes de IL-1β, TNF-α e IL-6 em cultura 
primária de micróglias. O tratamento celular com Canabidiol (CBD; 10 µg) diminuiu os efeitos 
do LPS (10 ng/ml) sobre os níveis IL-1β e IL-6, mas não sobre TNF-α. Dados apresentados como 
Média ± E.P.M., n=8-9/grupo. *p<0,05 representa diferença entre os grupos CBD e LPS no tempo 
específico, obtido pelo teste ANOVA de uma via, seguido por post-hoc de Duncan. 

5.7. Efeitos do Canabidiol em camundongos submetidos a um protocolo 

de PTSD 

5.7.1. Experimento 19:  

 O modelo animal de PTSD, baseado em choques nas patas, aumentou o tempo de 

congelamento dos animais em ambos os contextos, cilindro (Fig. 25A) e caixa de 

condicionamento (Fig. 25D). Houve, ainda, diminuição da exploração vertical dos animais nos 

animais submetidos ao trauma em comparação com os não estressados, aqui representado como 

número de rearings, tanto no cilindro (Fig. 25B) quanto na caixa (25E). Não foram observadas 

diferenças no número de SAPs (Fig. 25C e 25F).  

 O tratamento repetido com o CBD em ambas as doses (10 e 30 mg/kg) não reverteu os 

efeitos do estresse.  
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Fig. 25. Exposição repetida ao canabidiol não melhora o prejuízo comportamental induzido 
pelo modelo de PTSD baseado em choques nas patas. S- representa o grupo não estressado; S+ 
representa o grupo estressado. Dados apresentados como Média ± E.P.M.; *p<0,05 em 
comparação com o grupo não estressado, obtido pelo teste Kruskal Wallis seguido por Dunn, n= 
7-9/group. 

Já no BMT, o estresse não alterou os parâmetros avaliados durante a habituação – 

Rearings (Fig. 26A), SAPs (Fig. 26B) e latência para cruzar a arena (Fig. 26C) – e também durante 

o teste: Respostas passivas (Fig. 26D) e ativas (Fig. 26E), assim como o número de pulos 

espontâneos (Fig. 26F).   
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Fig. 26. Modelo de PTSD falha em induzir alterações comportamentais no teste de mania 
induzida pelo besouro. S- Representa o grupo não estressado; S+ representa o grupo estressado. 
Dados apresentados como Média ± E.P.M.; p>0,05 em comparação com o grupo não estressado, 
obtido pelo teste Kruskal Wallis seguido por Dunn, n= 7-9/group. 

O peso corporal dos animais foi avaliado a cada dois dias, a partir do primeiro dia de 

tratamento e não houve qualquer efeito do tratamento ou estresse prévio (dados não mostrados; 

p>0,05 obtido por ANOVAr, n=7-9/grupo).  

A ausência de efeito importante do CBD neste modelo foi confirmado em experimento 

paralelo, realizado em colaboração com a Dra. Amanda Sales no Brasil. Utilizando um protocolo 

experimental semelhante, verificamos que o estresse aumentou o tempo de congelamento dos 

animais reexpostos ao contexto no grupo veículo e CBD15, mas não no grupo CBD30, quando 

comparado ao grupo veículo não estressado (Fig. 27A). Embora este resultado possa sugerir um 

efeito anti-estresse, ele não foi observado no LCE. Neste teste, o estresse não alterou o tempo 

(Fig. 27B) e a frequência dos animais nos braços abertos (27C). Houve, inclusive, tendência do 

CBD 15 mg/kg em diminuir o tempo de permanência nos braços aberto, sugerindo um efeito tipo-

ansiogênico da droga per se (p=0,065, ANOVA de uma via seguido por post-hoc de Duncan).  
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Fig. 27. Modelo de PTSD baseado em choques nas patas aumenta o tempo de congelamento 
dos animais, mas não altera parâmetros relacionados à ansiedade no teste do labirinto em 
cruz elevado. Dados apresentados como Média ± E.P.M.; *p<0,05 em comparação com o grupo 
veículo - não estressado, obtido pelo teste Kruskal Wallis seguido por Dunn, n= 7-8/group. 
Resultados do teste do labirinto em cruz elevado foram analisados pelo teste ANOVA de uma via 
seguido por post-hoc de Duncan. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão



117 

 

  

 

6. DISCUSSÃO 

A exposição de animais experimentais a diferentes estressores induz alterações 

comportamentais, químicas e estruturais úteis para o estudo da neurobiologia de transtornos 

mentais (CAMPOS; FOGACA; AGUIAR; GUIMARAES, 2013). Modelos animais, portanto, são 

desenvolvidos com o objetivo de mimetizar uma doença ou condição médica humana, em animais 

de laboratório; e vêm sendo amplamente utilizados em estudos pré-clínicos na área de psiquiatria. 

