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RESUMO

SILVA, S.C. “Análise dos efeitos da oxigenoterapia hiperbárica associada ao tratamento
cirúrgico em lesões cerebrais secundárias à hidrocefalia experimental”. 2021. 121f.
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.

A hidrocefalia é caracterizada pelo acúmulo de líquor dentro dos ventrículos cerebrais e do
espaço subaracnoideo. O volume ventricular pode aumentar progressivamente e gerar graves
lesões ao sistema nervoso, tendo a hipóxia/isquemia cerebral como um dos mais importantes
fatores envolvidos. A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) tem como principal efeito a melhora
do aporte de oxigênio aos tecidos, o que pode diminuir a progressão das lesões secundárias ao
aumento ventricular. O objetivo deste trabalho foi avaliar se a OHB associada à cirurgia de
derivação liquórica promove efeitos neuroprotetores para as estruturas lesadas de forma
secundária à hidrocefalia e compreender sua atuação. Foram utilizados ratos machos da
linhagem Wistar Hannover com sete dias de vida submetidos à hidrocefalia por injeção
intracisternal de caulim 15%. Contendo dez animais em cada, seis grupos foram formados:
controle, controle associado à terapia hiperbárica, hidrocefálico sem tratamento, hidrocefálico
tratado com oxigenoterapia hiperbárica (3 ATA/2h/dia), hidrocefálico tratado com derivação
liquórica e hidrocefálico tratado com oxigenoterapia hiperbárica (3 ATA/2h/dia) associada à
derivação liquórica. Para avaliação da resposta ao tratamento foram realizados testes de
comportamento (campo aberto, labirinto aquático de Morris modificado e reconhecimento de
objetos), avaliação por ultrassonografia transcraniana, estudos histológicos (hematoxilinaeosina e luxol fast blue), imunoistoquímicos (GFAP, Ki-67, Caspase-3, COX-2, NeuN e SOD1)
e bioquímicos para quantificação das proteínas GFAP e MBP através do método ELISA. Os
resultados mostram que a associação dos tratamentos exerce efeitos neuroprotetores como a
melhora neurocomportamental, preservação das estruturas periventriculares e redução de danos
decorrentes da isquemia e do processo inflamatório. Concluímos que a oxigenoterapia
hiperbárica possui potencial para ser utilizada como tratamento associado à cirurgia de
derivação liquórica na hidrocefalia experimental.

Palavras chave: hidrocefalia, oxigenoterapia hiperbárica, derivação liquórica, isquemia
encefálica.

ABSTRACT
SILVA, S.C. “Analysis of the effects of hyperbaric oxygen therapy associated with surgical
treatment in brain injuries secondary to experimental hydrocephalus”. 2021. 121f.
Ribeirao Preto Medical School, University of Sao Paulo, Ribeirao Preto – SP, Brazil, 2021.

Hydrocephalus is characterized by the accumulation of CSF inside the cerebral ventricles and
the subarachnoid space. Ventricular volume can progressively increase and generate serious
damage to the nervous system, with cerebral hypoxia/ischemia as one of the most important
factors involved. Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) has as its main effect the improvement
of oxygen supply to tissues, which can reduce the progression of injuries secondary to
ventricular enlargement. This study aimed to evaluate whether HBOT associated with CSF
shunt surgery promotes neuroprotective effects for injured structures secondary to
hydrocephalus and to understand its role. Seven-day-old male Wistar Hannover rats submitted
to hydrocephalus by intracisternal injection of 15% kaolin were used. Containing ten animals
in each, six groups were formed: control, control associated with hyperbaric therapy,
hydrocephalic without treatment, hydrocephalic treated with hyperbaric oxygen therapy (3
ATA/2h/day), hydrocephalic treated with CSF derivation, and hydrocephalic treated with
hyperbaric oxygen therapy (3 ATA/2h/day) associated with CSF derivation. To assess the
response to treatment, behavioral tests were performed (open field, modified Morris water maze
and object recognition), evaluation by transcranial ultrasonography, histological studies
(hematoxylin-eosin and Luxol fast blue), immunohistochemical (GFAP, Ki-67, Caspase-3,
COX-2, NeuN, and SOD1) and biochemicals for quantification of GFAP and MBP proteins
through the ELISA method. The results show that the combination of treatments exerts
neuroprotective effects such as neurobehavioral improvement, preservation of periventricular
structures, and reduction of damage resulting from ischemia and the inflammatory process. We
conclude that hyperbaric oxygen therapy has the potential to be used as a treatment associated
with CSF shunt surgery in experimental hydrocephalus.

KEYWORDS: hydrocephalus, hyperbaric oxygen therapy, CSF shunt, brain ischemia.
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1. INTRODUÇÃO

A hidrocefalia é caracterizada pelo excesso de líquido cefalorraquidiano (LCR) nos
ventrículos cerebrais e no espaço subaracnoideo (VERKMAN et al, 2017). Esta condição está
associada ao desequilíbrio entre a produção, circulação e a absorção do LCR (LEINONEN;
VANNINEN; RAURAMAA, 2017). Tal distúrbio leva ao aumento da pressão intracraniana,
ventriculomegalia, lesões secundárias do parênquima cerebral e a graves danos neurológicos
(LU et al. 2019; MEDINA et al., 2017). Conforme o aumento do tamanho ventricular, tecidos
e vasos sanguíneos são estirados e/ou comprimidos. Em consequência, o fluxo sanguíneo é
reduzido e condições de hipóxia e isquemia cerebral são observadas (LOPES; SLOBODIAN;
DEL BIGIO, 2009). Neste cenário, as vias metabólicas dependentes de oxigênio (O2), um
substrato essencial para o organismo, limitam o fornecimento de nutrientes e removem
insuficientemente os metabólitos celulares, o que pode levar a sérios danos ao Sistema Nervoso
Central (SNC), como a redução da atividade mental, prejuízos cognitivos, neurotoxicidade e,
até mesmo, a morte celular (OHTAKI et al., 2005).
A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) promove a oferta de 100% de O2 em um meio de
alta pressão. Neste ambiente, o O2 se dissolve mais facilmente no plasma sanguíneo e atinge
áreas que não estavam sendo devidamente irrigadas (STĘPIEŃ; OSTROWSKI; MATYJA,
2016). Por este motivo, vem sendo utilizada em inúmeras condições neurológicas relacionadas
à hipóxia e a isquemia (AGHAJAN et al., 2019; CUI et al., 2017; MCMONNIES, 2018).
O tratamento usual da hidrocefalia consiste em restaurar a dinâmica liquórica através
de sistemas de drenagem que direcionam o LCR em excesso dos ventrículos cerebrais para
outras cavidades corporais e uma das técnicas mais utilizadas é a derivação ventriculoperitonial
(DVP) (JONES; HUSSAIN; LEACH, 2015; THIONG'O; LUZZIO; ALBRIGHT, 2015). A
decisão do momento ideal para a intervenção cirúrgica varia de acordo com as condições
clínicas de cada paciente. Enquanto não realizada, o tamanho ventricular pode aumentar
gradativamente e levar a progressivos danos neurológicos. Por este motivo, busca-se novas
drogas e terapias que possam amenizar os danos causados pela ventriculomegalia até o
momento em que a cirurgia possa ser realizada.
A OHB já se mostrou benéfica na hidrocefalia experimental ao reduzir a astrogliose
reativa e melhorar a performance dos animais em testes comportamentais em um estudo prévio
de nosso grupo de pesquisa (DA SILVA et al., 2018). No presente estudo, observamos se a
OHB se manteve benéfica mesmo quando associada ao tratamento cirúrgico e tentamos
compreender alguns dos principais mecanismos de ação envolvidos.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Fisiologia do sistema ventricular

O sistema ventricular compreende um conjunto de estruturas denominadas ventrículos
cerebrais, os quais contém LCR no interior de suas cavidades. O LCR é um fluido aquoso e
incolor que contém 99% de água e 1% é dividido em eletrólitos, proteínas, aminoácidos,
glicose, entre outros e também é encontrado no espaço subaracnoideo (HLADKY; BARRAND,
2014). Dentre suas mais variadas funções, inclui-se fornecer amortecimento para as estruturas
do SNC, prover uma via para nutrientes e hormônios durante o desenvolvimento normal do
cérebro e auxílio na remoção de resíduos, mantendo a homeostase (KAUR et al., 2021). Em
resumo, representa um papel de extrema importância em aspectos estruturais, hidrodinâmicos,
metabólicos e imunológicos (TUMANI; HUSS; BACHHUBER, 2017).
O LCR é secretado como um ultrafiltrado modificado do sangue por grupos de células
ependimárias, encontradas no cérebro e na medula espinhal, e concentradas nos plexos coroides
situados nos ventrículos cerebrais (JOHANSON et al., 2008; OSHIO et al., 2005; TUMANI;
HUSS; BACHHUBER, 2017; WOLBURG; PAULUS, 2010). A partir dos ventrículos laterais,
o LCR é direcionado para o terceiro ventrículo através do forame interventricular, também
chamado de forame de Monro. Em seguida, flui através do aqueduto do mesencéfalo e chega
até o quarto ventrículo. Por fim, o LCR atravessa os forames laterais (de Luschka) e medial
(Magendie) e alcança o espaço subaracnoideo. Após circular pelos hemisférios cerebrais e
medula espinal, o LCR é reabsorvido pelas vilosidades aracnoideas e drenado para a corrente
sanguínea (KOUSI; KATSANIS, 2016). Em indivíduos adultos, a produção de LCR é de
aproximadamente 430-530 ml por dia, uma taxa estimada em cerca de 0,3-0,4 ml/min, de 1825ml/hora (KHASAWNEH; GARLING; HARRIS, 2018). O fluxo liquórico é unidirecional e
pulsátil devido ao fluxo cardíaco (hemodinâmica arterial no plexo coroide) e a respiração
pulmonar. Além disso, estudos apontam que o fluxo de LCR no cérebro humano também está
relacionado com as ondas lentas da atividade neural e as flutuações hemodinâmicas durante o
sono, conferindo uma ampla relação com o ciclo circadiano (ABBOTT et al., 2018; FULTZ et
al., 2019; KAUR et al., 2021).
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2.2. Fisiopatologia da hidrocefalia

A hidrocefalia é um dos acometimentos mais comuns do SNC durante o período
neonatal e a infância. É definida como um desequilíbrio entre a produção, circulação e absorção
do LCR, que resulta na interrupção da dinâmica normal do fluxo liquórico, e é frequentemente
caracterizada por um aumento na pressão intracraniana, resultando em uma dilatação anormal
dos ventrículos cerebrais (LEINONEN; VANNINEN; RAURAMAA, 2017; PATEL; TARI;
MANGANO, 2021). Durante os séculos XVIII e XIX várias pesquisas foram feitas para
entender a fisiopatologia da hidrocefalia. Nomes como Dandy, Blackfan, Bering, Milhorat,
Defeo e outros, trouxeram contribuições importantes para esta área da neurociência como, por
exemplo, a criação do primeiro modelo de hidrocefalia experimental em cães, feito por Walter
Dandy e Kenneth Blackfan no ano de 1913. O modelo consistia na colocação de um pequeno
pedaço de algodão no aqueduto do mesencéfalo que bloqueava a circulação liquórica. Clark e
Milhorat, em 1970, testaram um modelo de hidrocefalia experimental em macacos que consistia
na introdução de um cateter pelo quarto ventrículo até o aqueduto do mesencéfalo onde um
balão era insuflado e bloqueava a passagem do LCR. A partir destas pesquisas, a hidrocefalia
vem sendo estudada e discutida até os dias atuais (BERING; SATO, 1963; CLARK;
MILHORAT, 1970; DANDY, 1919; DEFEO et al., 1979; INGRAHAM; ALEXANDER;
MATSON, 1947; THOMAS, 1914; WATTERS et al., 1969).
A hidrocefalia atinge várias faixas etárias e possui características clínicas diversas,
etiologias específicas, respostas diferentes aos tratamentos e prognóstico variável nas várias
fases da vida. Trata-se de uma condição complexa com múltiplas etiologias e com diferentes
mecanismos patogenéticos. A realidade é que a hidrocefalia continua sendo um grande desafio
para a neurocirurgia pediátrica (DI ROCCO; FRASSANITO, 2019). A incidência de
hidrocefalia é estimada em 1:2000 nascidos vivos e está associada a cerca de um terço de todas
as malformações congênitas do SNC (BONDURANT; JIMENEZ, 1995; LAM et al., 2014;
SANTOS et al., 2019). No Brasil, é a desordem neurológica mais frequente e compreende 12%
de todas as malformações graves encontradas por ocasião do parto (PASSINI; et al., 1998).
Em relação ao diagnóstico, a idade pode ser um indicativo para as mais diversas causas
de hidrocefalia. Fetos e recém-nascidos podem apresentar hidrocefalia devido à hemorragia
intraventricular ou por causas genéticas. Bebês são mais propensos à hidrocefalia secundária a
malformações congênitas, como a estenose do aqueduto ou a malformação de Chiari. Em
crianças mais velhas, pode ser idiopática ou adquirida, sendo os tumores a causa mais frequente
(CORNS; MARTIN, 2012). Já em idosos, a hidrocefalia pode ser adquirida pós hemorragia
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subaracnoidea, traumas, infecções, tumores, inflamações ou complicações pós-operatórias.
Nesta faixa etária, a nomenclatura mais utilizada é hidrocefalia de pressão normal (OI, 2011).
A hidrocefalia pode ser classificada em comunicante ou obstrutiva, e a distinção entre
as duas se dá a partir da dinâmica do fluxo liquórico. Na hidrocefalia comunicante, o LCR flui
livremente pelo sistema ventricular, mas pode ficar aprisionado no espaço subaracnoideo, por
exemplo, pela má absorção das vilosidades aracnoideas. Já na hidrocefalia obstrutiva, o LCR é
bloqueado dentro do sistema ventricular, tendo como principais causas: tumores, estenose do
aqueduto, inflamações, entre outras (DANDY, 1919; KOUSI; KATSANIS, 2016; OI, 2011).
As manifestações clínicas irão depender da idade do paciente e da progressão da
hidrocefalia. Antes do fechamento das suturas cranianas é possível identificar macrocefalia,
“olhar do sol poente”, veias do couro cabeludo distendidas, atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor e dificuldades na alimentação (CORNS; MARTIN, 2012). Com as suturas
fechadas, os sintomas mais encontrados são: dores de cabeça, vômitos, sonolência,
comprometimento cognitivo, visão borrada, irritabilidade, letargia, entre outros (DI ROCCO;
FRASSANITO, 2019). Distúrbios endocrinológicos também podem ser observados, como a
hipofunção ou hiperfunção da pituitária (BORENSTEIN-LEVIN et al., 2014). Em ensaios
histológicos é visível a compressão/estiramento do epêndima, epitélio que reveste a superfície
ventricular interna (KIEFER et al., 1998). Observa-se também a destruição de axônios
periventriculares, acúmulo de resíduos metabólicos no LCR (KHAN et al., 2006; LOPES;
SLOBODIAN; DEL BIGIO, 2009), proliferação astrocitária e microglial, perda de conexões
axonais e desmielinização (DEL BIGIO, 2010). Na matriz germinativa, pode ocorrer
diminuição da população celular e redução/perda da sua capacidade de replicação, com prejuízo
do desenvolvimento neural (DA SILVA et al., 2018). Há vasoconstrição e distorção de artérias
e veias encefálicas, com consequente redução do fluxo sanguíneo e do aporte de O2 aos tecidos
locais, o que dispara o início do processo isquêmico.
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2.3. Tratamento da hidrocefalia

O tratamento da hidrocefalia envolve condutas invasivas e não invasivas. As condutas
não invasivas incluem a utilização de drogas como a acetazolamida, um inibidor da anidrase
carbônica e a furosemida, um agente diurético com atuação nos túbulos renais, que visam
diminuir a produção liquórica. Entretanto, é controversa a eficácia do uso destes medicamentos.
Del Bigio e Di Curzio (2016) apontaram, em sua revisão, diversos outros estudos que viram
que tais drogas não mostraram grandes benefícios e ainda comentam a dificuldade em evitar a
toxicidade em tratamentos não cirúrgicos.
Dentre as condutas invasivas, a primeira referência histórica de uma derivação
liquórica é atribuída a Le Cat no ano de 1744. Na antiguidade, as cirurgias para casos de
hidrocefalia baseavam-se no conceito equivocado que o LCR era localizado em uma coleção
extra cerebral. Os primeiros tratamentos foram feitos a partir de punções ventriculares e um
dreno era deixado no local por um determinado tempo. Infelizmente, a maioria das punções
causavam a morte dos pacientes (HAYNES, 1913). A drenagem liquórica dos ventrículos
cerebrais para outras cavidades corporais de baixa pressão começou a ser descrita a partir de
1920. Vários locais foram testados como: a fossa infra temporal, os seios aéreos dos mastoides,
cavidade pleural, tubas uterinas, entre vários outros, porém, tais técnicas não obtiveram sucesso
(GIROTTI; SINGH; RODGERS, 2009). Um dos primeiros autores a utilizarem a cavidade
peritonial para a absorção de LCR foi Kausch, em 1905, que utilizou um tubo de látex para
fazer uma DVP, porém, o paciente sobreviveu apenas algumas horas (KAUSCH, 1908). Em
1910, Hartwell utilizou fios de prata como um pavio para realizar a DVP e a criança operada
sobreviveu por dois anos (DAVIDSON, 1976). A era moderna nos tratamentos para
hidrocefalia foi iniciada por Torkildsen que, em 1939, descreveu a derivação dos ventrículos
laterais para a cisterna magna (MASET et al., 2009; TORKILDSEN, 1939) e, com a evolução
das técnicas, um sistema de drenagem com circuito fechado e regulado por pressão foi criado
por Ingraham, em 1941 (INGRAHAM; CAMPBELL, 1941; LIMA, 2014).
Foi na década de 50 que surgiram as primeiras válvulas unidirecionais com sistema de
anti-refluxo. Matson introduziu a derivação liquórica ventrículo-ureteral em crianças pósnefrectomia (MATSON, 1949) e Nulsen e Spitz inventaram o modelo de derivação ventrículojugular, em que o cateter era encaminhado até a veia cava superior e então drenado normalmente
pela corrente sanguínea. A criança foi observada por dois anos e meio e a eficácia do método
foi confirmada (NULSEN; SPITZ, 1951).
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A grande mudança na história dos sistemas valvulados surgiu com John W. Holter, um
fabricante de ferramentas cujo filho nasceu com hidrocefalia associada à mielomeningocele. O
filho de Holter estava sendo cuidado na Filadélfia, o mesmo local onde os cirurgiões
supracitados Nulsen e Spitz trabalhavam. Ao mencionarem a necessidade de uma válvula barata
que controlasse o fluxo liquórico e a pressão intracraniana, Holter descobriu, após algumas
tentativas, que poderia usar uma válvula unidirecional de silicone. Mediante a isto, Holter
construiu uma válvula de fenda de silastic (silicone elástico) implantada por Spitz em 1956. O
silastic foi biocompatível e resistente a traumas mecânicos e a técnica foi tão eficaz que seu
conceito se mantém até hoje na produção das mais modernas válvulas para hidrocefalia. John
Holter abriu a empresa Holter-Hausner International que fabrica as válvulas de derivação.
Apesar de não ter conseguido salvar seu filho, a válvula Spitz-Holter, assim nomeada, vem
ajudando milhares de pacientes por todo o mundo (BOOCKVAR; LOUDON; SUTTON, 2001).
A técnica cirúrgica mais amplamente utilizada para tratamento da hidrocefalia é a
DVP, que consiste em desviar o LCR dos ventrículos laterais para a cavidade peritonial através
de uma válvula unidirecional. O LCR também pode ser direcionado para o átrio cardíaco direito,
através da derivação ventriculoatrial e pela terceiroventriculostomia endoscópica, que ao
perfurar o assoalho do terceiro ventrículo, permite que o LCR flua diretamente para o espaço
subaracnoideo e seja absorvido pelas vilosidades aracnoideas. É necessário ressaltar que as
cirurgias de derivação estão sujeitas a várias complicações, dentre elas, as mais frequentes são
infecções ou má colocação da válvula. A taxa de mau funcionamento na DVP, por exemplo, no
primeiro ano de implantação, foi relatada recentemente como alta, em torno de 11-25%
(WONG et al., 2021). Tais complicações são mais incidentes na população pediátrica, em
especial, em neonatos (LIMA, 2014). Em 1992, o neurocirurgião francês Maurice Choux
publicou um protocolo para otimização da cirurgia de DVP, amplamente aceito nos dias atuais
(CHOUX; CAMBOULIVES; RIGAUT, 1992). Atualmente, vários modelos e marcas de
válvulas encontram-se disponíveis no mercado para o tratamento da hidrocefalia. Entretanto,
os dispositivos modernos são caros e ainda susceptíveis a complicações.
Uma grande preocupação vivenciada pelos neurocirurgiões é o momento exato para a
realização da cirurgia. Existem pacientes que, mesmo tendo necessidade imediata de tratamento
cirúrgico, podem apresentar condições clínicas desfavoráveis, adiando a cirurgia. Pensando
nestas intercorrências, pesquisas são feitas com a finalidade de proteger o SNC. Vários testes
com procedimentos e/ou fármacos são realizados diariamente com a premissa de tentar reduzir
os danos causados pela hidrocefalia, mesmo que haja, futuramente, a indicação definitiva para
a colocação de sistemas valvulados.
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2.4. Hidrocefalia Experimental

