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Resumo 

 

 

Zantut PRA. Avaliação longitudinal pós-natal dos efeitos da exposição 
gestacional de camundongos à fumaça da queima de Cannabis sativa sobre 
o desenvolvimento e estrutura da retina da prole [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 
 
Objetivos: Estudos epidemiológicos recentes mostram que o uso de 
Cannabis sativa (maconha) durante a gravidez é cada vez mais frequente. 
Estudos experimentais evidenciam que o uso da maconha durante a 
gestação afeta o desenvolvimento fetal, peso ao nascer e o desenvolvimento 
infantil. Os receptores canabinoides estão presentes na retina de 
camundongos desde o nascimento. Os efeitos da exposição de gestantes à 
droga sobre a saúde fetal, especialmente sobre a retina em 
desenvolvimento, ainda não são bem compreendidos. Considerando que o 
período pré-natal é potencialmente sensível no desenvolvimento normal da 
retina, o objetivo deste estudo foi avaliar se os camundongos nascidos de 
mães expostas à fumaça da queima da Cannabis inalada durante a 
gestação apresentaram alterações morfológicas na retina ao longo da vida 
em comparação aos camundongos cujas mães não foram expostas à 
fumaça da queima da Cannabis. Métodos: Parâmetros biométricos fetais 
foram avaliados por ultrassonografia, dopplervelocimetria e testes 
comportamentais em neonatos e jovens adultos. A exposição das gestantes 
foi realizada através de um aparato para geração e inalação de fumaça 
capaz de mimetizar o uso recreacional de Cannabis em humanos. Dez 
fêmeas grávidas de camundongos BALB/c foram expostas à fumaça da 
queima de cigarros de Cannabis sativa a partir do 5,5° dia gestacional (DG) 
(fase pós implantacional) até o 17,5° DG (grupo Cannabis, CAN) e dez 
fêmeas foram expostas à inalação de ar filtrado (grupo controle, AF). Para 
avaliar as alterações estruturais in vivo da retina da prole, foram realizadas 
tomografia de coerência óptica de domínio espectral (Heildelberg 
Engineering, Alemanha) em 20 animais no 60º dia (camundongo adulto 
jovem), 120º, 200º e 360º dias pós-natal (DPN) (camundongo idoso) sob 
sedação. Trinta e sete camundongos de ambos os grupos foram sacrificados 
nos 20º, 60º ou 360º DPN para estereologia da retina (cálculo do volume 
fracionário das camadas da retina, volume de cada camada retiniana e 
volume total da retina) e microscopia de luz. Resultados: Os dados 
tomográficos mostraram que os animais do grupo CAN apresentaram 
diminuição de 17% na espessura total da retina no 120º DPN (p=0,005) 
quando comparados aos animais do grupo AF e essa diferença foi devida à 
redução de 21% na espessura na retina externa (p<0,001). Na análise de 
cada camada da retina, os animais do grupo CAN apresentaram aumento na 
espessura da camada de segmentos internos e externos dos fotorreceptores 
em comparação ao grupo AF (p<0,001). Na análise volumétrica pela 



 
 

estereologia da retina, os animais do grupo CAN apresentaram aumento de 
89% do volume da camada de segmentos internos e externos dos 
fotorreceptores em relação ao grupo AF (p=0,001) e normalização no 360º 
DPN (p=0,001). Na análise da retina sob microscopia de luz, os animais do 
grupo CAN apresentaram espessamento de 64% na camada de segmentos 
internos e externos dos fotorreceptores no 360º DPN em relação ao grupo 
AF (p=0,041). Conclusão: A exposição materna durante a gestação à 
fumaça da queima da Cannabis sativa altera o desenvolvimento normal da 
retina da prole e esse efeito se mantém mesmo na fase adulta dos 
camundongos. Essas alterações são evidências experimentais de que os 
indivíduos cujas mães usaram maconha durante a gestação devem ser 
acompanhados por oftalmologista mais precoce e mais regularmente que os 
indivíduos cujas mães não usaram maconha. 
 
Descritores: Cannabis sativa, Camundongos, Idade Gestacional, Retina. 
 

 

  



 
 

Abstract 

 

 

Zantut PRA. Post-natal longitudinal study of the effects of the exposure of 
pregnant mice to the smoke of Cannabis sativa on the development and the 
structure of the offspring retina.[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2019. 
 
Objectives: Recent epidemiologic studies have shown that the use of 
Cannabis sativa (marijuana) during pregnancy is increasing. Research into 
the impact of marijuana use during pregnancy has focused primarily on brain 
development and cognitive outcomes in the offspring. Cannabinoid receptors 
are present in the retina in mice since birth. Little is known about the impacts 
of maternal cannabis use on the retinal development and its potential 
postnatal consequences. Considering that the pre-natal period is potentially 
sensitive in the normal development of the retina, the aim of this study is to 
evaluate if the offspring of pregnant mice exposed to the smoke of Cannabis 
during pregnancy presents morphologic retinal changes from birth on in 
comparison to the offspring of pregnant mice that were not exposed to the 
smoke of the Cannabis during pregnancy. Methods: Fetal biometric 
parameters were evaluated by ultrasonography, dopplervelocimetry and 
behavioral tests in neonates and young adults. Twenty pregnant BALB/c 
mice were exposed (nose-only) daily to either marijuana smoke (10 animals, 
CAN group) or filtered air (10 animals, FA group) from gestational day 5 to 
18. Exposure occurred in a smoke-generating and inhalation apparatus 
capable of mimicking the use of Cannabis in humans according to dose and 
exposure. In vivo retinal thickness was assessed by spectral domain optical 
coherence tomography (SD-OCT; Spectralis, Heidelberg Engineering, 
Germany) on days 60 (adult young mice), 120, 200, and 360 (old mice) under 
anesthesia. Fifty seven mice of both groups were sacrificed on days 20, 60, 
and 360 for stereology of the retina (fractionary volume of the retinal layers, 
volume of each retinal layer, and of the total volume of retina) and light 
microscopy. Results: SD-OCT findings showed that the animals of CAN 
group presented 17% decrease in the total thickness of the retina on day 120 
(p=0.005) when compared to animals of FA group and it was secondary to 
the 21% thinning of the external retina (p=0.001). The analysis of each retinal 
layer showed that mice of the CAN group presented thickening of the internal 
and external segments of the photoreceptors in comparison to animals from 
the FA group (p<0.001). In the volumetric analyses by retinal stereology, the 
CAN group presented an 89% increase of the internal and external segments 
of the photoreceptors on day 60 compared to the FA group (p=0.001) and 
normalization on day 360 (p=0.001). Light microscopy showed that animals 
of the CAN group presented 64% thickening of the internal and external 
segments of the photoreceptors on day 360 compared to group FA 
(p=0,041). Conclusion: Maternal exposure to the smoke of Cannabis sativa 



 
 

during pregnancy causes structural changes in the retina of the offspring that 
continue even with the aging of the mouse. These are experimental 
evidences that suggest that children and young adults born from mothers 
who used to smoke marijuana during pregnancy may require clinical care 
earlier and more frequent than the non-exposed population. 
 
Descriptors: Cannabis sativa; Mice; Gestational age; Retina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Cannabis é um gênero das angiospermas, amplamente conhecida no 

mundo e uma das plantas cultivada pelo ser humano há mais tempo. Existem 

evidências de sua existência há aproximadamente 36 milhões de anos na Ásia 

central. Possui três variedades: a Cannabis sativa, Cannabis indica e 

Cannabis ruderalis e vem sendo utilizada há muitos anos para a fabricação de 

fibras (cânhamo), para fins medicinais (óleo de semente) e como droga 

recreativa. Diferentes produtos da Cannabis, a marijuana e o haxixe (forma 

concentrada) são considerados alucinógenos naturais e derivados da 

Cannabis sativa (Zobor et al., 2015). O fumo é a principal forma de consumo 

da Cannabis sativa, que é a groga ilícita mais disponível e utilizada (EMCDDA, 

2012; UNODC, 2012; Batalla et al., 2013), sendo que há cerca de 140 milhões 

de usuários de Cannabis no mundo (Benevenuto et al., 2016). A Cannabis 

sativa que é utilizada por via inalatória é chamada popularmente de maconha. 

Com o tempo, seu uso pode levar a tolerância, mas o envenenamento 

é extremamente raro. O delta-9-tetra-hidrocanabinol (THC) é o principal 

componente psicoativo da droga e agente psicossomático que induz 

deficiência da percepção sensorial. (Yazulla et al., 2008; Temple et al., 2016). 

Aproximadamente 9% de todos os indivíduos que experimentam 

Cannabis se tornarão viciados e esse número pode chegar de 25 a 50% entre 

adolescentes que fumam diariamente. O cérebro nessa fase está em 

desenvolvimento e o uso regular da maconha aumenta o risco do vício e uso 

concomitante de outras drogas ilícitas (Temple et al., 2016). Os efeitos nocivos 

decorrentes do uso da maconha nas conexões cerebrais são mais 

importantes quando o uso tem início na adolescência e na juventude. (Volkow 

et al., 2014). Sendo a droga mais consumida no mundo, cada vez mais é 

reconhecida por suas propriedades tóxicas e terapêuticas e o seu número de 

usuários vem crescendo a cada ano, especialmente em países em 
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desenvolvimento, sendo consumida inclusive por jovens em idade reprodutiva 

(UNODC, 2008). 

Entre as mulheres gestantes, a Cannabis é a droga mais consumida e 

apesar do conhecimento dos efeitos adversos que o uso de drogas na 

gestação pode provocar sobre o desenvolvimento fetal e suas consequências 

na vida adulta, o número de mulheres que consomem algum tipo de droga 

durante a gestação aumentou significativamente nos últimos anos. (Crippa et 

al., 2005; UNODC 2008; SAMHSA 2009; EMCDDA 2011; Batalla et al., 2013; 

Chabarria et al., 2016). 

