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RESUMO 

 

BEGGIORA, P.S. Efeitos do canabidiol na hidrocefalia experimental induzida por caulim 

em ratos jovens. 2022. 104f. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

A hidrocefalia é um desequilíbrio entre a produção, circulação e/ou absorção do líquido 

cefalorraquidiano, resultando em uma dilatação no sistema ventricular. O tratamento da 

hidrocefalia usualmente utilizado é cirúrgico (shunt), mas nem todos os pacientes podem ser 

submetidos ao tratamento imediatamente após o diagnóstico. Com isso, medidas 

neuroprotetoras vêm sendo testadas a fim de minimizar as lesões teciduais envolvidas. O 

canabidiol (CBD) se mostrou um composto com múltiplas ações neuroprotetoras pelo sistema 

nervoso central (SNC), como em: isquemias, doença de Alzheimer, efeito anti-inflamatório, 

entre outros. Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do CBD na hidrocefalia 

experimental. Para estabelecer a dose utilizada, realizamos uma curva dose-resposta e a 

dosagem de 30 mg/kg/dia (intraperitoneal- ip.) foi escolhida e administrada em animais 

hidrocefálicos durante 21 dias. Foram utilizados ratos Wistar hannover submetidos à 

hidrocefalia através de injeção intracisternal de caulim, divididos em cinco grupos: controle 

intacto (n=10), hidrocefálicos sem tratamento (n=10), hidrocefálicos tratados com derivação 

(n=10), hidrocefálicos tratados com CBD ip. (30mg/kg/dia) (n=10) e hidrocefálicos tratados 

com derivação e CBD ip. (30mg/kg/dia) (n=10). Para avaliação do tratamento foram realizados 

testes de comportamento (open field, water maze e reconhecimento de objeto), estudos 

histológicos, imunoistoquímicos e bioquímicos. O tratamento do CBD reduziu a reação 

astrocitária (p<0,05) por imunomarcação do GFAP e pelo método de ELISA, redução da morte 

celular por apoptose no hipocampo (p<0,05) e melhorou a expressão de NeuN quando 

associados os dois tratamentos (p<0,05). Concluímos que o CBD apresenta efeitos benéficos 

quando associado ao tratamento cirúrgico da hidrocefalia experimental. 

 

Palavras-chave: Hidrocefalia; Canabidiol; Fármacos neuroprotetores; Derivação liquórica. 



 

 

ABSTRACT 

 

BEGGIORA, P.S. “Effects of cannabidiol on experimental kaolin-induced hydrocephalus 

in young rats." 2022. 104f. Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão 

Preto – SP, Brazil, 2022. 

 

Hydrocephalus is an imbalance between the production, circulation and/or absorption of 

cerebrospinal fluid, resulting in dilation in the ventricular system. The treatment of 

hydrocephalus usually used is surgical (shunt), but not all patients can undergo treatment 

immediately after diagnosis. Thus, neuroprotective measures have been tested in order to 

minimize the tissue damage involved. Cannabidiol (CBD) proved to be a compound with 

multiple neuroprotective actions by the central nervous system, such as in: ischemia, 

Alzheimer's disease, anti-inflammatory effect, among others. Thus, the objective of this work 

was to evaluate the effect of cannabidiol on experimental hydrocephalus. To establish the dose 

used, we performed a dose-response curve and the dosage of 30 mg/kg/day (intraperitoneal-ip.) 

was chosen and administered to hydrocephalic animals for 21 days. Wistar Hannover rats 

submitted to hydrocephalus through intracisternal injection of kaolin were used, divided into 

five groups: intact control (n=10), untreated hydrocephalic (n=10), shunt-treated hydrocephalic 

(n=10), hydrocephalic treated with CBD ip. (30mg/kg/day) (n=10) and hydrocephalus treated 

with shunt and CBD ip. (30mg/kg/day) (n=10). To evaluate the treatment, behavior tests (open 

field, water maze and object recognition), histological, immunohistochemical and biochemical 

studies were performed. CBD treatment reduced the astrocytic reaction (p<0.05) by 

immunostaining of GFAP and by the ELISA method, reduced cell death by apoptosis in the 

hippocampus (p<0.05) and improved the expression of NeuN when associated with the two 

treatments (p<0.05) We concluded that CBD has beneficial effects when associated with the 

surgical treatment of experimental hydrocephalus. 

 

Keywords: Hydrocephalus; Cannabidiol; Neuroprotective drugs; Shunt. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A hidrocefalia é definida como o acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano 

(LCR) no interior dos ventrículos cerebrais e é uma das condições neurológicas mais comuns e 

complexas da prática clínica (OLOPADE et al., 2012). O aumento progressivo do volume 

liquórico ocorre devido à diferença entre a formação e absorção do LCR, resultando na 

ventriculomegalia, que frequentemente ocasiona estiramento e compressão do tecido nervoso, 

redução do fluxo sanguíneo encefálico, além do aumento da pressão intracraniana (PIC) (DEL 

BIGIO, MCALLISTER, 1999). O tratamento da hidrocefalia é cirúrgico, o mais comum é a 

derivação ventrículoperitoneal (DVP), onde é realizada a introdução de uma válvula de 

drenagem unidirecional almejando derivar o líquido em excesso nos ventrículos cerebrais para 

a cavidade do peritônio (FACURE, 1972).  

O momento ideal para a realização da intervenção cirúrgica ainda é considerado um 

problema, pois alguns pacientes podem apresentar condições clínicas desfavoráveis, seja por 

instabilidade hemodinâmica, graves infecções, ou por apresentarem ainda dilatação ventricular 

inicial. Assim, com o passar do tempo, lesões decorrentes da ventriculomegalia se agravam 

(HOPPE-HIRSCH et al., 1998) e a busca por medidas que auxiliem o tratamento cirúrgico da 

hidrocefalia vem sendo testadas, o que incluem a redução da produção de líquor, redução do 

processo inflamatório/fibroso e a neuroproteção de células cerebrais e axônios, buscando tanto 

o bloqueio/atraso do processo patológico, como a preservação de tecidos já lesados (DEL 

BIGIO, 2016).  

Um fármaco que vem apresentando efeitos com ações variadas é o CBD. Estudos em 

camundongos com isquemia cerebral a curto prazo que foram tratados com o CBD, 

apresentaram mecanismos de ação relacionados com a prevenção da perda neuronal hipocampal 

e diminuição na neuroinflamação do hipocampo (MORI, M. A. et al., 2017). Assim como, para 

doenças neurodegenerativas, o CBD vem mostrando um excelente desempenho no atraso do 

avanço dessas doenças e melhorando o déficit da memória/aprendizado 

(NETZAHUALCOYOTZI-PIETRA et al., 2009). 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 



18 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Fisiologia do líquido cefalorraquidiano  

 

A formação do LCR é realizada principalmente pelo plexo coroide, estrutura 

localizada no interior dos ventrículos cerebrais. Essa produção ocorre nos ventrículos laterais, 

no 3º e no 4º ventrículo, por uma combinação de processos de difusão, pinocitose e transporte 

ativo (JOHANSON et al., 2008), o restante de sua produção se dá por células ependimárias, 

que revestem todo o sistema ventricular (OSHIO et al., 2005). A circulação liquórica é 

unidirecional, ou seja, inicia-se nos ventrículos laterais, flui através do forame interventricular 

(ou forame de Monro) para o terceiro ventrículo; em seguida, o fluxo direciona-se 

inferiormente, através do aqueduto do mesencéfalo (de Sylvius), até chegar ao quarto 

ventrículo; a partir de então o LCR ganha às cisternas liquóricas basais, através dos forames 

laterais (de Luschka) e do forame mediano (de Magendie), distribuindo-se, então, para o espaço 

subaracnóideo. Sua absorção se dá através das vilosidades aracnoides para a corrente sanguínea 

(venosa) (DAVIS, 2003). 

 

2.2 Hidrocefalia  

 

A hidrocefalia pode ser classificada como: obstrutiva e não obstrutiva. A obstrutiva ou 

também conhecida como não comunicante, ocorre um bloqueio na circulação liquórica causado 

por tumores, processos infecciosos ou pela estenose do aqueduto. Já a não obstrutiva ou 

comunicante, o fluxo liquórico no interior dos ventrículos encontra-se normal, porém, existem 

alterações no espaço subaracnóideo causadas por malformações congênitas, síndromes 

craniofaciais e/ou hemorragia subaracnóidea (THOMPSOM, 2009). Também pode ocorrer 

quando a capacidade absortiva das granulações aracnoideas encontra-se inadequada ou 

insuficiente, geralmente observada durante o envelhecimento. Em casos excepcionais, poderá 

haver hipersecreção de LCR pelo plexo coroide, o que também dificultará a absorção efetiva. 

Enquanto não realizado o tratamento da hidrocefalia, o tamanho ventricular pode 

aumentar progressivamente, com o potencial surgimento de sérias lesões cerebrais. As 

principais estruturas afetadas na hidrocefalia são: I- o epêndima - epitélio que reveste a 

superfície dos ventrículos cerebrais e do canal central da medula. Com sua compressão e 

estiramento, pode ser completamente rompido em casos mais graves de ventriculomegalia; II- 
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a substância branca periventricular – conjunto de fibras nervosas (axônios), em sua maior parte 

mielinizadas. Em graus muito importantes de hidrocefalia, poderá ocorrer grave prejuízo da 

mielinização dessas fibras. Mais tardiamente, como forma de preenchimento dos pontos de 

grave lesão ou cicatrização, ocorrerá a astrogliose, em substituição aos axônios e a mielina 

lesionados (DEL BIGIO; MCALLISTER, 1999; MABE et al., 1990). A mais importante 

estrutura composta exclusivamente por fibras nervosas e células da glia, o corpo caloso (CC), 

pode ser completamente destruído em graus extremos de hidrocefalia, devido à sua proximidade 

com os ventrículos laterais; III- o córtex cerebral, o hipocampo, os núcleos da base, o tálamo e 

o cerebelo, possuem seus neurônios mais preservados, mas podem ser comprometidos 

tardiamente em graus mais graves da hidrocefalia (SHOESMITH et al., 2000). 

 

2.2.1 Hidrocefalia experimental 

 

Técnicas de indução experimental de hidrocefalia vêm sendo praticadas há muito 

tempo. Várias substâncias depositadas na saída do quarto ventrículo já foram testadas em 

diversos animais, tais como algodão, sangue, glicerina, caulim, entre outras, com o intuito de 

causar obstrução no fluxo liquórico e hidrocefalia (CARDOSO et al., 2011). O uso do caulim 

tem sido preferido devido às vantagens que oferece, como alto índice de indução de 

hidrocefalia, baixo custo e facilidade de uso, podendo ser administrado por injeção percutânea 

na cisterna magna, sem a necessidade de cirurgias que possam produzir distorções do tecido 

nervoso que não aquelas resultantes exclusivamente da hidrocefalia (LOPES et al., 1998). 

O caulim é um produto composto de silicato hidratado de alumínio, que quando 

injetado na cisterna magna do animal, inicia um processo inflamatório agudo nas meninges, 

originando uma obstrução na saída do quarto ventrículo (DEFEO et al., 1979).  

 

2.3 Neuroproteção 

 

É a combinação de uma ou mais estratégias que antagonize, intercepte ou atrase a 

sequência de eventos bioquímicos e moleculares prejudiciais que possam resultar em lesões 

irreversíveis (GINSBERG, 2008).  

 

2.4 Canabidiol 
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A planta Cannabis sativa L. apresenta propriedades psicotrópicas e um grande 

potencial terapêutico. Há séculos ela vem sendo usada para vários fins, como, alimentação, 

rituais religiosos e práticas medicinais (MECHOULAM, 1973). Há 2000 anos, os chineses 

foram os primeiros a relatarem o uso medicinal dessa planta e descreveram esse feito no Pen-

Ts’ao Ching que é considerada a primeira farmacopeia conhecida do mundo (MECHOULAM; 

BEM-SHABAT, 1999). No século XIX, a Cannabis foi utilizada muitas vezes para tratar a dor, 

espasmos musculares, cãibras e ataxia (GRINSPOON; BAKALÁR, 1993). Entre vários 

compostos, o CBD é o principal fitocanabinóide não psicotrópico presente na Cannabis sativa, 

constituindo até 40% de seu extrato. Na década de 1960 foi primeira vez que sua estrutura 

química (fig. 1) foi elucidada (GAONI; MECHOULAM, 1964). Desde então, o CBD representa 

o canabinóide não psicoativo com o maior potencial terapêutico (IZZO et al., 2009).  

 

Figura 1: Estrutura química do canabidiol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Droga_psicoativa 

 

Estudos sobre os mecanismos de ação dos canabinóides mostraram que eles podem 

desempenhar um papel importante nas doenças neurodegenerativas, como a Doença de 

Parkinson (DP) e na Doença de Alzheimer (DA), bem como na esclerose múltipla e na epilepsia 

(NETZAHUALCOYOTZI-PIETRA et al., 2009). Diversos estudos mostram o desempenho 

neuroprotetor do CBD de diversas formas, como, em camundongos que demonstraram que o 

tratamento com o CDB para isquemia cerebral a curto prazo, apresentou mecanismos de ação 

relacionados com a prevenção da perda neuronal hipocampal, diminuição na neuroinflamação 

e no aumento neuroplasticidade do hipocampo (MORI, M. A. et al., 2017), em outro estudo por 

modelo in vitro e posteriormente confirmado por modelo in vivo de camundongos com DA, 

observou uma potencial ação anti-inflamatória, uma vez que o CBD inibiu a produção de nitrito 

Figura 1: Estrutura química do canabidiol. 
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e nitrogênio (expressos pela proteína óxido sintase) induzido pelo peptídeo beta-amiloide (beta-

A), concluindo que o CBD provavelmente ajude a inibir a neurodegeneração induzida pelo 

beta-A (ESPOSITO, G. et al., 2006; ESPOSITO, G. et al., 2007). 