A indução experimental de hidrocefalia para fins de pesquisa vem sendo praticada há
várias décadas. Os primeiros relatos são atribuídos a Burr e McCarthy, em 1900, que injetaram
diversas soluções irritantes nos ventrículos cerebrais de gatos filhotes (INGRAHAM;
ALEXANDER; MATSON, 1947). Anos depois, em 1913, Walter Dandy e Kenneth Blackfan
criaram o primeiro modelo de hidrocefalia experimental em cães (DANDY, 1919). Em 1914,
Thomas produziu um modelo de hidrocefalia obstrutiva em cães após induzir processo
inflamatório no aqueduto do mesencéfalo, que impedia a passagem do LCR (THOMAS, 1914).
Daí em diante as tentativas de reproduzirem um modelo fiel à hidrocefalia clínica não cessaram.
Finalmente, no ano de 1932, Dixon e Heller testaram a injeção intracisternal de caulim
para produção da hidrocefalia. Trata-se de um composto de silicato hidratado de alumínio,
simples, barato e de fácil acesso, eficiente no bloqueio da circulação liquórica sem a
necessidade de procedimentos cirúrgicos associados. O caulim não gera modificações
anatômicas indesejáveis que possam produzir distorções do tecido nervoso que não aquelas
resultantes exclusivamente da hidrocefalia. Quando injetado na cisterna magna, um processo
inflamatório agudo inicia-se nas meninges, obstrui a saída do quarto ventrículo e não causa
lesões diretas ao parênquima cerebral (DEFEO et al., 1979). Assim, o caulim vem sendo
considerado atualmente como o método mais fidedigno e mais utilizado para a produção da
hidrocefalia experimental.
Nosso grupo de pesquisa vem trabalhando incessantemente há mais de 10 anos no
estudo de diversas drogas e procedimentos que possam oferecer efeitos neuroprotetores na
hidrocefalia experimental induzida por caulim (CATALÃO et al., 2014; CATALÃO et al.,
2017; DA SILVA et al., 2018; GARCIA et al., 2017; SAMPAIO et al., 2019; TIDA et al.,
2018), no mapeamento de lesões secundárias à ventriculomegalia (AISENGART et al., 2011;
CATALÃO et al., 2019; DEL BIGIO et al., 2012; LOPES; SLOBODIAN; DEL BIGIO, 2009;
LOPES; MACHADO; LACHAT, 2003; TAVEIRA et al., 2012), em ensaios sobre o curso do
tratamento cirúrgico experimental (ROCHA CATALÃO et al., 2014; SANTOS et al., 2016;
SANTOS et al., 2019) e, também, na análise de exames de imagem complementares que
delimitam a melhor visualização das estruturas cerebrais e auxiliam no diagnóstico da
hidrocefalia experimental (CASTRO et al., 2012; DE MOURA SILVA et al., 2021; LUCCAS;
SAMPAIO et al., 2015). Além destes, podemos incluir nesta lista estudos em fase de
preparação/publicação utilizando drogas como o Resveratrol, a Memantina, Canabidiol,
Celecoxibe, entre outros.
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2.5. Fisiologia do oxigênio e processo isquêmico

O O2 é um substrato essencial para a sobrevivência, pois desempenha um papel
fundamental nos principais processos biológicos e fisiológicos do organismo vivo. É
transportado para os tecidos a partir de sua associação com a hemoglobina (Hb). A Hb
completamente saturada, possui capacidade máxima de transporte em cerca de 20,3 a 20,7 ml
de O2 para cada 100 ml de sangue em condições normais (BRUGNIAUX et al., 2018; FINCH;
LENFANT, 1972). A pressão tecidual de oxigênio (PtO2) fisiológica é de 35 a 40 mmHg, nível
relativamente baixo (cerca 40% a 45% da PtO2 do sangue arterial). Em condições de edema,
traumas ou isquemia, nem mesmo esse nível relativamente baixo é atingido, resultando em
hipóxia localizada independentemente das condições de oxigenação do restante do organismo.
Esta hipóxia local impede o desenvolvimento dos mecanismos de restauração tecidual e as
defesas anti-infecciosas tornam-se insuficientes, causando uma ampla gama de danos ao tecido,
incluindo morte celular, processos inflamatórios induzidos e função mitocondrial prejudicada
(FISCHER; BARAK, 2020).
A isquemia cerebral é a perda do suprimento sanguíneo por redução do fluxo arterial,
o que diminui a oferta de O2 e demais substratos metabólicos aos tecidos. O processo isquêmico
está intimamente ligado às lesões teciduais encontradas na hidrocefalia devido à compressão e
ao estiramento dos vasos cerebrais. Em condições de depleção de O2, as vias metabólicas O2dependentes tornam-se ineficazes e limitam o fornecimento de nutrientes e a remoção adequada
de metabólitos celulares. A redução do fluxo sanguíneo cerebral em 20% a 30% abaixo dos
valores fisiológicos já é suficiente para iniciar esses eventos (OHTAKI et al., 2005).
O bloqueio do fluxo sanguíneo, dependendo do tempo, da intensidade, da velocidade
de instalação, da natureza do órgão e da temperatura, poderá determinar os mais variados graus
de lesão celular. Em um meio hipóxico/isquêmico, as reservas energéticas se esgotam e
aumenta-se a excitoxicidade tecidual. Há também a ativação de enzimas que alteram a função
celular e desestabilizam a estrutura da membrana plasmática (JHA et al., 2018; OHTAKI et al.,
2005). Devido aos efeitos citotóxicos, há um progressivo aumento do estresse oxidativo, o que
leva as Espécies Reativas de Oxigênio (ERO’s) a enfraquecerem a vasculatura local e criarem
desequilíbrios iônicos, levando mais água para o espaço intracelular e resultando em edema
(LISKA et al., 2018; STOKUM; GERZANICH; SIMARD, 2016). Todos os exemplos
supracitados são suficientes para desencadear a interrupção da homeostase celular cerebral e
induzir uma cascata de eventos que levam à morte do tecido em questão.
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2.6. Oxigenoterapia hiperbárica

A OHB é um método terapêutico adjuvante empregado em patologias infecciosas,
inflamatórias e isquêmicas há mais de 50 anos. Consiste na administração de O2 puro (fração
inspirada de O2 (FiO2) = 100%) em ambiente pressurizado acima da pressão atmosférica ao
nível do mar (D'AGOSTINO; PUTNAM; DEAN, 2007). O tratamento é realizado dentro de
um cilindro rígido, a câmara hiperbárica. Em humanos, o tratamento é realizado em câmaras
multiplaces (que acomodam vários pacientes simultaneamente) ou monoplaces (que acomoda
apenas um paciente). As câmaras monoplaces são pressurizadas com O2 puro e o paciente o
respira diretamente do ambiente interno da câmara e as multiplaces comportam duas ou mais
pessoas (pacientes, observadores e/ou pessoal de suporte) e são pressurizadas com ar
comprimido enquanto os pacientes respiram O2 puro através de máscaras (THOM, 2011). A
prática da OHB está regulamentada no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) desde
1995 e foi amplamente divulgado a partir da Unidade de Terapia Intensiva da disciplina de
Cirurgia do Trauma do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, iniciada em 1992. Foi o primeiro serviço de câmara monoplace da América Latina
e o maior divulgador do método terapêutico (D'AGOSTINO et al. 2008). Atualmente conta
com mais de 150 serviços no Brasil em todos os estados e capitais.
Disposto nas Diretrizes de Utilização da Oxigenoterapia Hiperbárica, Res. CFM Nº
1457/95, as aplicações clínicas atualmente reconhecidas da OHB são: embolias gasosas, doença
descompressiva, embolias traumáticas pelo ar, envenenamento por monóxido de carbono ou
inalação de fumaça, envenenamento por cianeto ou derivados cianídricos, gangrena gasosa,
síndrome de Fournier, infecções necrotizantes de tecidos moles, isquemias agudas traumáticas,
vasculites agudas, queimaduras térmicas e elétricas, úlceras de pele, lesões de pé diabético,
escaras de decúbito, lesões por radiação, retalhos ou enxertos comprometidos, osteomielites e
anemia aguda na impossibilidade de transfusão sanguínea (HENRY; RECH, 2019).
Além destas condições já pré-estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Medicina
Hiperbárica (SBMH) e pela Undersea & Hyperbaric Medical Society (UHMS) diversos outros
estudos já observaram efeitos positivos da OHB nas mais variadas afecções neurológicas, como
no autismo (PODGÓRSKA-BEDNARZ; PERENC, 2021), traumas cranioencefálicos
(GONZALES-PORTILLO et al., 2019; HUANG; OBENAUS, 2011; LIU et al., 2015) gliomas
(XUE et al., 2021), no Alzheimer (SOMAA, 2021), no estresse pós-traumático (SHYTLE et
al., 2019), em acidentes vasculares (HADANNY et al., 2020; ZHAI et al., 2016), entre várias
outras condições, o que nos levou a hipotetizar seus efeitos também na hidrocefalia obstrutiva.
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2.7. Fisiologia do oxigênio hiperbárico

Grande parte do O2 utilizado pelo organismo é transportado pela Hb e uma quantidade
desprezível é dissolvida no plasma sanguíneo. Com a Hb saturada de O2 (100%), o efeito da
OHB consiste em elevar progressivamente a concentração de O2 do plasma. A três atmosferas
absolutas (ATA), a quantidade de O2 dissolvido no plasma pode atingir até 6% do volume, o
que corresponde ao consumo total de O2 em condições normais (fig. 1). O efeito mais
importante do tratamento com OHB é a hiperoxigenação tecidual (aumento da PtO2) a partir do
O2 dissolvido no plasma. Ao ser suspensa a aplicação da OHB, a pressão de O2 do sangue cai
abruptamente, porém, dependendo do tecido, a PtO2 permanece elevada por horas. A
alternância entre hiperóxia e hipóxia é reconhecida como uma potente estratégia para estimular
a neovascularização (MARX et al., 1990).
A OHB baseia-se em quatro leis da física dos gases do mergulho, que são: lei de BoyleMariotti, lei de Charles, lei de Dalton e lei de Henry. A lei de Boyle-Mariotti diz que se a
temperatura permanecer constante, o volume de gás varia inversamente com a pressão absoluta
do sistema (fig. 2A). Isso quer dizer que à medida que a pressão aumenta no interior da câmara,
diminui-se o volume aéreo nas cavidades corporais. É por este motivo que a pressurização e a
despressurização da câmara precisam ser feitas vagarosamente, afim de se evitar efeitos
colaterais. A lei de Charles menciona que o volume de um gás a uma pressão constante é
diretamente proporcional à temperatura. Durante uma sessão de OHB, a compressão é lenta e
gera um aquecimento facilmente tolerável (fig. 2B). Na descompressão, observa-se o oposto,
há diminuição na temperatura. Já a lei de Dalton estabelece que em uma mistura gasosa, a soma
das pressões parciais dos gases é igual à pressão total do sistema. Exemplo: em relação ao ar
atmosférico, a pressão parcial de O2 é de 160 mmHg e do nitrogênio 600 mmHg ao nível do
mar. A soma das duas pressões é igual a 760 mmHg que se refere a pressão atmosférica normal.
Na medida em que a pressão se eleva, aumentam-se também as pressões parciais dos gases
presentes na câmara. Por fim, a lei de Henry diz que a quantidade de gás que se dissolve num
meio líquido a uma determinada temperatura é diretamente proporcional à pressão do gás sobre
o líquido (fig. 2C). Como já mencionado, à níveis hiperbáricos (de duas a três ATA) o O2 é
gradativamente dissolvido no plasma. Ou seja, em condições hiperbáricas, o O2 se dissolve em
maior quantidade no meio sanguíneo (pode chegar até 1900% da quantidade de O2 total em
nosso organismo) e, assim, atinge estruturas que em condições pressóricas normais, não
estavam sendo devidamente oxigenadas (EDWARDS, 2010; GARCÍA-COVARRUBIAS;
SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ, 2000).
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Figura 1 - Relação pressão ambiente/conteúdo arterial de O2

Figura 1: Relação entre a pressão ambiente e o conteúdo arterial de O2. O oxigênio ligado à
hemoglobina consegue atingir o plasma sanguíneo em maior quantidade conforme o aumento
da pressão atmosférica imposta. A três ATA o conteúdo de O2 dissolvido no sangue é maior do
que toda a quantidade de O2 presente no organismo em condições pressóricas normais.

Fonte: imagem gentilmente cedida pelos professores Omar Feres e Marisa D’Agostino.

Vários efeitos terapêuticos do oxigênio hiperbárico já foram descritos. A OHB restaura
a defesa orgânica e aumenta a capacidade de fagocitose dos neutrófilos sob algumas bactérias
(MADER et al., 1980), estimula a formação da matriz de colágeno, essencial para a angiogênese
e para a cicatrização tecidual (PROCKOP et al., 1979) e fornece estímulo à resposta
inflamatória e antibacteriana natural. A terapia hiperbárica também já mostrou inibir o processo
de apoptose celular por proteínas reguladoras (LIU et al., 2013; PENG et al., 2009), reduzir a
liberação de mediadores inflamatórios, como as interleucinas (IL) IL1, IL6, IL8 e IL10 e o fator
de necrose tumoral (CHEN et al., 2014). Apesar de todos estes efeitos, sempre houve a suspeita
de que o O2 hiperbárico poderia exacerbar a formação de ERO’s. Ao contrário desta suspeita, a
OHB melhora a atuação dos “varredores” dos radicais livres como a superóxido dismutase
(SOD) e o óxido nítrico (ON) (BURAS, 2000; YASAR et al., 2003), e também atua através de
seu efeito anti-adesão de neutrófilos na parede dos vasos, bloqueando o fenômeno em sua fase
inicial (BURAS, 2000; BURAS; REENSTRA, 2007). Em resumo, o tratamento com a OHB
pode atenuar o processo isquêmico, a ação dos radicais livres, diminuir os níveis de estresse
oxidativo, preservar a integridade mitocondrial, acelerar o metabolismo e reduzir a morte
celular (BOUSSI-GROSS et al., 2013; HUANG; OBENAUS, 2011). No tecido nervoso, foi
observada a redução da morte neuronal, a aceleração da recuperação neural pós-lesão (CHANG
et al., 2000; LI et al., 2008) entre outras.
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Figura 2 – Física dos Gases

Figura 2: Física dos gases. A) Lei de Boyle-Mariotti: Em temperatura constante e em ambiente normobárico, o

volume de gás permanece constante, porém, quando se aumenta a pressão do ambiente, o volume do gás
diminui.; B) Lei de Charles: ao elevar a temperatura do ambiente, o volume do gás é aumentado dentro do sistema e
quando a temperatura abaixa, o volume de gás se reduz consequentemente. C) Lei de Henry: a diluição de um gás em
um meio aquoso é maior conforme o aumento da pressão exercida sobre o líquido.

Fonte: imagem gentilmente cedida pelos professores Omar Feres e Marisa D’Agostino.
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2.8. Gastos de saúde com o tratamento da hidrocefalia e a aplicação da OHB

Apesar dos avanços tecnológicos na implantação das válvulas de drenagem para o
tratamento da hidrocefalia, é sabido que a porcentagem de complicações e revisões ainda é
muito alta e muitos pacientes precisam ser submetidos a várias outras cirurgias ao longo da vida
(MORAN et al., 2015). Um estudo transversal foi desenvolvido para avaliar o impacto dos
dispositivos de derivação na qualidade de vida dos pacientes e observaram que em 81% dos
casos foi necessária pelo menos uma revisão de shunt, com uma média relatada de 10 cirurgias
de revisão de shunt por paciente (1-200 cirurgias). Oclusão, migração de shunt e infecção foram
as principais causas de revisão em 60%, 47% e 35%, respectivamente. Além disso, 72% dos
pacientes relataram dor e desconforto com o dispositivo e 68% expressaram evitar certas
atividades devido ao "medo de colidir com o shunt" (MITCHELL et al., 2021). Tudo isso
implica diretamente nos custos com esses tratamentos e gera um impacto no sistema de saúde
e na vida do paciente.
Em uma busca pela plataforma DataSUS foram encontrados alguns dados sobre o
tratamento cirúrgico da hidrocefalia. Somente no estado de São Paulo, no período de 2014 a
2019, o número de dias de permanência em internação para tratamento de complicações
relacionadas com a hidrocefalia permaneceu em torno de 573,13 dias/ano. São em média 47,89
novas internações/ano. Neste período, o número de óbitos registrados na plataforma foi de 2,10
mortes/ano. No geral, a taxa de mortalidade ficou em média 4,73 mortes/ano. E quando se fala
de custos, o sistema de saúde gasta em torno de R$ 112.839,36 reais/ano com tratamentos na
hidrocefalia e uma média de R$ 15.451,60 reais é o valor pago com os serviços da equipe
multiprofissional a cada ano.
Já quando falamos do tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, é esperado uma
redução de custos através da diminuição da necessidade de cirurgias, antibióticos e curativos e
também a necessidade e o tempo de tratamento e internação. Nas áreas em que o serviço já é
implementado e regulamentado nas Diretrizes de Utilização da OHB pela Sociedade Brasileira
de Medicina Hiperbárica, como no tratamento de queimados, por exemplo, um levantamento
realizado em pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande pôde
observar uma economia financeira em cerca de 16% nos custos hospitalares e abreviação do
tempo médio de internação em seis dias, gerando uma economia média por paciente de R$
4.337,78 (FILHO et al., 2014).
O que queremos hipotetizar nesse tópico é que, baseado nos resultados positivos e
neuroprotetores que já foram relatados na literatura para o tratamento de diversas afecções
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neurológicas, será que poderíamos ter uma perspectiva favorável também no tratamento
coadjuvante na hidrocefalia? Levando em consideração os R$ 112.839,36 reais gastos por ano
com o tratamento da hidrocefalia apenas no estado de São Paulo, e sabendo que, em média,
uma sessão de duas horas de OHB pode custar em torno de R$ 277,00 a R$ 500,00 reais, em
20 sessões teremos um valor médio de aproximadamente R$ 10,000,00 reais. Neste ponto, é
válido salientar a obrigatoriedade de os planos privados de saúde cobrirem o procedimento já
implementado no ROL da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) desde 2010, e que
no estado de São Paulo, em média 50% da população possui plano de saúde e teriam acesso ao
método (Dados discutidos informalmente com professor Dr. Omar Feres, presidente da SBMH
nos anos de 2010-2012, 2012-2014). Com isso podemos comparar, por exemplo, quanto seria
um dia de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com uma sessão de 2h de OHB,
um dia de antibiótico com uma sessão de 2h de OHB ou até mesmo se seria possível impedir a
progressão de danos cerebrais antes da realização da cirurgia derivação, diminuindo o risco de
infecções, instabilidade clínica, afecções motoras e cognitivas, entre outros.
Baseado em todos os seus mecanismos de ação já encontrados e os que ainda estão em
fase de estudo, imaginamos que a associação da OHB com o tratamento cirúrgico da
hidrocefalia poderia gerar uma redução de gastos, principalmente na diminuição de tempo de
internação e no uso de medicamentos. Desta forma, acreditamos que novas pesquisas que
abordem essa questão econômica sejam necessárias e que possam trazer resultados interessantes
para o âmbito clínico e para um possível melhor prognóstico aos pacientes.
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3. JUSTIFICATIVA