O Serviço Administrativo de Saúde Mental e Drogas de Abuso dos 

Estados Unidos (SAMHSA, 2010) estimou que, no ano de 2010, 7,1% das 

mulheres grávidas com idades entre 18 e 25 anos usaram a maconha em 

algum período durante a gravidez. No Brasil, não há muitos dados sobre o uso 

da Cannabis entre gestantes, pois é comum as mães não reportarem o uso 

quando indagadas devido a questões legais e médicas. Em São Paulo, um 

estudo mostrou índices importantes do uso de drogas entre adolescentes 

gestantes: a prevalência de uso de maconha na gestação foi de 4% e de uso 

concomitante de maconha e cocaína 6% (Bessa et al., 2010). Diversos 

estudos têm demonstrado que a exposição a preparados de Cannabis durante 

a gestação e lactação podem provocar efeitos teratogênicos e 

comportamentais (Navarro et al., 1995, Fried et al., 2000; Fried et al., 2001; 

Huizink et al., 2006; Trezza et al., 2008; Campolongo et al., 2009; Schneider 

et al., 2009). Modelos animais demonstraram que o principal componente 

psicoativo da maconha (THC) atravessa a barreira placentária causando  

efeitos adversos fetais (Chabarria et al., 2016). Além disso, o THC também é 

encontrado no leite materno rapidamente após o fumo (Jakubovic et al., 1973; 

Hill et al., 2013; Conner et al., 2015), sugerindo que não se conhecem níveis 

seguros de uso da maconha durante a gestação.  

Entretanto, estudos de teratologia comportamental em humanos 

dificilmente conseguem identificar alterações fenotípicas sutis no 

desenvolvimento neural após a exposição a drogas de abuso durante a 
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gestação. Adicionalmente, estudos em humanos são complexos por questões 

éticas e devido a uma série de cofatores não controláveis que podem 

contribuir ou modular os efeitos induzidos pelo o uso da droga, tais como 

fatores nutricionais, genéticos, estresse, entre outros (Campolongo, 2011). 

O desenvolvimento anormal do cérebro durante a vida fetal contribui 

para o desenvolvimento de uma série de desordens neurológicas que irão se 

manifestar precoce ou tardiamente após o nascimento. Hoje, sabe-se que o 

desenvolvimento anormal pode ser decorrente de fatores genéticos ou de um 

ambiente uterino adverso. Alterações do ambiente uterino podem ser 

provocadas por diferentes fatores, incluindo estado nutricional materno, 

doenças, insuficiência placentária e exposição materna a agentes tóxicos ou 

drogas (Rees, 2008). 

 

Canabinoides 

A Cannabis é composta de mais de 100 diferentes tipos diferentes de 

canabinoides, componentes ativos da planta que fazem parte do sistema 

endocanabinoide (SEC). Esse sistema consiste em série de lipídeos 

neuromoduladores e receptores localizados no cérebro, sistema nervoso 

central (SNC) e periférico. Os canabinoides mais estudados são o THC e o 

canabidiol (CBD). O THC, como mencionado anteriormente, é o principal 

componente psicoativo da Cannabis e responsável pelos efeitos psicotrópicos 

do seu uso. Age nos receptores CB1 e seus efeitos são dependentes da dose. 

O CBD é um componente não tóxico, existem evidências de que aja nos 

receptores CB2 e vem sendo muito estudado por seus poderes terapêuticos 

(Babson et al., 2017). Também há evidências de que o canabidiol tem baixa 

afinidade de ligação nos receptores CB1 e CB2, exercendo efeitos 

farmacológicos positivos como ansiolíticos, antiepilépticos, antibacterianos, 

anti-inflamatórios, anticancerígenos e antidiabéticos e sem os efeitos 

psicoativos. (Huang et al., 2016) 

O SEC foi descoberto nos meados dos anos 1990 e é um sistema de 

sinalização lípídica amplamente distribuído e apresenta função regulatória em 
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diferentes sistemas dos vertebrados (Devane et al., 1988; Munro et al., 1993; 

Lynn et al., 1994). Os principais endocanabinoides são moléculas pequenas 

derivadas do ácido aracdônico: a anandamida e o 2-aracdonoilglicero. Essas 

moléculas se ligam a dois tipos de receptores acoplados às proteínas-G: o 

CB1 eo CB2 (Cecyre, 2013). Esse sistema está envolvido em várias funções 

neurobiológicas, como nocicepção, aprendizado, memória e coordenação 

motora (Cecyre, 2013). Esse sistema desempenha importante papel no 

controle de sobrevivência neuronal e desordens neurodegenerativas (Wei, 

2013). Fora do cérebro, o SEC é um modulador do sistema nervoso 

autônomo, imunológico e da microcirculação. Com isso, o SEC e seus 

receptores, bem como o estímulo exógeno pode influenciar no 

desenvolvimento e comportamento em muitas espécies de vertebrados. 

(Oltrabella, 2017) 

Recentemente, estudos dos efeitos canabinoides no SNC vem sendo 

realizados, não somente nos seus efeitos psicotrópicos, mas também no 

papel que exerce na neuroplasticidade e poder terapêutico em condições 

como dor e doenças neurodegenerativas (Bossong et al., 2014; Friedman et 

al., 2019). Os receptores canabinoides estão entre os mais abundantes 

receptores ligados à proteína G no SNC, participando do seu processo de 

desenvolvimento. O estudo dos receptores canabinoides em diversos órgãos 

e seus papéis fisiológicos e patológicos têm aumentado nas últimas duas 

décadas. Recentes estudos demonstraram que a presença de receptores CB1 

e CB2 (CB1R e CB2R, respectivamente) e suas enzimas metabolizadoras 

estão implicadas em sinais de controle de sobrevivência neuronal em 

desordens neurodegenerativas (Capasso et al., 2019; Baul HS et al., 2019). 

Enquanto o CB1R está distribuído no SNC, o CB2R está associado ao sistema 

imunológico, mas também é encontrado no SNC e em outras estruturas, como 

a retina. Ações como relaxar, comer, dormir, proteger e esquecer resumem 

algumas das funções relacionadas a esse sistema. No cérebro, o SEC tem 

influência sobre as comunicações sinápticas neuronais e efeitos sobre 

funções biológicas, incluído alimentação, ansiedade, memória, reprodução, 

metabolismo, crescimento e desenvolvimento (Skaper et al., 2012). 
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Especificamente no sistema visual, os receptores canabinoides estão 

presentes na retina de vários mamíferos, inclusive na retina humana, 

sugerindo que o sistema endocanabinoide pode estar envolvido em alguns 

aspectos do processamento visual (Straiker, 1999b). A existência dos dois 

receptores canabinoides (CB1R e CB2R) já foi demonstrada em cones, 

células horizontais, bipolares, amácrinas e ganglionares (Straiker, 1999a; 

Straiker, 1999b;, Yazulla, 1999; Lu, 2000; Lopez et al., 2011; Temple et al., 

2016). Existem evidências crescentes de que a ativação do sistema 

endocanabinoide gera os efeitos visuais gerados pelo consumo de Cannabis 

(Cecyre, 2013).  

Estudos demonstraram a presença de CB1R no segmento anterior de 

olhos humanos e de ratos, incluindo o corpo ciliar e malha trabecular, tecidos 

que controlam o fluxo de humor aquoso e pressão intraocular (PIO), também 

tem sido estudado por suas alterações sobre a PIO. Adicionalmente ao fato 

do sistema endocanabinoide estar presente no olho humano, autores 

sugerem que a ativação desse sistema pode levar a proteção direta das 

células ganglionares retinianas e pode ser considerado como nova 

modalidade de terapia de combate ao glaucoma (Panahi, 2017). 

A retina de camundongos representa um modelo experimental 

importante para o estudo do desenvolvimento do SNC por conter tipos 

celulares muito semelhantes aos encontrados na retina humana. 

Adicionalmente, as diferentes etapas do desenvolvimento da retina de ratos 

são bem conhecidas (Zabouri, 2011). Alguns constituintes do SEC, ligantes, 

enzimas sintetizantes e degradativas e seus receptores foram encontrados 

em diferentes tipos celulares retinianos de humanos e roedores. A maior parte 

dos estudos que avaliaram a expressão dos receptores CB1R foi conduzida 

em animais adultos, mas um estudo demonstrou a presença e o padrão 

desses receptores na retina de ratos em todas as etapas do desenvolvimento 

pós-natal, revelando que os receptores CB1R estão presentes na retina de 

ratos desde o nascimento, aumentando sua expressão com a idade (Zabouri, 

2011). 
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O papel dos canabinoides na retina 

Conforme dito anteriormente, os receptores CB1R e CB2R são 

encontrados na retina em cones, bastonetes, células horizontais, bipolares, 

amácrinas e ganglionares da retina, (Straiker, 1999a; Yazulla, 1999; Lu, 2000; 

Lopez, 2011; Cecyre, 2013) modulando o processo visual. Estudos de imuno-

histoquímica demonstraram a presença dos CB2R em tecidos retinianos de 

camundongos e ratos. Foram localizados no epitélio pigmentar da retina 

(EPR), segmento interno de fotorreceptores, células amácrinas e horizontais, 

células ganglionares e camada plexiforme interna na retina. A expressão do 

CB2R foi reportada na retina adulta e no EPR de humanos. Receptores CB1R 

modulam os canais de íons e a liberação de glutamato na fenda sináptica 

(Fan, 2003; Straiker, 2003; Fan, 2007) e os receptores CB2R modulam a 

sensibilidade dos cones e bastonetes (Cecyre, 2013). Os CB1R podem 

interagir com variedade de canais iônicos. Nas células bipolares, a ativação 

dos receptores CB1R inibem as correntes de cálcio e potássio, alterando a 

liberação de mediadores na fenda sináptica (Straiker, 1999a, Yazulla, 2000). 

Nas células amácrinas, a ativação dos receptores CBR1 modula a liberação 

de ácido gama-aminobutírico (GABA; do inglês, gamma-aminobutyric acid) 

(Warrier, 2007), nas células ganglionares, inibe os canais de cálcio, 

impactando a excitabilidade celular (Lalonde, 2006). Teve também funções 

demonstradas nas camadas plexiformes interna, externa, células 

ganglionares e fotorreceptores em espécies animais, como camundongos, 

ratos e macacos rhesus, bem como no epitélio pigmentar da retina (EPR) de 

humanos. Esse sistema tem  papel na liberação de neurotransmissores e 

neuroproteção. Parece modular canais de Ca2+ e/ou K+ nos fotorreceptores 

e células bipolares. A presença desse receptor nos neurômios retinianos  

sugerem que os endocanabinoides e canabinoides sintéticos exercem papel 

neuromodulatório no circuito retiniano (Kokona, 2016). 