Os critérios de validade são aspectos importantes para a avaliação de modelos animais que melhor 

representam determinadas psicopatologias. Nesse sentido, três critérios apresentam destaque no 

âmbito translacional: Validade de face ou aparente, que se refere à habilidade que o modelo 

animal tem em induzir, no animal, sintomas e/ou características comportamentais semelhantes 

aos observados na clínica. Em geral, é bastante limitada a alguns comportamentos, haja vista que 

muitos sintomas são definidos subjetivamente. Já a validade de construto, corresponde à 

capacidade do modelo em reproduzir mecanismos neurobiológicos e/ou fisiopatológicos da 

doença – por exemplo, desbalanço nos níveis de neurotransmissores ou envolvimento de 

determinados substratos ou regiões cerebrais. Por fim, a validade preditiva relaciona-se com a 

resposta dos animais, submetidos ao modelo, à terapia eficaz utilizada para a determinada 

condição médica em humanos (BAKER, 2011; CZEH; FUCHS; WIBORG; SIMON, 2016; 

SIEGMUND; WOTJAK, 2006). Diante disso, busca-se o desenvolvimento e utilização de 

modelos animais que consigam abranger ao máximo estes critérios de validade.  

Nesse sentido, o estresse crônico imprevisível está dentre os modelos de depressão mais 

utilizados, baseado principalmente na imprevisibilidade das situações estressantes cotidianas, 

bem como na sua capacidade de induzir comportamentos tipo-anedônicos em animais, 

características bastante importantes dos transtornos depressivos em humanos. A anedonia é perda 

da capacidade de sentir prazer em situações que anteriormente eram ou normalmente são 

prazerosas. Esse modelo gera, ainda, outras alterações comportamentais, neuroquímicas, 

neuroimunes e neuroendocrinológicas de modo duradouro e semelhante ao observado na clínica. 
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Além disso, algumas dessas alterações são revertidas pelo tratamento repetido, mas não agudo, 

com drogas antidepressivas e ansiolíticas (CRYAN; SLATTERY, 2007; CZEH; FUCHS; 

WIBORG; SIMON, 2016; SLATTERY; CRYAN, 2014).  

De modo geral, na maioria dos experimentos, observamos que o protocolo de CUS 

utilizado no presente projeto causou uma diminuição de peso corporal dos animais, bem como 

alterações comportamentais compatíveis com trabalhos da literatura – aumento do tempo de 

imobilidade e hipolocomoção (FERNANDES; GUPTA, 2019). Entretanto, o protocolo de 

preferência pela sacarose, considerado padrão ouro para validação do modelo, forneceu resultados 

bastante inconsistentes. No que se refere às aparentes alterações na expressão gênica de 

componentes do inflamassoma de NLRP3, apesar de o número amostral ser bastante pequeno, os 

resultados sugerem uma regulação distinta da expressão gênica de NLRP3 e de caspase-1 no HIP 

e CPF, com provável aumento no primeiro e diminuição no segundo. Particularmente em relação 

ao CPF, eles estão em desacordo com resultados já descritos na literatura tanto em ratos (PAN; 

CHEN; ZHANG; KONG, 2014) quanto em camundongos submetidos ao CUS (SU; ZHANG; 

CHEN; GONG et al., 2017) ou a estresse crônico por restrição (ALCOCER-GOMEZ; ULECIA-

MORON; MARIN-AGUILAR; RYBKINA et al., 2016). Um fator que poderia explicar esta 

contradição seria a distância temporal entre o término do estresse e eutanásia do animal, uma vez 

que o RNAm já pode ter sido traduzido e as proteínas estarem funcionais. Para investigar essa 

hipótese, seria necessária a realização de experimentos para avaliar os níveis proteicos através de 

experimentos de Western Blotting (WB). Uma forma complementar ao WB para essa investigação 

e utilizada no presente trabalho, foi a dosagem de IL-1β circulante e nas regiões alvo no cérebro. 