Nem todos os pacientes hidrocefálicos podem ser submetidos ao tratamento da
derivação liquórica imediatamente após o diagnóstico, em especial devido a presença de
possíveis condições clínicas desfavoráveis, como instabilidade hemodinâmica, infecções, entre
outras. Assim, a busca de manobras ou drogas neuroprotetoras que possam reduzir as lesões
secundárias à hidrocefalia até a instauração de um tratamento definitivo é essencial.
A neuroproteção, definida como uma intervenção não necessariamente farmacológica,
visa impedir os mecanismos intracelulares da cascata isquêmica e da morte celular. Através
desta intervenção, é possível resgatar áreas de hipoperfusão ainda viáveis e aumentar a
resistência neuronal frente a um estímulo agressor. São consideradas medidas neuroprotetoras
todas aquelas que melhoram o suprimento sanguíneo tecidual e aumentam a viabilidade da
célula diante da circulação prejudicada (ZAGER; AMES, 1988). Como a isquemia cerebral está
frequentemente associada à fisiopatologia da hidrocefalia, a OHB como intervenção
neuroprotetora, poderia reverter o processo isquêmico por aumentar a oferta de O2 aos tecidos
e promover o bloqueio/atraso do processo patológico para recuperação do tecido já lesado.
Em um estudo prévio de nosso grupo de pesquisa (DA SILVA et al., 2018),
observamos que a OHB possui amplo potencial terapêutico para reduzir algumas lesões
secundárias causadas pela hidrocefalia, como, por exemplo, a astrogliose reativa no corpo
caloso e na matriz germinativa. A terapia hiperbárica também mostrou ser benéfica na
preservação de células mitóticas na matriz germinativa e melhorou de forma significativa o
desempenho comportamental dos animais, tanto em testes motores quanto no teste de memória.
Portanto, no presente estudo, avaliamos a associação da terapia hiperbárica com o tratamento
padrão da hidrocefalia, a cirurgia de derivação liquórica e buscamos explicar os principais
mecanismos de ação da OHB envolvidos na hidrocefalia experimental.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo geral

Observar se a terapia hiperbárica, quando associada à derivação liquórica, pode
oferecer benefícios neuroprotetores para as estruturas afetadas pela ventriculomegalia e
explicar quais os principais mecanismos envolvidos nessa ação.

4.2. Objetivos específicos

Avaliar o desenvolvimento motor e a exploração do ambiente através do teste de
campo aberto e a aprendizagem e memória através dos testes de reconhecimento de objeto e o
labirinto aquático de Morris modificado.
Avaliar a citoarquitetura geral através de histologia convencional com a coloração
hematoxilina e eosina (HE) e a mielinização tecidual, através do corante Luxol Fast Blue (LFB).
E, na imunoistoquímica, avaliar a astrogliose reativa, a proliferação celular, a apoptose, a
neuroinflamação, a ação antioxidante da OHB e a preservação do número total de neurônios,
de acordo com a proteína correspondente.
Quantificar as proteínas específicas GFAP (glial fibrillary acid protein) e MBP
(myelin basic protein) no córtex dorsal ao ventrículo lateral e no hipocampo através de análise
bioquímica por ELISA.
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5. MATERIAL E MÉTODOS
5.1. Animais
Foram utilizados 60 ratos machos com 7 dias de vida da linhagem Wistar Hannover
oriundos do Serviço de Biotério Central da USP-RP. Os animais foram 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 (FMRP).
Os animais permaneceram no biotério junto à mãe para amamentação durante os 28 dias de
experimento, sendo os primeiros sete dias para cumprir o período de habituação. O período de
28 dias de vida dos ratos foi adotado devido à similaridade de maturação neurológica,
equivalente a um humano com ± seis meses de vida pós-natal (KHAN; ENNO; DEL BIGIO,
2006). Cada ninhada era constituída por oito filhotes e uma rata-mãe. As mães e os filhotes em
fase de desmame tinham livre acesso à dieta padrão para roedores e água ad libitum. As caixasalojamento possuem o tamanho de 38x20x13 cm e eram recobertas com maravalha. O biotério
utilizado tem controle do ciclo claro-escuro de 12/12h, temperatura média de 24 ± 1ºC e
umidade do ar de 49%. Todos os esforços foram feitos para minimizar o sofrimento e a
quantidade de animais utilizados. Em caso de sofrimento e se o animal apresentasse sinais de
desidratação, se o quadro não fosse revertido com aplicação diária de soro fisiológico, o animal
era eutanasiado por aprofundamento anestésico e descartado do estudo.
Os animais foram subdivididos aleatoriamente em seis grupos: controle (C) (n=10);
controle associado à oxigenoterapia hiperbárica (COHB) (n=10); hidrocefálico sem tratamento
(HNT) (n=10), hidrocefálico tratado com oxigenoterapia hiperbárica (HTO) (n=10),
hidrocefálico tratado com derivação (HTD) (n=10) e hidrocefálico tratado com oxigenoterapia
hiperbárica + derivação (HTOD) (n=10). Todos os procedimentos experimentais foram
aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) – FMRP-USP, protocolo
n°214/2017 (Anexo 1).

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, sob anestesia inalatória
de 2% de Isoflurano (BioChimico, Rio de Janeiro, Brasil) ou mantidos sem intervenção para
utilização como controle normal. Para indução da hidrocefalia, um auxiliar posiciona a cabeça
do animal com uma mão e o corpo com a outra, flexiona o pescoço do animal e deixa livre a
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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.3). Com uma agulha odontológica Mise 0,3, de bisel curto, foi realizada a injeção
lenta de 0,04 ml da suspensão de caulim (Sigma, St. Louis, MO) a 15% em água destilada e
esterilizada em autoclave. Após a injeção, os filhotes foram observados até completa
recuperação e então recolocados em sua caixa-alojamento de origem, retornando ao biotério.
Figura 3 – Indução de hidrocefalia

Figura 3: Indução da hidrocefalia. Em A o auxiliar posiciona o animal e o pesquisador realiza a injeção lenta na cisterna magna com
caulim 15%. Em B, o mesmo animal 20 dias após a indução de hidrocefalia, exibindo macrocrania e vasodilatação na pele que recobre
a calvária (esse rato teve os pelos da pele calvária raspados como preparação do exame de ultrassonografia).

Fonte: acervo do laboratório de Proteção Cerebral na Infância.

5.3. Câmara hiperbárica experimental

A câmara hiperbárica experimental possui dimensões de 70 cm de comprimento, 63
cm de altura, diâmetro externo de 86 cm e interno de 78 cm (fig. 4A). É composta também por
uma vigia de acrílico para visualização e monitoramento dos animais, válvula de controle na
entrada, manômetro diferencial (kgf/cm²) para controle da pressão interna, fluxímetro na saída
para a manutenção do ciclo entrada/saída e temperatura interna controlada entre 21 e 22º C com
termômetro, localizada no laboratório de Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental no
Departamento de Cirurgia e Anatomia da FMRP. Para a realização das sessões de OHB, os
animais foram alocados em caixas plásticas (máximo de cinco animais por caixa) e colocados
no interior da câmara hiperbárica experimental. As caixas permitiam a livre movimentação dos
animais durante todo o procedimento (fig. 4B). A câmara hiperbárica foi pressurizada
diretamente com oxigênio puro (100%) a três atmosferas absolutas.
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Os animais receberam as sessões terapêuticas diárias de OHB durante 21 dias
consecutivos no período da manhã. A sessões consistiam em 15 minutos de pressurização lenta
até três ATA, 90 minutos de pressão estável (tempo de fundo) e 15 minutos finais para
despressurização (fig. 4C). Ao final de cada sessão de OHB os animais foram observados por
aproximadamente 15 minutos para averiguar se não houveram efeitos adversos após o
tratamento como: sangramento auditivo, vômitos e/ou distensão abdominal.
Figura 4 – Câmara hiperbárica experimental

Figura 4: A) Câmara hiperbárica experimental fotografada no momento de sua aplicação. O equipamento possui o
manômetro que indica a pressão utilizada durante a sessão de tratamento. B) Posicionamento da caixa plástica com
animais no interior da câmara hiperbárica. Os animais foram colocados logo abaixo do visor de acrílico para melhor
observação durante o experimento. C): Esquema de uma sessão de OHB. P: Pressurização lenta (15 minutos). Tempo
de fundo: 90 minutos (três ATA). D: Despressurização lenta (15 minutos). ATA: Atmosfera absoluta (pressão). T:
Duração total da sessão: 120 minutos. Concentração de 100% de O2.

Fonte: acervo pessoal.
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Vale salientar que a unidade de medida observada no manômetro (fig. 5) durante a
aplicação da câmara hiperbárica é igual a dois kgf/cm² (força gravitacional exercida sobre um
corpo) e que representa duas ATA no interior da câmara, porém, a pressão atmosférica que é
exercida naturalmente sobre a terra (fora da câmara), equivale a uma ATA ao nível do mar (0º
de altitude) representando a pressão ambiente. A cidade de Ribeirão Preto (local em que o
experimento é realizado), localiza-se a 546 m acima do nível do mar, valor que representa
aproximadamente 1,06 ATA. Em resumo, as duas ATA presentes no interior da câmara se
associam com uma ATA da pressão existente no ambiente e resulta na soma de três ATA para
os animais pressurizados.

Figura 5 - Manômetro da câmara hiperbárica

Figura 5: Manômetro utilizado para ajustar a pressão no interior da câmara hiperbárica. A seta aponta para dois
kgf/cm² que equivale a três ATA, sendo duas ATM no interior da câmara e uma ATM fora da câmara, no ambiente
externo. Ao lado do manômetro encontra-se o termômetro indicando a temperatura média no interior da câmara.

Fonte: acervo pessoal.

5.4. Avaliação por ultrassonografia transcraniana

No 6º dia (P6) e no 20º dia (P20) pós-indução de hidrocefalia, os animais
hidrocefálicos foram submetidos ao exame de ultrassonografia transcraniana (UST). Após
anestesia inalatória com Isoflurano 2% (BioChimico, Rio de Janeiro, Brasil), foi feita a
tricotomia da pelagem na região da calvária. Após a retirada dos pelos, os animais foram
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posicionados em decúbito ventral em plataforma aquecida. A captura das imagens foi feita com
o equipamento VEVO 2100 (VisualSonics), com transdutor de 30 MHz posicionado no vértice.
Imagens seriais da região ventricular cerebral foram feitas no plano coronal. Os exames foram
realizados no Laboratório Multiusuário de Ultrassom e Ecocardiografia em Pequenos Animais,
no prédio da Cirurgia Experimental - FMRP. Através das imagens de UST foi possível
identificar os ventrículos laterais no plano coronal e quantificar o tamanho ventricular (grau de
hidrocefalia) (fig. 6). Todo o método de utilização e aplicação do ultrassom na hidrocefalia
experimental já foi padronizado por nosso grupo (DE MOURA SILVA et al., 2021).
Após o exame, os animais foram observados durante 15 minutos antes de serem
realocados com a rata-mãe na caixa-alojamento. Os dados foram quantificados através do
cálculo da razão ventricular: diâmetro ventricular/diâmetro cerebral. As medidas foram feitas
através do programa VEVO 2100 com base na visualização do primeiro segmento da
extremidade anterior do terceiro ventrículo e no forame interventricular, no plano coronal.
Figura 6 – Procedimentos para realização da ultrassonografia transcraniana

*

Figura 6: Ultrassonografia transcraniana: procedimentos e avaliação. A: foto realizada durante o momento exato da
avaliação com a manipulação do transdutor pelo profissional responsável (a técnica de UST precisa ser operada por um
profissional treinado, assim, evita-se imagens distorcidas ou com baixa qualidade durante o exame). B: Imagem de
ultrassonografia com a visualização dos ventrículos laterais (*) de um animal hidrocefálico.

Fonte: acervo pessoal.
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5.5. Derivação liquórica ventrículo-subcutânea

No sétimo dia pós-hidrocefalia (P7), a cirurgia de derivação liquórica foi realizada. A
cirurgia é chamada de derivação ventrículo-subcutânea (DVS), pois, direciona o LCR em
excesso dos ventrículos laterais para o espaço subcutâneo do dorso dos animais.
Os ratos foram anestesiados via inalatória com Isoflurano 2% (BioChimico, Rio de
Janeiro, Brasil), e posicionados em decúbito ventral. Após administração de antibioticoterapia
profilática com Cefalotina 50mg/kg (ABL, Cosmópolis, Brasil) intraperitoneal (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 é 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, é 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 é 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, é 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 retornam à caixaalojamento de origem. Todo procedimento cirúrgico já foi previamente estabelecido por nosso
grupo de pesquisa (SANTOS et al., 2016) e vem sendo amplamente utilizado. O esquema da
implantação do cateter, posicionamento da válvula e a cicatrização cirúrgica podem ser
observado na figura 7.
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Figura 7 – Esquema de implantação do cateter para derivação liquórica

Figura 7: Cirurgia de derivação liquórica ventrículo-subcutânea. A: rato posicionado para início da cirurgia. B: antissepsia da pele da cabeça
e do dorso com solução de iodopolividona. C: após a realização da punção ventricular, observa-se a saída de líquor pelo cateter (setas),
assegurando a implantação no local exato. D: o cateter é sepultado no subcutâneo do dorso do animal e, em seguida, é feita a sutura da incisão
cutânea. E: animal sete dias após a derivação liquórica, com cicatrização quase completa. F: posicionamento da válvula - cateter inserido no
ventrículo lateral direito, visto tanto no plano superior à esquerda, quanto no coronal à direita e, abaixo, posicionamento da cânula no dorso do
animal.

Fonte: imagens dos animais (A-E) acervo do Laboratório de Proteção Cerebral na Infância. Imagem F,
elaborada e gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Ivair Matias Júnior, adaptado de Watson; Paxinos, 2007.
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5.6. Estudos comportamentais

5.6.1. 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).

5.6.2. Teste de campo aberto

O teste foi realizado a cada dois dias a partir do 6º dia pós-indução (P6) até o 20º dia
(P20). Cada animal foi observado individualmente em uma arena de acrílico transparente 60 x
60 x 35 cm por dois minutos (fig. 8). Foram analisados o tempo de permanência no centro e nas
bordas da arena, exploração vertical (tempo em que o animal permaneceu em pé), número de
defecações (assim como no protocolo original), tempo de permanência em grooming
(autolimpeza corporal) e um escore da avaliação motora com a seguinte pontuação: 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 – imóvel.
A cada avaliação, a arena foi limpa com sabão neutro diluído em água para que o cheiro não
interfira. As filmagens captadas foram analisadas através do software X-PloRat 2005,
exportadas em Excel e avaliadas por observadores cegos ao tratamento.
Figura 8 – Teste de campo aberto (open field)

Figura 8: Teste de campo aberto. A) Arena de acrílico transparente para análise do comportamento deambulatório dos
animais B) Rato posicionado na extremidade da arena durante exploração vertical. Imagem captada durante a filmagem.
Tempo: 120 segundos.

Fonte: acervo pessoal.

42

5.6.3. Labirinto aquático de Morris modificado

Para o estudo da memória e aprendizagem espacial, os animais foram submetidos ao
teste de labirinto aquático. 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
a dois centímetros abaixo da superfície da água. O tanque, preenchido com água em temperatura
controlada (22 a 24°C), foi dividido em quatro quadrantes imaginários numerados em sentido
horário (1, 2, 3 e 4) e a plataforma foi inserida no quadrante 1 (fig. 9). A sala que abriga o
tanque é 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 feito em duas fases (adaptação e aprendizagem espacial). A fase de
adaptação foi realizada no 14° dia pós-indução da hidrocefalia (P14), em que os ratos nadavam
por 60 segundos em cada ponto cardeal e se familiarizavam com o local da plataforma. Já a fase
de aprendizagem espacial foi realizada em P15, P16, P17 e P18 em dois blocos (manhã e tarde)
com três horas de descanso entre eles. O teste foi feito em quatro séries, sendo que em cada
uma, o animal foi colocado na água com o focinho 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 submersa, e não o encontro ao acaso da mesma
pela natação livre). O tempo limite para o animal alcançar a plataforma e ser considerado um
acerto foi de 60 segundos, com 15 segundos de descanso entre cada sessão. Caso o animal não
a tenha encontrado, o tempo de 60 segundos foi registrado. 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. O parâmetro analisado é a latência de fuga: tempo despendido pelo
animal para encontrar a plataforma submersa em cada uma das sessões. Os dados das quatro
posições iniciais são agrupados para fornecer dados em média por bloco de teste.
Na última análise, realizada em P18 no período da tarde, foi realizado o teste de
exploração, em que a plataforma é removida da piscina e o animal treinado pode nadar
livremente por um período de 60 segundos. A precisão espacial é determinada, representada
pelo tempo que o animal gasta procurando a plataforma no quadrante onde ela estava (quadrante
alvo). Desta forma, podemos avaliar se o treinamento fez com que o animal aprendesse e
memorizasse o local da plataforma. No final dos testes, cada animal foi seco com uma toalha,
mantido em caixa aquecida, e após, realocado junto à ninhada. Os vídeos registrados em P18
foram avaliados através do software X-ploRat 2005 e os dados exportados em Excel.
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Figura 9 – Labirinto aquático de Morris modificado (water maze)

Figura 9: Labirinto aquático de Morris modificado. A: Piscina vazia evidenciando a plataforma em acrílico; B: Piscina
já cheia com o animal em cima da plataforma de descanso; C: Imagem captada durante a filmagem em P18, com o
animal nadando no quadrante alvo. D: Esquema do labirinto aquático de Morris por Lynn Talton, Núcleo de Testes
Comportamentais da UCLA. Retirado e adaptado do artigo "Associative Basis of Landmark Learning and Integration in
Vertebrates" (LEISING; BLAISDELL, 2009).

Fonte: acervo pessoal.

5.6.4. Reconhecimento de objeto
No primeiro dia (P19), os animais se habituaram na arena de teste por uma hora. A
arena possui formato retangular, 40 cm de largura × 30 cm de comprimento × 30 cm de altura
e aberta superiormente. O segundo dia (P20), consiste em duas fases: 1) aquisição, em que os
animais exploram a arena contendo dois objetos idênticos posicionados no centro da caixa
durante cinco minutos, e 2) ensaio-teste, realizado após duas horas da aquisição, em que um
dos dois objetos é substituído por um novo objeto, sendo ele diferente quanto à cor e forma e
os animais também tiveram cinco minutos para explorá-los. O tempo gasto de exploração foi
cronometrado desde o momento em que o rato aproximou seu focinho a mais ou menos um
centímetro do objeto. Os dados foram expressos de acordo com índice de reconhecimento
(IR%), calculado como a percentagem do tempo de exploração do objeto novo / tempo de
exploração do objeto novo + tempo de exploração do objeto familiar × 100. O comportamento
dos roedores foi analisado por um observador cego em relação ao tratamento. A esquematização
do teste pode ser vista na figura 10. As filmagens captadas foram analisadas através do software
X-PloRat 2005 e exportadas em Excel.
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Figura 10 - Reconhecimento de objetos

Figura 10: Representação das fases do teste de reconhecimento de objetos. A) Habituação realizada
no primeiro dia; B) Aquisição – objetos idênticos C) Ensaio teste - realizado 2h após a aquisição,
com objetos diferentes. Abaixo, as imagens captadas através das filmagens, mostrando momentos em
que o roedor explorou os objetos idênticos e diferentes.