 

Retina 
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A retina é a camada mais interna do olho,  

 

Canabinoides e gestação 

Os canabinoides endógenos (endocanabinoides) e seus receptores 

(CB1R e CB2R) estão presentes desde os estágios iniciais da gestação e 

participam em uma série de funções vitais para o desenvolvimento do 

organismo, incluindo o processo de implantação embrionária, 

desenvolvimento neural e agindo como um neuroprotetor (a anandamida 

protege o cérebro em desenvolvimento de perdas neuronais por trauma). O 

SEC tem importante papel na reprodução, desde estágios iniciais, fertilização 

implantação do embrião e placentação. O THC e seus metabólitos tem a 

capacidade de atravessar a barreira placentária e afetar o feto (Hutchings, 

1989; Jakubovic, 1973; Benevenuto, 2017). 

Estudos sobre a expressão destes receptores e sua funcionalidade 

durante o desenvolvimento cerebral demonstram que os receptores CB1R 

estão ativos não somente nas regiões que os contém durante todo período de 

vida, como o córtex, hipocampo, mas também na substância branca e nas 

zonas proliferativas, tais como a zona subventricular onde são expressos 

apenas durante o período de desenvolvimento (Campolongo, 2011). 

Estudos experimentais indicam que a exposição a canabinoides 

durante períodos críticos do desenvolvimento cerebral pode levar a alterações 

duradouras em neurotransmissores catecolaminérgicos no período pós natal 

(Garcia-Gil, 1999), serotoninérgicos (Molina-Holgado, 1997), GABAérgico 

(Garcia-Gil, 1999) e glutamatérgico (Suarez, 2004). Desta forma o uso da 

Cannabis e a consequente exposição fetal aos canabinoides pode ter um 

papel determinante na alteração do desenvolvimento cerebral durante o 

período de vida intrauterino, podendo levar a alterações morfológicas e 

comportamentais duradouras no concepto. 

Além disso, adolescentes com exposição pré-natal ao uso de Cannabis 

tem muito mais chance de serem usuários de maconha precocemente em 

suas vidas (Volkow, 2014). 
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A maior parte dos estudos dos efeitos gestacionais da exposição THC 

e Cannabis são em animais e utilizaram extrato de Cannabis como forma de 

exposição gestacional. Foram demostrados efeitos sistêmicos como a 

redução de peso ao nascimento, aumento do período gestacional e da taxa 

de fetos natimortos em camundongos e ratos submetidos a exposição intra-

uterina ao Cannabis (Abel, 1981; Benevenuto, 2016).  

Um estudo com células do EPR humano avaliou o papel do estresse 

oxidativo nos receptores para canabinoides das células do EPR humano (Wei, 

2013). Os autores submeteram células do EPR humano ao estresse oxidativo 

e demonstraram que a expressão dos receptores CB1R no EPR foi inibida por 

antagonista seletivo desses receptores. Adicionalmente, demonstraram que o 

estresse oxidativo aumentou a presença dos receptores CB1R e que o 

bloqueio dos receptores pelo antagonista resgatou as células do EPR que 

sofreram dano oxidativo gerado pelo estresse oxidativo, através do 

mecanismo, sugerindo que o bloqueio dos receptores CB1R pode ter papel 

de proteção do EP humano aos danos oxidativos. 

Os efeitos retinianos pós-natais da exposição aos canabinoides 

durante a gestação ainda são desconhecidos. No entanto, a retina é composta 

por neurônios e é uma extensão do SNC. É possível que a exposição pré-

natal do feto aos canabinoides também induza alterações estruturais nos 

neurônios da retina e/ou nos receptores para canabinoides, bem como no 

desenvolvimento e envelhecimento da retina.  

 

Tomografia de coerência óptica 

A tomografia de coerência óptica (OCT) é instrumento diagnóstico 

capaz de fornecer imagens transversais e bidimensionais da retina e papila 

óptica in vivo. A técnica utilizada por esse exame diagnóstico é similar a 

utilizada pela ecografia, tendo como base o princípio da interferometria, 

empregando feixes de luz. A luz utilizada é de comprimento de onda ao redor 

de 820 nanômetros, acoplada ao interferômetro, que divide os feixes de luz 

em feixe de varredura e o feixe de referência, um direcionado ao olho e o outro 
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a um espelho de referência. O padrão gerado pelos feixes de luz refletidos 

informa a distância e espessura das camadas da retina. 

Essa tecnologia apresentou grandes avanços nas últimas décadas, 

principalmente relacionadas a qualidade da imagem, aumento de intensidade 

e velocidade dos scans. Os primeiros aparelhos utilizavam tecnologia 

baseada em domínio de tempo, que mede a interferência óptica da luz e 

desenha uma representação em pixels das camadas retinianas analisadas e 

os aparelhos mais novos de alta resolução que utilizam tecnologia de Fourier 

Domain ou domínio espectral, em alta resolução, têm aumento da velocidade 

de varredura, obtêm imagens de alta densidade dos tecidos retininianos e 

minimizam os artefatos, com resolução axial aproximada de 6 micrômetros, 

fornecendo varreduras de scans B e imagens volumétricas tridimensionais, 

permitindo melhor visualização das camadas da retina. Além das imagens 

detalhadas retina, o exame em alta resolução permite boa avaliação do disco 

óptico e da camada de fibras nervosas, sendo útil também no diagnóstico e 

acompanhamento do glaucoma. 

O OCT de domínio espectral permite avaliação não invasiva in vivo 

detalhada da retina, sendo através dele possível a identificação e medida de 

cada camada da retina (Figura 1) e sua espessura, mostrando também 

através de mapa o volume da região macular.  
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Figura 1 -  Corte tomográfico de retina de olho humano com OCT de domínio 

espectral, mostrando visualização detalhada do vítreo posterior, 
das camadas da retina e da camada coriocapilar 

 

 

Avaliação morfoquantitativa da retina por estereologia 

O estudo estereológico da retina é uma técnica para o estudo post 

mortem que possibilita a avaliação da estrutura e disposição dos neurônios 

retinianos em olhos de vertebrados. A estereologia é um conjunto de métodos 

rigorosos baseados em estatística e geometria estocástica para se obter 

dados quantitativos morfológicos tridimensionais a partir de imagens 

bidimensionais de tecidos seccionados. Esta técnica permite estimar volumes 

absolutos, áreas de superfície, comprimento bem como o número total de 

células presentes em um tecido (retina) em relação a um parâmetro de 

referência, que geralmente é o volume total do tecido ou órgão em questão. 

Esta técnica é utilizada em estudos da retina para a obtenção de informações 

sobre densidades celulares de camadas retinianas específicas, como as 

ganglionares e fotorreceptores, bem como sua relação espacial, proporção e 

volume podem ser determinados através da construção de mapas 

topográficos (Hoang, 2002; Ullmann, 2011). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivo 
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2 OBJETIVO 

 

Avaliar as alterações morfológicas retinianas precoces e tardias na 

prole de camundongos após exposição materna à fumaça da queima da 

Cannabis sativa ou ao ar filtrado durante a gestação através de tomografia de 

coerência óptica de domínio espectral, avaliação morfoquantitativa por 

estereologia da retina e microscopia de luz. 

 

 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Métodos 
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3 MÉTODOS 

 

 

O projeto foi aprovado pela “Comissão de Ética no Uso de Animais” da 

Faculdade de Medicina da USP em 11/3/2015 (Protocolo de Pesquisa 045/15) 

e os experimentos foram realizados de janeiro/2015 a dezembro/2017. 

Este estudo faz parte de um projeto maior intitulado “Avaliação dos 

efeitos da exposição gestacional à fumaça decorrente da queima de Cannabis 

sativa sobre o desenvolvimento cerebral e comportamental da prole de 

camundongos (BALB/c)“ coordenado pela Dra. Mariana M. Veras. Assim, 

alguns animais foram utilizados para o estudo de diferentes desfechos 

(fazendo parte de diferentes projetos) de acordo com o que preconizam as 

normas internacionais de ética na experimentação animal quanto a redução 

do número de animais utilizados.  

Utilizamos 20 fêmeas nulíparas de camundongos BALB/c com 

aproximadamente 60 dias de vida (22 a 25 g de peso) que foram acasaladas 

com machos de fertilidade comprovada e não expostos à droga. O 0,5º dia 

gestacional (DG) foi definido com base na visualização do plugue vaginal ou 

pela presença de espermatozoides no lavado vaginal. Durante o período de 

estudo, fora dos períodos de exposição, os animais foram mantidos em 

gaiolos apropriadas e estas em estantes ventiladas. Os animais 

permaneceram sob ciclo claro/escuro de 12 horas, temperatura controlada de 

22°C (± 2ºC) e com acesso. Durante a gestação foram realizadas duas 

avaliações do desenvolvimento fetal, nos dias 10,5 DG e 16,5 DG, através de 

ultrassonografia, dopplervelocimetria e testes comportamentais. 

As 20 fêmeas foram divididos em 2 grupos: Grupo Cannabis (GC), 

com 10 gestantes que foram expostas à fumaça da queima de Cannabis sativa 

durante a gestação e Grupo Ar Filtrado (GF), com 10 gestantes expostas ao 

ar filtrado. 
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As exposições foram iniciadas no 5,5°DG, pois é o período em que a 

implantação embrionária já está concluída. Após o término do período de 

exposição e nascimento da prole, as fêmeas foram mantidas individualmente 

com sua prole até o desmame 21° dia pós-natal (DPN). Cada fêmea de 

camundongos dá à luz a oito a 12 filhotes em cada gestação. 