Entretanto, novamente em desacordo com a literatura, nenhuma diferença foi encontrada 

(ALCOCER-GOMEZ; ULECIA-MORON; MARIN-AGUILAR; RYBKINA et al., 2016; 

GOSHEN; KREISEL; BEN-MENACHEM-ZIDON; LICHT et al., 2008; YOU; LUO; ZHANG; 

CHEN et al., 2011). 

Diante da baixa reprodutibilidade dos resultados obtidos com o protocolo de CUS 
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utilizado no presente trabalho, a avaliação dos efeitos do CBD sobre as alterações 

comportamentais e possíveis alterações moleculares, ficou comprometida.  

O modelo único de estresse por restrição adotado posteriormente aos experimentos com 

CUS, é um dos modelos animais mais comumente empregado para induzir alterações 

comportamentais, bioquímicas e fisiológicas na experimentação animal. O estresse por restrição 

se baseia na premissa do estresse físico e psicológico inescapáveis e, após o término do protocolo, 

em geral os animais apresentam aumento nos níveis de comportamentos relacionados à ansiedade 

e, em menor proporção, depressão (CAMPOS; FOGACA; AGUIAR; GUIMARAES, 2013; CHU; 

ZHOU; HU; LOU et al., 2016; ZHANG; HU; LI; LI et al., 2019). 

Nesse sentido, os resultados obtidos nos experimentos realizados estão de acordo com a 

literatura em ratos, uma vez que observamos que o estresse por restrição diminuiu a frequência 

dos animais nos braços abertos do LCE quando testados 24 h após o estresse (FOGACA; REIS; 

CAMPOS; GUIMARAES, 2014; GOMES; ALVES; GUIMARAES; CORREA et al., 2013; 

HARTMANN; LISBOA; SONEGO; COUTINHO et al., 2019; RESSTEL; TAVARES; LISBOA; 

JOCA et al., 2009).  Em relação às respostas tardias ao estresse, sete dias após o protocolo de 

estresse, houve diminuição do tempo, mas não da frequência, de entradas nos braços abertos do 

LCE. A administração repetida de CBD (30 mg/kg) produziu tendência a um efeito tipo-

ansiogênico em animais não estressados e tipo-ansiolítico em animais estressados. Efeito 

semelhante havia sido observado previamente pelo nosso grupo, em ratos submetidos ao estresse 

por restrição (2h). Nesse estudo, os microinjetados com o CBD (30 nmol) na região pré-límbica 

do CPF, 15 min antes da exposição ao LCE e 24 h após o estresse (FOGACA; REIS; CAMPOS; 

GUIMARAES, 2014). Apesar de diferença do protocolo e da linhagem animal utilizada em ambos 

os estudos, esses achados nos permitem sugerir que os efeitos do CBD podem ser duais e 

dependentes da condição prévia de estresse do animal.  

O CBD utilizado neste projeto havia sido recentemente introduzido em nosso laboratório, 

por possuir maior pureza com relação às quantidades de THC, principal composto 
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psicotomimético de Cannabis sativa; portanto, poderíamos ter diferenças farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas consideráveis em relação aos estudos prévios realizados pelo nosso grupo 

(DEIANA; WATANABE; YAMASAKI; AMADA et al., 2012). Diante disso, decidimos testar a 

dose de 15 mg/kg. Entretanto, conforme explicado anteriormente, por questões que envolveram a 

alteração da dieta fornecida pelos serviços do campus, que ocasionou um quadro de desnutrição 

crônica nos animais e alterou seus comportamentos (fato observado em todos os laboratórios que 

realizavam estudos comportamentais com roedores no período), o modelo animal parou de 

funcionar e os experimentos tiveram de ser interrompidos. 

Nesse sentido, a dificuldade em estabelecer protocolos de estresse associado ao tempo 

avançado de doutorado, fez com que decidíssemos aplicar para a bolsa de Doutorado Sanduíche 

no Instituto Max-Planck de Psiquiatria para utilização de animais HAB e NAB.  