Fonte: acervo pessoal.

5.7. 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
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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
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.

5.8. Análises histológicas

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: corpo caloso, matriz germinativa e o
córtex dorsal ao corpo caloso; e na parte posterior realizamos o cálculo do índice de picnose
(IP%=neurônios picnóticos/neurônios normais x 100) nas 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 corpo caloso. 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 corpo caloso
através do software ImageJ (National Institutes of Health, EUA).
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5.9. Análises imunoistoquímicas

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
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:

5.9.1. GFAP

A avaliação por GFAP, uma proteína filamentosa intracitoplasmática, foi feita para
observar a distribuição e aspecto morfológico da astróglia no corpo caloso, no córtex dorsal ao
ventrículo lateral e no hipocampo. 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.

5.9.2. Ki-67

A análise de Ki-67, uma proteína nuclear, foi feita para avaliar a replicação celular na
matriz germinativa, área de intensa proliferação celular, através da quantificação e cálculo da
densidade de células marcadas. Foram contadas as células marcadas em divisão mitótica e as
células totais e depois feito o cálculo da densidade (células positivas/total de células x100).

5.9.3. 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 corpo caloso e
córtex cerebral dorsal ao ventrículo lateral, contadas todas as células marcadas nessas regiões e
feito o cálculo da densidade (células positivas/total de células x100).
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5.9.4. 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 córtex dorsal ao
ventrículo lateral, corpo caloso, matriz germinativa, hipocampo (CA1, CA2, CA3 e giro
denteado) e o córtex dorsal ao hipocampo, contabilizadas as células imunomarcadas e feito o
cálculo de densidade de marcação (células positivas/total de células x100).

5.9.5. 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
analisadas as regiões do córtex dorsal ao ventrículo lateral, as subáreas hipocampais (CA1,
CA2, CA3 e giro denteado) e o córtex dorsal ao hipocampo. 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. Devido a quantidade
de anticorpo disponível em nosso laboratório, realizamos a análise apenas dos quatro grupos
hidrocefálicos.

5.9.6. SOD1

Para a avaliação do efeito antioxidante da OHB, realizamos a imunoistoquímica para
SOD1, de localização citoplasmática. Quando ativada, esta enzima regula os níveis de espécies
reativas de oxigênio, desempenhando assim um papel importante na homeostase do tecido. A
SOD1 catalisa a dismutação do superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio, atuando
como uma importante defesa antioxidante na maioria das células expostas ao O2. Foram
analisadas as regiões do córtex dorsal ao corpo caloso, córtex dorsal ao hipocampo e as subregiões CA1 e giro denteado do hipocampo. Foram feitos o cálculo da densidade celular (nº
total de células/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).
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O protocolo utilizado na imunoistoquímica inclui o bloqueio da peroxidase endógena
com peróxido de hidrogênio a 3% em metanol (Dinâmica®, Indaiatuba, Brasil). Posteriormente
é feito o bloqueio com soro adequado a 10% (Ab7481, Abcam, Cambridge, Reino Unido)
diluído em PBS (phosphate-buffered saline), por 30 minutos em câmara úmida. Em seguida, os
cortes foram incubados “overnight” à temperatura de 4º C com o anticorpo primário anti-GFAP
Z0334 1:2000 (DAKO, Santa Clara, EUA), anti-COX2 1:2000 Ab15191, anti-NeuN Ab104225
1:1000 (Abcam, Cambridge, Reino Unido), anti-Ki-67 SC-23900 1:40, anti-caspase-3 SC56053 1:25 (Santa Cruz Biotechnology, Texas, EUA) e anti-SOD1 1:500 AF5198 (Affinity
Research, Perth, Austrália). Após lavar o anticorpo primário, foi adicionado o anticorpo
secundário apropriado (biotinilado de cabra anti-rabbit SC-2040 ou anti-mouse SC-2039, Santa
Cruz Biotechnology, Texas, EUA) diluído 1:300 em BSA. Após, foram incubados com o
conjugado estreptavidina - HRP 405210 (BioLegend, Califórnia, EUA) diluído 1:400 em PBS.
A seguir, foram revelados com DAB (3,3-diaminobenzidina D8001, Merck Millipore,
Massachusetts, EUA). Por fim, as lâminas foram submetidas à contra coloração com
hematoxilina, lavadas em água corrente, desidratadas por uma série sequencial de banhos
crescentes de álcool e xilol, e recobertas por lamínulas montadas com Permount (Fisher
Scientific, Hampton, EUA).

5.10. Quantificação de proteínas totais - Coomassie – Bradford

Para a realização do ensaio Coomassie Bradford, tubos tipo eppendorf de 1,5 ml foram
preparados com soluções-padrão de albumina nas seguintes concentrações:
Quadro 1 – Quantificação de proteínas totais
Quadro 1: Valores utilizados para quantificar as proteínas totais presentes no cérebro do rato.

TUBO
A
B
C
D
E
F
G
H

Volume de solução de albumina
(0,1 mg/ml)
400 µl
200 µl
150 µl
125 µl
100 µl
50 µl
25 µl
0

Volume de
H2 0
100 µl
300 µl
350 µl
375 µl
400 µl
450 µl
475 µl
500 µl

Fonte: acervo do Laboratório de Proteção Cerebral na Infância.

Concentração final de
albumina
40 µg/ml
20 µg/ml
15 µg/ml
12,5 µg/ml
10 µg/ml
5 µg/ml
2,5 µg/ml
0
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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 será subtraída das
medidas dos demais poços. Os valores obtidos para as amostras foram corrigidos para as
diluições realizadas (BRADFORD, 1976).

5.11. Quantificação de proteínas específicas por ELISA

Para quantificar as proteínas presentes nas amostras determinadas foi utilizado o
método ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) 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 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; 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
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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.

5.12. 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 corpo caloso, matriz
germinativa, córtex dorsal ao ventrículo lateral e hipocampo em objetiva de 40X. As lâminas
coradas com LFB foi fotografada a região do corpo caloso (objetiva de 20X). Todas as lâminas
de imunoistoquímica foram fotografadas na objetiva de 40X, sendo as principais áreas de
interesse o corpo caloso, o córtex dorsal ao corpo caloso, a matriz germinativa, o hipocampo e
o córtex dorsal ao hipocampo de acordo com a imunoistoquímica correspondente.

5.13. 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%.
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6. RESULTADOS
6.1. Avaliação do peso corporal

Todos os grupos iniciaram o experimento com pesos semelhantes (em média 19,4 g) e
registraram aumento progressivo do ganho ponderal até a última pesagem em P21 (fig. 11). Os
pesos finais registrados foram: C= 82,5 g, COHB= 77,1 g, HNT= 69,6 g, HTO= 73,9 g, HTD=
83 g, e HTOD= 75,8 g.
Figura 11 – Progressão linear do peso em 21 dias de experimento

Figura 11: Gráfico da progressão linear de peso. Ainda que todos os grupos aumentaram progressivamente o ganho ponderal, a
inclinação da curva nos mostra menor peso em P21 do grupo HNT (69,6 g) e maior ganho do grupo HTD (83 g).

Fonte: acervo pessoal.

Quando realizado o cálculo estatístico da porcentagem de ganho ponderal durante o
período experimental (fig. 12), observamos diferenças entre o grupo C, com maior percentual
de ganho de peso, e os grupos HNT (p=0,001) e HTO (p=0,03). As porcentagens encontradas
foram de: C 76,2% (±1,1), COHB 75,4% (±3,1), HNT 71,9% (±3,9), HTO 73,4% (±1,9), HTD
74,8% (±2,5) e HTOD 74,4% (±1,9).
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Figura 12 – Ganho ponderal em 21 dias

Figura 12: Gráfico da porcentagem do ganho ponderal durante os 21 dias de experimento. Observa-se que
o grupo C foi o que mais ganhou peso durante o período avaliado (76,2%) e grupo HNT, o que menos ganhou
(71,9%). Diferenças encontradas entre o grupo C e os grupos HNT e HTO (p<0,05).

Fonte: acervo pessoal.

6.2. Avaliação em campo aberto

Na exploração da arena, em um período de 120 segundos, a maioria dos animais de
ambos os grupos permaneceram em média 94 s nas bordas e 25,9 s no centro (fig. 13). Na
avaliação da exploração vertical, quando era contabilizado o tempo em que os animais
permaneciam apoiados apenas nas patas traseiras, o grupo HNT registrou o menor tempo (8,8
s ±3,2) neste comportamento. Os demais grupos registraram tempos semelhantes: C (15,4 s
±8,2), COHB (14,7 s ±6,6), HTO (15,7 s ±12), HTD (11 s ±8,7) e HTOD (12,3 s ±8,9). Na
análise do número médio de evacuações, obtivemos os seguintes dados: C 0,7 (±0,6), COHB
1,3 (±1,8), HNT 0,9 (±0,8), HTO 0,1 (±0,2), HTD 0,3 (±0,4) e HTOD 0,4 (±0,5). Na avaliação
do grooming, a autolimpeza corporal, as médias de tempo dispendidas para este aspecto
comportamental foram muito semelhantes entre os grupos: C 5,8 s (±2), COHB 6 s (±3,2), HNT
4,4 s (±2,6), HTO 6,7 s (±3,1), HTD 4 s (±2,5) e HTOD 5,7 s (±3,3). Por fim, na avaliação do
comportamento motor, a mediana encontrada dos escores foi: 4 para os grupos C (±0,5), COHB
(±0,7), HTD (±0,9) e HTOD (±0,7), grupo HTO com 3,5 (±0,9) e grupo HNT com 3 (±0,8), o
que sugere menor desempenho motor no grupo sem tratamento. Os gráficos referentes a estas
variáveis podem ser encontrados na figura 14.
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Figura 13 – Exploração da arena de campo aberto

Figura 13: Valores médios do tempo, em segundos, gasto no centro e periferia do campo aberto.
Observa-se a preferência de ambos os grupos pelas bordas da arena.

Fonte: acervo pessoal.

Figura 14 – Exploração vertical, evacuações, grooming e escore da avaliação motora

Figura 14: Gráficos referentes as variáveis analisadas de P6 a P20 no teste de campo aberto. A: exploração vertical,
B: número de evacuações em 120 segundos, C: tempo de permanência realizando grooming (autolimpeza corporal)
e D: escore obtido após avaliação motora. Em todas as avaliações não foram observadas diferenças, mas nota-se
maior prejuízo funcional dos animais sem tratamento.

Fonte: acervo pessoal
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6.3. Avaliação pelo labirinto aquático de Morris modificado

O primeiro contato dos animais com a piscina de teste foi realizado em P14, dia em
que foi feito a habituação na piscina e a localização da plataforma submersa. Nesta etapa,
realizamos o teste estatístico para ver se já conseguíamos observar diferenças entre os grupos.
Como visto na figura 15, o grupo HTO já se destacou como o grupo mais ágil a encontrar a
plataforma (34,3 s ± 7,7) (p <0,05). Os animais dos grupos HNT e HTD registraram tempos
mais longos 49,9 s (± 10,2) e 48,6 s (± 12,4), respectivamente.
T r e i nno
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Figura 15 – Média de tempo registrada
contato com a plataforma
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Figura 15: Na fase de adaptação em P14, os animais do grupo HTO já se
destacaram dos demais grupos e foram os mais ágeis a encontrar a plataforma
submersa. Diferenças significativas encontradas entre HTO e os grupos HNT
e HTD (p<0,05).

Fonte: acervo pessoal.

De P15 ao P18, as avaliações foram realizadas em dois turnos diários, um pela manhã
e outro pela tarde. Na avaliação 1, no período da manhã, observamos que o grupo HTO (22 s ±
10,3) continuou em destaque assim como na fase de adaptação, sendo o grupo mais ágil a
encontrar a plataforma, com diferença dos grupos HNT e HTD (p<0,05). O grupo HNT,
permaneceu com o menor tempo para encontrar a plataforma submersa (42,8 s ± 13,5), também
com diferença do grupo C (25,9 s ± 6,1) (p=0,03), segundo grupo mais ágil neste momento. Já
na avaliação do período da tarde, vemos que todos os grupos conseguiram diminuir o tempo
para encontrar a plataforma, mas a diferença entre os grupos HTO e HTD, observada nas
avaliações anteriores, se manteve (p=0,01) sendo o grupo HTO o mais rápido. Na avaliação 2,
realizada no período da manhã em P16, observamos diferença apenas entre os grupos C e HTD
(p=0,0008), com o grupo C encontrando a plataforma mais rapidamente que os demais grupos.
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Já no período da tarde, diferenças foram encontradas entre os grupos C e HTD/HTOD (p<0,05),
HTO e HTD/HTOD (p<0,05), sendo os grupos C e HTO os mais ágeis. Na manhã seguinte, em
P17, todos os grupos otimizaram seus tempos, exceto o grupo HNT. Diferenças encontradas
entre os grupos C e HNT/HTOD (p<0,05); COHB e HNT (p=0,01), HTO e HNT/HTOD
(p<0,05), sendo os grupos C, COHB e HTO os mais ágeis no teste. No período da tarde,
observamos resultados semelhantes aos obtidos pela manhã. Diferenças entre C e
HNT/HTD/HTOD (p<0,003); HTO e HNT/HTD/HTOD (p<0,003). No período da manhã em
P18, última avaliação com a plataforma submersa, vemos que todos os grupos diminuíram o
tempo de encontro com a plataforma. Com o pior tempo registrado, temos o grupo HNT e,
assim como nas avaliações anteriores, os grupos C, COHB e HTO foram os mais ágeis.
Diferenças observadas entre C e HNT/HTD/HTOD (p<0,05); COHB e HNT (p=0,04) e HTO e
HNT (p=0,01). Todos os gráficos de P15 a P18 podem ser observados na figura 16.
Figura 16 – Média de tempo para o encontro da plataforma de P15 ao P18

Figura 16: Gráficos referentes as avaliações de P15 a P18 com a plataforma submersa. Conforme o passar das avaliações, vemos que
todos os grupos diminuíram o período de latência até encontrar a plataforma. Com destaque, o grupo HTO, um dos mais ágeis, com tempos
semelhantes aos grupos controles. No geral, o pior desempenho encontrado pode ser atribuído ao grupo HNT.

Fonte: acervo pessoal.

Para enfatizar os resultados acima, mostramos o gráfico de progressão linear de P15 a
P18. Vemos que todos os animais conseguiram diminuir o tempo necessário para chegar à
plataforma. Em destaque, temos os grupos C, HTO e COHB como os mais ágeis, os grupos
derivados com um tempo mediano e, com o pior tempo, o grupo HNT (fig. 17).
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Figura 17 – Progressão linear de P15 a P18 do desempenho no teste de labirinto aquático

Figura 17: Gráfico de progressão linear de P15 a P18 no teste do labirinto aquático de Morris modificado. Os grupos mais
ágeis do teste foram: C, HTO e COHB, seguidos dos dois grupos derivados e, com o pior desempenho, o grupo HNT.

Fonte: acervo pessoal.
No período da tarde em P18, realizamos a avaliação final sem a plataforma submersa, em que
verificamos se os animais gravaram o quadrante em que a plataforma estava inserida ou se simplesmente
a encontravam ao acaso durante o nado livre. O grupo HTOD foi o que permaneceu mais tempo no
quadrante em que a plataforma estava inserida (17,1 s ± 5,9), seguido do grupo HTO (16,7 s ± 3,8).
Ambos mostraram diferenças do grupo HNT (p<0,05), com o menor tempo registrado no quadrante alvo
(6,6 s ± 4,7) (fig. 18).
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Figura 18: Gráfico da avaliação final, sem a plataforma submersa, no teste do
labirinto aquático. É possível observar que os animais HTO e HTOD foram
os grupos que permanecerem mais tempo explorando o quadrante alvo, com
diferença do grupo HNT, com o menor tempo de exploração (p<0,05).

Fonte: acervo pessoal.
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6.4. Avaliação por reconhecimento de objeto

Na fase de aquisição, todos os animais exploraram de forma semelhante os objetos
idênticos. Os grupos HTD (64,5% ± 25,1) e HTOD (53,2% ± 33,9) foram os que mais tiveram
contato com os objetos, mas nenhuma diferença foi observada nesta etapa. Após duas horas, a
segunda fase do teste foi realizada. Observamos que os grupos C (64,3% ± 23,3) e HTO (65,8%
± 20,7) foram os que mais exploraram o novo objeto e o grupo HNT, o que menos teve interação
(32,8 ± 20,6). Os animais derivados também exploraram mais o objeto novo do que o grupo
sem tratamento, mas diferenças foram encontradas apenas entre os grupos HTO e HNT
(p=0,04). Os gráficos podem ser observados na figura 19.
Figura 19 – Reconhecimento de objetos – aquisição e ensaio-teste

Figura 19: Gráficos do teste de reconhecimento de objetos: A: Fase 1, de aquisição e B: Fase 2, ensaio-teste. Em A é
possível observar que todos os grupos exploraram os objetos presentes na arena, sendo os animais hidrocefálicos os
que mais exploraram. Já em B, os animais do grupo HTO foram os que mais exploraram o novo objeto, com diferença
significativa do grupo HNT (p=0,04).

Fonte: acervo pessoal.

59

6.5. Ultrassonografia transcraniana

Em P6, o grupo HTO apresentou média da razão ventricular ligeiramente maior que o
grupo HNT (0,48 x 0,46, respectivamente). Já em P20, os animais não tratados aumentaram a
média da razão ventricular para 0,53, enquanto o grupo HTO aumentou para 0,50. Na
comparação entre os animais derivados, o grupo HTD, em P6, apresentou média da razão
ventricular de 0,51 e o grupo HTOD de 0,52. Em P20, ambos os grupos diminuíram a média da
razão ventricular para 0,44 no grupo HTD e 0,37 no grupo HTOD (fig. 20). Tais medidas nos
mostram que a derivação ventrículo-subcutânea realizada foi funcional e diminuiu o tamanho
da ventriculomegalia. Em porcentagem, o grupo HNT foi o que mais sofreu com o a progressão
da hidrocefalia, com aumento de 15,3% entre as duas avaliações. O grupo HTO também
apresentou aumento, porém, de apenas 3,9%. Já nos grupos derivados, com o funcionamento
eficaz da cirurgia, o grupo HTD diminuiu em 12,8% a razão ventricular e o grupo HTOD
diminuiu em 28,8% (fig. 21).
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Figura 20 - Ultrassonografia transcraniana - P06 e P20

Figura 20: Imagens obtidas no exame de ultrassonografia transcraniana. P6: sexto dia pós-indução de hidrocefalia e um dia anterior à cirurgia de derivação liquórica. P20: vinte dias pós-indução
de hidrocefalia, um dia anterior à eutanásia. O grupo HNT apresentou aumento do tamanho ventricular de 15,3% em P20, enquanto o grupo HTO aumentou apenas 3,9%. Já dentre os grupos
derivados, houve diminuição do tamanho ventricular, sendo 12,8% para o grupo HTD e 28,8% para o grupo HTOD. A localização exata dos ventrículos laterais pode ser identificada pelo asterisco.

Fonte: acervo do Laboratório de Proteção Cerebral na Infância
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Figura 21 - Gráfico da porcentagem da razão ventricular

Figura 21: Gráfico da porcentagem da razão ventricular entre P6 e P20. Os animais sem tratamento aumentaram
em 15,3% a razão ventricular, enquanto o grupo HTO aumentou apenas 3,9%. Dentre os derivados, o grupo HTD
diminuiu a razão ventricular em 12,8% e o grupo HTOD, em 28,8%.

Fonte: acervo pessoal.