Cinco fêmeas de cada grupo foram sacrificadas no 18,5º DG (último dia 

gestacional) para coleta do globo ocular dos fetos para uso em outro projeto 

do mesmo gruo. As 5 fêmeas restantes de cada grupo deram à luz e os filhotes 

foram separados de suas respectivas mães ao atingirem a idade para o 

desmame (21 dias). Grupos de 20 animais da prole (10 machos e 10 fêmeas) 

foram formados. Semanalmente, os animais foram avaliados quanto ao ganho 

de peso. 

 

 

Figura 2 -  Delineamento experimental do estudo. As setas representam os 
dias gestacionais em que foram realizados os exames 
dopplervelocimétricos, ultrassonográficos e testes 
comportamentais, no período pós-natal as setas pretas 
representam os dias em que os exames de OCT, estereologia e 
histologia foram realizados 
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3.1 Substância teste 

 

A droga Cannabis sativa foi obtida através de solicitação oficial ao 

Delegado Seccional de Marília com fornecimento autorizado pela 3° Vara 

Criminal, Execuções Criminais – Corregedoria dos Presídios e da Polícia 

Judiciária – Poder Judiciário da Comarca de Marília - SP, sendo a liberação 

do material para o desenvolvimento exclusivo deste estudo. O material, de 

uso popular, foi apreendido de fonte única, compondo um único lote lacrado 

(Lacre nº 448187∕ 08) pelo Núcleo de Perícias Médicas Legais do instituto de 

Criminalística de Marília- São Paulo, contendo 1,0 Kg da droga in natura. O 

material foi submetido à análise quanto á porcentagem de THC presente em 

sua composição. Esta análise foi realizada no Laboratório de Toxicologia 

Analítica da Universidade de Campinas em colaboração com o Professor José 

Luis da Costa.  

 

3.2 Aparato para inalação de fumaça 

 

O aparelho para geração e inalação de fumaça da Cannabis foi 

desenvolvido no LIM05- Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental – 

HCFMUSP pela Dra Mariana M Veras e pelo Eng. Marco Antonio G. Martins. 

Resumidamente, o equipamento consiste em uma câmara de queima, uma de 

mistura e uma de exposição, onde os animais são acondicionados 

individualmente para exposição somente via inalação. Um esquema está 

representado na Figura 2. Uma descrição detalhada pode ser obtida em 

(Benevenuto, 2017). As exposições são controladas quanto ao tempo e a 

concentração de CO2. Com base em estudos piloto, determinou-se que 5 

minutos de exposição são suficientes para queima de 200 mg de Cannabis 

sativa. Os cigarros de maconha foram preparados preenchendo-se invólucros 

brancos para fabricação de cigarros de tabaco disponíveis comercialmente. 

3.3 Dose de exposição 
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As fêmeas foram expostas do 5,5º DG até o 17,5º DG à fumaça da 

queima da Cannabis durante 5 min diariamente. A exposição foi controlada 

com base na concentração de CO2 monitorado em tempo real e a exposição 

foi confirmada pela presença de metabólitos de THC (THC-COOH) na urina. 

A análise conduzida para detecção dos níveis de THC nas amostras de 

Cannabis sativa utilizada nas exposições revelou a concentração de 0,3%. 

As amostras de urina coletadas das fêmeas gestantes sempre 24 h 

após a exposição de acordo com o protocolo de Khosho, Kaufmann e 

Amankwas (1985) e permitiram a detecção e identificação da presença do 

THC-COOH (carboxi THC), que é o principal biomarcador da exposição à 

Cannabis. As dosagens dos metabólitos do THC na urina foram realizadas em 

parceria com o Laboratório de Cromatografia e Eletroforese Capilar do 

Instituto de Química – USP em colaboração com a Profa. Marina Franco 

Maggi Tavares. 

A detecção e identificação foi realizada pela confirmação da razão m/z 

(taxa de mass/carga) THC-d3, 306, 374, 389; THC, 303, 315, 371, e 386 -

COOH THC, 371, 372, 473, 488, e dos picos de intensidade pela técnica de 

espectrometria de massa. 

Uma descrição detalhada dos métodos utilizados para detenção dos 

metabólitos do THC na urina pode ser encontrada em Benevenuto, 2016. 
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Figura 3 -  Representação esquemática do sistema de geração e exposição 

dos animais experimentais à fumaça da queima da Cannabis 
sativa 

 

 

3.4 Tomografia de coerência óptica de domínio espectral 

 

A avaliação estrutura da retina por tomografia de coerência óptica de 

domínio espectral (SD-OCT; do inglês, spectral domain optical coherence 

tomography) foram realizadas em colaboração com a Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo sob a supervisão da 

Dra. Angélica de Mendonça Vaz Safatle e da Profa. Aline Adriana Bolzan.  

Vinte animais da prole (10 do grupo CAN e 10 do grupo AF) foram 

selecionados aleatoriamente (machos e fêmeas) para avaliação prospectiva 

da retina por SD-OCT (Spectralis OCT; Heidelberg Engineering, Alemanha) 

no 60º, 120º, 200º e 360º DPN.  

A realização de exames de imagem retinianos em camundongos é um 

desafio, devido ao pequeno tamanho das pupilas e dificuldade do alinhamento 
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da entrada de luz nos olhos e diminuição da quantidade de luz refletida pela 

retina. 

Para a realização do SD-OCT, sedamos os camundongos através da 

associação de quetamina (66,7 mg/kg) e xilasina (11,7 mg/kg) por via 

subcutânea. Após a sedação, dilatamos as pupilas com colírio de tropicamida 

1% (Ciclomidrin, Latinofarma, São Paulo, Brasil) e posicionamos os 

camundongos de forma que a cabeça estivesse apoiada sobre o suporte do 

equipamento (Figura 3). Mantivemos os animais aquecidos durante o exame. 

Após o adequado posicionamento, alinhamos o aparelho e demos foco para 

a obtenção de imagem nítida da região a ser estudada no monitor. Realizamos 

cortes radiais e paralelos para escanear a retina. Realizamos cortes 

tomográficos em imagens de 30° de campo, com visualização do nervo óptico, 

velocidade de 40.000 cortes por segundo e distância máxima de 600 µm do 

disco óptico. Adquirimos três imagens de cada lado do nervo óptico. 

Lubrificamos constantemente os olhos com colírio lubrificante artificial 

(Systane, Alcon, São Paulo, Brasil) a fim de manter a transparência corneana. 

 

 

 
 

Figura 4 -  Posicionamento do camundongo para realização do exame de 
SD-OCT 
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Obtivemos as espessuras médias das camadas da retina (descritas 

abaixo, Figura 4) e a espessura total da retina e as espessuras da retina 

interna e externa. 

1. NFL+RGCL – camada de fibras nervosas e de células 

ganglionares da retina 

2. IPL - camada plexiforme interna  

3. INL - camada nuclear interna 

4. OPL - camada plexiforme externa 

5. ONL - camada nuclear externa 

6. IS/OS – camada de fotorreceptores 

7. RPE – epitélio pigmentar da retina  
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NFL+RGCL, camada de fibras nervosas e de células ganglionares da retina; IPL, camada 
plexiforme interna; INL, camada nuclear interna; OPL, camada plexiforme externa; ONL, 
camada nuclear externa; IS/OS, camada de fotorreceptores e RPE, epitélio pigmentar da 
retina 

Figura 5  -  Imagem de SD-OCT utilizando corte radial da retina normal de um 
camundongo BALB/c jovem 

 

Imediatamente após o SD-OCT do 360º DPN, eutanasiamos os 

animais e processamos as retinas para avaliação com microscopia de luz. 

 

3.5 Avaliação morfoquantitativa da retina por estereologia 

 

No 20º, 60º e 360º DPN, eutanasiamos 18 animais da prole do grupo 

CAN e 1923 animais da prole do grupo AF. No 20º DPN, a análise foi feita em 

7 animais do grupo CAN e em 6 animais do grupo AF. No 60º DPN, a análise 

foi feita em 6 animais do grupo CAN e 6 animais do grupo AF. No 360º DPN, 

a análise foi feita em 5 animais do grupo CAN e 7 animais do grupo AF. 

Enucleamos os globos oculares e imediatamente os fixamos por 

imersão em paraformaldeido 4% em solução salina tamponada de fosfato por 

imersão. Após 24 h, transferimos os globos oculares para solução de álcool 

70% por uma semana. Completado o período, incluímos os globos oculares 

em blocos de ágar bacteriológico 12% para que durante o processamento 

para inclusão em parafina a orientação e estrutura fossem mantidas. 

Processamos os globos oculares incluídos em ágar rotineiramente para 

inclusão em parafina. Confeccionamos os blocos de parafina de forma a 

obtermos cortes paralelos ao eixo do nervo óptico (Figura 5) no momento de 

secção ao micrótomo. 
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Figura 6 -  Desenho esquemático da (A) orientação de inclusão do globo 
ocular para o estudo morfoquantitativo e (B) representação dos 
cortes seriados produzidos com auxílio de um micrótomo rotativo 

 
  

Cortamos os blocos seriadamente (espessura de 5 µm) até o seu 

esgotamento com micrótomo rotativo e a cada 200 µm coletamos um corte 

em lâminas de forma a produzirmos uma amostragem sistemática e uniforme 

da retina. Coramos os cortes com hematoxilina e eosina e os fotografamos 

nos aumentos de 2,5x e 10x para a análise estereológica. Esta série de cortes 

fotografados em aumento de 2,5x foi utilizada para estimarmos o volume total 

da retina pelo princípio de Cavalieri (Gundersen,1987). Segundo este 

princípio, o volume total de um objeto pode ser obtido pela seguinte fórmula: 

 

V = T * Σ A(1..n),  

  
O que significa que o volume é igual a espessura das fatias (T) 

multiplicado pela soma das áreas produzidas em todas as fatias (Figura 7).  

Estimamos as áreas aplicando um sistema teste de pontos (Figura 8) onde a 

área referente a cada ponto foi de 17x10³ µm². Contamos o número total de 

pontos incidentes sobre cada uma das camadas da retina em todos os cortes 

e os somamos para aplicação na fórmula (Figura 7).  
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Entre os intervalos da sequência de cortes, coletamos trios de cortes 

consecutivos para a quantificação do número de células nervosas presentes 

nas diferentes camadas da retina. 