 

3 Justificativa  

 

Uma vez que nem todos os pacientes podem receber o tratamento cirúrgico 

imediatamente, as lesões causadas ao encéfalo pela hidrocefalia vão se agravando com o 

decorrer do tempo, desencadeando neurotoxicidade, astrogliose, morte celular, déficit motor e 

disfunções de aprendizado e memória. Mediante a esses eventos relacionados a hidrocefalia, 

testamos quais os efeitos que o CBD teve na hidrocefalia experimental, tendo em vista seu 

amplo espectro de ação.  
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos do CBD em ratos hidrocefálicos jovens que foram submetidos ou 

não ao tratamento de derivação liquórica. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

Verificar se o CBD ajudou na melhora da memória/aprendizado e déficit motor 

a partir dos testes comportamentais: Campo Aberto (open field), Labirinto Aquático de Morris 

(water maze) e Reconhecimento de Objeto. 

Avaliar a citoarquitetura geral através de histologia convencional com a coloração 

hematoxilina e eosina (HE), a mielinização tecidual, através do corante Luxol Fast Blue (LFB) 

e degeneração neuronal através da histoquímica por Fluoro Jade B (FJB). E, na 

imunoistoquímica, avaliar a astrogliose reativa, a apoptose, a neuroinflamação e a preservação 

do número total de neurônios, de acordo com as proteínas correspondentes.  

Quantificar as proteínas específicas GFAP (glial fibrilary acid protein) e MBP 

(myelin basic protein) no córtex dorsal ao CC e no hipocampo através de análise bioquímica 

por ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todos os procedimentos envolvendo os animais estão de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), e aprovados pelo 

comitê local realizada pela Comissão de Ética em Experimentação Animal (CETEA) protocolo 

nº 187/2018 – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-

USP). Todos os esforços foram feitos a fim de minimizar o sofrimento e a quantidade de 

animais usados nesta pesquisa. 

 

5.1 Animais 

 

Foram utilizadas ninhadas da linhagem Wistar Hannover, com sete dias de vida, 

oriundas do Serviço de Biotério da Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão Preto, em 

número suficiente para composição dos grupos experimentais. Cada ninhada foi constituída por 

uma rata-mãe e oito filhotes, transportados em uma única caixa alojamento, no dia do 

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

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Durante a permanência dos animais no Biotério, 

a dieta padrão de laboratório para roedores e água foi oferecida ad libitum às mães. Os filhotes, 

na fase de desmame, também terão acesso à dieta e à água. 

 

5.2 Indução da hidrocefalia 

 

Com sete dias de idade, os filhotes foram escolhidos aleatoriamente e submetidos à 

indução da hidrocefalia pelo método de injeção intracisternal de caulim ou mantidos sem 

intervenção para utilização como controle normal.  

Para indução da hidrocefalia, um auxiliar posicionará a cabeça do animal com uma 

mão e o corpo com a outra, flexionando o pescoço e deixando livre a região cervical dorsal. 

Através da palpação, foi identificado o espaço entre a margem posterior do forame magno, no 

osso occipital, e a borda cranial do arco dorsal da primeira vértebra cervical (fig. 2). Com uma 

agulha odontológica Mise 0,3, de bisel curto, foi realizada a injeção percutânea lenta de 0,04 

ml da suspensão de caulim (Merck®) a 15% em água destilada, esterilizada em autoclave. Após 

a injeção intracisternal, os filhotes foram observados até completa recuperação e então 

recolocados em sua caixa alojamento de origem, retornando ao biotério.  
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Figura 2: Indução da hidrocefalia experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do laboratório de Proteção Cerebral na Infância (2016). 

 

5.3 Formação dos grupos experimentais 

 

- Grupo Controle (C): os animais que não sofreram qualquer interferência (n=10). 

- Grupo Hidrocefálico (H): os animais foram submetidos à hidrocefalia por injeção 

intracisternal de caulim no 7º dia de vida (n=10). 

- Grupo Hidrocefálico tratado com derivação (HTD): os animais foram submetidos à 

hidrocefalia por injeção intracisternal de caulim no 7º dia de vida, e derivados sete dias após a 

indução (n=10). 

- Grupo Hidrocefálico tratado com CBD (HTC): os animais foram submetidos à 

hidrocefalia por injeção intracisternal de caulim no 7º dia de vida e receberam diariamente uma 

dose de 30 mg/kg/dia de CBD intraperitoneal (i.p) a partir do 8º dia de vida (n=10). 

- Grupo Hidrocefálico tratado com derivação e CBD (HTDC): os animais foram 

submetidos à hidrocefalia por injeção intracisternal de caulim no 7º dia de vida, receberam 

diariamente uma dose de 30 mg/kg/dia de CBD i.p. a partir do 8º dia de vida e derivados sete 

dias após a indução (n=10). 

Todos os animais foram eutanasiados com 28 dias de vidas e 21 de hidrocefalia. 

Observados diariamente quanto a possíveis alterações clínicas (perda de peso e desidratação, 

Figura 2: Indução da hidrocefalia. Auxiliar posiciona o animal e o pesquisador 

realiza a injeção percutânea na cisterna magna com caulim 10%. 
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alterações da marcha e da consciência, negligência com a higiene, entre outras). Caso fosse 

notada perda de peso acentuada, desidratação não recuperada após reidratação com injeção 

salina subcutânea, ou alterações neurológicas graves, o animal doente foi sacrificado por dose 

excessiva de anestésico e excluído do estudo. 

 

5.4 Derivação liquórica ventrículo-subcutâneo 

 

A cirurgia foi realizada em P7, equivalente ao 7º dia de hidrocefalia, ocorreu a 

verificação da macrocrania, logo após os ratos foram anestesiados via inalatória com Isoflurano 

(BioChimico®), e posicionados em decúbito ventral. Após administração de antibioticoterapia 

profilática (Cefalotina 50mg/Kg ip), tricotomia da cabeça, antissepsia da pele da cabeça e do 

dorso, utilizando uma solução de iodopolividona, e colocação de campos operatórios, uma 

pequena incisão foi realizada na cabeça, 3 mm à direita da linha média e 2 mm à frente da sutura 

coronal, envolvendo todos os planos do tegumento, para exposição óssea. A seguir, foi feito um 

orifício no crânio com 1mm de diâmetro com auxílio de um perfurador elétrico rotativo, com 

ponta delicada, seguido da cauterização. O ventrículo lateral direito foi puncionado com cateter 

de polipropileno de 0,7 mm de diâmetro e 8 mm de comprimento, angulado em 90º, conectado 

a um cateter de silastic que, após passagem pelo subcutâneo do pescoço, foi sepultado no 

subcutâneo do dorso, próximo à raiz da cauda. Para todo o procedimento cirúrgico foi utilizada 

técnica asséptica, com o sistema de derivação esterilizado em óxido de etileno e todos os 

materiais cirúrgicos esterilizados em autoclave. Após sutura da incisão cutânea, com 

mononylon 4.0 e recuperação anestésica, os animais retornaram à caixa-alojamento de origem. 

(SANTOS et al., 2016). 

 

5.5 Estudos comportamentais 

 

5.5.1 Avaliação do peso corporal 

Os animais foram pesados diariamente em balança semi-analítica SSR3000 (Bel 

Engineering®, Monza, Itália) e seus pesos registrados. Ao final do período experimental foi 

observado a porcentagem de ganho ponderal (peso final – peso inicial/peso final x 100). 

 

5.5.2 Teste de campo aberto (open field) 
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Para estudo do desenvolvimento sensoriomotor, o comportamento deambulatório foi 

avaliado a cada dois dias pelo teste de campo aberto (open field), a partir do dia 6, após a injeção 

(P6). Cada animal foi observado individualmente em uma arena de acrílico transparente de 60 

cm de comprimento e 45 cm de altura (fig. 3) no tempo cronometrado de 2 minutos, avaliando 

grooming (auto limpeza), exploração vertical (quanto tempo o animal fica em pé), tempo de 

permanência nas bordas e no centro da arena, além de classificarmos o comportamento motor 

aplicando um score que irá variar de: 4 = alerta, com exploração e marcha normal; 3 = 

discretamente letárgico, com atividade reduzida, mas com marcha normal quando estimulado; 

2 = cifótico, consegue caminhar, porém a marcha apresenta base alargada, instável ou atáxica; 

1 = mal consegue andar, mas ainda se alimenta; 0 = próximo da morte ou eutanasiado. Entre as 

observações de diferentes animais, a arena foi limpa com solução de álcool 70%. 

 

Figura 3: Arena de teste – open field 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do laboratório de Proteção Cerebral na Infância (2017) 

  

Figura 3: Arena open field, para análise do comportamento deambulatório dos animais. 
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5.5.3 Labirinto aquático de Morris modificado (water maze) 

 

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

teste do labirinto aquático de Morris modificado (water maze). O teste é composto por uma 

piscina circular (90 cm de diâmetro, 50 cm de altura) e uma plataforma transparente (28 cm de 

altura, 9,5 cm de diâmetro) posicionada 2 cm abaixo da superfície da água (fig. 4). A 

temperatura da água da piscina foi controlada em aproximadamente 22 a 24ºC, sendo dividido 

em duas fases (adaptação e aprendizagem espacial). A fase de adaptação e treinamento foi 

realizada no dia correspondente ao 13° dia pós-indução da hidrocefalia (P13), no qual os ratos 

possuem 60 segundos livres para nadar na piscina, sem a plataforma. A seguir, a plataforma é 

introduzida no tanque, posicionada em um dos quatro quadrantes que a dividem. O treinamento 

foi feito em quatro séries, sendo que em cada uma, o animal é colocado na água voltado para 

um dos quatro pontos cardeais, esse cuidado deve ser tomado para que o filhote memorize a 

parede iluminada e a use como ponto de referência para localizar a plataforma camuflada sob a 

superfície da água, e não a encontre ao acaso pela natação livre em linha reta. A sala que abriga 

o tanque foi totalmente escura, exceto por uma pequena fonte luminosa fixada próxima a um 

dos lados externos do tanque (norte), para que o animal identifique o ponto de referência a ser 

memorizado. O teste foi aplicado nos P14 e P15 pós-indução, em dois períodos (manhã e tarde). 

O tempo limite para o animal alcançar a plataforma e ser considerado um acerto é de 60 

segundos. No final de cada sessão o animal foi colocado na plataforma para descanso por 15 

segundos e, em seguida, recolocado junto à parede da piscina, iniciando uma nova sessão. O 

tempo gasto do ponto de partida até o encontro da plataforma de descanso foi cronometrado. O 

tempo médio de cada turno diário foi calculado pela média do tempo gasto para o encontro da 

plataforma em cada uma das quatro sessões. Se o animal não encontrar a plataforma até um 

tempo limite de 60 segundos, foi colocado na plataforma para descanso por 15 s, e o tempo 

considerado para execução da tarefa naquela sessão foi de 60 s. No final do teste, o animal foi 

seco com uma toalha macia e mantido em uma caixa aquecida, e então, recolocado junto à mãe 

e aos outros filhotes do grupo. Entre cada animal examinado, toda sujeira (dejetos sólidos e 

partículas da cama de maravalha) visível na água foi retirada com o auxílio de uma peneira, 

deixando a arena limpa para um novo teste. 
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Figura 4: Piscina para teste – water maze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do laboratório de Proteção Cerebral na Infância (2017). 

 

5.5.4 Reconhecimento de objeto 

 

No teste de reconhecimento de objeto, o experimento começará com o período de 

habituação, durante o qual os animais foram deixados a explorar livremente o local durante 1 

h. O local consiste numa caixa retangular aberta superiormente (40 cm de largura × 30 cm de 

comprimento × 30 cm de altura), com posicionamento de uma câmera de vídeo acima da caixa 

para gravação do teste. No dia seguinte à habituação, cada animal foi colocado em uma das 

extremidades da caixa e liberado para exploração de dois objetos idênticos posicionados nas 

extremidades opostas a caixa, durante cinco minutos de teste (fase de aquisição). No ensaio 

teste, que foi realizado após duas horas da aquisição, um dos dois objetos foi substituído por 

um novo objeto, sendo ele diferente do objeto retirado quanto à cor e forma (fig. 5). O tempo 

gasto explorando o objeto foi cronometrado desde o momento em que o rato aproximar seu 

focinho a um centímetro desse objeto. O comportamento dos roedores foi analisado por um 

observador cego em relação aos grupos experimentais. Os dados foram expressos em 

percentagem do índice de reconhecimento (IR%), que foi calculada como a percentagem do 

tempo gasto explorando a objeto novo / (tempo gasto explorando o objeto novo + tempo gasto 

explorando o objeto familiar) × 100. 

  

Figura 4: Piscina para o teste de water maze. 
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Figura 5: Teste de reconhecimento de objeto esquematizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do laboratório de Proteção Cerebral na Infância (2017) 

 

5.6 Eutanásia e coleta das amostras 

 

Com 21 dias pós-indução de hidrocefalia, os animais foram profundamente 

anestesiados com injeção intraperitoneal de quetamina e xilazina (nas doses de 60mg/kg e 

10mg/kg, respectivamente). Com uma agulha hipodérmica 25 x 0,8 mm (21G x 1), a solução 

salina foi introduzida na ponta do ventrículo esquerdo e canulada até a raiz da aorta (perfusão 

transcardíaca) após uma pequena incisão na aurícula direita. A solução foi injetada até a 

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

de uma bomba de perfusão peristáltica (Bonther, Ribeirão Preto, Brasil). A seguir, os animais 

foram decapitados e seus encéfalos retirados em bloco, através da craniectomia de vértex. 

Imediatamente após sua retirada, cada encéfalo foi dividido no plano sagital. A metade 

esquerda foi subdividida em quatro porções, sendo elas: córtex dorsal ao ventrículo lateral, 

hipocampo, núcleos da base e tronco/cerebelo. Cada porção foi acondicionada em tubo tipo 

eppendorf devidamente identificado, mergulhado em nitrogênio líquido para congelamento 

rápido e armazenada em ultrafreezer -80ºC. Já a metade direita do encéfalo foi subdividida no 

plano coronal, em uma porção anterior e outra posterior, tomando-se como referencial o 

quiasma óptico, depois imersas em uma solução fixadora de paraformaldeído a 3% em tampão 

fosfato 0,1M (pH 7,3 – 7,4), por 24 horas à temperatura de 4°C, quando foi trocada por uma 

solução de paraformaldeído 3% fresca, permanecendo nesta solução fixadora por mais sete dias 

à mesma temperatura e, a seguir, emblocadas em parafina. As amostras de tecido congelado 

foram posteriormente homogeneizadas em água bidestilada adicionada a um inibidor de 

Figura 5: Teste de reconhecimento de objeto. A) Habituação realizada no primeiro dia; B) 

Aquisição, realizada no dia seguinte da habituação; C) Ensaio teste realizado 2h após a aquisição. 
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proteinase (TRIS), em proporção constante para todas as amostras, aliquotadas, recongeladas 

em nitrogênio líquido e mantidas em ultrafreezer -80ºC para a realização das análises 

bioquímicas. 