Como já mencionado, em animais controles não foi possível a visualização dos
ventrículos cerebrais na ultrassonografia transcraniana, o que impede a realização das medidas.
A imagem de comparação entre um encéfalo de animal controle com um hidrocefálico pode ser
observado na figura 22.
Figura 22 – Ultrassonografia transcraniana: controle X hidrocefálico

Figura 22: Comparação entre animal controle e animal hidrocefálico na ultrassonografia transcraniana. Em A observamos o
encéfalo de um animal controle, sem expansão ventricular. Em B, encéfalo de um animal hidrocefálico, com clara visualização dos
ventrículos laterais expandidos (seta). Em ambas as imagens os animais estavam com 13 dias de vida, referente ao P6, dia do
primeiro exame ultrassonográfico.

Fonte: acervo do Laboratório de Proteção Cerebral na Infância
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6.6. Análise histológica por hematoxilina-eosina

6.6.1. Corpo caloso

Foi possível observar que o corpo caloso (CC) dos grupos controles apresentava-se
íntegro, extenso, com fibras lineares e camada ependimária contínua caracterizada por um
epitélio cúbico simples de núcleos celulares centralizados. Os animais HNT apresentavam o
ventrículo lateral alargado, CC comprimido e estirado, com sinais de edema intercelular e
rasgos vistos como espaçamento/esgarçamento entre suas fibras, além de comprometimento do
epêndima de acordo com o tamanho ventricular. Em graus mais importantes de hidrocefalia, o
epêndima era composto por células achatadas com pontos de rotura e desnudamento. Em casos
de hidrocefalia gravíssima, o CC aparecia completamente destruído, especialmente na linha
mediana do cérebro. Nos animais HTO, também observamos camada ependimária
descontinuada, porém, a população celular e as fibras do CC aparentam estar mais preservadas.
Dentre os grupos derivados, não observamos diferenças estruturais evidentes. Ambos
apresentavam população celular semelhante, algumas fibras comprimidas, porém, mais
preservadas quando comparadas ao grupo sem tratamento e a camada ependimária apresentava
sinais de desnudamento em algumas regiões (fig. 23, fileira superior).

6.6.2. Córtex dorsal ao ventrículo lateral

A análise da citoarquitetura geral do córtex cerebral dorsal ao ventrículo lateral dos
animais controles demonstrou a presença das seis camadas celulares corticais preservadas. Os
animais hidrocefálicos tratados apresentavam a região do córtex com sua laminação preservada,
porém, ligeiramente comprimida e com presença de algumas células picnóticas. Os animais
HNT tinham o córtex um pouco mais comprimido que os demais grupos, maior número de
células em processo de picnose, maior presença de rasgos e algumas células com aspecto
espumoso (fig. 23, fileira média).

63

6.6.3. Matriz germinativa

Na região da matriz germinativa (MG), no ângulo externo do ventrículo lateral, foi
visto que os grupos controles e o grupo HTO tinham população celular mais numerosa e os
grupos HNT e HTD com a maior escassez de células presentes. Dentre os derivados, o grupo
HTOD permaneceu com maior preservação da celularidade (fig. 23, fileira inferior).
6.6.4. Hipocampo

Os grupos controles apresentam 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. Nos animais
hidrocefálicos, com o aumento da ventriculomegalia, a formação hipocampal está sujeita a
sofrer alterações estruturais importantes. No grupo HNT, os animais com grau de hidrocefalia
moderada (classificação obtida após as mensurações através da UST) apresentaram as seguintes
características: compressão látero-lateral e em sentido craniocaudal, inclinação de seu eixo,
rasgos entre as subáreas, giro denteado descontínuo e/ou deslocado, densificação citoplasmática
e morfologia nuclear alterada (núcleos direcionados à periferia). Na hidrocefalia grave, vimos
que a compressão era ainda maior e, na hidrocefalia gravíssima, o hipocampo estava
completamente desconfigurado. No grupo HTO, os animais com hidrocefalia leve, tinham o
hipocampo morfologicamente normal, apenas um deles com leve afastamento das bordas da
fissura hipocampal. Na hidrocefalia moderada, observamos leve compressão látero-lateral e
craniocaudal e em um dos animais o hipocampo estava preservado. Na hidrocefalia grave e
gravíssima, o hipocampo apresentou compressão craniocaudal mais amena do que no grupo
HNT. No grupo HTD, tanto os animais com hidrocefalia leve quanto moderada apresentaram
hipocampo com características normais e preservadas. Apenas um animal com hidrocefalia
grave apresentou o hipocampo levemente comprimido, porém, com padrão estrutural próximo
do normal. Por fim, no grupo HTOD, apenas um animal com hidrocefalia moderada apresentou
estrutura diferente das demais, com aspecto “quadrado” e um animal com hidrocefalia grave
com compressão craniocaudal, porém, com as subáreas preservadas. Assim, vemos que a
descompressão pela derivação e a OHB permitiram maior preservação da formação hipocampal
quando comparada ao grupo HNT. Os dados com os graus de hidrocefalia obtidos por grupo
experimental podem ser observados na tabela 1 e o painel com as imagens das distorções no
hipocampo como um todo podem ser observados na figura 24.

64

Figura 23 – Análise histológica por HE no corpo caloso

Figura 23: Fotomicrografias da análise por HE no corpo caloso (fileira superior), córtex dorsal ao ventrículo lateral (fileira média) e matriz germinativa (fileira inferior). Em todas as regiões foram
encontradas algumas alterações teciduais, mas o grau de comprometimento foi maior no grupo HNT e um pouco mais ameno no grupo HTOD. Observa-se áreas de desnudamento celular no epêndima
e na matriz germinativa (indicado por setas), pontos de rotura (indicados por asteriscos), células picnóticas (indicadas por círculos) e adelgaçamento das fibras do corpo caloso quando comparado
aos controles. Na região cortical não vimos grandes alterações na laminação, apenas a presença células em picnose, o que pode ser observado em maior aumento na caixa em destaque nos grupos
hidrocefálicos. Nos grupos controles, o aumento representa células com aspecto normal, com núcleo centralizado. Na matriz germinativa vemos que os grupos C, COHB, HTO e HTOD apresentam
maior população celular (indicada por estrelas). VL= ventrículo lateral. Coloração: hematoxilina e eosina. Objetiva de 40x. Barra – 50 µm.

Fonte: acervo pessoal
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Tabela 1 – Graus de hidrocefalia por grupo experimental
Tabela 1: graus de expansão ventricular obtidos em cada grupo experimental. Não observamos nenhum caso de hidrocefalia
leve no grupo sem tratamento e sem casos graves e gravíssimos nos grupos derivados.

Grau/ID
Leve
Moderado
Grave
Gravíssimo

HNT
0
6
2
2

HTO
2
6
1
1

HTD
4
4
2
0

HTOD
2
6
2
0

Fonte: acervo pessoal.

Quando avaliamos o IP% nas subáreas hipocampais, observamos que, de modo geral, todos

os grupos hidrocefálicos apresentaram células em picnose, porém, os grupos que receberam
tratamentos tinham essa taxa visivelmente menor do que o grupo HNT. Traumas teciduais como
rasgos, pontos de rotura, células com aspecto espumoso e espaçamento entre células foram
observados em ambos os grupos, mas em maior intensidade no grupo HNT. O painel com as
fotomicrografias e análises estatísticas pode ser visto na figura 25. Em CA1 vemos que o grupo
HNT apresentou porcentagem de 60,7% (± 28,5) de neurônios em picnose, enquanto os grupos
HTO, HTD e HTOD apresentaram 40,7% (± 14,3), 34,6% (± 10,2) e 29,2% (± 13,2),
respectivamente. Diferenças observadas entre os grupos HNT e HTOD (p=0,01). O mesmo
padrão observado em CA1, também foi visto em CA2. O IP% encontrado nesta região no grupo
HNT foi de 68% (± 20,1), HTO: 48,1% (± 25), HTD 41% (± 6,8) e HTOD 32,3% (± 13,5),
diferenças encontradas entre HNT e os grupos HTD e HTOD (p<0,05). Em CA3, os resultados
obtidos foram: HNT: 53,1% (± 18,2), HTO 36,2% (± 15), HTD 33,6% (± 11,1) e HTOD 32,2%
(± 9,2). Diferenças notadas entre HNT e os grupos HTO e HTOD (p<0,05). Por fim, na análise
do giro denteado, os resultados encontrados foram: HNT 46,3% (± 12,8), HTO 31,2% (± 8,8),
HTD 32,5% (± 20,2) e HTOD 23,5% (± 9,3). Diferenças encontradas entre o grupo HNT com
os grupos HTO e HTOD (p<0,05). Em síntese, o grupo sem tratamento apresenta maior índice
de picnose – maior degeneração celular – que os demais grupos e o grupo HTOD apresenta
porcentagens mais baixas que os demais grupos, inclusive do grupo tratado apenas com a
derivação.
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Figura 24 – alterações estruturais encontradas no hipocampo

Figura 24: Fotomicrografias do hipocampo e suas alterações. Animais dos grupos C e COHB apresentam estrutura normal.
Para os grupos hidrocefálicos foram selecionadas imagens do hipocampo no grau moderado de hidrocefalia, presente em todos
os grupos. Observa-se rasgos, descontinuação tecidual (*) em especial no grupo HNT, assim como a compressão látero-lateral.
Animais dos grupos HTO, HTD e HTOD apresentam estruturação semelhante aos controles. VL= ventrículo lateral. Coloração:
hematoxilina e eosina. Objetiva de 4x. Barra – 100 µm

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 25 – Análise do IP% nas subáreas hipocampais CA1, CA2, CA3 e GD

Figura 25: Fotomicrografias e seus respectivos gráficos do índice de picnose nas subáreas hipocampais (CA1, CA2, CA3 e GD). Animais HNT apresentaram maior quantidade de
células neurais em processo de degeneração (p<0,05). Células picnóticas apontadas por setas. Coloração: HE. Objetiva: 40x. 50 µm.

Fonte: acervo pessoal.
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6.7. Análise histológica por luxol fast blue

Através da análise por LFB podemos observar que o grupo hidrocefálico sem
tratamento foi o que apresentou a menor espessura do corpo caloso 41,8 µm (± 16,6). Dentre
os grupos hidrocefálicos tratados, o grupo HTO apresentou espessura média de 60,8 µm (± 17),
HTD 62,7 µm (± 22,3) e HTOD 63,2 µm (± 22,3). O grupo C apresentou espessura média de
94 µm (± 14,3) e o grupo COHB 85,5 µm (± 10,9). Diferenças foram observadas entre o grupo
C (com corpo caloso mais espesso) e todos os grupos hidrocefálicos (p<0,05) e entre os grupos
COHB e HNT (com a menor espessura encontrada) (p<0,0001). Quanto à intensidade da cor
azul, o grupo HNT foi o que apresentou a menor tonalidade 0,9 (± 0,7). Os demais grupos
ficaram com tonalidades mais próximas, sendo: C 1,5 (± 0,5), COHB 1,5 (0,5), HTO 1,4 (±0,6),
HTD 1,1 (± 0,7) e HTOD 1,4 (± 0,6). Nota-se que, dentre os grupos hidrocefálicos tratados, o
grupo HTD foi o que apresentou a menor tonalidade de azul encontrada. Os gráficos referentes
à espessura do CC e o grau de tonalidade na cor azul podem ser observados na figura 26 e as
fotomicrografias na figura 27.
Figura 26 – Gráficos da espessura e tonalidade de azul no corpo caloso

Figura 26: Gráficos representando a espessura do corpo caloso em milímetros e a tonalidade da cor azul. Os animais controles
apresentam maior espessura do CC quando comparados aos grupos hidrocefálicos (p<0,05) e maior tonalidade de azul. O grupo HNT
mostra a menor espessura registrada (41,8 µm) e a tonalidade mais baixa. E os grupos HTO e HTOD com tonalidade azul mais forte
que o grupo HTD, o que sugere maior preservação do conteúdo de mielina quando aplicada a OHB.

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 27 – Análise por LFB no corpo caloso

Figura 27: Fotomicrografias da tonalidade da cor azul e espessura do corpo caloso (barra branca): Observa-se maior espessura
dos grupos controles, seguidos dos grupos derivados e, com o maior comprometimento, o grupo HNT. Região azul delimita o
local onde há a presença de mielina e em roxo, as regiões amielínicas. CTX= Córtex dorsal ao corpo caloso; VL= ventrículo
lateral. Objetiva de 40x. Barra – 100 µm.

Fonte: acervo pessoal.
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6.8. Análises imunoistoquímicas

6.8.1. GFAP

Na região do corpo caloso observamos que os animais C e COHB apresentaram
astrócitos reativos em menor quantidade 16 (± 11,7) e 14,3 (± 12), respectivamente. Dentre os
grupos hidrocefálicos, vemos alta expressão da proteína GFAP nos grupos tratados
cirurgicamente, com diferenças dos demais grupos (p<0,05). O grupo HTD apresentou taxa de
marcação média de 51,8 (± 25,3) e o grupo HTOD, ligeiramente mais baixa, de 48,2 (± 17,3).
Nos grupos hidrocefálicos sem cirurgia, o grupo HNT apresentou a maior taxa de marcação
29,7 (± 9,7) e, em seguida, o grupo HTO 26,7 (± 9,6). Quando avaliamos o escore de intensidade
de marcação, vemos que todos os grupos que foram tratados com a OHB apresentaram níveis
menores de intensidade. Entre os grupos controles, o grupo C apresentou escore de intensidade
médio de 1,3 (± 0,4) e o grupo COHB 1 (± 0,3). Dentre os grupos hidrocefálicos sem cirurgia,
o grupo HNT apresentou escore médio de 2 (± 0,5) e o grupo HTO 1,3 (± 0,4), diferença entre
ambos de p= 0,01. Já entre os grupos cirúrgicos, os animais HTD apresentaram escore médio
de 2,5 (± 0,4) e o grupo HTOD de 2,2 (± 0,4), com diferenças dos demais grupos (p<0,05). Os
gráficos referentes à densidade de marcação e escore de intensidade podem ser observados na
figura 28A e B.
Figura 28 – Análise da marcação para GFAP no corpo caloso

Figura 28: Gráficos referentes à imunomarcação da proteína GFAP na região do corpo caloso. Em A, número de
astrócitos reativos por mm², destaque para os grupos tratados cirurgicamente, com maior média de imunomarcação
e em B, escore de intensidade de marcação, em que os grupos HNT, HTD e HTOD foram os que apresentaram as
maiores notas.

Fonte: acervo pessoal.
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Na análise da densidade de astrócitos por mm² na região do córtex dorsal ao ventrículo
lateral observamos que o grupo C apresentou média de marcação de 4,7 (± 1,1) e escore médio
de intensidade de 0,9 (± 0,1). Grupo COHB com 2 (± 0,7) astrócitos reativos por mm² e escore
médio de 0,6 (± 0,1). Ambos os grupos controles com intensidade classificada entre 0 (sem
astrogliose reativa) e 1 (astrócitos reativos com prolongamentos finos e delicados). Dentre os
grupos hidrocefálicos sem derivação liquórica, o grupo HNT apresentou maior quantidade de
astrócitos por mm² 7,4 (± 1,6) e escore 0,9 (± 0,1), enquanto o grupo HTO apresentou 3,1 (±1,3)
astrócitos reativos por mm² e escore médio de 0,4 (± 0,1). Ambos com classificação de
intensidade entre 0 e 1, sendo o grupo HNT o mais próximo de 1. Já nos grupos tratados com
derivação liquórica, o grupo HTD foi o que apresentou maior marcação 27,6 (± 6,6), com média
de intensidade de 1,9 (± 0,3). O grupo HTOD apresentou menor número de células marcadas
18,7 (± 4,6) e escore de 1,8 (± 0,2). Ambos foram classificados com intensidade entre 1 e 2
(astrócitos reativos com prolongamentos moderadamente grossos). Alguns animais do grupo
HTD registraram o escore 3 (astrócitos reativos, fortemente marcados, com prolongamentos
muito grossos), o que contribuiu para maiores valores de intensidade. Os gráficos da densidade
e intensidade da reação astrocitária podem ser observados na figura 29. Quanto à densidade,
diferenças foram encontradas do grupo COHB com os grupos HTD e HTOD (p<0,05) e entre
HTO e HTD (p=0,01). Já no escore médio de intensidade, diferenças foram encontradas entre
o grupo HTO e os grupos HTD e HTOD (p<0,05).

Figura 29 - Densidade e intensidade astrocitária no córtex dorsal ao ventrículo lateral

Figura 29: Gráficos da imunomarcação de GFAP no córtex dorsal ao ventrículo lateral. Em A, densidade de astrócitos encontrados
por mm² e em B, escore de intensidade de marcação, sendo: 0- sem astrócitos reativos, 1- astrócitos reativos com prolongamentos
finos e delicados, 2- astrócitos reativos com prolongamentos moderadamente grossos e 3- astrócitos reativos, fortemente marcados,
com prolongamentos muito grossos. O grupo HTD foi o que apresentou o maior número e a maior intensidade registrada.

Fonte: acervo pessoal.
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A densidade e a intensidade de marcação de astrócitos por mm² no hipocampo não
mostraram diferenças. A análise foi feita a partir das camadas hipocampais de CA1 e do giro
denteado. Em CA1, nas camadas oriens, piramidal e molecular, os grupos HNT e HTD
apresentaram a maior quantidade de astrócitos por mm² 9 (± 4) e 10 (± 5,9), respectivamente, e
maior intensidade, classificados como astrócitos reativos de prolongamentos moderados e
muito grossos. Já os grupos C, COHB e HTO, apresentaram médias de marcação bem
semelhantes, com 7,8 (± 3,4), 7 (± 3) e 7 (±2,8) respectivamente, e níveis de intensidade entre
1 e 2. Já o grupo HTOD foi o que apresentou o menor número de astrócitos reativos, com média
de 5,3 (± 3,4) e menor intensidade, com astrócitos finos e delicados.
No GD, na camada molecular, os animais tratados com OHB apresentaram números
inferiores de astrócitos reativos quando comparados aos grupos sem o tratamento. Na camada
granular, em geral, o número de astrócitos encontrados foi baixo. Os grupos HNT e HTO
apresentaram 9 (± 5,5) e 7,8 (± 3,3) respectivamente, enquanto os demais grupos tinham em
torno de 4,5 a 5,6 astrócitos reativos por mm². O escore de intensidade ficou próximo de 1 para
ambos os grupos. A camada polimorfa foi onde encontramos a maior taxa de astrogliose reativa.
As médias encontradas foram: C 12,7 (± 5,4), COHB 10,6 (± 4), HNT 14 (± 4,3), HTO 13,7 (±
5,4), HTD 13,8 (± 6,7) e HTOD 12,7 (± 5). Os grupos que receberam o tratamento hiperbárico,
também apresentaram menor intensidade quando comparados aos grupos sem OHB. Os grupos
hidrocefálicos, no geral, apresentaram intensidade próxima ao escore 2, com destaque para os
grupos HNT e HTD e os grupos controles com escore próximo de 1. Os gráficos de densidade
e intensidade de ambas as regiões podem ser vistos na figura 30 e todas as fotomicrografias da
imunoistoquímica para GFAP no hipocampo foram agrupadas em um painel e podem ser
observadas na figura 31.
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Figura 30 – Astrogliose reativa nas subáreas hipocampais CA1 e giro denteado

Figura 30: Gráficos da taxa de marcação e intensidade de GFAP nas camadas CA1 e giro denteado do hipocampo. Em ambas
as regiões, observa-se que os grupos HNT e HTD foram os que mais apresentaram marcação, tanto na densidade, quanto no
escore de intensidade. E os grupos HTO e HTOD com os menores valores registrados, mas não foram observadas diferenças.