Modelos animais baseados no acasalamento seletivo, são consideradas ferramentas 

experimentais importantes e interessantes, uma vez que a isogenicidade dos mesmos permite a 

investigação de mecanismos moleculares e genéticos associados especificamente às alterações 

comportamentais ou fisiológicas específicas apresentadas por esses animais. Em geral, considera-

se que esses modelos animais possuem validade de face e preditiva consideráveis, porém baixa 

validade de construto (CZEH; FUCHS; WIBORG; SIMON, 2016; OVERSTREET; WEGENER, 

2013). 

Em geral, os animais HAB apresentaram comportamentos relacionados à ansiedade em 

todos os testes utilizados, em conformidade com trabalhos prévios do grupo alemão (FILIOU; 

WEBHOFER; GORMANNS; ZHANG et al., 2012; FILIOU; ZHANG; TEPLYTSKA; 

RECKOW et al., 2011; HEINZ; GENEWSKY; WOTJAK, 2017; KROMER; KESSLER; 

MILFAY; BIRG et al., 2005; LANDGRAF; KESSLER; BUNCK; MURGATROYD et al., 2007; 

NUSSBAUMER; ASARA; TEPLYTSKA; MURPHY et al., 2016; YEN; ANDERZHANOVA; 

BUNCK; SCHULLER et al., 2013; YEN; MAUCH; DAHLHOFF; MICALE et al., 2012). 

Entretanto, o CBD não induziu os seus efeitos tipo-ansiolíticos amplamente descritos neste 
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modelo psicopatológico de ansiedade. É importante considerar, contudo, que esses animais 

usualmente respondem apenas ao tratamento crônico com fluoxetina, mas não a outras drogas 

ansiolíticas ou antidepressivas, quando testados no LCE (dados não publicados) e em testes 

preditivos para transtornos depressivos (SAH; SCHMUCKERMAIR; SARTORI; GABURRO et 

al., 2012; SCHAUFLER; RONOVSKY; SAVALLI; CABATIC et al., 2016). 

Dentre as poucas drogas capazes de induzir efeitos agudos nos animais HAB, existem 

relatos de que um agonista parcial de receptores benzodiazepínicos, assim como corticosterona, 

atenuam a resposta de medo condicionado ao som neste modelo (SARTORI; HAUSCHILD; 

BUNCK; GABURRO et al., 2011). Ainda nesse sentido, um estudo prévio do grupo alemão 

evidenciou que a administração aguda de URB597, um inibidor da FAAH, induz comportamento 

panicolítico e tipo-ansiolítico em animais HAB expostos ao BMT (HEINZ; GENEWSKY; 

WOTJAK, 2017). Sabe-se que o CBD também inibe a enzima FAAH, mecanismo pelo qual o 

CBD poderia induzir seus efeitos via ativação de receptores CB1 e CB2 (BISOGNO; HANUS; 

DE PETROCELLIS; TCHILIBON et al., 2001). Portanto, diante da dificuldade em obter número 

adequado de animais para os experimentos comportamentais, e a ausência de efeitos robustos do 

tratamento agudo com o CBD, optamos por interromper a utilização essa linhagem. 

Outras trabalhos da literatura apoiam nossos resultados em relação aos efeitos anti-

inflamatórios in vitro do CBD sobre a cultura primária de micróglias estimuladas com LPS 

(BURSTEIN, 2015; DOS-SANTOS-PEREIRA; DA-SILVA; GUIMARAES; DEL-BEL, 2016; 

SONEGO; PRADO; VALE; SEPULVEDA-DIAZ et al., 2018). Apesar de a relação entre o 

mecanismo anti-inflamatório do CBD e o inflamassoma de NLRP3 ainda não terem sido 

investigadas em células da micróglia, este envolvimento já foi descrito para monócitos THP-1 

(LIU; MA; SLITT; SEERAM, 2020) e em células-tronco mesenquimais gengivais. Estas últimas 

são células tronco com alta capacidade de diferenciação e, portanto, com amplo potencial 

terapêutico para tratamento de diversas condições médicas grave que dependem de transplante. 