 

5.7 Análise histológica  
 

As amostras foram desidratadas em soluções crescentes de álcool (50% a 100%), 

diafanizadas em xilol e emblocadas em parafina. Os blocos de parafina foram cortados em plano 

coronal em micrótomo rotativo em secções de 5µm de espessura para análise por HE e 8 µm 

para análise por LFB. A seguir, os cortes foram estendidos em lâminas histológicas para 

microscopia (Knittel, Lowestoft, Reino Unido). As lâminas foram mantidas em estufa a 60ºC 

por uma hora. A seguir, os cortes foram desparafinizados em banhos sequenciais de xilol, álcool 

em concentrações decrescentes e água. Posteriormente, foram corados com HE e LFB. Na 

coloração feita por HE, observamos a citoarquitetura geral, a distribuição das estruturas e a 

densidade celular. Os núcleos corados pela hematoxilina ficam evidenciados em roxo, enquanto 

o citoplasma e os espaços intercelulares são corados pela eosina, visualizados em rosa. As 

regiões analisadas na parte anterior do cérebro incluem: CC, matriz germinativa (MG) e o 

córtex dorsal ao corpo caloso (CTx_CC) e na parte posterior incluem o córtex dorsal ao 

hipocampo (CTx_H) e as sub-regiões hipocampais CA1, CA2, CA3 e giro denteado (GD), na 

região do bregma -3.84 (PAXINOS; WATSON, 2007). 

Já o LFB, foi utilizado para distinguir a substância branca, analisar a mielinização e 

quantificar a espessura do CC. O grau de mielinização foi quantificado através de confronto 

visual e aplicação de um escore de intensidade da cor azul, em que uma tonalidade mais escura 

é vista em regiões com maior densidade de mielina, e tonalidades mais claras em regiões com 

menor densidade de mielina. O escore foi aplicado foi: 0= tonalidade fraca; 1= tonalidade 

média; e 2= tonalidade forte. Além disso, foi medida a espessura do CC através do software 

ImageJ (National Institutes of Health, EUA). 

 

5.8 Análise imunoistoquímica 

 

Para realização das análises imunoistoquímicas os cortes estendidos foram fixados em 

lâminas silanizadas Starfrost (Knittel, Lowestoft, Reino Unido). Após o período de secagem, 

as lâminas foram mantidas em estufa a 60º C por 30 min e desparafinizadas em banhos 
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sequenciais de xilol e álcool. Todas as análises imunoistoquímicas foram feitas por três 

observadores cegos ao tratamento e contabilizadas pelo software ImageJ. As proteínas 

estudadas foram:  

 

5.8.1 GFAP 

 

A avaliação por GFAP, uma proteína filamentosa intracitoplasmática, foi feita para 

observar a distribuição e aspecto morfológico astroglial no CC, no CTx_CC, no CTx_H e as 

sub-regiões hipocampais CA1, CA2, CA3 e GD. Foi avaliada a densidade celular e seu escore 

de marcação baseado na intensidade de marcação e na morfologia do astrócito, sendo: 0: 

ausência de astrócitos reativos; 1: astrócitos reativos com prolongamentos finos e delicados; 2: 

astrócitos reativos com prolongamentos moderadamente grossos; 3: astrócitos reativos 

fortemente marcados e com prolongamentos muito grossos.  

 

5.8.2 Caspase-3 

 

A análise da Caspase-3, uma proteína citoplasmática, foi utilizada para avaliar a 

apoptose no tecido cerebral. Foi feita uma varredura em toda a extensão do CTx_CC e CTx_H, 

contando todas as células marcadas nessas regiões e feito o cálculo da densidade (células 

positivas/total de células x100). 

 

5.8.3 COX-2 

 

A imunoistoquímica para a ciclooxigenase-2 (COX-2), uma proteína de membrana, 

foi realizada para avaliar a neuroinflamação. Foram analisadas as regiões do CTx_CC, CC e 

MG, contabilizadas as células imunomarcadas e feito o cálculo de densidade de marcação 

(células positivas/total de células x100).  

 

5.8.4 NeuN 

 

Para determinar se a hidrocefalia e seus respectivos tratamentos estudados 

alteram/preservam o número total e a densidade de neurônios, realizamos a análise 

imunoistoquímica para NeuN (neuronal nuclei) de localização nuclear e citoplasmática. Foram 
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analisadas as regiões do CTx_CC, as subáreas hipocampais (CA1, CA2, CA3 e GD) e o CTx_H. 

Foram feitos o cálculo da densidade celular (nº total de neurônios/área), cálculo da porcentagem 

de marcação (células positivas/total de células x100) e a aplicação de um escore de intensidade 

de marcação (1- marcação leve, marrom claro, 2- marcação média, marrom em tom caramelo e 

3- marcação forte, marrom escuro) para observar a imunorreatividade de NeuN após o insulto 

neural. 

 

5.9 Análise por Fluoro Jade-B 

 

Essa marcação foi usada para avaliação da degeneração e morte neuronal para os 

outros grupos. Foram analisadas as regiões do CTx_CC e o CTx_H. Após desparafinização e 

hidratação, as lâminas com os cortes histológicos foram incubadas em 0,06% de permanganato 

por 15min sob agitação suave. Para a próxima etapa, os procedimentos foram executados o mais 

longe da luz possível. As lâminas foram incubadas em solução 0,001% de FJ-B por 30 min. 

com agitação suave, depois foram enxaguadas em água destilada por 1 min, por três vezes, 

depois passaram por dois banhos de xilol de 1 min cada, e recobertas por lamínulas montadas 

com DPX. Foi feito o cálculo da densidade celular (nº total de neurônios/área). 

 

5.10 Bioquímica 

 

5.10.1 Quantificação de proteínas totais pelo método Coomassie – Bradford 

 

Em tubos tipo eppendorf de 1,5ml foram preparadas as soluções-padrão de albumina, 

em diluições com concentrações conhecidas (de 0 a 25 µg/ml), como no quadro abaixo: 
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Tubo 
Volume de solução de 

albumina (0,1 mg/ml) 
Volume de H2O 

Concentração final da 

albumina 

A 250 µl 250 µl 25 µg/ml 

B 200 µl 300 µl 20 µg/ml 

C 150 µl 350 µl 15 µg/ml 

D 125 µl 375 µl 12,5 µg/ml 

E 100 µl 400 µl 10 µg/ml 

F 50 µl 450 µl 5 µg/ml 

G 25 µl 475 µl 2,5 µg/ml 

H 0 500 µl 0 

 

A seguir, foram feitas diluições das amostras homogeneizadas (previamente 

congeladas e armazenadas em -80ºC). Com amostras e padrões preparados, 10 µl de cada tubo 

foram pipetados em microplaca de 96 poços, em triplicata. A cada poço foi adicionado 300 µl 

do reagente Coomassie (Cód: 23236 - Thermo Fischer Scientific, Massachussets, EUA) e a 

placa foi agitada por 30 seg. A placa foi, então, incubada em temperatura ambiente por 10 min 

e lida em leitora de microplacas a 595 nm. A medida obtida do padrão foi subtraída das medidas 

dos demais poços. Os valores obtidos para as amostras foram corrigidos para as diluições 

realizadas (BRADFORD, 1976). 

 

5.10.2 Quantificação de proteínas específicas pelo método bioquímico – 

ELISA 

 

Para quantificar as proteínas presentes nas amostras determinadas foi utilizado o 

método ELISA em placa de 96 poços para titulação das proteínas GFAP e MBP. Cada ensaio 

começa com a cobertura de uma placa de 96 poços com 100ul/poço de uma solução de anticorpo 

policlonal GFAP Z0334 (DAKO, Santa Clara, EUA); MBP Ab28541 (Abcam, Cambridge, 

Reino Unido) contra a proteína a ser quantificada, na concentração de 1ug/ml em tampão 

fosfato salina (PBS), “overnight” em geladeira a 4ºC. No dia seguinte, a placa foi lavada 4 vezes 

com PBS. A seguir, fez-se o bloqueio com 100ul/poço uma solução a 5% de leite desnatado em 

PBST (0,5% de Triton em PBS). Após 1 hora, a placa foi lavada 4 vezes com PBST. Em seguida 

foi aplicado 100ul/poço do padrão da proteína a ser dosada diluída em PBST GFAP AG230; 
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MBP 13-104 (Merck Millipore, Massachusetts, EUA) em diluições de 1, 5, 25, 50, 75, 100 e 

150 ng/ml, em triplicata. Também em triplicata, foram aplicadas as amostras diluídas em PBST 

(100ul/poço), nos poços remanescentes. Após 1 hora de incubação, a placa foi novamente 

lavada 4 vezes com PBST e, a seguir, foi aplicada, em todos os poços, uma solução de anticorpo 

monoclonal GFAP MB360; MBP MAB386 (Merck Millipore, Massachusetts, EUA) contra a 

proteína a ser quantificada (100ul/poço), diluída em 1:5000 em leite desnatado a 5% em PBST. 

Depois de 1 hora, a placa foi novamente lavada com PBST 4 vezes, e 100ul/poço de uma 

solução de anticorpo secundário conjugado à fosfatase alcalina anti-mouse Ab6790 (Abcam, 

Cambridge, Reino Unido), também diluído em leite desnatado a 5% em PBST, na concentração 

de 0,5ug/ml foi aplicada em todos os poços. Novamente a placa foi lavada 4 vezes com PBST, 

após 1 hora de incubação. A seguir, foi aplicado 100ul/poço do substrato de fosfatase Pierce™ 

PNPP Substrate 37620, (Thermo Fischer Scientific, Massachussets, EUA) preparado de acordo 

com as instruções do fabricante. A placa foi, então, mantida em local escuro por 30 minutos em 

temperatura ambiente. A seguir, foi aplicada 50ul/poço de uma solução 2N de NaOH (1702-1 

Dinâmica, SP, Brasil) para parar a reação, e imediatamente em seguida a placa foi lida em 

leitora automática de microplacas, no comprimento de 450 nm. Os valores encontrados foram 

corrigidos de acordo com a concentração de proteínas totais, previamente quantificadas para 

cada amostra, pelo ensaio de Coomassie - Bradford. A anotação foi de x mg de proteína 

específica/g de proteínas totais. 

 

5.11 Documentação fotográfica 

 

Foi utilizado o microscópio Nikon Eclipse E 200 MV com sistema de captura digital 

de imagens (MOTICAN 10), com software dedicado em ambiente Windows MOTIC image 

plus 2.0, como também os microscópios de luz AxiosKop2 Plus (Carl Zeiss) e uma câmera 

digital AxioCam Hrc (Carl Zeiss) acoplados à um computador Pentium II equipado com o 

software Axio Vision 3.1, do Laboratório de Neurologia Aplicada e Experimental do 

Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da FMRP – USP.  

Nas lâminas coradas com HE foram fotografadas a região do CC, MG, CTx_CC 

CTx_H e as sub-regiões hipocampais CA1, CA2, CA3 e GD em objetiva de 10X. As lâminas 

coradas com LFB foram fotografadas na região do CC (objetiva de 40X). Todas as lâminas de 

imunoistoquímica foram fotografadas na objetiva de 40X, sendo as principais áreas de interesse 
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CC, MG, CTx_CC CTx_H e as sub-regiões hipocampais CA1, CA2, CA3 e GD de acordo com 

a imunoistoquímica correspondente. 

 

5.12  Análise estatística 
 

Todos os dados foram descritos com média e ± desvio padrão. Foi utilizado o programa 

GraphPad Prism 7.0 (GraphPad Software In., San Diego, Califórnia, EUA). Os resultados 

obtidos foram submetidos a um teste de normalidade pelo teste de Kolmogorov Smirnov e, em 

seguida, analisados. Testes paramétricos foram utilizados para comparações de grupos com 

dados normalmente distribuídos (análise de variância - ANOVA, seguido pelo pós-teste de 

Tukey), e testes não-paramétricos foram usados para outras comparações (Kruskall-Wallis, 

seguido pelo pós-teste de Dunn). As diferenças estatísticas foram consideradas quando p<0,05, 

com intervalo de confiança (IC) de 95%. 

 

5.13 Curva dose-resposta 
 

Para estabelecer a dosagem a ser utilizada no projeto, foi realizado uma curva dose-

resposta. Utilizamos as seguintes dosagens, 10 mg, 20 mg e 30 mg de CBD sendo dissolvido 

em 2% de Tween 80 e salina (PBS pH 7,4), distribuídos da seguinte maneira: 

- Grupo 10 mg: os animais foram submetidos à injeção intracisternal de caulim no 7º 

dia de vida e receberam doses diárias (i.p.) de 10 mg/kg/dia de CBD (n=5). 

- Grupo 20 mg: os animais foram submetidos à injeção intracisternal de caulim no 7º 

dia de vida e receberam doses diárias (i.p.) de 20 mg/kg/dia de CBD (n=5). 

- Grupo 30 mg: os animais foram submetidos à injeção intracisternal de caulim no 7º 

dia de vida e receberam doses diárias (i.p.) de 30 mg/kg/dia de CBD (n=5). 

Esses grupos foram submetidos aos testes de comportamento e avaliação 

imunoistoquímica por GFAP, já descritos anteriormente.  

 

5.13.1 Resultados da curva dose-resposta 

 

5.13.1.1 Análise comportamental  

 

5.13.1.1.1 Peso corporal 
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No início do experimento, os animais dos grupos de 20 e 30 mg estavam com os pesos 

muito semelhantes (fig. 6). A partir de P03 o grupo 30 mg começou a ganhar mais peso que os 

demais, chegando ao final do tempo experimental sendo o grupo a ganhar mais peso. O grupo 

de 20 mg teve uma queda no ganho de peso em P03 até P08, quando começou novamente a 

elevar o ganho. Já em P11 chegou muito próximo ou igualou seu peso ao do grupo de 30 mg 

até o P14, depois disso seu ganho ponderal foi o segundo maior até o final do experimento. Ao 

contrário dos outros dois grupos, o grupo de 10 mg começou o experimento com o menor peso 

e continuou dessa forma até o final, porém sempre em linha crescente. 