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 31 - Imunomarcação por GFAP no corpo caloso, córtex dorsal ao ventrículo lateral e nas subáreas hipocampais CA1 e giro denteado

Figura 31: Fotomicrografias de lâminas imunomarcadas com GFAP no corpo caloso (fileira superior), córtex dorsal ao ventrículo lateral (segunda fileira) e subáreas hipocampais CA1 (terceira fileira)
e GD (fileira inferior). Em ambas as regiões, os grupos C, COHB e HTO apresentaram menor intensidade de marcação. O grupo HNT apresentou mais astrócitos reativos e maior intensidade que os
controles e o grupo HTO. Já os grupos derivados apresentaram a maior quantidade e intensidade de reação astrocitária, porém, o grupo HTOD mostra reação mais amena. Exemplos de astrócitos
reativos com prolongamentos finos e delicados (seta grossa), astrócitos reativos com prolongamentos moderadamente grossos (asterisco) e astrócitos reativos, fortemente marcados, com
prolongamentos muito grossos (seta fina) em maior aumento podem ser observados na caixa em destaque na região do córtex dorsal ao VL. ORI= camada oriens, PIR: camada piramidal, MOL:
camada molecular, GRA: camada granular, POL: camada polimorfa. VL: ventrículo lateral. Objetiva 40x. Barra: 100 µm.

Fonte: acervo pessoal.
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6.8.2. Ki-67

Na região da MG, no ângulo externo do ventrículo lateral, os grupos C e COHB
apresentaram a maior população celular total e a maior quantidade de células imunomarcadas
por Ki-67. O grupo C mostrou média de 273,6 células totais e 56,6 células positivas e o grupo
COHB média de 264 células totais e 49,4 marcadas. Dentre os grupos hidrocefálicos que não
foram submetidos ao tratamento cirúrgico, vemos que o grupo HNT apresentou a menor
quantidade de células imunomarcadas (8,5) e também a menor população celular (124,9) e o
grupo HTO mostrou maior quantidade média de células, tanto marcadas (16,8), quanto totais
(149). Dentre os grupos derivados, o grupo HTD apresentou menos células marcadas (27,8) e
totais (190,6) que o grupo HTOD (41,8 positivas e 235,1 totais), médias semelhantes às obtidas
pelos grupos controles. Diferenças foram observadas entre os grupos C, COHB e HTOD que
apresentam mais células positivas e totais quando comparado aos grupos HNT e HTO (p<0,05).
Também constatamos diferenças entre os grupos C e HTD, com maior marcação e população
celular do grupo controle e entre os grupos HTD e HNT, sendo o grupo sem tratamento o que
apresentou a menor quantidade de células (p<0,05) (fig. 32). Os dados obtidos podem ser
observados na tabela 2 e as fotomicrografias na figura 33.
Figura 32 – Imunomarcação para Ki-67 na matriz germinativa

Figura 32: Gráficos da imunomarcação para Ki-67 na matriz germinativa. Nota-se que os grupos controles e o grupo HTOD foram os
que apresentaram a maior quantidade de células positivas para Ki-67 e maior população celular, ao contrário do grupo HNT (p<0,05).

Fonte: acervo pessoal.
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Tabela 2 – Imunomarcação de Ki-67 na matriz germinativa
Tabela 2: Proporção de células imunomarcadas pelo anticorpo Ki-67 na matriz germinativa. Os grupos controles apresentam
maior quantidade de células positivas e totais, com maior proporção celular que os outros grupos. Dentre os grupos
hidrocefálicos que receberam tratamento, o grupo HTOD foi o que teve média de células positivas e totais mais próximas aos
grupos controles, ao contrário do grupo sem tratamento, com as menores médias encontradas.

Grupos

Células positivas (CP)

Células totais (CT)

CP/CT*100

C

56,6 (± 25,8)

273,6 (± 93,2)

20,6 (± 25,7)

COHB

49,4 (± 26,8)

264 (± 62,4)

18,7 (±17,54)

HNT

8,5 (± 9,8)

124,9 (± 34)

6,8 (± 6,81)

HTO

16,8 (± 14,6)

149 (± 38,3)

11,2 (± 7,49)

HTD

27,8 (± 15,4)

190,6 (± 69,1)

14,6 (± 12,05)

HTOD

41,8 (± 25,7)

235,1 (± 68,4)

17,7 (± 17,91)

Fonte: acervo pessoal

Figura 33 – Avaliação para Ki-67 na matriz germinativa

Figura 33: Fotomicrografias da MG para Ki-67. Células em processo de replicação apontadas por setas. Grupos controles e
tratados com maior número de células marcadas e totais, ao contrário do grupo HNT com maior área de desnudamento e poucas
células imunomarcadas. Objetiva de 40x. Barra 100µm.

Fonte: acervo pessoal.
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6.8.3. Caspase-3
Os gráficos da análise do corpo caloso e do córtex dorsal ao ventrículo lateral podem
ser observados na figura 34 e suas fotomicrografias na figura 35. O número de células
encontradas em processo de apoptose no corpo caloso foi de: C 9 (±4), COHB 8,9 (±4,7), HNT
14,9 (±3,1, com o maior número de células imunomarcadas), HTO 11,2 (±3,8), HTD 8,9 (±4,4)
e HTOD 7,6 (±1,9, grupo com o menor número de células em processo de apoptose). Apesar
destes achados, não observamos diferenças entre os grupos nesta região. No córtex dorsal ao
ventrículo lateral, o número de células encontradas em apoptose foi significativamente maior
no grupo HNT 41,1 (±26,5) (p<0,05). Os resultados encontrados nos demais grupos foram: C
9,5 (± 4,7), COHB 8,8 (± 4,6), HTO 8 (± 2,6), HTD 14,6 (± 10,3) e HTOD 11,8 (± 4,1).
Figura 34 – Caspase-3 no corpo caloso e no córtex dorsal ao ventrículo lateral

Figura 34: Gráficos da imunomarcação para caspase-3. No corpo caloso, observa-se maior quantidade de células em apoptose
no grupo HNT e a menor quantidade no grupo HTOD, porém, não foram observadas diferenças. Já na região do córtex dorsal
ao ventrículo lateral, observa-se diferença significativa do grupo HNT com todos os demais grupos (p<0,05).

Fonte: acervo pessoal.

78

Figura 35 – Imumarcação para caspase-3 no corpo caloso e no córtex dorsal ao ventrículo lateral

Figura 35: Fotomicrografias da análise de imunomarcação para caspase-3 no corpo caloso e no córtex dorsal ao ventrículo lateral. Nota-se maior taxa de células imunomarcadas em processo de
apoptose no grupo HNT e menor no grupo HTOD (setas). VL= ventrículo lateral. Objetiva: 40x. Barra: 100 µm.

Fonte: acervo pessoal.
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6.8.4. COX-2

A análise imunoistoquímica por COX-2 foi feita em várias regiões diferentes com o
objetivo de observar áreas afetadas pela neuroinflamação. Em todas as áreas avaliadas,
observamos que o grupo HNT apresentou a maior quantidade de células imunomarcadas. Todas
as médias e desvios padrão encontrados podem ser observados na tabela 3 e os gráficos
correspondentes na figura 36.
No corpo caloso, o grupo HNT apresentou a maior porcentagem de marcação (40,8%),
enquanto os grupos que receberam tratamentos apresentaram porcentagens inferiores (HTO
27,9%, HTD 26,5% e HTOD 24,2%). O grupo HTOD foi o que mais se aproximou dos grupos
controles (C 24,2% e COHB 23,6%), porém, não foram observadas diferenças, assim como
também observado na região do córtex dorsal ao ventrículo lateral. Nesta região, um mesmo
padrão de marcação foi observado, com maior quantidade de células imunomarcadas no grupo
HNT (55,5%) e animais controles e hidrocefálicos tratados com menos células positivadas. Já
no córtex dorsal ao hipocampo, observamos diferença entre o grupo HNT (49,1%) e os grupos
C (30,1%) e COHB (31,2%) (p=0,02). Os grupos hidrocefálicos tratados também apresentaram
menor quantidade de células positivas, sendo: HTO (36,7%), HTD (32,8%) e HTOD (31,1%).
As fotomicrografias referentes a essas regiões encontram-se na figura 37.
No hipocampo, em CA1, observamos diferença entre o grupo HNT (39,5%), com
maior porcentagem de marcação, e o grupo HTOD (19,3%), com menos células positivadas
(p=0,01). Em CA2, não observamos diferenças, apenas a maior quantidade de células marcadas
no grupo HNT (57,6%). Já em CA3, diferenças foram observadas entre o grupo HNT e os
grupos C, COHB, HTO e HTOD (p<0,05). No giro denteado, não observamos diferenças,
apenas a maior marcação do grupo HNT (33,8%). Na última região analisada, a matriz
germinativa, também não foram observadas diferenças, apenas a maior porcentagem de células
positivas para o grupo HNT (11%). Baseado nestes resultados, vemos que a hidrocefalia
também gera o aumento da neuroinflamação via COX-2 e a OHB promove efeito antiinflamatório, reduzindo a porcentagem de marcação nas áreas avaliadas. As fotomicrografias
referentes a essas regiões encontram-se na figura 38.
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Tabela 3 – Imunomarcação para COX-2 em diferentes regiões cerebrais
Tabela 3: Porcentagem de marcação em diferentes regiões cerebrais para COX-2. Diferenças encontradas: *HNT e os grupos C e COHB (p=0,02) na região córtex cerebral posterior ao hipocampo;
†HNT e HTOD (p=0,01) na subárea hipocampal CA1; ‡HNT e os grupos C, COHB, HTO e HTOD (p<0,05) na subárea hipocampal CA3. Nas demais regiões, apesar de vermos que os grupos
hidrocefálicos tratados exibiram menor expressão de COX-2, não houveram diferenças constatadas.

Áreas
CC
ID
% (dp)
C
24,24 (± 14,67)
COHB 23,62 (± 5,50)
HNT
40,88 (± 11,5)
HTO
27,95 (±17,24)
HTD
26,51 (± 17,27)
HTOD 24,29 (± 15,25)
Fonte: acervo pessoal.

Ctx VL
% (dp)
42,86 (± 8,82)
39,96 (± 7,31)
55,53 (± 9,19)
47,16 (± 9,32)
44,31 (± 19,95)
40,44 (± 16,04)

Ctx Hip
% (dp)
30,13 (± 4,62)
31,22 (± 6,30)
49,10 (± 6,81) *
36,73 (± 14,46)
32,85 (± 8,22)
31,17 (8,64)

CA1
% (dp)
20,95 (± 11,05)
20,64 (± 8,72)
39,57 (± 10,86) †
30,19 (± 14,22)
20,66 (± 15,08)
19,31 (± 12,96)

CA2
% (dp)
41,47 (± 4,03)
35,92 (± 14,63)
57,68 (± 15,33)
44,22 (± 15,81)
43,93 (± 13,85)
35,42 (± 19,82)

CA3
% (dp)
44,95 (± 11,67)
46,95 (± 11,03)
74,10 (± 5,95) ‡
50,47 (± 9,17)
54,76 (± 8,94)
47,97 (± 11,22)

GD
% (dp)
23,52 (± 9,10)
22,97 (± 3,25)
33,80 (± 15,74)
32,06 (± 14,98)
24,25 (± 17,11)
23,64 (± 8,33)

MG
% (dp)
7,84 (± 6,53)
5,28 (± 4,29)
11,03 (± 8,40)
9,22 (± 7,96)
8,45 (± 5,76)
7,88 (± 6,59)
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Figura 36 – Gráficos da análise para COX-2 em diferentes regiões cerebrais

Figura 36: Gráficos referentes à análise por COX-2 em diferentes regiões cerebrais. Em todas as regiões o grupo HNT foi o que mais expressou o imunomarcador. Diferenças significativas
encontradas no córtex dorsal ao hipocampo entre o grupo HNT e os grupos controles, em CA1 entre os grupos HNT e HTOD e na região de CA3, entre o grupo HNT e os grupos C, COHB,
HTO e HTOD (p< 0,05).

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 37 – Análise por COX-2 no corpo caloso, córtex dorsal ao ventrículo lateral, matriz germinativa e córtex dorsal ao hipocampo

Figura 37: Fotomicrografias da imunomarcação para COX-2 no corpo caloso, córtex dorsal ao ventrículo lateral, matriz germinativa e córtex dorsal ao hipocampo. Em cada área, nota-se maior
quantidade de células imunomarcadas no grupo HNT, ao contrário do grupo HTOD, com esparsas marcações (setas). Objetiva: 40x. Barra 100 µm.

Fonte: acervo pessoal.

83

Figura 38 – Análise por COX-2 nas subáreas hipocampais CA1, CA2, CA3 e giro denteado

Figura 38: Fotomicrografias da imunomarcação para COX-2 nas subáreas hipocampais CA1, CA2, CA3 e giro denteado. Em cada área, nota-se maior quantidade de células imunomarcadas no grupo
HNT, ao contrário do grupo HTOD, com esparsas marcações (setas). A região de CA3 aparenta ser o maior alvo da COX-2. Objetiva: 40x. Barra 100 µm.

Fonte: acervo pessoal.
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6.8.5. NeuN

No córtex dorsal ao ventrículo lateral, a média da densidade celular encontrada foi de:
HNT 31,5 (±5,6), HTO 34,6 (±5,1), HTD 29,8 (±5,5) e HTOD 32,8 (±7,5). A porcentagem de
neurônios positivos foi: HNT 58,4% (±6,4), HTO 58,8% (±4,9), HTD 60,7% (±5,2) e HTOD
64,9% (± 7,8). E a intensidade de marcação obtida foi: HNT 2 (±0,6), HTO 3, HTD 2,5 (±0,5)
e HTOD 2,8 (± 0,1). Diferença encontrada apenas no escore de intensidade entre o grupo HNT,
com menor escore e HTO, com o maior (p= 0,008). No córtex dorsal ao hipocampo a densidade
encontrada foi: HNT 29 (±4,1), HTO 35,8 (±6), HTD 29 (±9,7) e HTOD 32,8 (±5,2). A
porcentagem de neurônios positivos foi: HNT 61,9% (±9,3), HTO 63,5% (± 4,4), HTD 63,7%
(±6,8) e HTOD 67,6% (±12,6). E a intensidade de marcação obtida foi: HNT 2,1 (± 0,5), HTO
3, HTD 2,8 (± 0,1) e HTOD 2,9 (±0,1). Diferença encontrada apenas no escore de intensidade
entre o grupo HNT, com menor escore, e HTO com o maior (p=0,02). Os gráficos referentes a
estas regiões podem ser vistos na figura 39 (1ª e 2ª fileira) e as fotomicrografias na figura 40.
Nas subáreas hipocampais, em CA1, média da densidade celular encontrada foi: HNT
37,2 (±9,2), HTO 43,5 (±2,6), HTD 44,7 (±18,9) e HTOD 41,1 (±10,8). Porcentagem de
neurônios positivos: HNT 73,3% (±4,4), HTO 74,7% (±5,7), HTD 76,2% (±8) e HTOD 67,9%
(±9,4). Intensidade: HNT 2,3 (±0,5), HTO 2,8 (±0,1), HTD 2,2 (±0,8) e HTOD 2,8 (±0,2). Em
CA2, média da densidade celular foi: HNT 34,1 (±8,1), HTO 39,7 (±11,5), HTD 37,7 (±11,5)
e HTOD 44,9 (±11). Porcentagem de neurônios positivos: HNT 67,4% (±5,5), HTO 67,5%
(±7,5), HTD 70% (±4,7) e HTOD 69,2% (±13,7). Intensidade: HNT 2,1 (±0,6), HTO 2,1 (±0,7),
HTD 1,9 (±0,6) e HTOD 2,4 (±0,2). Tanto em CA1, quanto em CA2 não foram observadas
diferenças entre os grupos. Em CA3, a média da densidade celular foi: HNT 26,5 (± 6,5), HTO
31,9 (±3,44), HTD 27,1 (±2,5) e HTOD 28,3 (±4,2). Porcentagem de neurônios positivos: HNT
57,5% (±6,7), HTO 59,5% (±3), HTD 71,8% (±7,9) e HTOD 66,8% (±4,6). Intensidade: HNT
1,7 (±0,4), HTO 2,4 (±0,4), HTD 2,1 (±0,8) e HTOD 2,3 (±0,5). Diferença encontrada entre os
grupos HNT (com menos células positivas) e HTD na quantidade de células marcadas (p=0,04).
Por fim, no GD, a média da densidade celular foi: HNT 59,7 (±12,4), HTO 77,6 (±18,4), HTD
63 (±15,3) e HTOD 91,8 (±60,3). Porcentagem de neurônios positivos: HNT 73,4% (±9,4),
HTO 71% (±12,5), HTD 81,7% (±3,3) e HTOD 79,4% (±4,2). Intensidade: HNT 2 (±0,4), HTO
2,2 (±0,5), HTD 2,3 (±0,4) e HTOD 2,8 (±0,2), sem diferenças encontradas nessa região. Os
gráficos referentes às subáreas hipocampais podem ser encontrados na figura 39 (3ª a 6ª fileira)
e as fotomicrografias na figura 41.
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Figura 39 – Gráficos da avaliação por NeuN em diferentes regiões cerebrais

Figura 39: Gráficos da imunomarcação pelo anticorpo NeuN em diferentes regiões cerebrais. Primeira coluna
refere-se à densidade celular encontrada (nº total de neurônios/área), em que vemos maior população neuronal
nos grupos tratados. Na segunda coluna encontramos a porcentagem de células positivas para NeuN, nota-se
que todos os grupos apresentaram alta porcentagem, diferença significativa apenas em CA3 entre os grupos
HNT e HTD (p=0,04). A terceira coluna refere-se à intensidade de marcação e podemos observar que os grupos
HTO e HTOD apresentam valores ligeiramente maiores que os demais grupos.

Fonte: acervo pessoal
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Figura 40 – Imunomarcação por NeuN no córtex dorsal ao ventrículo lateral e no córtex dorsal ao hipocampo

Figura 40: Fotomicrografias da análise por NeuN no córtex dorsal ao ventrículo lateral (fileira superior) e no córtex dorsal ao hipocampo (fileira inferior). A primeira coluna, fotografada na
objetiva de 4x, indica a região em que as fotomicrografias representativas foram tiradas. Nas demais colunas, observamos o padrão de imunomarcação de NeuN de acordo com os grupos
experimentais. Nota-se que em ambos os grupos há grande quantidade de células positivas para NeuN, porém, na avaliação da intensidade, o grupo HNT apresentou o menor escore (intensidade
mais clara da cor marrom) e os grupos HTO e HTOD apresentam coloração marrom ligeiramente mais forte, mas diferenças significativas não foram observadas nestas regiões. Objetiva de 40x.
Barra: 100 µm.

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 41 - Imunomarcação por NeuN nas subáreas hipocampais CA1, CA2, CA3 e GD

Figura 41: Fotomicrografias da análise por NeuN nas subáreas hipocampais. A primeira coluna, fotografada na objetiva de 4x, indica a região em que as fotomicrografias representativas foram
tiradas. Nas demais colunas, observamos o padrão de imunomarcação para NeuN. Nota-se que em ambos os grupos há grande quantidade de células positivas para NeuN, porém, na avaliação
da intensidade, o grupo HNT apresentou o menor escore (intensidade mais clara da cor marrom) e os grupos tratados apresentam coloração marrom mais forte. Objetiva de 40x. Barra: 100 µm.