Para a estereologia, utilizamos lâminas histológicas escaneadas e o 

auxílio dos softwares para microscópio virtual Pannoramic viewer e o software 

ImageJ [http://rsb.info.nih.gov/ij/] para geração dos sistemas testes de pontos 

e linhas.  

 

Figura 7 -  Representação esquemática do princípio de Cavalieri, ilustrando 
a produção dos cortes paralelos e equidistantes e as áreas de 
secção 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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Figura 8 -  Exemplo da aplicação do sistema teste de pontos utilizando o 
programa de Análise de imagens IMAGE J para avaliação dos 
volumes total da retina 

 

 

Para a obtenção do volume total e densidade de volume das camadas 

da retina, utilizamos as imagens produzidas em aumento de 10x. Em cada 

corte utilizado para obtenção do volume total da retina, fizemos duas fotos 

aleatórias em aumento de 10X, em média foram obtidas 24 imagens por 

retina. Sobre as imagens foi sobreposto um sistema teste de pontos, onde a 

área associada ao ponto foi de 5x10² µm², e a contagem diferencial foi 

realizada, ou seja, o total de pontos incidentes em cada camada foi contado 

separadamente (Figura 9). 

Assim, a densidade de volume de cada uma das camadas foi 

determinada dividindo-se a soma total de pontos em uma camada específica 

pela soma total de pontos em todas as camadas. A conversão da densidade 

de volume para o volume total foi feita multiplicando- se as densidades pelo 

volume total da retina. 

  



Métodos 26 

  
 

3.5.1 Espessura média das camadas da retina 

Além do volume das camadas e de suas densidades de volume 

(volume fracional), estimados a espessura média de cada uma das camadas 

da retina de forma a comparar com os achados obtidos pela OCT. Para tanto, 

utilizamos os cortes fotografados em aumento de 10x sendo estes 

selecionados aleatoriamente e sistematicamente. Foram realizadas em média 

15 a 20 medidas diretas em cada retina, a partir das quais uma média global 

foi obtida.  

 

Figura 9 -  Exemplo da aplicação do sistema teste de pontos utilizando o 
programa de Análise de imagens IMAGE J e da ferramenta de 
contagem de pontos para avaliação da densidade de volume das 
camadas da retina 

 

 

3.6  Análise dos resultados 

 

Utilizamos o software Statistical Package for Sciences Social (SPSS) 

versão 17.0 foi para condução das análises estatísticas. Médias e desvios-

padrão foram calculados para todas as variáveis.  
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A comparação entre os parâmetros avaliados pelo método OCT foi 

realizada aplicando-se um os testes: 

1. 3-way ANOVA (inspeção da presença de interação entre os fatores 

exposição, idade e sexo).  

2. MANOVA (inspeção de relação entre as variáveis dependentes).  

A hipótese nula foi rejeitada ao nível de probabilidade de p<0,05.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultados 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Tomografia óptica de domínio espectral (OCT) 

 

 

 

Figura 10 -  Imagem de corte radial de OCT de camundongo BALB/c fêmea 
adulta submetida à exposição à fumaça da queima de Cannabis 
sativa 

 

           Exame de OCT demonstrando aquisição de cortes radiais com 

distância padronizda em relação ao nervo óptico (Figura10). 

As análises dos cortes tomográficos demonstraram diferenças na 

média de espessura da retina e de suas camadas (Figura 11). 

Em relação à espessura total da retina, observamos um afinamento da 

retina total nos animais do grupo AF com 200 dias (250 ± 29 µm; p=0,005) e 

360 dias (247 ± 39 µm; p=0,002) quando comparados com os animais de 120 

dias (291 ± 17 µm). Comparando os dois grupos de exposição, com 120 dias, 

os animais do grupo CAN apresentaram espessura média 17% menor (242 ± 

13 µm) em relação aos animais do grupo AF (291 ±17 µm; p=0,005). Pela 

análise multivariada, não houve influência do sexo na espessura média total 

da retina. Apenas os parâmetros de idade (p=0,031) e de idade*exposição 

(p=0,003) foram significativos para esses desfechos na espessura total da 

retina. 
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*AF-120 x AF-200 (p=0,005). **AF-120 x AF-360 (p=0,002).***AF-120 x CAN-120 (p=0,005). 
Valores expressos em média ± desvio padrão. Teste estatístico realizado por ANOVA e 
MANOVA. Pós-teste de Bonferroni. N=10/grupo 

Figura 11 -  Espessura total da retina (µm) pela análise do OCT. 
Comparação da média de espessura total da retina entre os 
grupos expostos ao ar filtrado (AF) e à Cannabis (CAN) nas 
diferentes idades (60, 120, 200 e 360 dias de idade) 

 

Subdividindo a retina em partes interna (camadas NFL+RGCL, IPL e 

INL) e externa (camadas RPE, IS/OS, ONL e OPL), observamos que as 

diferenças na média da espessura total ocorreram devido às variações na 

média da espessura da retina externa (p<0,001) (Figura 12). 

Novamente, nos animais do grupo AF, observamos afinamento da 

retina externa nos animais com 200 dias (111 ± 19 µm; p<0,001) e 360 dias 

(111 ± 34 µm; p<0,001) quando comparados com os de 120 dias (148,7 µm 

±12,5 µm). Do mesmo modo, com 120 dias os animais do grupo CAN 

apresentaram afinamento de 21% da retina externa (117 ± 8 µm) quando 

comparados aos animais do grupo AF (149 ±13 µm; p<0,001). Pela análise 

multivariada verificou-se que somente a idade (p=0,003) e a idade*exposição 

(p=0,001) foram significativos para os desfechos na retina externa. 
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*AF-120 x AF-200 (p<0,001). **AF-120 x AF-360 (p<0,001). ***AF-120 x CAN-120 (p<0,001). 
Valores expressos em média ± desvio padrão. Teste estatístico realizado por ANOVA e 
MANOVA. Pós-teste de Bonferroni. N=10/grupo. 

Figura 12 -  Espessura das retinas externa e interna (µm) pela análise do 
OCT. Comparação da média de espessura das retinas externa 
e interna entre os grupos expostos ao ar filtrado (AF) e à 
Cannabis (CAN) nas diferentes idades (60, 120, 200 e 360 dias 
de idade) 

 

À avaliação individualizada das camadas da retina (NFL+RGCL, IPL, 

INL, OPL, ONL, IS/OS e RPE), observamos algumas alterações na camada 

NFL+RGCL e na camada IS/OS (Figura 13). 

Na camada NFL+RGCL, nos animais do grupo AF observamos 

espessamento de 17% desta camada no 120º DPN em relação ao 60º DPN 

(de 18 ± 2 µm para 21 ± 2 µm; p=0,031) e afinamento de 14% no 360º DPN 

em relação ao 120º DPN (de 21 ± 2 µm para 18 ± 4 µm; p=0,042). 

Nos animais do grupo CAN, observamos afinamento de 19% desta 

camada no 360º DPN em relação ao 60º DPN (de 21 ± 4 µm para 17 ± 3 µm; 
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p=0,018) e afinamento de 19% do 360º DPN em relação ao 120º DPN (de 21 

± 1 µm para 17 ± 3 µm; p=0,008). 

Estes resultados mostram que, enquanto a camada NFL+RGCL 

apresenta aumento e diminuição da espessura durante o 1º ano de vida da 

prole no grupo AF, no grupo CAN não há o espessamento no 120º DPN, mas 

essa camada retorna aos valores normais no 360º DPN. Na análise 

multivariada foi possível observar efeito da idade (p=0,021), sem diferença 

significativa entre os grupos CAN e AF. 

A análise da camada IS/OS mostrou que a retina da prole do grupo 

CAN apresentou maior espessura do que a do grupo AF no 200º DPN (58 ± 9 

µm e 35 ± 18 µm, respectivamente; p=0,019). 

Na prole do grupo AF, observamos afinamento de 40% da camada 

IS/OS do 60º ao 200º DPN (de 58 ± 5 µm para 35 ± 18; p=0,009), afinamento 

de 47% do 120º ao 200º DPN (de 66 ± 7 µm para 35 ± 18; p<0,001) e 

afinamento de 38% do 120º ao 360º DPN (de 66 ± 7 µm para 41 ± 29; 

p=0,009). 

Estes resultados mostram que, enquanto a camada IS/OS do grupo AF 

apresenta diminuição da espessura durante o 1º ano de vida da prole, no 

grupo CAN a IS/OS está espessada no 200º DPN, retornando aos valores 

normais no 360º DPN. 

Na análise multivariada observamos somente o efeito da 

idade*exposição (p<0,001) sobre os desfechos. 
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#AF-120 x AF-60 (p=0,031) e AF-120 x AF-360 (p=0,042). ## CAN-360 x CAN-60 (p=0,018) 
e CAN-360 x CAN-120 (p=0,008). *AF-200 x AF-60 (p=0,009) e AF-200 x AF-120 (p<0,001). 
**AF-360 x AF-120 (p=0,009). ***AF-120 x CAN-120 (p<0,001). Valores expressos em média 
± desvio padrão. Teste estatístico realizado por ANOVA e MANOVA. Pós-teste de LSD e 
Bonferroni. N=10/grupo. 

 
Figura 13a -  Espessura das camadas da retina (µm) pela análise do OCT. (a) 

Comparação da espessura média das camadas da retina entre 
os grupos expostos ao ar filtrado (AF) e à Cannabis (CAN) nas 
diferentes idades (60, 120, 200 e 360 dias de idade) 
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#AF-120 x AF-60 (p=0,031) e AF-120 x AF-360 (p=0,042). ## CAN-360 x CAN-60 (p=0,018) 
e CAN-360 x CAN-120 (p=0,008). *AF-200 x AF-60 (p=0,009) e AF-200 x AF-120 (p<0,001). 
**AF-360 x AF-120 (p=0,009). ***AF-120 x CAN-120 (p<0,001). Valores expressos em média 
± desvio padrão. Teste estatístico realizado por ANOVA e MANOVA. Pós-teste de LSD e 
Bonferroni. N=10/grupo. 
 