 

Figura 6: Gráfico com o ganho ponderal de peso durante o trabalho 

Fonte: Acervo pessoal 

 

5.13.1.1.2 Teste de campo aberto (open field) 

 

5.13.1.1.2.1 Escore 

 

No desempenho motor geral dos animais (fig. 7), podemos observar através dos 

escores que nos primeiros dias de avaliação (P6, P8 e P10), todos os animais mantiveram a 
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Figura 6: Média do ganho de peso de cada grupo. 10 mg – grupo com animais tratados diariamente com 

a dose de 10 mg/kg/dia de CBD; 20 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 20 mg/kg/dia 

de CBD; 30 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 30 mg/kg/dia de CBD. O grupo de 

10 mg foi o que ao longo da pesquisa ganhou menos peso em comparação com os demais. Já os grupos de 

20 mg e 30 mg, ficaram com os pesos muito próximos, porém o grupo de 30 mg foi o que mais ganhou peso. 
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mesma nota, apresentando uma marcha instável. Já em P12, os animais do grupo 20 mg 

melhoraram seu desempenho e alcançaram notas melhores em comparação com os demais 

grupos (P=0,01). No próximo dia de avalição (P14) observamos que o desempenho do grupo 

20 mg se manteve à frente, mas nada significativo. Em P16, esse desempenho do grupo 20 mg 

se mantem e em comparação com o grupo 30 mg, apresenta um avanço motor (P=0,006). Nos 

últimos dois dias de avalição, percebemos que os animais do grupo 20 mg continuaram com 

melhor desempenho motor, atingindo o escore mais alto (4), caracterizando sua marcha como 

normal, mas em relação aos demais grupos, nada significativo embora todos os grupos tenham 

conseguido melhorar suas notas. 
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Figura 7: Gráfico do teste de campo aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 7: Gráfico do teste de campo aberto do escore aplicado. 10 mg – grupo com animais 

tratados diariamente com a dose de 10 mg/kg/dia de CBD; 20 mg – grupo com animais tratados 

diariamente com a dose de 20 mg/kg/dia de CBD; 30 mg – grupo com animais tratados diariamente 

com a dose de 30 mg/kg/dia de CBD. Nos três primeiros dias de avaliação todos os grupos 

mantiveram o escore, já em P12 (D) os animais do grupo 20 mg alcançaram um escore maior que 

os demais grupos (P=0,01). Em P16 (F) o grupo 20 mg continuou com um escore maior que os 

demais, mas com uma diferença em relação ao grupo 30 mg (P=0,006). Nos últimos dias de 

avalição o grupo 20 mg continuou com o melhor escore, mas nada significativo comparado com o 

demais. 
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5.13.1.1.3 Labirinto aquático de Morris (water maze) 

  

Na figura 8 podemos observar o desempenho dos grupos em médias e notamos que o 

grupo de 30mg foi o que obteve melhor média de tempo em todas as avalições (6,25 seg). Já os 

animais do grupo de 20 mg começaram o teste sendo um pouco mais rápido que os animais do 

grupo 10 mg (P14-M), mas no período da tarde esse desempenho caí e ele se torna o grupo que 

mais demora a encontrar a plataforma submersa (P14-T). No dia seguinte, seu desempenho 

melhora e mais uma vez esses animais conseguem ser mais rápidos que os animais do grupo 10 

mg, chegando ao final do teste com uma média de 20,9 seg.. O grupo 10 mg foi o que teve um 

desempenho menor que os demais, sendo o grupo que demorou mais para encontrar a 

plataforma, embora em P15 no período da manhã ele tenha sido um pouco mais rápido do que 

nos outros dias, ele concluiu o teste com uma média de 25,9 seg.. 

 

Figura 8: Gráfico de desempenho no teste water maze 

Fonte: Acervo pessoal 

Nos gráficos da figura 9 observamos em P14 Manhã, que os animais com as maiores 

doses (20 mg e 30 mg) tiveram uma maior rapidez para encontrar a plataforma submersa, dando 
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Figura 8: Gráfico com as médias de desempenho no teste water maze. 10 mg – grupo com animais tratados 

diariamente com a dose de 10 mg/kg/dia de CBD; 20 mg – grupo com animais tratados diariamente com a 

dose de 20 mg/kg/dia de CBD; 30 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 30 mg/kg/dia 

de CBD. O melhor desempenho foi do grupo de 30 mg, o grupo de 20 mg oscilou em seu desempenho, mas 

melhorou no final do teste. Já o grupo de 10 mg manteve uma linearidade sendo o que mais demorou a 

encontrar a plataforma no final do teste. 
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um destaque para o grupo de 30 mg, mas nada significativo. Já em P14 Tarde, observamos 

novamente essa maior rapidez no grupo de 30 mg em relação aos demais, mas nada 

significativo. Já o grupo de 20 mg, diminuiu seu desempenho levando mais tempo para 

encontrar a plataforma em relação ao período da manhã. 

Em P15 Manhã observamos o mesmo padrão que em P14 manhã, os animais dos 

grupos de maior dose com uma rapidez maior para encontrar a plataforma. Neste mesmo dia, 

porém no período da tarde (P15 Tarde), notamos que os animais do grupo 30 mg se destacaram 

novamente em relação aos demais, porém dessa vez com maior diferença em comparação com 

os animais do grupo 10 mg (P=0,02). 

 

Figura 9: Labirinto aquático de Morris modificado – water maze 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 9: Gráficos com desempenho individual dos grupos por avaliação no teste water maze. 10 mg – grupo 

com animais tratados diariamente com a dose de 10 mg/kg/dia de CBD; 20 mg – grupo com animais tratados 

diariamente com a dose de 20 mg/kg/dia de CBD; 30 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 

30 mg/kg/dia de CBD. Desde o primeiro dia de avaliação notamos um desempenho mais rápido do grupo 30 mg 

em relação aos demais. Em P15 tarde (D), rapidez para encontrar a plataforma se destaca em comparação com os 

demais, principalmente com o grupo de 10mg (P=0,02). 
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5.13.1.1.4 Reconhecimento de Objeto 

 

Na figura 10, temos dois gráficos que mostram o desempenho dos animais durante o 

teste de reconhecimento de objeto. No primeiro gráfico (aquisição), temos a comparação dos 

grupos em relação a exploração, em segundos, dos dois objetos idênticos, tirando o viés da 

possibilidade de nenhum grupo ter feito o primeiro contato. Sendo interessante destacar o maior 

tempo de exploração dos animais do grupo 20 mg e logo em seguida do grupo de 30 mg. No 

segundo gráfico temos o índice de reconhecimento do objeto novo em porcentagem (ensaio-

teste) e podemos observar que os animais do grupo 30 mg foram os que exploraram mais o 

objeto novo em comparação com os demais grupos, principalmente em relação aos animais do 

grupo de 10 mg. 

 

Figura 10: Reconhecimento de objeto – Aquisição e Ensaio-teste 

Fonte: Acervo pessoal 

 

5.13.1.2 Avaliação imunoistoquímica 

 

5.13.1.2.1 GFAP 
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Figura 10: Gráfico do tempo de exploração (aquisição) e índice de reconhecimento (ensaio-teste) para o 

teste de reconhecimento de objeto. 10 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 10 mg/kg/dia 

de CBD; 20 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 20 mg/kg/dia de CBD; 30 mg – grupo 

com animais tratados diariamente com a dose de 30 mg/kg/dia de CBD. Durante o período de aquisição (A) 

percebemos de todos os grupos exploração os objetos, dando um destaque maior ao grupo de 20 mg, mas nada 

significativo. Durante o ensaio-teste (B), o índice de reconhecimento do novo objeto é maior com os animais do 

grupo 30mg, quando comparado com os demais e principalmente os animais do grupo 10 mg (P=0,01).  
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Os astrócitos, morfologicamente, apresentam um conjunto de corpos celulares 

pequenos de processos finos e são altamente ramificados, enquanto os astrócitos reativos 

possuem um corpo celular grande com processo espesso e de coloração escura. Analisamos o 

CC, o córtex adjacente ao corpo caloso, córtex periférico e a MG. Durante a avaliação da reação 

astrocitária no CC (fig. 11), podemos observar dois gráficos, no primeiro (A) vemos o número 

de astrócitos por mm2 e os animais tratados com 10 mg sendo o grupo com um número maior 

de astrócitos, porém quando observamos o segundo gráfico (B), que nos mostra o escore 

atribuído, notamos que o grupo tratado com 30 mg, foi o grupo com maior escore, configurando 

astrócitos mais reativos.  

Na figura 12, podemos comparar as fotomicrografias dos três grupos, o grupo de 10 

mg com uma maior concentração de astrócitos que os demais animais. Em todos os grupos 

podemos observar rasgos, que na imagem são evidenciados pelos círculos. 

 

Figura 11: Gráfico da avaliação imunoistoquímica – GFAP – CC 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 11: Gráfico da imunomarcação por GFAP no CC. 10 mg – grupo com animais tratados diariamente 

com a dose de 10 mg/kg/dia de CBD; 20 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 20 mg/kg/dia 

de CBD; 30 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 30 mg/kg/dia de CBD. No primeiro 

gráfico (A) temos a quantidade de astrócitos por mm2 e observamos um maior número no grupo 10 mg, porém 

quando observamos o escore atribuído (B), o grupo 30 mg obteve um maior escore até mesmo em relação ao grupo 

10 mg, mas nada significativo. 
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Figura12: Avaliação imunoistoquímica – GFAP – CC 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Na avaliação da reação astrocitária no córtex adjacente ao corpo caloso, ou seja, o 

córtex que fica envolta do CC e no córtex periférico, a região do córtex que fica mais próximo 

as meninges (fig. 13) observamos que os animais do grupo 20 mg tanto em uma região do córtex 

como na outra (A e C) o nº de astrócitos por mm2 é bem baixa em relação aos demais grupos. 

Já o escore atribuído a cada grupo (B e D), os animais tratados com 20 mg de CBD continuaram 

sendo o grupo com menor escore, chegando a praticamente zerar no córtex periférico (D), mas 

nada significativo. 

Por outra lado os grupos 10 e 30 mg, ficaram muito próximos, tanto no nº de astrócitos 

por mm2 (A e C), quanto no escore do córtex periférico (D). Já o escore do córtex adjacente o 

grupo de 30 mg obteve o escore mais alto que os demais, mas nada significativo. Nas figuras 

Figura 12: Fotomicrografias da imunomarcação por GFAP no corpo caloso. 10 mg – grupo com animais 

tratados diariamente com a dose de 10 mg/kg/dia de CBD (A); 20 mg – grupo com animais tratados diariamente 

com a dose de 20 mg/kg/dia de CBD (B); 30 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 30 

mg/kg/dia de CBD (C). Podemos observar que o grupo 10 mg possuí um número maior de astrócitos em relação 

aos demais (A), os círculos mostram rasgos em todos os grupos. Objetiva 40x. Barra de 100µm. 
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14 e 15 podemos fazer a comparação da reação astrocitária entre os grupos através das 

fotomicrografias. 

 

Figura 13: Gráficos da avaliação imunoistoquímica – GFAP – CTx 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 13: Gráfico da imunomarcação por GFAP no córtex. 10 mg – grupo com animais tratados diariamente 

com a dose de 10 mg/kg/dia de CBD; 20 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 20 mg/kg/dia 

de CBD; 30 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 30 mg/kg/dia de CBD. Podemos observar 

nesses gráficos que o grupo de 20 mg, foram os animais que menos apresentaram número de astrócitos (A e B) e 

consequentemente obtiveram menor escore (B e D). Já os grupos 10 e 30 mg ficaram muito próximos em número 

de astrócitos por mm2 (A e B) e no escore, apenas no córtex adjacente ao CC (B) o grupo de 30 mg obteve maior 

escore, ou seja, uma reação astrocitária mais forte, mas nada significativo. 
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Figura14: Avaliação imunoistoquímica – GFAP – CTx adjacente 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

  

Figura 14: Fotomicrografias da imunomarcação por GFAP no córtex adjacente ao corpo caloso. 10 mg 

– grupo com animais tratados diariamente com a dose de 10 mg/kg/dia de CBD (A); 20 mg – grupo com 

animais tratados diariamente com a dose de 20 mg/kg/dia de CBD (B); 30 mg – grupo com animais tratados 

diariamente com a dose de 30 mg/kg/dia de CBD (C). Nota-se que os grupos de 10 e 30 mg apresentam maior 

nº de astrócitos por mm2 em relação ao grupo 20 mg (apontado pelas setas, A e C) e quando observamos a 

intensidade da marcação, o grupo de 30 mg apresenta uma marcação mais acentuada (C) se comparado com 

os animais do grupo 10 mg. Objetiva 40x. Barra de 100µm. 
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Figura 15: Avaliação imunoistoquímica – GFAP – CTx periférico 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Por último, analisamos a reação astrocitária na MG de cada grupo e nos gráficos da 

figura 16, observamos que os grupos mantiveram praticamente o nº de astrócitos por mm2 

semelhante, apesar do grupo de 30 mg apresentar uma quantidade menor que os demais, mas 

nada significativo. Já no escore, os grupos de 10 e 30 mg obtiveram uma nota mais alta que o 

grupo de 20 mg, porém, mais uma vez, nada significativo. Na figura 17 podemos comparar 

através das fotomicrografias a diferença/semelhança entre os grupos. 

 

Figura 15: Fotomicrografias da imunomarcação por GFAP no córtex periférico. 10 mg – grupo com 

animais tratados diariamente com a dose de 10 mg/kg/dia de CBD (A); 20 mg – grupo com animais tratados 

diariamente com a dose de 20 mg/kg/dia de CBD (B); 30 mg – grupo com animais tratados diariamente com 

a dose de 30 mg/kg/dia de CBD (C). Observa-se que os grupos 10 e 30 mg apresentam um nº de astrócitos 

por mm2 maior em relação ao grupo de 20 mg (A e C), apontado pelas setas, e quando observamos a 

intensidade da reação, novamente os grupos 10 e 30 mg apresentam uma intensidade maior que o grupo de 

20 mg (A e C). Já o grupo de 20 mg quase não se observa astrócitos, apresentando apenas alguns edemas 

(círculos). Objetiva 40x. Barra de 100µm. 