Nesse sentido, os autores sugerem que o pré-tratamento dessas células com o CBD pode auxiliar 
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na diminuição da rejeição do sistema imunológico aos transplantes, haja vista o efeito do CBD em 

diminuir a expressão de moléculas de superfície e citocinas inflamatórias importantes para 

rejeição destas células pelo sistema imunológico do transplantado (LIBRO; SCIONTI; 

DIOMEDE; MARCHISIO et al., 2016). Além disso, recentemente, foi descrito que o CBD de 

regula e contrapõe os efeitos do LPS em miRNA de células microgliais (BV-2) estimuladas com 

LPS de modo mais efetivo que o THC (JUKNAT; GAO; COPPOLA; VOGEL et al., 2019). 

Finalmente, os efeitos anti-inflamatórios do CBD sobre células da micróglia não se limitam apenas 

a estudos in vitro, uma vez que já foi descrito que diminuiu a ativação destas células em modelos 

animais de transtornos mentais (GOMES; LLORENTE; DEL BEL; VIVEROS et al., 2015; 

SONEGO; PRADO; VALE; SEPULVEDA-DIAZ et al., 2018).  

Com estes resultados obtidos in vitro, indicando que a amostra de CBD utilizada na 

Alemanha era biologicamente ativa, resolvemos empregá-lo em outro protocolo experimental 

associado ao PTSD que havia sido desenvolvido pelo grupo Alemão. Este modelo tem como 

vantagem a dissociação entre componentes associativos e não-associativos das respostas de medo. 

Nesse sentido, as respostas associativas são relacionadas às características que remetem ao trauma; 

como por exemplo, a reexposição do animal à caixa em que houve a deflagração do choque. Já a 

resposta não-associativa se refere à sensibilidade fisiológica e/ou comportamental a estímulos 

potencialmente ameaçadores ou perigosos, como por exemplo a exposição de um tom em um novo 

ambiente – refletindo as características de hiperexcitação e apreensão frequentemente observadas 

em quadros de PTSD (SIEGMUND; WOTJAK, 2006; 2007a; b). O choque nas patas, por conta 

da falta de controle e imprevisibilidade aos animais, induz alterações comportamentais duradouras 

(DESLAURIERS; TOTH; DER-AVAKIAN; RISBROUGH, 2018; FLANDREAU; TOTH, 2018; 

SIEGMUND; WOTJAK, 2006; ZHANG; HU; LI; LI et al., 2019). Além disso, a habituação a 

este estressor é menor em comparação a outros estressores, como o estresse por restrição, por 

exemplo (FLANDREAU; TOTH, 2018). A grande vantagem desse protocolo, segundo alguns 

autores, seria a capacidade de controle das características do estresse por parte do experimentador 
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(intensidade, duração, garantia, pistas ambientais, dentre outras). Além do período necessário para 

aparecimento e instalação do quadro, uma vez que para o transtorno em humanos é necessário um 

período de ‘incubação’. Já a desvantagem é a menor variabilidade em termos de sensibilidade e 

resiliência, em comparação com humanos, uma vez que a maioria dos animais expostos ao estresse 

apresentariam alguma alteração duradoura. (BALI; JAGGI, 2015; FLANDREAU; TOTH, 2018). 

Discussões acerca do choque nas patas ser um trauma ou apenas um protocolo de medo, a 

depender da intensidade, número e duração do choque, também são exploradas na literatura 

(FLANDREAU; TOTH, 2018). 

Devido às características e sintomas multifatoriais do PTSD, uma vez que envolve 

parâmetros e processos cardiovasculares/autonômicos, de memória, hiperexcitação e 

sensibilização ao estresse, alterações relacionadas ao sono, dentre outros; modelos animais com 

abrangência de todos os fatores ainda são escassos – de modo que normalmente alguns modelos 

envolvem características mais relacionadas a um grupo de sintomas do que outros.  

No presente projeto, o protocolo de PTSD baseado em choques nas patas induziu aumento 

no tempo de congelamento, bem como generalização; conforme estudos prévios do grupo de 

pesquisa na Alemanha já haviam demonstrado (KAO; ANDERZHANOVA; ASARA; WOTJAK 

et al., 2015; KAO; HE; HENES; ASARA et al., 2016; KAO; HE; ZANNAS; HAHN et al., 2016; 

SIEGMUND; WOTJAK, 2007a; b). Essa observação, em especial, demonstra a validade de face 

do modelo, uma vez que este é um sintoma bastante característico na clínica (APA,2013).  