Fonte: acervo pessoal
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6.8.6. SOD1

No córtex dorsal ao ventrículo lateral, não observamos diferenças entre os grupos,
apenas uma menor porcentagem de marcação no grupo HNT 16,7% (±17,6), enquanto os outros
grupos registraram porcentagens de: C 27,7% (±11,5), COHB 25,7% (± 4), HTO 24,8%
(±11,8), HTD 20% (±7,7) e HTOD 23,7% (±8,5). Na análise da intensidade de marcação, o
grupo HNT também foi o que apresentou a menor numeração 0,9 (±0,5), enquanto os demais
grupos mostraram maiores valores de intensidade: C 1,7 (±0,2), COHB 1,8 (±0,5), HTO 1,8
(±0,6), HTD 1,6 (±0,2) e HTOD 1,8 (±0,7), mas sem diferenças encontradas. Na avaliação do
córtex dorsal ao hipocampo, encontramos diferenças do grupo COHB (com mais células
marcadas) com os grupos HNT e HTD (p<0,05). As porcentagens encontradas foram: C 21,6%
(±8,6), COHB 24,9% (±5,4), HNT 7,9% (±10), HTO 16,7% (±7,9), HTD 10,7% (±4,9) e HTOD
19,5% (±6,4). Quanto a intensidade de marcação, apesar do menor valor atribuído ao grupo
HNT, novamente não observamos diferenças. Os valores encontrados foram: C 1,7 (±0,1),
COHB 1,8 (±0,6), HNT 1 (±0,4), HTO 1,6 (±0,4), HTD 1,6 (±0,7) e HTOD 2 (±0,7). Já na
análise da subárea hipocampal CA1, observamos diferenças entre os grupos C e HNT (p=0,03),
COHB e os grupos HNT, HTO e HTD (p<0,05) e entre os grupos HTOD e HNT (p=0,04). Os
grupos C, COHB e HTOD apresentaram as maiores porcentagens de marcação. Os valores
encontrados foram: C 16% (±6,8), COHB 19,5% (±10,3), HNT 3,2% (±4,9), HTO 6,6% (±2,9),
HTD 6,7% (± 3) e HTOD 15,6% (±6,9). Na análise da intensidade de marcação, observamos
diferenças entre os grupos HNT (com a menor intensidade de marcação) e os grupos HTO e
HTOD (p<0,05), com maior intensidade. Os escores de intensidade encontrados foram: C 1,3
(±0,5), COHB 1,8 (±0,9), HNT 0,4 (±0,5), HTO 2,4 (±0,5), HTD 2 (±0,7) e HTOD 2,5 (±0,8).
Os gráficos gerados podem ser observados na figura 42 e as fotomicrografias referentes a estas
três regiões avaliadas podem ser vistas na figura 43.
Em resumo, é possível observar que a hidrocefalia e seus acometimentos secundários
geram o aumento do estresse oxidativo e das ERO’s, visto que a superóxido dismutase, enzima
varredora de radicais livres, encontra-se reduzida no grupo sem tratamento. Tal condição gera
efeitos citotóxicos e prejudiciais ao tecido encefálico. A DVS isolada não foi suficiente para
aumentar a SOD1, mas a associação dos dois tratamentos sim. Todos os grupos tratados com
OHB apresentaram maior quantidade e intensidade de células positivas para SOD1, o que
reforça os efeitos antioxidativos da terapia hiperbárica.
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Figura 42 – Gráficos da análise por SOD1 em diferentes regiões cerebrais

Figura 42: Gráficos da análise por SOD1 no córtex dorsal ao ventrículo lateral (CTX VL), no córtex dorsal ao hipocampo
(CTX Hip) e na subárea hipocampal CA1. Nota-se que em todas as regiões, os animais hidrocefálicos que foram tratados
com OHB apresentaram tanto a porcentagem de marcação quanto a intensidade, maiores que seus grupos correspondentes
sem a terapia associada. Diferenças encontradas na porcentagem de marcação entre COHB e os grupos HNT e HTO no
córtex dorsal ao hipocampo (p<0,05) e, em CA1, tanto na porcentagem de marcação, quanto na intensidade, entre os grupos
HTOD e HNT (p<0,05).

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 43 – Análise por SOD1 em diferentes regiões cerebrais

Figura 43: Fotomicrografias referentes a análise por SOD1 no córtex dorsal ao ventrículo lateral (CTX VL), córtex dorsal ao hipocampo (CTX Hip) e na subárea hipocampal CA1. As setas
apontam células positivas para SOD1. Nota-se menor número de células marcadas e menor intensidade no grupo HNT. Já dentre os grupos hidrocefálicos tratados, destacam-se os grupos
HTO e HTOD com maior número de células positivas e alta expressão de SOD1, semelhantes aos grupos controles. Objetiva de 4x. Barra: 100 µm.

Fonte: acervo pessoal.
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6.9. Análise bioquímica por ELISA
Na análise por ELISA para a proteína GFAP no córtex cerebral não observamos
diferenças. Os grupos HNT e HTD apresentaram maiores médias de expressão de GFAP (1,6
ng/mg ± 0,6 e 1,7 ng/mg ± 0,4, respectivamente), enquanto os demais grupos expressaram
médias ligeiramente menores: C 1,3 ng/mg (± 0,5), COHB 1,3 ng/mg (±0,2), HTO 1,2 ng/mg
(± 0,5) e HTOD 1,5 ng/mg (± 0,6). Já no hipocampo, diferenças foram observadas entre os
grupos HTD, com a maior expressão da proteína e HTO, com a menor (p= 0,02). Os valores
encontrados foram: C 1,5 ng/mg (±0,6), COHB 1,5 ng/mg (±0,4), HNT 1,8 ng/mg (±0,9), HTO
1,3 ng/mg (±0,5), HTD 2,6 ng/mg (±1,2) e HTOD 1,6 ng/mg (± 0,7). Já na análise para a
proteína MBP não foram observadas diferenças em nenhuma das regiões avaliadas. Os valores
encontrados na região cortical foram: C 0,4 ng/mg (±0,4), COHB 0,5 ng/mg (±0,4), HNT 0,2
ng/mg (±0,3), HTO 0,3 ng/mg (±0,1), HTD 0,3 ng/mg (±0,2) e HTOD 0,4 ng/mg (±0,3), com
maior expressão nos grupos C, COHB e HTOD. E no hipocampo, os valores encontrados foram:
C 1 ng/mg (± 0,7), COHB 1 ng/mg (±0,9), HNT 0,6 ng/mg (±0,2) (com menor expressão da
proteína), HTO 0,9 ng/mg (±0,3), HTD 0,7 ng/mg (±0,6) e HTOD 0,9 ng/mg (± 0,5).Os gráficos
referentes a estas análises podem ser observados na figura 44.
Figura 44 – Análise bioquímica por ELISA para GFAP e MBP

Figura 44: Gráficos da análise bioquímica por ELISA para GFAP (1ª fileira) e MBP (2ª fileira) no córtex
cerebral (CTX) e hipocampo (H). A proteína GFAP encontra-se aumentada nos grupos HNT e HTD em
ambas as regiões quando comparada com os grupos correspondentes. Diferença significativa entre os grupos
HTD e HTO no hipocampo. Já para MBP não observamos diferenças.

Fonte: acervo pessoal.
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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), visto que o comprometimento da ventriculomegalia é mais impactante
durante o período de desenvolvimento. Apesar dos avanços tecnológicos nos sistemas de
derivação liquórica, a busca por terapias farmacológicas e/ou procedimentos destinados a
atenuar as lesões secundárias da hidrocefalia cresce progressivamente. 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).
Em uma busca pelo Pubmed com os termos “hydrocephalus” e “hyperbaric oxygen
therapy” foram encontrados apenas 12 resultados que incluíam estudos clínicos e
experimentais. Destes, dez artigos abordavam outras doenças neurológicas e tinham a
hidrocefalia apenas como consequência. Foram relatados resultados que apoiam o uso da OHB
em lesões do SNC, como: no bom prognóstico funcional após a combinação da reabilitação
com a OHB em pacientes com hemorragia subaracnoidea aneurismática (WANG et al., 2020),
na melhora significativa do prognóstico de pacientes com lesão cranioencefálica grave (XU et
al., 2016), melhora das funções neurocomportamentais, aprendizagem e memória de ratos com
hemorragia subaracnoidea (HU et al., 2014) e melhora do retardo mental e paralisia cerebral
em ratos com hemorragia na matriz germinativa (LEKIC et al., 2011). Um artigo aborda o uso
da OHB em pacientes idosos com hidrocefalia de pressão normal. Os autores relatam que, após
seis meses, o grupo que recebeu as sessões terapêuticas de OHB obteve melhoras cognitivas
mais significativas que o grupo sem a terapia (YANG et al., 2017). E apenas um artigo aborda
a hidrocefalia como condição neurológica principal. Trata-se do estudo prévio de nosso grupo
de pesquisa em que observamos que a terapia hiperbárica foi benéfica em ratos hidrocefálicos
ao reduzir a astrogliose reativa e melhorar a performance dos animais em testes
comportamentais (DA SILVA et al., 2018). Para dar continuidade nesta linha de pesquisa, no
atual estudo, buscamos entender quais os principais mecanismos de ação da oxigenoterapia
hiperbárica na hidrocefalia experimental e se sua associação com a derivação liquórica, o
tratamento padrão da hidrocefalia, pode trazer algum benefício adicional. Imaginamos que o
aumento da difusão do conteúdo de O2 no sangue, com consequente aumento da pressão
tecidual de O2, melhora o suprimento sanguíneo das células cerebrais danificadas e
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impede/regride toda a cascata de eventos deletérios decorrentes após o processo inflamatório e
o estado hipóxico gerado na hidrocefalia experimental. Com isso, é possível reparar danos
subcelulares (organelas celulares ou alteração da função celular) e promover a neuroproteção.
Na avaliação do ganho ponderal, observamos que os grupos controles foram os que
ganharam o maior percentual de peso, seguidos dos grupos derivados. Já os grupos
hidrocefálicos não operados obtiveram menor ganho de peso durante o experimento, com
destaque para o grupo 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. Costa (2010) relata que a criança hidrocefálica
pode apresentar dificuldade na alimentação devido ao mau alinhamento da cabeça e também
paresia ou paralisia de alguns músculos da face devido ao comprometimento dos nervos cranianos.
É possível que o mesmo ocorra nos animais hidrocefálicos, o que dificultaria o ganho de peso. Com
nossos resultados podemos entender que a derivação liquórica, através da descompressão

tecidual e diminuição da ventriculomegalia (como observado na UST), tenha ajudado os
animais operados a terem menos dificuldades na amamentação, facilitando o ganho de peso
semelhante aos grupos controles, assim como também observado por Del Bigio et. al (1997).
Os autores associaram o shunt realizado uma semana após a indução de hidrocefalia a um
padrão normal de ganho de peso. E é possível que a OHB tenha potencializado esse efeito.
No teste de campo aberto, não observamos diferenças, mas em todas as variáveis
analisadas o grupo HNT tende a ter os piores resultados. Na exploração vertical, os animais do
grupo HNT apresentaram dificuldades em se manterem de pé apenas nas patas traseiras, sem
apoiarem as patas dianteiras no acrílico da arena. Tais dificuldades podem ser atribuídas a
inúmeros fatores,

como

a

destruição da

substância branca

periventricular pela

ventriculomegalia, que resulta em disfunções cognitivas e motoras associadas a dano axonal ou
a desconexão de neurônios do córtex motor primário, como visto por Del Bigio et al. (2003)
em ratos e humanos com hidrocefalia crônica. A dificuldade também pode estar relacionada ao
prejuízo de estruturas relacionadas com o equilíbrio, o que também prejudica o aspecto motor,
como a compressão de núcleos da base, do tálamo e de feixes de substância branca de acordo
com o grau da ventriculomegalia, o que pode prejudicar o ajuste motor. Em casos de
hidrocefalia grave, até mesmo o cerebelo pode ser afetado. O grupo HNT também apresentou
menor tempo em grooming, o que está associado negligência com a higiene, o que afeta sua
interação com os demais membros da ninhada e aumenta os níveis de estresse, assim como
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observado por Smolinsky et al. (2009) e menor escore da atividade locomotora, pelos mesmos
motivos supracitados que podem afetar o desempenho motor. Os grupos operados atingiram
notas semelhantes aos controles e isto pode ter ocorrido devido a derivação proporcionar uma
redução do tamanho ventricular e descompressão do manto cortical, o que pode amenizar as
lesões periventriculares, inclusive nas áreas motoras, como observado por Catalão et al. (2014).
Como o grupo HTO obteve notas superiores ao grupo HNT, é possível atribuir tal resultado a
maior oferta de O2 aos tecidos, o que pode ter melhorado a locomoção, assim como já observado
por outros autores (HUANG; OBENAUS, 2011; YIN; ZHANG, 2005). Esses benefícios
também se refletiram no grupo HTOD, ou seja, é possível que a descompressão associada a
maior oferta de O2 aos tecidos é um potente mecanismo de ação para a melhora do
comportamento motor. Um fator que pode ter interferido em nossos resultados foi o tempo
limite de avaliação em cada sessão de teste. Nos protocolos encontrados na literatura, a
avaliação varia de dois a 20 minutos, sendo mais frequentemente utilizado o de cinco, assim
como listado nas revisões feitas por Walsh e Cummins (1976) e por Prut e Belzung (2003). Em
nossas análises contabilizamos apenas dois minutos, talvez em uma maior faixa de tempo, estes
resultados tivessem sido mais expressivos.
O teste do labirinto aquático vem sendo utilizado na pesquisa neurocomportamental
há mais de 50 anos para investigar a aprendizagem espacial e a memória. A ventriculomegalia
pode gerar comprometimento na memória, na aprendizagem espacial, na atenção, no
processamento de informações e na formação cognitiva por destruir circuitos neurais
funcionalmente integrados que dependem de ações coordenadas de diversas regiões do cérebro,
tais como o córtex somatossensorial e o hipocampo (CHEN et al., 2017) e também por
comprimir vasos sanguíneos, prejudicando o aporte de O2 aos tecidos (DEL BIGIO et al., 1997).
Em nosso estudo, conforme os dias de treinamento, todos os grupos conseguiram diminuir o
tempo de latência até o encontro da plataforma. O grupo HTO se destacou em todos os testes,
sendo o segundo grupo mais ágil na última avaliação com a plataforma. No momento em que a
plataforma foi retirada e os animais foram sujeitos ao teste de exploração e precisão espacial, o
grupo HTOD foi o que permaneceu mais tempo circulando pelo quadrante alvo. Julgamos que
a OHB possa oferecer benefícios à memória e à aprendizagem espacial destes animais, visto
que, o grupo tratado apenas com derivação liquórica não se diferenciou dos demais. No trabalho
de Chen et al. (2020), o teste mostrou que a OHB atenuou o declínio na aprendizagem e na
memória em um modelo de isquemia-reperfusão em ratos. Os animais não tratados mostraram
maior latência para encontrar a plataforma oculta e o número de cruzamentos e de permanência
no quadrante alvo, também foi menor. Os autores descobriram que a OHB inibiu a autofagia
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celular, atenuou a sobrecarga de cálcio e suprimiu a inflamação, oferecendo efeito neuroprotetor
para a memória e aprendizagem espacial. Quanto aos animais HTD, podemos pensar que a
cânula possa ter atrapalhado o nado dos animais, por ser uma atividade mais vigorosa. Ainda
assim, podemos considerar o resultado do teste de precisão espacial (sem a plataforma) como
positivo, pois estes animais se assimilaram aos controles. Santos et al. (2019) relataram
resultados semelhantes e concluíram que os animais derivados foram capazes de memorizar o
caminho para a plataforma, indicando o restabelecimento da memória espacial após a manobra.
A tarefa de reconhecimento de objeto surgiu como um método para testar a
neurobiologia da memória não espacial em roedores. Esta tarefa observa a tendência natural
dos roedores de explorar novos itens e, dependendo da quantidade de tempo em que passam
explorando os objetos apresentados, inferências sobre a memória podem ser estabelecidas. Os
roedores exibem uma tendência natural para explorar objetos novos e, durante a sessão de teste,
é possível observar menor interesse pelo objeto familiar. A preferência pelo novo objeto indica
que a memória do objeto familiar foi devidamente codificada, consolidada e, em seguida,
recuperada para guiar o comportamento do roedor durante o teste (COHEN; STACKMAN,
2015). Nosso trabalho aponta que o grupo HTO apresentou índice de reconhecimento do novo
objeto semelhante ao grupo C e maior que o grupo HNT. Assim como na avaliação motora do
water maze, os grupos derivados podem ter apresentado um pouco mais de dificuldade em
brincar com o novo objeto por algum incômodo que a cânula tenha causado, mas suas memórias
possuem certo nível de preservação visto que seus resultados foram superiores aos dos animais
HNT. Na literatura, apenas um artigo relaciona o teste de reconhecimento de objeto com a
OHB, porém, era um estudo em que avaliava os efeitos tóxicos do O2 em altas pressões (6 ATA,
praticamente o dobro do que foi usado no presente estudo, o que não se enquadra com nossos
parâmetros) (DOMACHEVSKY et al., 2013). A avaliação do teste com a cirurgia de derivação
liquórica também não foi abordada na literatura científica. O que já é sabido é que a formação
hipocampal participa da codificação e consolidação da memória de reconhecimento de objeto,
como já observado por outros autores (ANTUNES; BIALA, 2012; BROADBENT et al., 2010;
COHEN; STACKMAN, 2015) e que em situações de dano o desempenho no teste é
prejudicado, o que pode explicar os piores resultados do grupo HNT. Em contrapartida, vários
estudos apontam efeitos positivos da OHB na formação hipocampal, como o aumento dos níveis
de BDNF, que preserva a neurogênese e impede os déficits de aprendizagem e memória (LIU
et al., 2016), prevenção da apoptose neuronal e aumento da atividade enzimática antioxidante
(LI et al., 2008; PENG et al., 2010; WADA et al., 1996). Em um estudo clínico que trataram
pacientes pós-AVE com OHB, benefícios cognitivos também foram encontrados em 86% dos
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participantes. A OHB induziu um aumento significativo em todos os domínios da função
cognitiva e melhora da velocidade de processamento de informações. Os autores acreditam que
a OHB ajuda na melhora do metabolismo energético, diminui a resposta inflamatória pósisquêmica reduzindo os danos da barreira hematoencefálica e induz a neuroplasticidade
(HADANNY et al., 2020). o que pode ter conferido melhor desempenho para os animais
tratados com OHB e, de fato, nossos resultados apontam para esta mesma direção.
Através dos exames de imagem por UST foi possível acompanhar a progressão da
hidrocefalia. Os animais que não receberam nenhum tipo de tratamento apresentaram aumento
de 15,3% da razão ventricular entre as duas avaliações. Já o grupo HTO também apresentou
aumento, mas de apenas 3,9%. Este menor índice da expansão ventricular do grupo HTO pode
estar relacionado a ação anti-inflamatória da OHB inclusive no local onde o caulim foi injetado.
Com 7 dias de vida, os animais são submetidos à injeção de caulim na cisterna magna, o que
provoca um processo inflamatório na saída do quarto ventrículo e impede a passagem do líquor
para o espaço subaracnoideo. Como a OHB já começa a ser aplicada um dia após a indução,
este processo inflamatório agudo formado pode estar sendo resolvido, permitindo a passagem
de uma pequena porcentagem de LCR por alguns pontos do exsudato inflamatório. Dentre os
grupos derivados, observamos que a DVS foi eficaz e reduziu em 12,8% a razão ventricular no
grupo HTD e em 28,8% no grupo HTOD. Seria interessante realizar o tratamento tardio para
avaliar se a OHB continuaria “limitando” esse aumento da ventriculomegalia.
Na avaliação por HE, o maior comprometimento, quando considerado o córtex dorsal
ao ventrículo lateral e o corpo caloso, foi observado no grupo HNT, assim como relatado por
outros autores em estudos que avaliaram os danos teciduais pós-ventriculomegalia (DEL
BIGIO, 2010; DEL BIGIO; KHAN et al., 2012; JUGÉ et al., 2016). As terapias utilizadas
promoveram preservação celular com aspecto histológico semelhante ao controle e a terapia
hiperbárica não mostrou ser superior à derivação nesse aspecto. Já o hipocampo, mostrou-se
deslocado dorsalmente e comprimido no seus diâmetros látero-lateral e ântero-posterior pela
dilatação do corno temporal do ventrículo lateral, principalmente no grupo HNT, e o grau de
alteração era diretamente proporcional ao grau de dilatação ventricular. Outros autores
descreveram danos semelhantes no hipocampo (KNIERIM, 2015; TAVEIRA et al., 2012;
TURGUT; BAKA; UYANIKGIL, 2018) e Kriebel e McAllister (2000) ainda observaram que
as lesões hipocampais são capazes de gerar grandes dificuldades na criação de novas memórias
afetando diretamente o desempenho cognitivo. Nós também observamos alteração nos testes
comportamentais de memória, portanto, essas observações de danos hipocampais indicam ser
o substrato principal para as alterações comportamentais que relatamos. Isto é reforçado pelo
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fato do grupo HNT ter apresentado o maior nível de comprometimento hipocampal com a
verificação da presença de rasgos, deslocamentos e compressão, enquanto os grupos que
receberam tratamento cirúrgico e/ou com a OHB mostraram menores índices de danos às
estruturas hipocampais e melhores resultados nos testes de memória.
Boa parte do amadurecimento pós-natal implica em mielinização das estruturas do
SNC. Podemos verificar que a expansão ventricular promoveu diminuição da tonalidade azul
na hidrocefalia, indicando redução na mielinização da substância branca. Isto foi
particularmente observado no CC, mas também em outras áreas da substância branca
subcortical. Este fato já havia sido relatado por outros autores usando histoquímica por LFB
(AYANNUGA; SHOKUNBI; NAICKER, 2016; JUGÉ et al., 2016) mas também através de
outros métodos similares, como o solocromo-cianina (CARDOSO et al., 2011; LOPES;
SLOBODIAN; DEL BIGIO, 2009). Notadamente, o grupo HNT foi aquele com a tonalidade
azul mais esmaecida, enquanto os tratamentos demonstraram alguma recuperação na
mielinização. Ainda que a derivação liquórica tenha 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. Isso pode, em parte, ser explicado pelo fato de a derivação não ter reduzido
o volume ventricular a valores normais como bem observado na comparação da UST précirúrgica com a do final do experimento. 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. O CC funcionalmente participa da transferência de
informações entre os hemisférios cerebrais tendo, portanto, um papel importante no
desempenho comportamental. Assim, essas observações de lesões causadas pela hidrocefalia
no CC e verificadas pela presença de redução de espessura, presença de rasgos e edema, além
da sugestão de atraso na mielinização, devem ter contribuído também para o prejuízo do
desempenho dos animais nos testes comportamentais. Em contrapartida, a performance pouco
melhor dos animais tratados pode ser, ao menos em parte, fruto da recuperação do CC.
Com esses resultados de redução da tonalidade azul no LFB na hidrocefalia, 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. 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
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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, toxicidade do glutamato acumulado e inflamação da
substância branca. Por outro lado, estudos demonstraram que a terapia hiperbárica tem a
capacidade de reverter ou prevenir estes eventos observados nas lesões causadas pela
hidrocefalia (CHEN et al., 2020; MATCHETT; MARTIN; ZHANG, 2009). Apesar de não
termos realizado um estudo específico da função dos oligodendrócitos, julgamos que estas
células podem sim estar envolvidas na redução da mielina, como também que a terapia
hiperbárica pode ter interferido positivamente na recuperação funcional dessas células.
A análise de biomarcadores é uma ferramenta essencial no estudo da hidrocefalia por
poder associar alterações celulares, bioquímicas e moleculares às forças mecânicas e mudanças
metabólicas pós-dilatação ventricular (SURYANINGTYAS et al., 2020). A astrogliose é uma
reação de resposta natural quando há presença de lesões de várias naturezas que afetam o SNC.
Porém, o aumento da taxa de proliferação e hipertrofia dos astrócitos podem atrapalhar a
recuperação estrutural e funcional do sistema nervoso (DEL BIGIO, 2010), com prejuízo no
fluxo de informações, pois os astrócitos tem importante papel regulatório nas sinapses (LEE et
al., 2015). Somado a isso, sabe-se que a cicatriz glial produz diversas moléculas envolvidas na
neuroinflamação que, consequentemente, inibem a regeneração axonal, impedem a
remielinização e favorecem a desmielinização (FAWCETT; ASHER, 1999; SILVER, 2016;
SOFRONIEW, 2009). Observamos proliferação e hipertrofia dos astrócitos nos animais HNT,
mas a astrogliose foi ainda mais intensa nos grupos derivados, em especial, no grupo HTD.
Ainda que a astrogliose possa estar relacionada com a travessia do tecido nervoso pelo cateter
de derivação nos animais operados como sugerido por outro trabalho de nosso grupo de
pesquisa (SANTOS et al., 2019), não podemos descartar a hipótese de este processo
neuroinflamatório estar 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, a hidrocefalia isolada causou astrogliose reativa às inúmeras lesões teciduais
secundárias à ventriculomegalia e o procedimento cirúrgico potencializou o processo
neuroinflamatório. Por outro lado, a OHB reduziu a neuroinflamação em animais hidrocefálicos
não derivados, o que reforça a premissa de que a derivação promove o incremento da reparação
por astrogliose. A OHB foi associada à redução significativa dos níveis de citocinas próinflamatórias como a IL6, o TNF-α, ICAM-1 e a IL1-β em um estudo sobre hemorragia
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subaracnoidea em ratos e a redução da neuroinflamação foi associada a melhora neurológica e
ao alívio da lesão cerebral (LIU et al., 2016). Em outro estudo, os autores também viram que a
OHB diminuiu a astrogliose reativa, reduziu a cicatriz glial, evitou a ativação da cascata
deletéria de eventos CD40, CD40L e ICAM-1 e evitou a degeneração neural. Os autores
concluíram que a OHB, ao limitar a produção de mediadores inflamatórios, promoveu a
formação de um ambiente mais permissivo para reparo e regeneração (LAVRNJA et al., 2015),
o que provavelmente tenha ocorrido em nosso estudo.
A ciclooxigenase é uma enzima que limita a velocidade do metabolismo do ácido
araquidônico em prostanoides (prostaglandinas e tromboxanos). Já é conhecido que a COX-1 é
expressa constitutivamente em condições fisiológicas e a COX-2, que normalmente é expressa
nos neurônios do cérebro, é induzível em resposta a mitógenos, endotoxinas e citocinas. Esta é
rapidamente induzida em tecidos inflamados, e seus produtos de reação são responsáveis por
muitos dos efeitos citotóxicos da inflamação (SEIBERT et al., 1995). 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 hidrocefalia. Observamos, em
todas as regiões cerebrais avaliadas, notável aumento da COX-2 nos animais do grupo HNT.
Também constatamos que os tratamentos instituídos foram capazes de reduzir a
imunomarcação por COX-2, principalmente no grupo HTOD. Tal redução foi especialmente
significativa nas áreas hipocampais CA1 e CA3, regiões conhecidamente relacionadas com a
memória. Santos et al. (2019), mostraram que a hidrocefalia eleva os níveis liquóricos do TNFα e da IL-1β, além de aumento moderado da IL-6. Estas citocinas inflamatórias destacam-se
como fatores estimuladores do gen para a produção de COX-2, como evidenciado por Bakhle
e Botting (1996). Em um estudo de isquemia cerebral focal transitória em ratos, Yin, et. al.
(2002) observaram que o tratamento com OHB foi capaz de inibir a superexpressão de COX-2
no córtex cerebral a nível de mRNA e de proteína. Utilizando esse mesmo modelo, Cheng et
al. (2011) relataram que o tratamento precoce com OHB aumentou o número de neurônios
sobreviventes em CA1, o que foi associado à redução da expressão de COX-2 no hipocampo e
no córtex cerebral após o evento isquêmico. Menor expressão de COX-2 pode resultar em lesão
cerebral diminuída por taxas inferiores de inflamação, morte celular oxidativa e apoptose
(JADHAV et al., 2009). A região promotora do DNA da COX-2 contém vários de fatores de
transcrição, como a NFkB, a NF-IL6 e a CREB. É, portanto, concebível que os radicais livres
e as citocinas produzidas após o evento isquêmico cerebral possam regular positivamente o
mRNA da COX-2 e, como a OHB reduz o oxido nítrico e as citocinas pró-inflamatórias, esta