49 

 

 

Figura 16: Gráficos da avaliação imunoistoquímica – GFAP – MG 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

  

Figura 16: Gráfico da imunomarcação por GFAP na matriz germinativa. 10 mg – grupo com animais tratados 

diariamente com a dose de 10 mg/kg/dia de CBD; 20 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 

20 mg/kg/dia de CBD; 30 mg – grupo com animais tratados diariamente com a dose de 30 mg/kg/dia de CBD. Os 

grupos tiveram um nº de astrócitos por mm2 muito próximos (A), o grupo de 30 mg foi o que teve menos, mas 

nada significativo. Já no escore observamos que os grupos de 10 e 30 mg tiveram uma maior nota em relação ao 

grupo 20 mg (B), mas nada significativo. 
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Figura 17: Avaliação imunoistoquímica – GFAP – MG 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Mediante os resultados encontrados durante o período experimental (tab. 1), 

concluímos que a melhor dose foi de 30 mg/kg/dia. 

 

  

Figura 17: Fotomicrografias da imunomarcação por GFAP na matriz germinativa. 10 mg – grupo 

com animais tratados diariamente com a dose de 10 mg/kg/dia de CBD (A); 20 mg – grupo com animais 

tratados diariamente com a dose de 20 mg/kg/dia de CBD (B); 30 mg – grupo com animais tratados 

diariamente com a dose de 30 mg/kg/dia de CBD (C). Nota-se que não houve nenhuma diferença muita 

grande entre os grupos. Podemos observar áreas císticas em todos os grupos (círculos) e uma intensidade 

da reação astrocitária no grupo de 30 mg (C). Objetiva 40x. Barra de 100µm. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Avaliação do peso corporal 

 

No gráfico de progressão linear do peso, observamos que o grupo tratado com derivação 

foi o grupo com maior peso ao longo de todo experimento (84,5g), seguido do grupo controle 

(74,2g). Os grupos HNT e HTDC finalizaram o experimento com pesos muito próximos (69,4g 

e 68,7g, respectivamente). Já o grupo HTC iniciou e finalizou o experimento com menor peso 

(67,1g) (fig.18). 

 

Figura 18. Progressão linear do Peso em 21 dias de experimento 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Na porcentagem do ganho ponderal (fig. 19), notamos diferença estatística do grupo 

tratado com derivação com os grupos C (p=0,006) e HTC (p<0,0001) e, também, do grupo 

Figura 18 Progressão linear do peso. C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – 

hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; 

HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Todos os grupos aumentaram 

o peso corporal durante o período experimental de 21 dias. O grupo HTD foi o que mais ganhou peso ao 

longo do experimento, porém, observamos que os animais deste grupo, em P0, já apresentavam peso maior 

que os demais. 
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HTDC e o grupo HTC p=0,04. As porcentagens encontradas foram: C – 79,8% ± 1,8; HNT – 

78,0% ± 2,2; HTD – 75,4% ± 2,4; HTC – 81,1% ± 1,1; HTDC – 78,3% ± 1,7. 

 

Figura 19. Ganho ponderal em 21 dias de experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

  

Figura 19. Ganho de peso ponderal. C – grupo controle; HNT – 

hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação 

liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – 

hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. 

Observa-se que o grupo HTD foi o que menos ganhou peso (75,4%) e o 

grupo HTC o que mais ganhou peso (81,1%). Diferenças foram encontradas 

entre os grupos HTD e os grupos C e HTC e entre os grupos HTC e HTDC 

(p<0,05).  
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6.2 Avaliação do teste de campo aberto – open field 

 

Durante a análise do desempenho motor no teste de open field (fig.20), observou-se que 

o grupo HTC teve desempenho semelhante aos animais do grupo C, apesar de não haver 

diferenças significativas. As medianas encontradas dos grupos foram: C 4 (± 0,7); HNT 3 (± 

0,5); HTD 3 (± 0,5); HTC 4 (± 0,7) e HTDC 3 (± 0,8). 

 

Figura 20. Teste de Campo Aberto – open field 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

  

Figura 20. Gráfico do escore aplicado a avaliação motora no teste de 

open field. C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD 

– hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico 

tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com 

derivação liquórica e CBD30 mg/kg/dia. Observa-se que apesar de não 

haver diferenças significativas, o HTC ficou muito próximo do grupo C. 
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6.3 Avaliação do teste do labirinto aquático de Morris modificado – water 

maze 

 

No gráfico de desempenho no teste water maze (fig. 21), observa-se que no primeiro 

dia (P11 - no período da tarde) os grupos HTD, HTC e HTDC conseguiram reduzir o período 

de latência para encontrar a plataforma submersa em comparação com o teste feito no período 

da manhã. No segundo dia de avaliação (P12 - tarde) apenas o grupo C melhorou o desempenho 

(7,4s). Já no último dia de avaliação (P13 - manhã), todos os grupos novamente melhoraram o 

tempo para encontrar a plataforma em relação ao P12 - tarde. O grupo C permaneceu sendo o 

mais ágil do teste, com 8,2s, em sequência o grupo HNT com 12,4s e o grupo HTD com 14,0s 

e, sendo os que mais demoraram para encontrar a plataforma, os grupos HTDC com 25,6s e 

HTC com 27,4. 

 

Figura 21. Gráfico de desempenho no teste water maze 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 21. Gráfico com as médias de desempenho no teste water maze. C – grupo 

controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação 

liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico 

tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Observamos que apesar da evolução 

no desempenho dos grupos tratados com canabidiol ao longo do teste, notamos que esses 

animais foram os que mais demoraram a encontrar a plataforma em relação aos demais.  
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Quando analisamos os gráficos dos dias de avaliação (fig. 22), conseguimos comparar 

o que observamos no gráfico de linha. Em A (P11 – manhã) observa-se que os grupos HTC e 

HTDC obteve diferenças significativas com o grupo controle (p<0,0001 e p=0,0007, 

respectivamente). Já em B no período da tarde, apesar da melhora no desempenho, o grupo 

HTC foi o menos ágil em relação a todos os outros grupos, especificamente com os grupos 

controle (p=0,0034) e tratado com derivação (p=0,04). No segundo dia de avaliação (P12 – 

manhã), o grupo HTC continuou sendo o menos ágil, obtendo diferença estatística com o grupo 

controle (p=0,008). No período da tarde, os grupos HTC e HTDC foram mais lentos no período 

da manhã, observando diferenças significativas com o grupo C e HNT (HTC e C p=0,001; 

HTDC e C p=0,0023; HTDC e HNT p=0,03). 

No dia seguinte, último dia de avaliação (P13 - manhã), apesar de todos os grupos 

terem otimizado seus tempos para encontrar a plataforma, os grupos tratados com a droga 

finalizaram sendo os menos ágeis, com diferença entre o grupo HTC e o grupo C (p=0,0038).  
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Figura 22. Média do tempo para encontrar a plataforma submersa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 22: Gráfico com as médias do tempo para encontrar a plataforma submersa. C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico 

tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. 

A. P11 – manhã; B. P11 – tarde; C. P12 – manhã; D. P12 – tarde; E. P13 – manhã. Observa-se que em todos os dias de avaliação os grupos tratados com a droga foram 

os menos ágeis, obtendo diferenças estatísticas com os demais grupos (C; HNT e HTD) (p<0,05). 
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Em P13 no período da tarde (fig.23), através das filmagens obtidas, podemos 

confirmar os dados encontrados anteriormente, pois, nota-se que os grupos HTC e HTDC foram 

os que menos permaneceram no quadrante que em se encontrava a plataforma submersa. 

Diferenças significativas foram encontradas entre os grupos HTDC e C (p=0,0222), HNT 

(p=0,0278) e HTD (p=0,0012). Também houve diferenças entre os grupos HTC e HTD 

(p=0,0044). 

 

Figura 23: Avaliação final – Sem a plataforma submersa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

  

Figura 23 Avaliação final sem a plataforma submersa. C – grupo 

controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico 

tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 

30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e 

CBD 30 mg/kg/dia. Observamos que os grupos tratados com a droga, 

foram os que menos permaneceram no quadrante em que se localizava a 

plataforma submersa, obtendo diferenças significativas com os demais 

grupos (p<0,05). 
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6.4 Avaliação do teste de reconhecimento de objeto  

 

Na primeira fase do teste, aquisição, os animais dos grupos HTC e HTDC foram os que 

menos exploraram os objetos idênticos, com diferenças entre os grupos HTC e os grupos C 

(p=0,0077), HNT (p=0,0471) e HTD (p=0,0364). Na segunda fase, apesar de não haver 

diferenças, nota-se uma tendência de maior exploração pelo grupo HTC (59,1% ± 31,0), 

seguido dos grupos C (51,4% ± 26,6), HTD (49,4% ± 18,8) e HTDC (41,1% ± 19,6). Já o grupo 

HNT foi o que menos explorou o objeto novo (30,9% ± 22,0) (fig. 24). 

 

Figura 24. Reconhecimento de objeto 

Fonte: Acervo pessoal 

 

6.5 Avaliação histológica por hematoxilina e eosina - HE 

 

6.5.1 Corpo Caloso – CC  

 

Nas análises realizadas por coloração de HE, observamos que os animais do grupo C 

apresentavam o CC íntegro, espesso e com a camada ependimária contínua caracterizada por 

um epitélio cúbico simples de núcleos celulares centralizados. Os animais do grupo HNT 

apresentaram o CC comprimido, estirado e alguns espaçamento/esgarçamento entre suas fibras. 

Figura 24 Gráfico do teste de reconhecimento de objeto. C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem 

tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 

30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. A. Aquisição 

e B. Ensaio-teste. Em A os animais tiveram contato com os dois objetos iguais, notou-se que os grupos 

tratados com a droga exploraram menos os objetos, obtendo diferenças entre os grupos tratados com 

canabidiol e os grupos tratados com derivação, não tratado e controle (p<0,05). Em B, para a exploração 

do objeto novo, nota-se que animais não tratados foram os que menos exploraram o objeto e uma maior 

exploração pelo grupo tratado com canabidiol, apesar de não haver diferenças estatísticas. 
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Já os grupos que receberam os tratamentos, tiveram seu epitélio conservado, com uma leve 

presença de edema em suas células e fibras (fig. 25, linha superior). 

 

6.5.2 Matriz Germinativa – MG  

 

Na análise da MG observa-se que os animais hidrocefálicos apresentaram epêndima 

preservado, espaçamento/esgarçamento entre suas fibras e pouca população celular. O grupo 

controle apresentou uma população celular maior que os demais grupos e epêndima preservado 

(fig. 25, linha central). 

 

6.5.3 Córtex dorsal ao Corpo Caloso – CTx_CC 

 

Nas análises do CTx, os grupos HTDC, C e HTD, apresentaram preservação das fibras 

e camadas celulares, já nos grupos, HTC e HNT, apresentaram alguns esgarçamentos, não 

houve diferença tecidual entre os grupos (fig. 25, linha inferior). 

 

6.5.4 Hipocampo - H 

 

Observam-se que nas subáreas hipocampais e no CTx_H, há presença de células 

picnóticas e espaçamento no tecido, com tendências maiores no grupo HNT (fig. 26). Já na 

estrutura geral do hipocampo, observamos que os animais do grupo C apresentaram estrutura 

hipocampal em espiral interna, em volta da fissura hipocampal, na parte inferomedial do lobo 

temporal. A formação hipocampal fica bem próxima ao corno temporal do ventrículo lateral, 

sem espaçamentos entre eles. Já nos animais HNT a formação hipocampal está sujeita a sofrer 

alterações estruturais importantes, como compressão látero-lateral e rasgos entre as subáreas, 

seguido do grupo HTC e do grupo HTDC, já os animais HTD tiveram sua estrutura semelhante 

ao dos animais do grupo C (fig. 27). 
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Figura 25. Análise histológica por Hematoxilina e Eosina – HE 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 25: Fotomicrografias da avaliação histológica por hematoxilina e eosina no corpo caloso (CC - linha superior), matriz germinativa (MG - linha central) e córtex 

dorsal ao corpo caloso (CTx - linha inferior). C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – 

hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Observamos que os epêndimas, tanto no CC quanto 

na MG, foram preservados (setas). Edemas podem ser observados no CC do grupo não tratado, na MG de todos os grupos hidrocefálicos e no córtex dos grupos não tratado e 

tratado com canabidiol. Objetiva de 10x. Barra - 100μm. 
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Figura 26. Análise histológica por Hematoxilina e Eosina – Hipocampo 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 26: Fotomicrografias da avaliação histológica por hematoxilina e eosina nas subáreas hipocampais 

(CA1, CA2, CA3 e GD) e no córtex dorsal ao hipocampo (CTx_H). C – grupo controle; HNT – hidrocefálico 

sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 

mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Observam-se 

espaçamentos no tecido em todas as regiões e grupos (círculo) e células picnóticas apontadas pelas setas. Objetivas 

de 40x. Barra de 100 µm.  
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Figura 27. Hipocampo na coloração histológica de hematoxilina e eosina 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 27: Fotomicrografia do hipocampo por coloração histológica de hematoxilina e eosina. C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – 

hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 

30 mg/kg/dia. Observam-se espaçamento entre o tecido nos grupos não tratados e tratados com derivação (setas). Nos grupos hidrocefálicos observamos o espaço do 

ventrículo lateral em volta do hipocampo (VL) e uma maior compressão látero-lateral no grupo não tratado, seguido do grupo tratado com canabidiol. Já o grupo tratado 

com derivação apresenta uma estruturação semelhante ao controle. Objetiva de 4x. Barra de 100 µm. 
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6.6 Análise histológica por luxol fast blue - LFB 

 

Na análise por LFB, o grupo C apresentou a maior espessura do CC 363,1µm (± 56,43) 

e entre os animais hidrocefálicos, o grupo HTD foi o que teve o CC mais espesso 333,3µm (± 

234,5), seguido do grupo HTC 308,7µm (± 133,7) e HTDC 242,6µm (± 127,9). O grupo HNT 

foi o que teve menor espessura 232,2µm (± 116,6), apesar de não haver diferenças 

significativas. Quanto ao escore aplicado à coloração de mielinização, observamos que o grupo 

HNT foi o que obteve o menor escore, apresentando diferença em relação ao grupo C, com o 

maior escore (p=0,0328). Apesar de não haver diferenças entre os demais grupos, observamos 

que os animais HTD foram os que apresentaram maior preservação da mielinização entre os 

grupos tratados. A seguir, podemos observar os gráficos com as comparações da espessura e do 

escore aplicado à tonalidade (fig. 28) e as fotomicrografias das tonalidades de azul (fig.29). 