Figura 13b - Espessura das camadas da retina (µm) pela análise do OCT (b) 
Acompanhamento temporal da espessura média das camadas 
da retina entre os grupos expostos ao ar filtrado (AF) e à 
Cannabis (CAN) nas diferentes idades (60, 120, 200 e 360 dias 
de idade) 
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4.2 Estereologia 

 

4.2.1 Volume fracional 

Na análise do volume fracional das camadas da retina (valores em 

porcentagem em relação ao volume total), observamos que houve diferenças 

entre os grupos CAN e AF apenas na camada INL. Nas demais camadas 

(GCL, IPL, OPL, ONL e IS/OS) não houve diferenças entre os grupos. 

Na INL dos animais do grupo CAN, os animais no 20º DPN 

apresentaram diminuição de 35% do volume fracional em relação ao 60º DPN 

(de 27,3 ± 4,2% para 17,7 ± 4,0%; p=0,002) e a diminuição se manteve no 

360º DPN. (de 27,3 ± 4,2% para 17,1 ± 3,7%; p=0,002). 

No entanto, pela análise MANOVA, houve influência apenas dos 

fatores idade (p<0,001) e idade*gênero (p=0,013) nos desfechos analisados. 

Dentro do grupo AF não houve diferenças.  

 

4.2.2 Volume absoluto 

Em relação ao volume total da retina (mm³), observamos que houve 

diferenças entre os grupos (p<0,001), dentro do grupo AF e dentro do grupo 

CAN na retina total e nas camadas INL, ONL e IS/OS, 

A análise do volume absoluto da retina mostrou que, nos animais do 

grupo AF, houve diminuição de 31% do volume absoluto da retina dos animais 

do 60º DPN em relação ao 360º DPN (de 9,2 ± 1,4 mm³ para 6,3 ± 1,3 mm³; 

p<0,001). 

Nos animais do grupo CAN, no 20º DPN os animais apresentaram 

diminuição de 32% do volume total da retina em relação ao 360º DPN (de 8,0 

± 1,4 mm³ para 5,4 ± 0,7 mm³; p=0,004) e diminuição de 40% comparando o 

60º DPN com o 360º DPN. (de 9,0 mm³ ± 0,9 para 5,4 ± 0,7 mm³; p<0,001). 

Estes resultados mostram que a retina da prole de ambos os grupos 

CAN e AF sofrem espessamento no 60º DPN, mas no 360º DPN já 
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apresentam afinamento, se tornando mais fina do que eram no 20º DPN. 

Comparando os grupos CAN e AF por idades, não houve diferenças 

significativas entre os grupos. Pela análise MANOVA, houve influência apenas 

do fator idade (p<0,001) nos desfechos analisados. 

A análise da camada INL mostrou que, nos animais do grupo CAN, 

houve diminuição de 56% do volume no 20º DPN em relação ao 360º DPN 

(de 2,2 ± 0,5 mm³ para 1,0 ± 0,3 mm³; p<0,001). 

Na INL dos animais do grupo AF, os animais no 60º DPN apresentaram 

diminuição de 41% do volume em relação ao 360º DPN (de 1,9 ± 0,4 mm³ 

para 1,1 ± 0,4 mm³; p=0,026). 

Estes resultados mostram que a camada INL da retina da prole dos 

grupos CAN e AF fica mais fina com a idade. Embora a INL do grupo CAN 

tenha parecido sofrer maior perda de volume do que o grupo AF no 360º DPN, 

não houve significância estatística (p=1,000). Comparando os grupos CAN e 

AF por idades, não houve diferenças significativas. Pela análise MANOVA, 

houve influência apenas dos fatores idade (p<0,001) e idade*gênero 

(p=0,025). 

A análise da camada ONL mostrou que os animais do grupo CAN 

apresentaram diminuição de 44% do volume desta camada do 360º DPN em 

relação ao 60º DPN (de 2,5 ± 0,4 mm³ para 1,4 ± 0,1 mm³; p=0,007). Os 

animais do grupo AF também apresentaram diminuição de 41% no volume da 

camada ONL do 360º DPN em relação ao 20º DPN (de 2,2 ± 0,6 mm³ para 

1,3 ± 0,3 mm³; p=0,03) e diminuição de 43% do 360º DPN em relação ao 60º 

DPN (de 2,3 ± 0,7 mm³ para 1,3 ± 0,3 mm³; p=0,011). 

Estes resultados mostram que a retina da prole dos grupos CAN e AF 

apresentou diminuição do volume da ONL no 360º DPN separadamente. No 

entanto, comparando os grupos CAN e AF por idade, não houve diferenças 

significativas. Pela análise MANOVA, houve influência dos fatores idade 

(p<0,001), idade*gênero (p=0,026), exposição*gênero (p=0,013) e 

exposição*gênero*idade (p=0,029), sugerindo que a idade e a exposição 
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foram os fatores responsáveis pelas variações da espessura da ONL em cada 

grupo. 

A análise da camada IO/OS mostrou que os animais do grupo CAN 

apresentaram aumento de 89% no volume desta camada do 60º DPN em 

relação ao 20º DPN (de 0,9 ± 0,3 mm³ para 1,7 ± 0,5 mm³; p=0,001). Do 60º 

ao 360º DPN, esses mesmos animais apresentaram diminuição de 47% no 

volume do 60º ao 360º DPN (de 1,7 ± 0,5 mm³ para 0,9 ± 0,3 mm³; p=0,001). 

Não houve variação estatisticamente significante entre os animais do grupo 

AF. 

Estes resultados mostram que a retina da prole dos animais do grupo 

CAN apresentou aumento de volume da IS/OS no 60º DPN com diminuição e 

retorno ao mesmo volume dos animais do grupo AF no 360º DPN. 

Comparando os grupos CAN e AF por idade, não houve diferenças 

significativas. Pela análise MANOVA houve influência do fator 

idade*exposição (p=0,008) nos desfechos analisados, sugerindo que esses 

foram os fatores responsáveis pelas variações da espessura da IS/OS no 

grupo CAN. 

 

4.3 Histologia 

 

Em relação às espessuras das camadas da retina sob microscopia de 

luz, observamos que houve diferenças entre os grupos CAN e AF nas 

camadas INL, ONL e IS/OS. 

A análise da camada INL mostrou que as diferenças se restrigiram aos 

animais do grupo AF. A camada INL apresentou afinamento de 37% do 20º 

DPN ao 60º DPN (de 59,2 ± 17,4 µm para 37,3 ± 5,1 µm; p=0,006) e do 20º 

ao 360º DPN (de 59,2 ± 17,4 µm para 36,0 ± 9,1 µm; p=0,006; p=0,002). Não 

houve diferenças no grupo CAN. 

Estes resultados mostram que a retina da prole do grupo AF 

apresentou afinamento da INL no 20º DPN que se manteve até o 360º DPN. 
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Nos animais do grupo CAN, a espessura da INL também apresentou esse 

mesmo comportamento, mas as diferenças não foram estatisticamente 

significantes. Comparando os grupos CAN e AF por idade, não houve 

diferenças significativas. Pela análise MANOVA, houve influência apenas do 

fator idade (p=0,001) nos desfechos analisados, sugerindo que esses foram 

os fatores responsáveis pelas variações da espessura da INL no grupo CAN. 

A análise da camada ONL mostrou que as diferenças também se 

restringiram aos animais do grupo AF. A camada ONL apresentou afinamento 

de 39% entre o 20º e o 360º DPN (de 66,6 ± 13,3 µm para 40,3 ± 6,8 µm; 

p=0,002). Não houve alteração estatisticamente significante nos animais do 

grupo CAN 

Estes resultados mostram que a retina da prole do grupo AF 

apresentou afinamento ONL no 20º ao 360º DPN. Nos animais do grupo CAN, 

a espessura da ONL também apresentou esse mesmo comportamento, mas 

as diferenças não foram estatisticamente significantes. Comparando os 

grupos CAN e AF por idade, não houve diferenças significativas. Pela análise 

MANOVA, houve influência apenas dos fatores idade (p=0,04) e gênero 

(p=0,014) nos desfechos analisados, sugerindo que esses foram os fatores 

responsáveis pelas variações da espessura da ONL no grupo CAN. 

A análise da camada IS/OS mostrou que as diferenças ocorreram 

apenas nos animais do grupo CAN. A camada IS/OS apresentou 

espessamento de 64% entre o 20º e o 360º DPN (de 59,0 ± 13,9 µm para 96,7 

± 21,5 µm; p=0,041). Não houve alteração estatisticamente significante nos 

animais do grupo AF. 

Estes resultados mostram que a retina da prole do grupo CAN 

apresentou espessamento da IS/OS do 20º ao 360º DPN. Também houve 

espessamento nos animais do 60º DPN, mas as diferenças não foram 

estatisticamente significantes. Comparando os grupos AF e CAN por idades, 

não houve diferenças significativas. Pela análise MANOVA, houve influência 

do fator idade*exposição (p=0,030) nos desfechos analisados, sugerindo que 
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esses foram os fatores responsáveis pelas variações da espessura da IS/OS 

no grupo CAN. 