Entretanto, diversos trabalhos prévios do grupo (não publicados), evidenciam que esse 

protocolo diminui a exploração dos animais estressados durante a fase de habituação no BMT; 

além de aumentar o número de respostas defensivas ativas. Dentre as possibilidades para explicar 

essa possível ausência de efeito, sugerimos que a injeção repetida por via intraperitoneal, 

associada ao manuseamento diário dos animais, esteja contribuindo para essa perda de efeito, uma 

vez que o BMT é um teste sensível ao manuseio de animais. Vale a pena ressaltar que foi a 

primeira vez, desde a padronização do modelo, que animais submetidos a protocolo de tratamento 
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repetido foram testados. 

Embora existam resultados positivos após administração repetida (CAMPOS; 

FERREIRA; GUIMARAES, 2012; FOGACA; CAMPOS; COELHO; DUMAN et al., 2018; 

MASATAKA, 2019), os efeitos tipo-ansiolíticos do CBD descritos em humanos 

(BERGAMASCHI; QUEIROZ; CHAGAS; DE OLIVEIRA et al., 2011; CRIPPA; 

DERENUSSON; FERRARI; WICHERT-ANA et al., 2011) e roedores (CASAROTTO; GOMES; 

RESSTEL; GUIMARAES, 2010; GUIMARAES; CHIARETTI; GRAEFF; ZUARDI, 1990; 

MOREIRA; AGUIAR; GUIMARAES, 2006; RESSTEL; JOCA; MOREIRA; CORREA et al., 

2006; RESSTEL; TAVARES; LISBOA; JOCA et al., 2009) foram observados após a 

administração aguda. Além disso, resultados negativos e até mesmo opostos também são descritos 

na literatura (ELBATSH; ASSAREH; MARSDEN; KENDALL, 2012). As razões para essas 

diferenças não são claras, mas podem envolver diferentes protocolos e espécies utilizadas, além 

da provável possibilidade de que o CBD não age simplesmente como uma droga ansiolítica 

convencional, como benzodiazepínicos, por exemplo. Portanto, mais estudos comparativos 

investigando os efeitos e prováveis mecanismos do CBD em diferentes modelos de estresse e 

ansiedade são necessários para a compreensão de seu papel na terapêutica. 

Neste sentido, os resultados do presente estudo trazem uma contribuição ao sugerirem 

que, em relação ao PTSD, o tratamento crônico tardio em relação ao trauma inicial com o CBD 

seria menos efetivo para reverter o quadro sintomatológico. Dados pré-clínicos, no entanto, 

sugerem que, se o tratamento for iniciado logo após a exposição ao evento traumático, este 

fitocanabinoide pode ser efetivo. Por exemplo, trabalhos prévios de nosso grupo evidenciaram que 

a exposição do rato ao gato induz respostas tipo-ansiogênicas e que estes efeitos são prevenidos 

pelo tratamento repetido com o CBD (CAMPOS; FERREIRA; GUIMARAES, 2012). Além disso, 

recentemente, observamos que o tratamento repetido com o CBD (5 mg/kg; 7 dias) preveniu as 

consequências comportamentais do estresse único prolongado (SPS) sobre processos de memória, 

em ratos testados após 8 dias da exposição aos estressores. Nesse sentido, este fitocanabinoide 



125 

 

  

 

não foi capaz de facilitar a aquisição da extinção de modo significativo, porém preveniu prejuízos 

nos processos de retenção da memória de extinção induzidos pelo SPS. O tratamento agudo com 

o CBD, em uma dose 6 vezes maior que a utilizada no tratamento repetido (30 mg/kg), quando 

administrada 2-3 h após o término do estresse, preveniu os prejuízos do estresse sobre a extinção 

e a consolidação da memória de extinção.  

Entretanto, quando houve a exposição dos animais a um novo estressor, uma espécie de 

lembrete de estresse (reminder), ao contrário do observado nos experimentos sem o reminder, o 

CBD (5 mg/kg; 7 dias) facilitou ambos os processos - aquisição e consolidação/retenção da 

extinção (dados não publicado).  