 

Figura 28: Gráficos da espessura e tonalidade de azul no CC 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Figura 28 Gráfico representando a espessura do corpo caloso (CC) em micrómetro e escore da 

tonalidade de azul. C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado 

com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico 

tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Observamos que apesar de não haver diferenças 

significativas em A, observamos que os animais tratados mostraram uma maior espessura do CC que os 

animais não tratados. Em B, observamos que o grupo não tratado foi o com menor escore de tonalidade de 

azul em comparação todos os outros, principalmente com o grupo controle (p<0,05).  
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Figura 29. Análise histológica por Luxol Fast Blue – FJB 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 29 Fotomicrografias da avaliação histológica por Luxol Fast Blue-FJB. C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado 

com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Observamos 

que nesta análise a espessura do corpo caloso nos grupos controle e tratado com derivação são maiores seguido do grupo tratado com derivação e canabidiol (linha reta), já 

na tonalidade de azul, observa-se que os mesmos grupos tiveram a maior intensidade.  Objetiva de 20x. Barra de 100μm. 
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6.7 Avaliação por Fluoro Jade B – FJB 

 

Na análise por FJB no CTx_CC, observamos que os animais do grupo não tratado 

foram os que apresentaram maior número de degeneração neuronal, com diferença entre os 

grupos C e HTD (p=0,006 e p=0,030, respectivamente). Apesar de não haver diferenças 

significativas, observamos que os animais HTC foram, entre os tratados, o grupo com maior 

degeneração neuronal (30,1 ± 17,7), seguido do grupo HTDC (26,5 ± 11,4) (fig.30-A). 

Quando observamos a análise do CTx_H, os animais HNT foram os que tiveram maior 

número de degeneração neuronal, com diferenças com o grupo C (p=0,04). Os animais HTC 

(32,3 ± 17,5) e HTD (31,3 ± 16,5) tiveram um maior número de degeneração neuronal entre os 

grupos tratados, já quando observamos os animais HTDC, notamos que eles tiveram uma 

redução de degeneração neuronal (19,6 ± 11,8), menor até que aos animais C (23,7 ± 29) (Fig. 

30-B). Na figura 31, nas fotomicrografias, podemos identificar as diferenças encontradas entre 

os grupos. 

 

Figura 30. Gráfico da marcação por Fluro Jade B no córtex 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 30 Gráfico da marcação por Fluoro Jade B no córtex dorsal ao corpo caloso (CTx_CC) e no 

córtex dorsal ao hipocampo (B). C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – 

hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; 

HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Observamos que em ambas 

as regiões o grupo HNT foi o que apresentou maior número de neurônios necrosados, com diferenças entre 

os animais C e HTD no CTx_CC (A) e com o grupo C no CTx_H (B) (p<0,05). 
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Figura 31. Análise histoquímica por Fluoro Jade B – FBJ 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 31: Fotomicrografias da histoquímica por Fluoro Jade B no córtex dorsal ao corpo caloso – CTx_CC (linha superior) e no córtex dorsal ao hipocampo – CTx_H 

(linha inferior). C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 

mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. A coloração em verde marca os neurônios em morte por necrose, observamos que o 

grupo HNT foi o que mais apresenta necrose (setas), tanto em CTx_CC quanto em CTx_H, seguido do grupo HTC. Objetiva de 40x. Barra de 100 μm. 
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6.8 Análises imunoistoquímicas 

 

6.8.1 GFAP 

 

Na análise imunoistoquímica por GFAP, observamos no CTx_CC que os grupos C e 

HTC foram os animais que menos tiveram astrócitos reativos (0,4 ± 1 e 1 ± 2,6, 

respectivamente) e o grupo HNT os que mais apresentaram número elevado de reação 

astrocitária (11,1 ± 9,9), obtendo diferenças entre os grupos HTC e HNT (p=0,022). Os grupos 

HTD (7,0 ± 6,5) e HTDC (6,5 ± 8,3) tiveram uma reação astrocitária muito parecida entre si, 

porém, menor que os animais HNT e maior que os animais C e HTC (fig. 32 – A). Já quando 

analisamos o CTx_H, percebemos que os animais HTD apresentam o maior número de 

astrócitos reativos (11,59 ± 4,23), com diferenças significativas entre os grupos HTDC 

(p=0,014), C (0,042) e HTC (0,0005). O grupo HNT foi o segundo grupo hidrocefálico com 

maior número de marcação (6,0 ± 1,6) (fig. 32 – C).  

Quando observamos o escore aplicado a intensidade da marcação no CTx_CC, 

observamos um padrão semelhante ao número de astrócitos reativos, ou seja, os animais HNT 

foram o que tiveram maior escore (2 ± 0,9), seguido dos grupos derivados HTD (1 ± 0,6) e 

HTDC (1 ± 0,7), já os grupos C e HTC obtiveram os menores escore (0 ± 0,5 e 0 ± 0,4, 

respectivamente), diferenças significativas encontradas entre os grupos HNT e HTC (p=0,007) 

e HNT e C (p=0,049) (fig. 32 – B).  No CTx_H, observamos que entre os animais 

hidrocefálicos, os grupos HNT e HTD obtiveram o maior escore (1 ± 0,4 e 1 ± 0,6, 

respectivamente) e o grupo HTC foi o que obteve o menor escore (0 ± 0,3), diferenças 

significativas entre esses três grupos, HNT e HTC (p=0,020) e HTD e HTC (p=0,006) (fig. 32 

– D). Podemos evidenciar essas afirmações através das fotomicrografias na figura 35 (primeira 

e segunda linha). 
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Figura 32. Gráficos da imunomarcação por GFAP no CTx_CC e no CTx_H 

Fonte: Acervo pessoal 

  

Figura 32. Gráficos da imunomarcação por GFAP no córtex dorsal ao corpo caloso e ao hipocampo. C – 

grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC 

– hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 

30 mg/kg/dia Em A e C observamos o número de astrócitos reativos por mm2 e notamos que os animais HNT e 

HTD foram os que apresentaram maior número com diferenças significativas entre HNT e HTC e HTD com HTC, 

HTDC e C. Já em B e D, temos o escore aplicado a intensidade da marcação e notamos novamente, que os grupos 

HNT e HTD foram os que obtiveram o maior escore, com diferenças entre HNT e HTC; HNT e C e com HTD e 

HTC; HNT e HTC (p<0,05) 
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Na região do CC, quando analisamos a quantidade de astrócitos reativos por mm2, não 

encontramos diferenças significativas entre os grupos, mas observamos uma tendencia do grupo 

HTC apresentar um menor número de astrócitos reativos, a média dos grupos encontrada foram 

de 32,0 (± 10,6) para C; 23,8 (± 13,4) para HNT; 27,5 (± 23,7) para HTD; 17,9 (± 16,1) para 

HTC e 24,6 (± 24,1) para HTDC (fig. 33 – A). Já na MG, o mesmo padrão é observado, uma 

tendencia do grupo HTC ter o menor número de astrócitos reativos e os grupos C e HTD com 

os maiores número por mm2, apesar de não haver diferenças significativas entre os grupos as 

médias encontradas foram C 42,13 (±10,3); HNT 34,13 (± 13,2); HTD 38,55 (± 15,6); HTC 31 

(± 17,8) e HTDC 36,4 (± 22,2) (fig. 33 – C). 

Na análise do escore aplicado a intensidade da imunomarcação no CC, observamos 

que o grupo HNT foi o que obteve o maior escore, com diferenças entre os grupos tratados com 

a droga (HNT e HTC p=0,018; HNT e HTDC p=0,010) (fig. 33 – B) e na MG os animais HNT 

também tiveram o maior escore e novamente apresentou diferenças significativas entre os 

grupos HTC (p=0,019) e HTDC (p=0,005) (fig. 33 – D). As fotomicrografias podem evidenciar 

o que encontramos nos gráficos (fig. 35 – linhas terceira e quarta). 
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Figura 33. Gráfico da imunomarcação por GFAP no CC e na MG 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Já na análise das subáreas do hipocampo, observamos que, em CA1 (fig. 34 – A), os 

animais tratados com a droga foram os que obtiveram o menor número de astrócitos reativos 

por mm2, com diferenças significativas entre os grupos HTC e C (p=0,001); HTC e HNT 

(p=0,025); HTC e HTD (p=0,006); HTDC e C (p=0,036). No GD (fig. 34 – G) observamos que 

os grupos tratados com a droga novamente foram os que tiveram menor astrócitos reativos, 

diferenças significativas entre HTDC e HNT (p=0,043) e HTDC e HTD (p=0,040). Nas regiões 

de CA2 e CA3 (Fig. 34 - C e E, respectivamente), não houve diferenças significativas entre os 

grupos, embora, o grupo HNT foi o que obteve maior número de astrócitos reativos por mm2. 

Figura 33. Gráfico da imunomarcação por GFAP no corpo caloso (CC) e na matriz germinativa (MG). C – 

grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC 

– hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 

30 mg/kg/dia Em A - CC e C – MG observamos o número de astrócitos reativos por mm2, notamos que o grupos 

HTC foi o que apresentou menor número de astrócitos, embora não houve diferenças significativas. Em B e D 

notamos que o grupo HNT foi o que obteve o maior escore da intensidade de imunomarcação, com diferenças 

significativas entre os grupos HTC e HTDC, tanto no CC quanto na MG (p<0,05). 
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Quando analisamos o escore da imunomarcação, observamos que em todas as subáreas 

(CA1, CA2, CA3 e GD) os grupos tratados com a droga, foram os que receberam menor escore, 

já o grupo HNT foi o com maior. Diferenças significativas foram encontradas, em CA1 (HTC 

e C p=0,008; HTC e HNT p=0,001; HTC e HTD p=0,0031), CA2 (HTC e HNT p=0,044; HTDC 

e HNT p=0,004), CA3 (HNT e C p=0,0001; HNT e HTD p=0,016; HNT e HTC p=0,001; HNT 

e HTDC p=0,016) (fig. 34 – B, D, F e H, respectivamente). As fotomicrografias podem ser 

observadas na figura 36. 
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Figura 34. Gráfico da imunomarcação por GFAP nas subáreas do hipocampo 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 34 Gráfico da imunomarcação por GFAP nas subáreas do hipocampo (CA1, CA2, CA3 e giro 

denteado (GD). C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com 

derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com 

derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia No número de astrócitos por mm2 observamos que no CA1 e GD os 

grupos HTC e HTDC foram os com menor número, diferenças significativas entre com os grupos HNT, HTD e C 

(A e G). Já no escore, o grupo HNT foi o que apresentou maior intensidade da imunomarcação, com diferenças 

significativas entre todos os demais grupos (p<0,05). 
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Figura 35. Análise imunoistoquímica por GFAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal  

Figura 35 Fotomicrografias da imunomarcação por GFAP no córtex dorsal ao corpo caloso (CTx_CC), córtex dorsal ao 

hipocampo (CTx_H), no corpo caloso (CC) e na matriz germinativa (MG). C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem 

tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – 

hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia Nas duas primeiras linhas podemos observar que os grupos HTC e 

C tiveram menos imunomarcação que os demais no CTx_CC e CTx_H. Nas duas últimas linhas (CC e MG), observamos a intensa 

imunomarcação no grupo HNT em relação aos outros grupos. Astrócitos reativos evidenciados pelo quadrado e espaçamento no tecido 

evidenciados pelo asterisco. Objetiva de 40x. Barra de 100 µm. 
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Figura 36. Análise imunoistoquímica por GFAP nas subáreas do hipocampo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 36 Fotomicrografias das subáreas do hipocampo, CA1 (primeira linha), CA2 (segunda linha), CA3 (terceira linha) e 

Giro Denteado (GD – quarta linha). C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com 

derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e 

CBD 30 mg/kg/dia Podemos observar que o grupo HNT foi o que apresentou maior número e intensidade de astrócitos reativos (setas) 

em relação aos demais grupos. Objetiva de 40x. Barra de 100 µm. 
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6.8.2 Caspase-3 

 

Na análise do CTx_CC, observamos que os animais HTC (28,3 ± 9,6) foram os que 

apresentaram maior número de células em apoptose, seguido do grupo HNT (25,4 ± 14,5), já o 

grupo HTD (12,7 ± 10,6) foi o que apresentou o menor número de células em apoptose, apesar 

de, não haver diferenças significativas entre os grupos (fig. 37 – A).  

Quando observamos o CTx_H, notamos que os animais HTDC foram os que 

apresentaram menor número de células apoptóticas, diferenças estatísticas com os grupos HTC 

(p=0,02) e o grupo HNT (p=0,033). O grupo controle (12,4 ± 6,4) foi o segundo grupo com 

menor células em apoptose, seguido do HTD (24,4 ± 28,3) e o grupo HNT (53,0 ± 35,8) com 

maior número células apoptóticas (fig. 37 – B). Esses achados ficam mais claros quando 

observamos as fotomicrográficas da comparação entre os grupos (fig. 38). 

 

Figura 37. Gráfico da imunomarcação por Caspase-3 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 37 Gráfico da imunomarcação por caspase-3, no córtex dorsal ao corpo caloso (CTx_CC) e dorsal 

ao hipocampo (CTx_H). C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado 

com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado 

com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Observamos que em A, que o grupo HTC foi o que apresentou 

maior número de células apoptóticas no CTx_CC, apesar de não haver diferenças significativas entre os grupos. 