 
Tabela 1 -  Volume fracional das camadas da retina (%) pela análise da 

estereologia 
 

Grupos N Vv RGCL Vv IPL Vv INL Vv OPL Vv ONL Vv IS/OS   

20 DPN AF 
N=
6 9,0 ± 3,8 

20,5 ± 
5,3 23,2  ± 4,4 6,2 ± 2,7 

27,5 ± 
4,1 

14,0 ± 
3,8 

20 DPN CAN 
N=
7 9,7 ± 3,4 

18,3 ± 
5,2 27,3 ± 4,2* 7,7 ± 2,4 

26,7 ± 
3,6 

11,1 ± 
3,7 

60 DPN AF 
N=
6 7,8 ± 2,1 

21,7 ± 
5,1 

21,0 ± 
2,8** 

12,5 ± 
9,2 

25,3 ± 
8,8 

12,0 ± 
7,0 

60 DPN CAN 
N=
6 

10,2 ± 
3,1 

17,2 ± 
3,5 17,7 ± 4,0 8,2 ± 2,8 

28,0 ± 
3,5 

18,8 ± 
5,2 

360 DPN AF 
N=
7 

10,4 ± 
3,4 

24,1 ± 
2,0 

17,6 ± 
4,3** 8,6 ± 4,4 

20,3 ± 
4,1 

15,6 ± 
4,0 

360 DPN 
CAN 

N=
5 9,5 ± 3,3 

19,1 ± 
2,0 17,1 ± 3,7* 8,1  ± 3,0 

26,4 ± 
4,5 

17,4 ± 
6,9 

Valores expressos em média ± desvio padrão. 
AF = Ar filtrado; CAN = Cannabis; DPN = dia pós-natal.  
RGCL = Camadas de células ganglionares da retina, do inglês, retinal ganglion cells layer; 
IPL = Camada plexiforme interna da retina, do inglês, inner plexiform layer; INL = Camada 
nuclear inerna da retina, do inglês, inner nuclear layer; OPL = Camda plexiforme externa da 
retina, do inglês, Outer plexiform layer; ONL = Camada nuclear externa da retina, do inglês, 
outer nuclear layer; IS/OS = Segmento interno e externo dos fotorreceptores, do inglês, inner 
segment and outer segments of photorreceptors. 
* Nível de significância p<0,001 
** Nível de significância p=0,026 
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RGCL = Camadas de células ganglionares da retina, do inglês, retinal ganglion cells layer; 
IPL = Camada plexiforme interna da retina, do inglês, inner plexiform layer; INL = Camada 
nuclear inerna da retina, do inglês, inner nuclear layer; OPL = Camda plexiforme externa da 
retina, do inglês, Outer plexiform layer; ONL = Camada nuclear externa da retina, do inglês, 
outer nuclear layer; IS/OS = Segmento interno e externo dos fotorreceptores, do inglês, inner 
segment and outer segments of photorreceptors. 

 
Figura 14 -  Volume fracional das camadas da retina (%)pela análise da 

estereologia. Comparação do volume fracional das camadas da 
retina entre os grupos expostos ao ar filtrado (AF) e à Cannabis 
(CAN) no 20º,60º e 360º DPN. Valores expressos em média. 
Teste estatístico realizado por ANOVA e MANOVA. N= 5-7 
animais/grupo 
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Tabela 2 -  Volume total das camadas da retina (mm³) pela análise da estereologia 
 

 N Vol Total VT rGCL VT IPL VT INL VT OPL VT ONL VT IS/OS  

20 DPN AF N=6 7,8 ± 1,0 0,7 ± 0,3 1,6 ± 0,4 1,8 ± 0,3 0,5 ± 0,3 2,2 ± 0,6$ 1,1 ± 0,3 

20 DPN CAN N=7 8,0 ± 1,0* 0,7 ± 0,3 1,4 ± 0,5 2,2 ± 0,5# 0,6 ± 0,2 2,1 ± 0,5### 0,9 ± 0,3$$$ 

60 DPN AF N=6 9,2 ± 1,4*** 0,7 ± 0,3 2,0 ± 0,7 1,9 ± 0,4## 1,2 ± 1,1 2,3 ± 0,7$ 1,1 ± 0,7 

60 DPN CAN N=6 9,0 ± 0,9* 0,9 ± 0,2 1,6 ± 0,4 1,6 ± 0,5 0,7 ± 0,2 2,5 ± 0,4 1,7 ± 0,5$$$,+ 

360 DPN AF N=7 6,3 ± 1,3*** 0,7 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,1 ± 0,4## 0,5 ± 0,2 1,3 ± 0,3$,$$ 1,0 ± 0,3 

360 DPN CAN N=5 5,4 ± 0,7*,** 0,5 ± 0,3 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,3# 0,4 ± 0,2 1,4 ± 0,1### 0,9 ± 0,3+ 

Valores expressos em média ± desvio padrão. 
AF = Ar filtrado; CAN = Cannabis; DPN = dia pós-natal. 
RGCL = Camadas de células ganglionares da retina, do inglês, retinal ganglion cells layer; IPL = Camada plexiforme interna da retina, do inglês, inner 
plexiform layer; INL = Camada nuclear inerna da retina, do inglês, inner nuclear layer; OPL = Camda plexiforme externa da retina, do inglês, Outer 
plexiform layer; ONL = Camada nuclear externa da retina, do inglês, outer nuclear layer; IS/OS = Segmento interno e externo dos fotorreceptores, do 
inglês, inner segment and outer segments of photorreceptors. 
* Nível de significância p=0,004 
** Nível de significância p<0,001 
*** Nível de significância p<0,001 
# Nível de significância p<0,001 
## Nível de significância p=0,026 
### Nível de significância p=0,007 
$ Nível de significância p=0,003 
$$ Nível de significância p=0,011 
$$$ Nível de significância p=0,001 
+ Nível de significância p=0,05 
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RGCL = Camadas de células ganglionares da retina, do inglês, retinal ganglion cells layer; 
IPL = Camada plexiforme interna da retina, do inglês, inner plexiform layer; INL = Camada 
nuclear inerna da retina, do inglês, inner nuclear layer; OPL = Camda plexiforme externa da 
retina, do inglês, Outer plexiform layer; ONL = Camada nuclear externa da retina, do inglês, 
outer nuclear layer; IS/OS = Segmento interno e externo dos fotorreceptores, do inglês, inner 
segment and outer segments of photorreceptors. 

 
Figura 15 -  Pela análise da estereologia. Volume absoluto. (a) Volume das 

camadas da retina (µm³). Comparação do volume absoluto das 
camadas da retina entre os grupos expostos ao ar filtrado (GF) 
e à Cannabis (GC) nas idades de 20, 60 e 360 dias de idade 
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RGCL = Camadas de células ganglionares da retina, do inglês, retinal ganglion cells layer; 
IPL = Camada plexiforme interna da retina, do inglês, inner plexiform layer; INL = Camada 
nuclear inerna da retina, do inglês, inner nuclear layer; OPL = Camda plexiforme externa da 
retina, do inglês, Outer plexiform layer; ONL = Camada nuclear externa da retina, do inglês, 
outer nuclear layer; IS/OS = Segmento interno e externo dos fotorreceptores, do inglês, inner 
segment and outer segments of photorreceptors. 

 
Figura 16 -  Pela análise da estereologia. Volume absoluto. (b) Volume total 

da camada INL. (c) Volume total da camada ONL 
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RGCL = Camadas de células ganglionares da retina, do inglês, retinal ganglion cells layer; 
IPL = Camada plexiforme interna da retina, do inglês, inner plexiform layer; INL = Camada 
nuclear inerna da retina, do inglês, inner nuclear layer; OPL = Camda plexiforme externa da 
retina, do inglês, Outer plexiform layer; ONL = Camada nuclear externa da retina, do inglês, 
outer nuclear layer; IS/OS = Segmento interno e externo dos fotorreceptores, do inglês, inner 
segment and outer segments of photorreceptors. 

 
Figura 17 -  Pela análise da estereologia. Volume absoluto. (d) Volume total 

da camada IS/OS. Valores expressos em média ± desvio 
padrão. Teste estatístico realizado por ANOVA e MANOVA. 
N=5-7 animais/grupo 
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Tabela 3 -  Espessura média das camadas da retina (µm) pela análise de histologia 
 

 N RGCL IPL INL OPL ONL IS/OS 

20 DPN AF N=6 46,2 ± 14,1 57,7 ± 9,4 59,2 ± 17,4*,** 41,5 ± 11,3 66,6 ± 13,3 79,0 ± 26,7 

20 DPN n CAN N=7 32,7 ± 12,9 47,5 ± 14,7 49,2 ± 7,7 29,4 ± 8,3 54,8 ± 16,3 59,0 ± 13,9*** 

60 DPN AF N=6 30,6 ± 6,9 48,0 ± 9,9 37,3 ± 5,1* 33,0 ± 6,9 55,1 ± 15,2 60,0 ± 23,0 

60 DPN CAN N=6 28,5 ± 6,2 44,5 ± 8,6 36,3 ± 8,2 40,1 ± 14,1 54,8 ± 14,5 77,5 ± 18,9 

360 DPN AF N=7 38,4 ± 6,1 48,7 ± 10,2 36,0 ± 9,1 31,8 ± 5,3 40,3 ± 6,8 60,2 ± 14,1 

360 DPN CAN N=5 36,6 ± 4,8 41,8 ± 3,5 40,4 ± 1,4** 29,5 ± 4,0 46,5 ± 12,0 96,7 ± 21,5*** 

Valores expressos em média ± desvio padrão. 
AF = Ar filtrado; CAN = Cannabis; DPN = dia pós-nascimento. 
RGCL = Camadas de células ganglionares da retina, do inglês, retinal ganglion cells layer; IPL = Camada plexiforme interna da retina, do inglês, inner plexiform layer; 
INL = Camada nuclear inerna da retina, do inglês, inner nuclear layer; OPL = Camda plexiforme externa da retina, do inglês, Outer plexiform layer; ONL = Camada nuclear 
externa da retina, do inglês, outer nuclear layer; IS/OS = Segmento interno e externo dos fotorreceptores, do inglês, inner segment and outer segments of photorreceptors. 
 
* Nível de significância p=0,006 
** Nível de significância p=0,002 
*** Nível de significância p=0,041 
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RGCL = Camadas de células ganglionares da retina, do inglês, retinal ganglion cells layer; 
IPL = Camada plexiforme interna da retina, do inglês, inner plexiform layer; INL = Camada 
nuclear inerna da retina, do inglês, inner nuclear layer; OPL = Camda plexiforme externa da 
retina, do inglês, Outer plexiform layer; ONL = Camada nuclear externa da retina, do inglês, 
outer nuclear layer; IS/OS = Segmento interno e externo dos fotorreceptores, do inglês, inner 
segment and outer segments of photorreceptors. 

 
Figura 18 -  Espessura das camadas da retina (µm) pela análise da 

histologia. (a) Espessura da camada INL. (b) Espessura da 
camada ONL. Teste estatístico realizado por ANOVA e 
MANOVA. N=5-7 animais/grupo 
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RGCL = Camadas de células ganglionares da retina, do inglês, retinal ganglion cells layer; 
IPL = Camada plexiforme interna da retina, do inglês, inner plexiform layer; INL = Camada 
nuclear inerna da retina, do inglês, inner nuclear layer; OPL = Camda plexiforme externa da 
retina, do inglês, Outer plexiform layer; ONL = Camada nuclear externa da retina, do inglês, 
outer nuclear layer; IS/OS = Segmento interno e externo dos fotorreceptores, do inglês, inner 
segment and outer segments of photorreceptors. 