Trabalhos prévios também reforçam essa influência do CBD sobre as diferentes fases do 

processamento de memórias aversivas. A administração de CBD antes da aquisição da memória 

aversiva (LEVIN; ALMEIDA; PERES; CALZAVARA et al., 2012) ou da reexposição ao 

contexto (recuperação/reativação) é capaz de atenuar as respostas emocionais condicionadas em 

ratos (LEMOS; RESSTEL; GUIMARAES, 2010; RESSTEL; JOCA; MOREIRA; CORREA et 

al., 2006).  Com relação a extinção de memórias aversivas, Bitencourt e colaboradores 

evidenciaram que a administração intracerebroventricular de canabidiol facilita este processo em 

ratos (BITENCOURT; PAMPLONA; TAKAHASHI, 2008). Este efeito não foi observado em 

camundongos HAB submetidos ao protocolo de extinção no presente trabalho.  

Finalmente, um conjunto importante de estudos com roedores sugere que o CBD possa 

afetar a reconsolidação de memórias aversivas (STERN; GAZARINI; TAKAHASHI; 

GUIMARAES et al., 2012; STERN; GAZARINI; VANVOSSEN; ZUARDI et al., 2015; STERN; 

DA SILVA; RAYMUNDI; DE SOUZA et al., 2017). O canabidiol, no protocolo testado, impediu 

a reconsolidação de memórias aversivas 1 e 7 dias após o protocolo de condicionamento. Esse 

efeito é dependente da administração do fitocanabinoide imediatamente após a sessão de 

recuperação e dura, ao menos, três semanas – uma vez que os animais não apresentaram 

recuperação espontânea (STERN; GAZARINI; TAKAHASHI; GUIMARAES et al., 2012). 
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Apesar de, no presente trabalho, utilizarmos um protocolo experimental diferente do 

empregado nos trabalhos acima discutidos, a reativação da memória aversiva ou a exposição a um 

reminder de estresse poderiam fornecer resultados interessantes do ponto de vista de ação do CBD; 

uma vez que esta droga poderia gerar um eventual efeito através de processos relacionados à 

reconsolidação da memória aversiva. Esta é uma outra possibilidade a ser explorado no futuro e 

que, se confirmada, possui grande potencial de impacto translacional. 
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7. CONCLUSÃO 

Infelizmente, por inúmeras situações que fugiram de nosso controle e foram aqui 

esclarecidas, parte dos objetivos inicialmente propostos não conseguiram ser investigados.  

Os protocolos do CUS empregados produziram alterações comportamentais, porém com 

baixa replicabilidade, dificultando a análise molecular e a investigação de um possível efeito do 

CBD.  

O protocolo de estresse único por restrição induziu alterações comportamentais bastante 

interessantes, porém com a perda de efeito do protocolo, por razões previamente explicadas, 

tivemos de interromper os experimentos.  

Os animais HAB apresentaram comportamentos relacionados à ansiedade em 

comparação com os animais NAB, conforme previamente descrito. Este efeito, no entanto, não 

foi afetado pelo tratamento agudo com o CBD (15 e 30 mg/kg).  

Os efeitos do CBD em células da micróglia estimuladas com LPS estão de acordo com a 

literatura e nos permitem sugerir o envolvimento da plataforma de NLRP3. Entretanto, para 

comprovação desse efeito, mais estudos devem ser feitos.  

O modelo de PTSD utilizado no presente projeto induziu alterações comportamentais em 

camundongos C57BL/6 testados para generalização e expressão de respostas de medo, mas não 

no BMT. O tratamento repetido com o CBD (10 e 30 mg/kg) não melhorou esse prejuízo 

comportamental induzido pelo choque nas patas.  

No conjunto, os resultados indicam que os efeitos ansiolíticos agudos do CBD, já 

amplamente descritos na literatura, necessitam de melhor caracterização após tratamento 

prolongado, investigando-se, entre outros aspectos, a resposta em diferentes modelos e regimes 

de administração. Em relação a estes últimos, nosso trabalho sugere que o tratamento crônico 
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tardio com o CBD em relação a um trauma inicial que pode levar ao desenvolvimento de PTSD 

seria pouco efetivo para reverter o quadro sintomatológico.
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