Em B, observamos que o grupo HTDC foi o com menor número de células apoptóticas no CTx_H com diferenças 

entre os grupos HNT e HTC (p<0,05). 
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Figura 38. Análise imunoistoquímica por Caspase-3 no CTx_CC e no CTx_H 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 38 Fotomicrografias da análise imunoistoquímica por Caspase-3 no córtex dorsal ao corpo caloso (CTx_CC) e dorsal ao hipocampo (CTx_H). C – grupo 

controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – 

hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Observamos que tanto em CTx_CC e CTx_H o grupo HNT e HTC foram os animais com maior número de 

células apoptóticas (setas). Objetiva de 40x. Barra de 100 µm. 
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6.8.3 Cox – 2 

 

No CTx_CC observamos que os grupos HTD e HTC foram os animais que 

apresentaram a maior porcentagem de células afetadas pela neuroinflamação, diferenças 

significativas foram encontradas com o grupo controle (p=0,034 e p=0,021, respectivamente), 

em seguida, o HNT (44,2% ± 14,9) apresentou uma maior porcentagem de imunomarcação para 

Cox-2, seguido do HTDC (39,7% ± 7,9) (fig. 39 – A).  

Já no CC, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos, às médias 

encontradas foram C 36,95% (± 4,5); HNT 33,5% (±13,1); HTD 32,7% (± 8,8); HTC 38,7% (± 

5,2) e HTDC 35,8% (± 8,1) (fig. 39 – B). 

Por fim, analisamos a MG e observamos que o grupo HNT foram os animais mais 

afetados pela neuroinflamação, seguido do grupo HTDC, que apresentaram diferenças com o 

grupo C (p=0,007 e p=0,041, respectivamente). O grupo HTD (18,7% ± 11,3) apresentou maior 

imunomarcação que o HTC (16,6% ± 8,5), porém, não houve diferença significativa (fig. 39 – 

C). Na figura 40, podemos observar as fotomicrografias da imunomarcação. 
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Figura 39. Gráficos da análise de imunoistoquímica por Cox-2 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 39 Gráficos da imunomarcação por Cox-2 no córtex dorsal ao corpo caloso (CTx_CC), no corpo 

caloso (CC) e na matriz germinativa (MG). C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD 

– hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC 

– hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Em A, observamos que os grupos HTD 

e HTC apresentam maior porcentagem de imunomarcação no CTx_CC, com diferenças com o grupo C. Em 

C, observou-se que os animais HNT e HTDC, apresentação uma maior porcentagem de células afetadas pela 

neuroinflamação, com diferenças com o grupo C (p<0,05). 
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Figura 40. Análise de imunoistoquímica por Cox-2 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 40 Fotomicrografia da imunomarcação por Cox-2 no córtex dorsal ao corpo caloso (CTx_CC), no corpo caloso (CC) e na matriz germinativa (MG). C – grupo 

controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – 

hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Observamos no CTx_CC que os animais HTD e HTC tiveram mais células imunomarcadas (quadrado) que 

os demais grupos. E na MG o HNT apresentou mais células afetadas pelo neuroinflamação que os demais grupos. Objetiva de 40x. Barra de 100 µm. 
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6.8.4 NeuN 

 

Na análise do CTx_CC, foram encontradas as seguintes médias para a porcentagens 

de neurônios positivos: C 42,6% (±16,5); HNT 43,3% (± 24,3); HTD 35,1% (± 19,2); HTC 

48,2% (± 15,3) e HTDC 51,1% (± 14,2) (fig. 41 – A). Para a densidade celular, as médias 

obtidas foram: C 21,7 (± 4,9); HNT 21,6 (± 3,5); HTD 23,7 (± 5,4); HTC 26,0 (± 3,5) e HTDC 

26,7 (± 6,9) (fig. 41 – C). E para o escore da intensidade da marcação, as medianas encontradas 

foram: C 2 (± 1,1); HNT 1 (±1,0); HTD 2 (± 1,1); HTC 3 (± 0,8) e HTDC 3 (± 0,9) (fig. 41 – 

E). Apesar de não haver diferenças significativas entre os grupos, podemos observar que os 

animais dos grupos HTC e HTDC, apresentaram uma tendência na preservação de seus 

neurônios.  

Já no CTx_H, observamos que novamente os animais dos grupos HTC e HTDC, 

apresentam uma tendência para a preservação de seus neurônios, apesar de não haver 

apresentado diferenças para nenhuma das avaliações. No grupo HNT, apesar da alta densidade 

celular, nota-se que sua porcentagem de marcação e escore aplicado a intensidade são baixos, 

obtendo diferenças no escore entre os grupos C e HTD (p=0,0318 e p=0,0264, 

respectivamente). As médias encontradas para cada vertente analisada foram: porcentagem de 

marcação: C 48,6% (± 10,3); HNT 19,3% (± 24,2); HTD 38,5% (± 16,4); HTC 42,2% (± 15,4) 

e HTDC 43,7% (± 21,9) (fig. 41 – B), densidade celular C 20,7 (± 7,5); HNT 23,4 (± 5,7); HTD 

26,4 (± 4,0); HTC 23,0 (± 8,1) e HTDC 25,7 (± 5,7) (fig. 41 – D) e escore aplicado a intensidade 

C 3 (± 0,5) ; HNT 1 (± 1,1) ; HTD 3 (± 1,0); HTC 2 (± 1,0) e HTDC 2 (± 1,0) (fig. 41 – F). 

Na análise das subáreas do hipocampo, em CA1 e CA2, não foram encontradas 

diferenças significativas, mas, notou-se uma tendência dos grupos HTC e HTDC de maior 

preservação de neurônios nessas subáreas, para todas as vertentes analisadas. Em CA1, as 

médias encontradas foram: % de imunomarcação: C 56,8% (± 14,2); HNT 31,9% (± 21,0); 

HTD 44,1% (± 19,6); HTC 46,2% (± 27,0); HTDC 49,6% (± 17,9) (fig. 42 – A), densidade 

celular C 28,0 (± 15,1); HNT 27,9 (± 3,2); HTD 26,5 (± 5,2); HTC 31,1 (± 7,3); HTDC 34,6 (± 

9,0) (fig. 42 – E) e para o escore, as medianas foram: C 2 (± 0,9); HNT 1 (± 0,8); HTD 2 (± 

1,0); HTC 2 (± 1,0); HTDC 3 (± 1,0) (fig. 42 –I). Em CA2, as médias foram: % de 

imunomarcação: C 23,8% (± 19,2); HNT 15,8% (± 9,8) ; HTD 21,5% (± 12,4); HTC 11,0% (± 

7,7); HTDC 36,7% (± 22,1) (fig. 42 – B), densidade celular C 23,5 (± 5,2); HNT 25,8 (± 6,2); 

HTD 30,9 (± 4,1); HTC 32,2 (± 6,3); HTDC 36,6 (± 13,4) (fig. 42 – F) e para os escore, as 
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medianas foram: C 1 (± 0,8); HNT 1 (± 0,0); HTD 1 (± 0,5); HTC 2 (± 0,6); HTDC 1 (± 0,5) 

(fig. 42 – J). 

Já em CA3, na porcentagem de imunomarcação, os grupos C e HTDC, apresentaram 

diferenças com o grupo HNT, (p=0,0029 e p=0,0034, respectivamente), as médias encontradas 

foram: C 51,8% (± 6,3); HNT 10,8% (± 13,9); HTD 34,9% (± 20,9); HTC 23,0% (± 12,1); 

HTDC 48,5% (± 15,6) (fig. 42 – C), na densidade celular, observa-se uma tendência dos grupos 

HTD, HTC e HTDC de um maior número de células em relação ao grupo HNT, apesar de não 

haver diferenças significativas, as médias encontradas foram: C 21,2 (± 2,5); HNT 17,2 (± 2,6); 

HTD 22,5 (± 7,6); HTC 21,5 (± 6,5); HTDC 22,6 (± 7,5) (fig. 42 – G). No escore, o grupo 

HTDC se destacou com a maior nota, com diferenças significativas com o grupo HNT (p=0,04), 

as medianas encontradas foram: C 1 (± 0,0); HNT 1 (± 0,5); HTD 1 (± 0,9); HTC 1 (± 0,8); 

HTDC 2 (± 0,5) (fig. 42 – K). 

No GD, tanto para porcentagem de marcação quanto para densidade, não foram 

encontradas diferenças entre os grupos, porém, observa-se a tendencia novamente dos grupos 

tratados, HTD, HTC e HTDC na preservação dos neurônios em relação ao grupo HNT. Já no 

escore, o grupo HTDC apresenta diferenças com o grupo HNT (p=0,005). As médias 

encontradas foram: % de imunomarcação C 34,8% (± 15,9); HNT 18,7% (± 6,9); HTD 27,1% 

(± 16,8); HTC 28,8% (± 23,6); HTDC 37,9% (± 8,5) (fig. 42 – D), para densidade C 45,1 (± 

9,9); HNT 50,9 (± 9,4); HTD 48,8 (±5,4); HTC 53,8 (± 12,5); HTDC 54,2 (± 14,6) (fig. 42 – 

H) e para o escore as medianas foram: C 2 (± 1,0); HNT 1 (± 0,4); HTD 2 (± 0,8); HTC 1 (± 

1,0); HTDC 3 (± 0,6) (fig. 42 – L). Na figura 43, pode-se observar as fotomicrografias para 

imunomarcação por NeuN. 
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Figura 41. Gráficos da imunoistoquímica por NeuN no CTx_CC e no CTx_H 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 41. Gráficos da imunomarcação por NeuN no córtex dorsal ao corpo caloso (CTx_CC) e no córtex 

dorsal ao hipocampo (CTx_H) (% marcação – A e B; Densidade - C e D; Escore – E e F).C – grupo controle; 

HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico 

tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. 

Observamos que no CTx_CC, apesar de, não haver diferenças, podemos notar que os animais do grupo HTC e 

HTDC tiveram seus neurônios mais preservados que os demais animais hidrocefálicos. No CTx_H, notamos que, 

os animais dos grupos HTD, HTC, HTDC, tiveram seus neurônios mais preservados do que o HNT. No escore da 

intensidade de imunomarcação, o grupo HTD e C, apresentaram diferenças com o grupo HNT (p<0,05). 
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Figura 42. Gráficos da imunoistoquímica por NeuN nas subáreas do hipocampo 

Fonte: Acervo pessoal  

Figura 42. Gráficos da imunomarcação por NeuN nas subáreas do hipocampo (CA1; CA2; CA3 e GD). (% marcação – A, B, C e D; Densidade – E, F, G e 

H; Escore – I, J, K e L). C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico 

tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Observa-se que a densidade, apesar de, não haver 

diferenças os grupos HTC e HTDC, tiveram um número maior de células, a mesma coisa podemos observar na % de imunomarcação, porém em CA3, os grupos C 

e HTDC apresentaram diferenças com o grupo HNT. No Escore tanto do CA3 quanto do GD, o grupo HTDC, também apresentou diferença com o grupo HNT 

(p<0,05). 
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Figura 43. Análise imunoistoquímica por NeuN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 43. Fotomicrografias da imunomarcação por NeuN no córtex dorsal ao corpo caloso (CTx_CC), no córtex dorsal ao 

hipocampo (CTx_H) e nas subáreas do hipocampo (CA1; CA2; CA3 e GD). C – grupo controle; HNT – hidrocefálico sem 

tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – 

hidrocefálico tratado com derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Observamos que os animais dos grupos C e tratados, tiveram uma 

imunomarcação mais intensa (setas). Nas subáreas do hipocampo, pode-se notar a intensidade da imunomarcação do HTDC em relação 

aos grupos hidrocefálicos. Observou-se a presença de rasgos na maioria dos grupos (asterisco). Objetiva de 40x. Barra de 100 µm. 
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6.9 Análise bioquímica por ELISA 

 

Para a análise por ELISA da proteína GFAP, na região do córtex (CTx) + CC, podemos 

observar que os animais C e HTC, foram os que apresentaram menor quantidade da proteína, 

já os grupos tratados com derivação e os animais que não receberam tratamento nenhum, 

observa-se que foram os que apresentaram um nível maior de GFAP, com diferenças 

significativas dos grupos HTD e HTDC com o grupo C (p=0,0006 e p=0,0074, 

respectivamente), as médias encontradas para os grupos foram: C 35 (± 12,6); HNT 85,5 (± 

75,5); HTD 118,5 (± 44,8); HTC 74,4 (± 65,6) e HTDC 115,3 (± 87,1) (fig. 44 – A).  

Já quando analisamos o ELISA para MBP na mesma região que a proteína anterior, 

apesar de, não haver diferenças significativas, observa-se que o grupo HTC, C e HTDC foram 

os que apresentaram os maiores níveis para a proteína e os grupos HNT e HTD ficaram com os 

menores níveis. As médias encontradas para os grupos foram: C 34,8 (± 27,8); HNT 13,8 (± 

5,4); HTD 14,7 (± 5,5); HTC 55,8 (± 99,2); HTDC 36,7 (± 22,2) (fig. 44 - B).  

 

Figura 44. Gráfico da análise bioquímica por ELISA 

Fonte: Acervo pessoal 

  

Figura 44 Gráfico da análise bioquímica por ELISA da proteína GFAP (A) e para MBP (B). C – 

grupo controle; HNT – hidrocefálico sem tratamento; HTD – hidrocefálico tratado com derivação 

liquórica; HTC – hidrocefálico tratado com CBD 30 mg/kg/dia; HTDC – hidrocefálico tratado com 

derivação liquórica e CBD 30 mg/kg/dia. Em A, observa-se que os grupos C e HTC foram os que 

apresentaram menor quantidade de GFAP, já os grupos HTD, HTDC e HNT foram os que tiveram maior 

quantidade, respectivamente. Diferenças significativas entre os grupos HTD e C e HTDC e C foram 

encontradas. Em B, observa-se que apesar de não haver diferenças significativas os grupos tratados com a 

droga e o controle, apresentaram maior nível de MBP. (p<0,05). 
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7 DISCUSSÃO  

 

A hidrocefalia é um complexo fisiopatológico que envolve diversos mecanismos e 

permanece sendo um importante objeto de pesquisa, especialmente para a neurocirurgia 

pediátrica (OI, 2011). Apesar do grande avanço dos sistemas de derivação liquórica, a busca 

por terapias farmacológicas e/ou procedimentos destinados a atenuar lesões secundárias, cresce 

progressivamente (MCALLISTER et al., 2015, DEL BIGIO; DI CURZIO, 2016). É necessário 

entender a patogênese da hidrocefalia e, então, buscar novos métodos de tratamento que possam 

reduzir os impactos de sua progressão. Embora os modelos experimentais não reproduzam 

totalmente a condição humana, novos estudos podem fornecer embasamento científico para 

compreensão e manejo da hidrocefalia e de seus consequentes danos neurológicos (DI 

CURZIO, 2018). 