100

também pode reduzir diretamente a expressão de COX-2, regulando negativamente esses
fatores de transcrição relacionados à inflamação (LACROIX; RIVEST, 1998).
Diferentemente dos bebês humanos a termo, pequenos roedores ainda apresentam
encéfalos com considerável volume de MG funcional e, consequentemente, número abundante
de células em replicação localizadas ao redor ventrículos cerebrais. Portanto, a hidrocefalia
fetal, como também a hidrocefalia induzida em ratos muito jovens, ocorre em um momento em
que os neurônios estão se proliferando e migrando para sua posição final ou formando sinapses
com outros neurônios na produção dos circuitos cerebrais (FEMI-AKINLOSOTU;
SHOKUNBI, 2020). Danos a esta região causam perda de células-tronco neurais e da camada
ependimária, levando a neurogênese anormal (HENZI et al., 2020). Através da imunomarcação
por Ki-67, observamos significativa redução da população celular total e de células em
replicação no grupo HNT. Em contrapartida, nos animais que foram tratados, notamos maior
preservação da população celular e mais células em replicação, especialmente quando os
tratamentos instituídos foram aplicados em conjunto. Santos et al. (2019) também observaram
redução de células mitóticas na MG em ratos hidrocefálicos e, embora o tratamento com a
derivação tenha mostrado ligeira maior imunomarcação por Ki-67, os autores concluem que a
DVS isolada não impediu totalmente a ocorrência de danos. A OHB já se mostrou benéfica na
preservação de células em replicação tanto na MG, como observado por nosso grupo de
pesquisa na hidrocefalia (DA SILVA et al., 2018), quanto em outras condições, como no
modelo de isquemia/reperfusão (MIGITA et al., 2016) e no envenenamento por monóxido de
carbono (LIU et al., 2016). Estes últimos autores citados observaram aumento do Ki-67 no giro
denteado após o tratamento com a OHB e isto foi associado a redução dos prejuízos na memória.
Encontra-se bem estabelecido que, entre os prejuízos secundários causados pela
hidrocefalia, a morte celular está presente. Em nossas análises por imunomarcação para
caspase-3, observamos que o grupo HNT apresentou considerável número de células em
apoptose, enquanto que todos os grupos tratados mostraram imunomarcação menor que o grupo
hidrocefálico sem tratamento. Dentre esses grupos tratados, o grupo HTOD apresentou menor
índice de células em apoptose, mostrando que a derivação liquórica isolada não foi suficiente
para a total proteção contra a morte celular, enquanto que a associação dos dois tratamentos
potencializou este efeito benéfico. Outros trabalhos de nosso grupo de pesquisa já haviam
relatado que a derivação isolada não foi suficiente para resolver a cascata da apoptose
(SAMPAIO et al., 2019; ROMEIRO, 2021). Em contrapartida, os efeitos anti-apoptóticos da
OHB já estão bem estabelecidos (MATCHETT; MARTIN; ZHANG, 2009), como a regulação
positiva da expressão de SirT1, que aumentou a Bcl-2 (fator anti-apoptótico) e reduziu a
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caspase-3, em um modelo de isquemia cerebral focal (DING et al., 2017); aboliu a
fragmentação de DNA, uma característica da apoptose, e reduziu o número de células TUNELpositivas, também na isquemia cerebral focal (YIN; ZHOU et al., 2003); aumentou o BDNF,
regulou a sobrecarga de cálcio e autofagia celular (mediada pela via mTOR e envolvida na
morte neuronal), diminuiu a caspase-3 e regulou o Bcl-2 em modelos de isquemia-reperfusão
(CHEN et al., 2020; CHEN et al., 2017). Observou-se também que, em um modelo de ratos
com traumatismo cranioencefálico, a OHB aumentou a IL-10 e diminuiu a caspase-3
(FISCHER; BARAK, 2020). Os autores concluíram que além de interromper danos futuros, a
OHB já inicia o processo de cicatrização tecidual. Em um modelo de Alzheimer, Zhao et al.,
(2017) constataram diminuição da apoptose no hipocampo, principalmente em CA1, e
atribuíram tal resultado à diminuição da taxa de p38 MAPK e de TNF-alpha, mediadores próapoptóticos. Neste nosso estudo observamos que a associação da OHB com a derivação
liquórica foi capaz tanto de melhorar a replicação celular quanto reduzir a apoptose, o que pode,
ao menos em parte, explicar os bons resultados nos testes comportamentais.
A proteína nuclear neuronal (NeuN) além de estar localizada nos núcleos, 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). Esta proteína atua na sinaptogênese, na modulação da secreção de
neurotransmissores (KIM; ADELSTEIN; KAWAMOTO, 2009), mas também contribui para a
regulação da diferenciação de neurônios no sistema nervoso (KIM et al., 2013) e vem sendo
amplamente utilizada na avaliação do estado neuronal, tanto na normalidade quanto na
patologia (COLLOMBET et al., 2006; GUSEL'NIKOVA; KORZHEVSKIY, 2015). Em nossas
análises, o grupo HNT apresentou a menor quantidade de células totais, de células
imunomarcadas e o menor escore de intensidade quando comparado aos demais grupos, claras
evidências de lesão neuronal, assim como observado por outros autores (UNAL-CEVIK et al.,
2004; TIPPET et al., 2007; DAVOLI et al., 2002). E os tratamentos utilizados não foram
suficientes para mudar de maneira significativa este panorama. As lesões da hidrocefalia
somente envolvem gravemente os neurônios após o período de cronicidade da doença, como
também em casos de ventriculomegalia grave, portanto, idealmente deveríamos ter analisado
esse aspecto da lesão separando-se os animais hidrocefálicos quanto ao grau de
ventriculomegalia, assim como feito por Olopade et al., (2012), porém, o número de animais
por grau de ventriculomegalia em nosso estudo foi insuficiente. Adicionalmente, um trabalho
prévio de nosso grupo de pesquisa demonstrou, através da imunofluorescência de dupla
marcação, que os neurônios corticais de animais hidrocefálicos apresentavam maior marcação
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de caspase-3 (GARCIA et al., 2017). Julgamos que, os motivos que levaram à menor
reatividade de NeuN nos animais sem tratamento foi a morte celular, a degeneração axonal
decorrente do maior índice de picnose, maior astrogliose reativa, maior neuroinflamação e
menor taxa de proliferação celular dado o dano na região da matriz germinativa. A derivação
liquórica isolada ajudou pouco a preservar os neurônios e podemos presumir que a
descompressão cortical pode ter ajudado a evitar maiores danos neuronais.
A enzima SOD1 é expressa na maioria dos tecidos e é responsável por regular os níveis
de EROs normalmente produzidas nas células e que são tóxicas para os sistemas biológicos,
desempenhando assim um papel importante na homeostase do tecido. Em animais com
deficiência de SOD1, lesões induzidas por radicais livres levam a doenças degenerativas ou
inflamatórias (ARIMA et al., 2020). O estresse oxidativo se manifesta como a oxidação de
proteínas, danos ao DNA com aumento das taxas de mutação e peroxidação lipídica, resultando
em danos à membrana, perturbação metabólica e morte celular (PISOSCHI; POP, 2015). Tal
condição está presente na hidrocefalia devido à compressão e estiramento do parênquima
cerebral, que gera uma lesão tecidual através da peroxidação lipídica e possui efeito tóxico nas
paredes dos vasos arteriais cerebrais (TURGUT et al., 2018). Por ser um órgão rico em ácidos
poli-insaturados, o cérebro é um dos locais mais afetados pelo estresse oxidativo, há nele maior
quantia de oxigênio sendo consumida, gerando, consequentemente, elevadas taxas de radicais
livres a partir de EROs ou de nitrogênio (ERN) (FINKEL; HOLBROOK, 2000; HALLIWELL,
2000). Em uma única referência encontrada, apenas Mori et al. (1993) utilizaram a análise da
SOD1 na hidrocefalia experimental. Os autores observaram a presença reduzida de SOD1 no
plexo coroide, no hipocampo e no epêndima dos ratos hidrocefálicos quando comparados aos
controles e mencionaram que a diminuição de SOD pode alterar o mecanismo de produção de
LCR pelo plexo coroide através do distúrbio funcional do movimento ciliar sobre a parede
ventricular e, consequentemente, agravar as manifestações clínicas da hidrocefalia. Em nossos
animais HNT, também encontramos maior razão ventricular quando comparado aos outros
animais hidrocefálicos e essa alteração ciliar ependimária poderia estar implicada no
mecanismo de agravamento da ventriculomegalia, enquanto a OHB, como redutora do processo
inflamatório, poderia por si atuar como limitadora desse aumento ventricular. Várias linhas de
investigação mostram que a OHB induz um estresse oxidativo inicial devido à maior oferta de
O2, entretanto, este aumento atua como um mecanismo desencadeador de respostas
antioxidantes endógenas (GAO; RAO; LI, 2017) desempenhando um papel importante na
formação da tolerância à lesão isquêmica (LISKA et al., 2018). As defesas contra o estresse
oxidativo incluem a SOD, a glutationa peroxidase, a catalase, entre outras e a OHB está
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associada à manutenção dessas defesas intracelulares (NITA et al., 2001; WARNER; SHENG;
BATINIĆ-HABERLE, 2004). Estudos que avaliaram a SOD1 após o tratamento com OHB
observaram aumento de sua expressão na isquemia cerebral (MRSIĆ-PELCIĆ et al., 2004) e
na hipóxia-isquemia (FREIBERGER et al., 2006). Foi observado também que a OHB, após
acidente vascular encefálico, demonstrou reduzir os níveis de enzimas pró-oxidativas, como o
malondialdeído (MDA) (LI et al., 2008), alterações essas que ajudam na proteção após danos
por radicais livres (MATCHETT; MARTIN; ZHANG, 2009). Uma das explicações do por que
a OHB possui ação antioxidativa é a regulação de FoxO e de Nrf2, que promovem a expressão
da SOD e da catalase (LISKA et al., 2018; VNUKOV et al., 2017). Portanto, a maior expressão
SOD1 nos grupos HTO e HTOD deste nosso estudo pode garantir maior neuroproteção contra
o estresse oxidativo, em especial, na região hipocampal CA1, o que certamente refletiu nos
testes comportamentais. Choi e Rothman (1990) observaram que em tecidos hipóxicoisquêmicos há uma grande estimulação glutamatérgica, o que leva à morte neuronal através da
ativação do receptor NMDA. Em contrapartida, a SOD1 está relacionada ao controle da
liberação do glutamato impedindo a cascata da morte neuronal e sua expressão é incrementada
pela ação da OHB (PALZUR et al., 2008; CHENG et al., 2011). Sendo assim, acreditamos que
a ação das terapias associadas, com grande protagonismo da OHB, tenha preservado a saúde
neuronal e impedido a ocorrência de maiores danos teciduais.
A oxigenoterapia hiperbárica quando associada à cirurgia de derivação liquórica
mostra melhorar a performance comportamental, em especial no quesito aprendizagem e
memória, reduzir a astrogliose reativa, ajudar na preservação celular, diminuir o processo de
morte celular, reduzir a neuroinflamação, preservar a população e a saúde neuronal e gerar o
aumento das defesas antioxidantes, oferecendo neuroproteção às estruturas encefálicas afetadas
pela ventriculomegalia.
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8. CONCLUSÕES

A oxigenoterapia hiperbárica exerce efeitos neuroprotetores quando associada à
cirurgia de derivação liquórica através de mecanismos específicos, como:
•

redução da cicatriz glial e da neuroinflamação, em especial, nas subáreas hipocampais

intimamente relacionadas com a aprendizagem e a memória.
•

preservação da população celular total e em replicação na matriz germinativa.

•

redução da morte celular via Caspase-3 no corpo caloso e no córtex dorsal ao ventrículo

lateral.
•

redução do estresse oxidativo por aumento da expressão de enzima antioxidante.

•

maior preservação do conteúdo de mielina.

•

preservação da viabilidade neuronal nas regiões corticais e no hipocampo.

Assim, podemos considerar a oxigenoterapia hiperbárica associada à cirurgia de
derivação liquórica uma modalidade terapêutica potencialmente benéfica na hidrocefalia
experimental.
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