Buscando uma possível alternativa que complemente o tratamento usual da 

hidrocefalia, o presente estudo teve como objetivo avaliar o mecanismo de ação do CBD na 

hidrocefalia experimental, administrando a droga sozinha ou em conjunto com a derivação 

liquórica, via intraperitoneal. É de conhecimento na literatura os infinitos efeitos 

farmacológicos do mesmo, sendo muitos com potencial terapêutico, como encontrado em 

alguns estudos, tanto em humanos quanto em animais, que indicam seu auxílio em dores 

crônicas, transtornos psiquiátricos, inflamações agudas, isquemia-hipoxia e entre outras 

(COSTA et al., 2007; COSTA et al., 2004; GARCÍA-GUTIÉRREZ et al., 2020; PAZOS et al., 

2012). 

Após a indução da hidrocefalia e formação dos grupos experimentais, analisamos o 

ganho de peso diário, um fator importante na avaliação da saúde no período inicial de vida 

(HAYES et al., 2017). Observamos que o grupo tratado com CBD foi o que ganhou o maior 

percentual de peso, seguido do grupo controle. Já o grupo derivado, foi entre os grupos 

hidrocefálicos, o com menor percentual de ganho ao longo do experimento, seguido do grupo 

HTDC e HNT. Com a progressão da ventriculomegalia, o perímetro cefálico é aumentado e o 

afastamento das suturas que formam a fontanela anterior tornam seu fechamento tardio, o que 

permite maior crescimento ventricular com o passar dos dias. Conforme esse crescimento 

avança, mais dificuldades vão sendo observadas, como a locomoção mais lenta e maiores 

dificuldades durante a amamentação. Como a derivação é um procedimento invasivo e demanda 

um período de recuperação, nos leva a crer que esse seja um fator que veio contribuir para o 

menor percentual de ganho no peso dos animais derivados. Esse fator, já foi observado em 
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outros estudos prévios de nosso grupo de pesquisa, como o estudo que trabalhou com a 

administração de memantina intraperitoneal (trabalho em fase de publicação) e em trabalhos 

que relatam a mesma dificuldade em crianças hidrocefálicas (COSTA et al., 2010).  

Com relação aos testes comportamentais, alguns fatores podem estar presentes durante 

o desenvolvimento de pesquisas com animais experimentais, como ansiedade e neofobia (medo 

de ambiente novo). A exposição a novos ambientes e tarefas podem causar medo e curiosidade, 

que dependem dos níveis de ansiedade para determinar uma maior ou menor exploração do 

ambiente (GRIEBEL et al., 1993; ANTUNES et al., 2011). 

No teste de campo aberto, não observamos diferenças, mas notamos que o desempenho 

motor dos animais tratados com CBD foi muito semelhante aos animais controles, com um 

maior interesse na exploração da arena e passadas mais estabilizadas, já o grupo HTDC e HTD 

tiveram um desempenho motor menor. Já o grupo não tratado apresentou pior condição motora, 

com sinais de ataxia, passadas alargadas, que eram ainda mais prejudicadas devido a cifose 

torácica provocando o encurvamento da coluna e menor exploração da arena, que também 

foram relatados por outros autores em diversas pesquisas com animais hidrocefálicos, tanto em 

ratos (SILVA et al., 2018) quanto em camundongos (LOPES; SLOBODIAN; DEL BIGIO, 

2009) tornando uma característica especifica daqueles aos quais não recebem tratamento para 

essa condição neurológica. 

Com relação aos testes de memória espacial e memória de trabalho não espacial, 

notamos que, entre os animais hidrocefálicos, os grupos HTC e HTDC, tiveram um pior 

desempenho no teste do labirinto aquático de Morris – modificado, sendo esses os animais que 

tiveram maior latência para encontrar a plataforma submersa. Já na avaliação da memória de 

trabalho não espacial, através do teste de reconhecimento de objeto, observamos uma tendência 

no melhor desempenho dos animais tratados com a droga, sendo esses os grupos que passaram 

mais tempo explorando o objeto novo ao qual foram expostos, apesar de não haver diferenças. 

É de conhecimento geral que a ventriculomegalia acomete os vasos sanguíneos através da 

compressão pela expansão ventricular, desencadeando isquemia e dificultando a oferta de 

oxigênio (SILVA et al., 2022; DEL BIGIO et al., 1997), estudos realizados na última década, 

mostram que o tratamento por CBD, na isquemia-hipoxia, auxilia na prevenção da memória de 

trabalho não espacial, quando comparados com os animais que não recebem nenhum tratamento 

(PAZOS et al., 2012), o mesmo pode ser observado em nosso trabalho.  

Através da coloração histológica por HE, no CTx, CC e MG, não encontramos 

diferenças teciduais conflitante entre os grupos, mas pode-se notar que os animais do grupo 

HNT apresentavam células picnóticas e núcleo celular mais periféricos, diferente do observado 
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nos grupos HTD, HTC e HTDC, que apesar de apresentarem picnose, a preservação celular e 

tecidual eram mais semelhantes ao grupo C, assim como observado também, no estudo que 

tratou traumatismo craniano com CBD (JIANG et al., 2021). Já no hipocampo, podemos notar 

que os animais do grupo HNT apresentaram maior compressão que os demais grupos 

hidrocefálicos, isso pode estar ligado ao grau de ventriculomegalia, porém, uma das limitações 

de nosso trabalho foi a não realização do exame de imagem para comprovar tal hipótese. Esse 

dado corrobora com os achados do teste de RO, uma vez que o hipocampo é responsável, 

também, pela memória de trabalho não espacial (CABUK et al., 2011). 

Para complementar os resultados anteriores, a análise da histoquímica por LFB, 

mostrou que os animais HNT e HTC tiveram o CC mais comprimido do que os demais grupos, 

o que nos leva a crer que a administração da droga sozinha não é capaz de reduzir o tamanho 

ventricular, promovendo diminuição da tonalidade de azul, indicando redução na mielinização 

da substância branca. Este fato já havia sido relatado por outros autores usando histoquímica 

por LFB (AYANNUGA; SHOKUNBI; NAICKER, 2016; JUGÉ et al., 2016; SILVA, et al., 

2022) mas também através de outros métodos similares, como o solocromo-cianina 

(CARDOSO et al., 2011; LOPES; SLOBODIAN; DEL BIGIO, 2009; SILVA, et al., 2018). Já 

nos grupos HTD e HTDC por mais que tenham resultado em ligeira recuperação da espessura 

do CC, esta não foi completa, pois se manteve ainda pouco mais fina que a comissura dos ratos 

controles, mesmo com essa recuperação incompleta, Del Bigio et al. (1997) mostra que o shunt 

consegue preservar a estrutura básica do CC e compensar desenvolvimento do conteúdo de 

mielina. 

Com esses resultados de redução da tonalidade azul no LFB, era de se esperar que a 

quantidade de mielina mostrasse estar diminuída. Entretanto, na quantificação da MBP por 

ELISA na região dorsal ao ventrículo lateral e no hipocampo, não constatamos diferenças entre 

os grupos, ainda que os animais do grupo HNT apresentassem uma tendência de concentrações 

menores desta proteína e os grupos HTC e HTDC apresentarem uma maior concentração, é 

possível que não tenhamos observado diferenças pois, quando consideramos o manto cortical 

dorsal ao ventrículo lateral, as amostras coletadas incluíam, além do CC e da substância branca 

subcortical, todo o neocórtex dorsal desta região. Julgamos que no caso de amostras restritas à 

substância branca, as dosagens de mielina fossem mais fidedignas. A redução da mielina na 

hidrocefalia pode estar relacionada tanto a lesão direta das fibras nervosas, quanto pelo 

comprometimento dos oligodendrócitos e consequente prejuízo na remielinização (OLOPADE; 

SHOKUNBI; SIRÉN, 2012). Del Bigio et. al. (1998) observaram perda de oligodendrócitos em 

ratos com hidrocefalia experimental e atribuíram o fato à morte celular, à isquemia crônica, 
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toxicidade do glutamato acumulado e inflamação da substância branca. Por outro lado, estudos 

demonstraram que o tratamento com CBD em doença neurodegenerativa como, esclerose 

múltipla, tem sido bem estabelecida nos últimos anos, promovendo a conservação da 

mielinização (KOZELA, et al., 2016; JUKNAT et al., 2016; NAVARRETE et al., 2021). 

Entre os prejuízos secundários causados pela hidrocefalia, a morte celular está entre 

um dos fatores. Em nossas análises para imunomarcação por caspase-3 e histoquímica para 

FJB, podemos observar que o tratamento apenas por CBD não atinge o resultado de preservação 

esperada para a cascata apoptótica, mas quando associado a derivação, é notória a diminuição 

de morte celular por apoptose. E quanto a degeneração neuronal, por mais que os animais do 

grupo HTC tenham apresentado uma redução na degeneração dos neurônios, o grupo HTDC 

mostrou um melhor resultado. Alguns estudos sobre hemorragia na MG e sobrecarga de ferro 

no cérebro, apontaram, também, que o CBD tem um potencial efeito sobre a cascata apoptótica 

(ALMEIDA et al., 2019; SILVA et al., 2013). Estudo que avaliaram o tratamento de 

traumatismo craniano com o CBD, através da coloração por Nissl, também observaram 

preservação de neurônios para morte por necrose (JIANG et al., 2021), o que corrobora com 

nossos achados para o FJB. 

Os astrócitos são as células gliais mais abundantes no SNC e desempenham funções 

essenciais para sua homeostase, como manutenção dos níveis iônicos do meio extracelular, 

captação/liberação de diversos neurotransmissores, participação na formação da barreira 

hematoencefálica e no funcionamento das sinapses (GOMES; TORTELLI; DINIZ, 2013). Os 

dados resultantes da imunomarcação por GFAP mostram, que os animais HTC e HTDC 

obtiveram menor reação astrocitária principalmente no CTx_CC e no CTx_H, quando 

comparados aos demais. Na MG, CC e nas subáreas do hipocampo, por mais que o número seja 

elevado de imunomarcação para esses grupos, o escore de intensidade é baixo, pois apresenta 

uma marcação mais fraca. O ciclo glutamato-glutamina, é um processo realizado por 

transportadores específicos de células gliais (astrócitos) adjacentes à sinapse, que retira o 

excesso de glutamato da fenda sináptica, evitando o seu acúmulo no espaço extracelular e 

consequentemente a excitotoxicidade (MOUSSA, 2007). O que nos permite preconizar que a 

utilização da droga tenha princípios neuroprotetores, o que também é observado na análise 

bioquímica por ELISA, que quantificou a proteína do GFAP no CTx_CC e no hipocampo, 

confirmando os achados da histoquímica.  

Em uma grande variedade de doenças que afetam o cérebro, a indução de COX-2 está 

associada à desarranjos patofisiológicos complexos, como a isquemia e a inflamação 

(IADECOLA et al., 1999; LACROIX; RIVEST, 1998) duas vias intimamente ligadas à 
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hidrocefalia. Os resultados encontrados nas áreas avaliadas para essa proteína, foi uma maior 

imunomarcação para os grupos derivados (HTD e HTDC), assim como encontrado 

anteriormente para o GFAP. Não podemos descartar a hipótese da derivação estar 

desencadeando um processo neuroinflamatório que está relacionado com o processo de 

reparação tecidual em si, como também sugerido por Eskandari et al. (2011) em um estudo com 

gatos hidrocefálicos tratados com shunt. Portanto, por mais que nos animais HNT a 

imunomarcação tenha sido alta, o procedimento cirúrgico potencializou o processo 

neuroinflamatório. 

A proteína nuclear neuronal (NeuN) localiza-se nos núcleos das células, mas também 

está presente no citoplasma perinuclear da maioria dos neurônios do SNC dos mamíferos, e é 

frequentemente usada como um marcador de neurônios pós-mitóticos (GUSEL'NIKOVA; 

KORZHEVSKIY, 2015). Nossos resultados apresentaram uma alta imunomarcação para NeuN 

nos animais tratados com CBD (HTC e HTDC), embora, nas regiões do CTx_CC e do CTx_H 

não terem dado diferenças. Já nas subáreas do hipocampo (CA1, CA2, CA3 e GD), houve 

diferenças entre os animais HTDC e HNT para as subáreas de CA3 e GD, porém nas demais 

subáreas (CA1 e CA2), por mais que os três grupos tratados apresentaram uma tendência maior 

para a imunomarcação, o grupo HTDC se destacou, porém sem diferenças significativas. Em 

um trabalho que administrou doses de 5 e 30 mg/kg/dia de CBD como tratamento para o 

distúrbio do ciclo sono-vigília, a dose de 30 mg melhorou a expressão de NeuN no SNC 

(MURILLO-RODRÍGUEZ et al., 2021), assim como encontrado em nosso trabalho. 

O presente estudo teve como limitação a falta de exame de imagem, para classificar o 

grau de hidrocefalia. Portanto, com base em seu mecanismo de ação e na fisiopatologia da 

hidrocefalia, através dos resultados encontrados, levantamos a hipótese de que o CBD pode 

exercer algum efeito positivo na hidrocefalia experimental. Este é um estudo inédito, pois não 

há nada semelhante na literatura.  
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8 CONCLUSÕES 

 

Após a administração de CBD a 30 mg/kg/dia (ip), durante 21 dias de hidrocefalia e a 

realização da derivação liquórica, concluímos que os resultados encontrados nos permitem 

inferir que a droga apresenta efeitos benéficos quando associado ao tratamento cirúrgico da 

hidrocefalia experimental.  
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10 ANEXOS  

 

ANEXO A – Certificado do comitê de ética no uso de animais  

 