 
Figura 19 -  Espessura das camadas da retina (µm) pela análise da 

histologia. (c) Espessura da camada IS/OS. Valores expressos 
em média. Teste estatístico realizado por ANOVA e MANOVA. 
N=5-7 animais/grupo 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo experimental demostramos que a exposição materna, via 

inalação, aos compostos presentes na fumaça proveniente da queima da 

Cannabis sativa durante a gestação de fêmeas de camundongos provocou 

alteração na estrutura da retina da prole ao nascimento e ao longo da vida. 

Os animais de mães expostas no período pré-natal apresentaram afinamento 

da retina ao 120º dia de vida (adulto jovem) devido ao afinamento da retina 

externa e retorno aos valores normais no 1º ano de vida. Do 60º ao 200º dia 

de vida, ouve espessamento da camada IS/OS, mas retorno aos valores 

normais ao 1º ano de vida. 

Este estudo é pioneiro na investigação dos efeitos do uso da Cannabis 

durante a gestação sobre o desenvolvimento da retina. O modelo murino 

utilizado neste estudo mimetiza as condições reais de uso por humanos em 

termos da dose e forma de uso. Os resultados prévios do nosso grupo 

confirmam que a dose inalada pelas fêmeas de camundongos durante a 

gestação é equivalente às doses utilizadas por humanos de forma 

recreacional (Benevenuto et al., 2017). 

O SD-OCT é uma técnica de avaliação não invasiva por imagem da 

estrutura da retina que permite a caracterização morfológica in vivo da retina. 

Neste estudo, foi uma ferramenta essencial e com sensibilidade para detectar 

as alterações morfológicas em algumas camadas da retina. Além disto, por 

ser uma técnica não invasiva, permite o acompanhamento longitudinal 

(Ferguson, 2014). Neste estudo, os animais foram avaliados até atingirem a 

idade de 1 ano, quando são adultos, e por isso pudemos determinar os efeitos 

morfológicos retinianos precoces e tardios da exposição materna à fumaça da 

queima da maconha na prole. 

Nossos resultados ao SD-OCT mostraram que a exposição materna à 

fumaça da queima da maconha durante a gestação foi associada à redução 

de 17% na espessura total da retina no 4º mês de vida da prole (camundongo 
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adulto jovem) em comparação aos indivíduos do grupo controle. Esse 

afinamento da retina ocorreu devido ao afinamento de 21% da retina externa. 

Por outro lado, no 12º mês de vida (camundongo idoso), a espessura total da 

retina voltou aos valores normais. Esses resultados sugerem que o 

comprometimento principal (ou mais significativo) ocorra na retina externa. A 

retina externa inclui os fotorreceptores e seus segmentos externos e internos, 

enquanto a retina interna inclui células bipolares, amácrinas, horizontais, 

dendríticas e as células ganglionares. Do ponto de vista morfofuncional, a 

retina externa é a responsável pela visão de detalhes e cores (cones) e 

adaptação ao claro e escuro (bastonetes). A retina interna, por sua vez, é a 

responsável pela visão de contraste, cor e movimento. 

Por volta do 6º mês de vida (200º DPN), o SD-OCT mostrou 

espessamento da camada IS/OS nos animais da prole do grupo CAN em 

relação aos animais do grupo AF. Esse aumento na espessura da camada de 

segmentos internos e externos dos fotorreceptores no 200º dia de vida pode 

ser decorrente de um efeito dos compostos presentes na Cannabis sobre 

processos de remodelamento, apoptose e neuroproteção. É possível que o 

aumento da espessura represente uma tentativa de diminuir as perdas 

celulares por apoptose, uma vez que estudos já demostraram o papel do 

sistema endocanabinoide na neuroplasticidade e ação neuroprotetora em 

injúrias traumáticas e isquêmicas, inflamações e dano neurotóxico ao SNC 

(Yazulla, 2008). No entanto, esse espessamento da IS/OS é transitório e 

desaparece no 1º ano de vida dos camundongos. Esse achado é corroborado 

pelos dados de volume total da camada IS/OS à estereologia (volume 

fracional), mas neste caso, o espessamento da IS/OS foi verificado no 2º mês 

de vida (não foi realizada estereologia no 200º dia de vida). Desta forma, 

nossos resultados sugerem que há espessamento da camada IS/OS na retina 

da prole de fêmeas de camundongos que foram expostas à fumaça da queima 

de Cannabis durante a gestação. Esse espessamento da IS/OS parece 

ocorrer do 2º ao 6º mês de vida dos camundongos. 

Não apenas a camada IS/OS apresentou espessamento reversível 

durante os 2 a 6 meses de vida dos camundongos. A análise do volume total 
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da camada ONL na estereologia mostrou que a camada ONL, que contém os 

corpos celulares dos fotorreceptores (cones e bastonetes) e faz parte da retina 

externa, apresentou espessamento no 2º mês de vida e retornou à espessura 

normal no 1º ano. Esse espessamento deixou de ser estatisticamente 

significativo quando foi aplicado o teste de Bonferroni (o nível de significância 

de 0,029 se perdeu), mas houve diferença numérica influenciada pelo fator 

exposição. 

A análise dos cortes tomográficos com o SD-OCT e do volume total à 

estereologia sugere que a camada IS/OS dos camundongos do grupo CAN, 

que se encontrava espessada do 2º ao 4º mês de vida, voltou a apresentar 

espessura normal no 1º ano de vida. Esse achado foi diferente do achado à 

microscopia de luz. Sob a microscopia de luz, a espessura da camada IS/OS 

apresentou espessamento no 2º mês de vida, mas diferentemente do 

resultado do volume total à estereologia, essa camada permaneceu 

espessada até o 1º ano de vida. Assim como ocorreu com a camada ONL na 

avaliação do volume total à estereologia, o espessamento da IS/OS à 

microscopia de luz foi estatisticamente significativo e influenciado pela 

exposição (p=0,03), mas perdeu a significância quando foi aplicado o teste de 

Bonferroni. 

Estas diferenças observadas podem ser explicadas por dois aspectos 

principais que se referem a diferenças nos métodos empregados. As análises 

com SD-OCT avaliam a espessura das diferentes camadas em pontos 

específicos da retina. Já a estereologia mostra alterações volumétricas da 

retina total, permitindo uma visão da resposta da retina como um todo e não 

pontual. Quando realizamos as medidas de espessura utilizando os cortes 

histológicos preparados para a estereologia, as medidas foram feitas 

aleatoriamente e de forma sistemática em diferentes pontos da retina, sendo 

a espessura final uma média estimada a partir de medidas pontuais. Ainda há 

que se considerar que os animais avaliados não são necessariamente os 

mesmos e o processamento do tecido para a histologia pode provocar 

alterações na estrutura de algumas camadas. Outros estudos, realizados 

previamente por Sotirchos et al., 2013 e Cheng et al., 2018, também discutem 
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estes aspectos e acrescentam que não há uma boa correlação nas medidas 

de espessura utilizando estas técnicas para camadas específicas, tais como 

ONL. 

Além disto, outros autores sugerem que alterações na refletividade de 

algumas camadas podem dificultar a exata identificação da junção verdadeira 

das camadas. Por exemplo, em olhos humanos, a ONL pode parecer mais 

espessa ao SD-OCT do que na microscopia de luz, e isto se deve ao fato da 

ONL ser hiporrefletiva e da mesma maneira que a camada OPL, distinção esta 

que é muito simples de ser observada na histologia. Adicionalmente, a 

refletividade de certas camadas com OCT pode ser afetada pela direção do 

feixe de laser de varredura durante a aquisição da imagem da SD-OCT, 

afetando potencialmente as medidas da espessura da camada retiniana 

(Lujan et al., 2011; Ouyang et al., 2013; Lujan et al., 2015; Cuenca et al., 

2018).  

Embora não sejam claras a origem das diferenças as duas técnicas 

mostraram seu potencial na avaliação dos efeitos do uso da Cannabis durante 

a gestação no desenvolvimento da retina.  

O SD-OCT fornece imagens da retina com alta resolução (4 a 7 µm), 

permitindo identificar in vivo as camadas da retina externa como apenas era 

possível na avaliação histológica (Staurenghi, 2014). Em humanos, vários 

estudos clínicos têm demonstrado que a integridade das camadas associadas 

aos fotorreceptores ao SD-OCT apresenta correlação com a acuidade visual 

e à sensibilidade retiniana. Adicionalmente, a correlação da acuidade visual é 

mais forte com a integridade dessas camadas do que com a medida da 

espessura da mácula (Spaide et al., 2011; Mitamura et al., 2013; Saxena et 

al., 2014; Sun et al., 2014; Schiliesser et al., 2014; Fusi-Rubiano et al., 2015). 

Sendo assim, é possível que os nossos achados estejam associados a 

pouca (ou nenhuma) alteração funcional da visão nos camundongos adultos 

jovens e adultos. No entanto, pelo pioneirismo deste estudo, não o 

desenhamos para avaliar a função retiniana da prole de camundongos que 

inalaram fumaça da queima da Cannabis durante a gestação, apenas as 
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alterações estruturais da retina. Desta forma, não podemos correlacionar as 

alterações morfológicas encontradas com uma eventual alteração funcional 

da retina. 

Neste estudo, avaliamos os efeitos do uso recreacional desta droga por 

gestantes devido à crescente discussão sobre a legalização do seu uso e o 

possível aumento do consumo pela população, principalmente jovem e em 

idade reprodutiva. Embora existam muitos estudos sobre os impactos do uso 

sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central, pouco se sabe sobre os 

efeitos na embriogênese dos demais órgãos e suas consequências na visa 

adulta. Revisões recentes destacam a importância do sistema 

endocanabinoide para implantação, placentação e, embora os mecanismos 

não sejam totalmente compreendidos os dados sugerem que a concentração 

controlada de endocanabinoides é essencial para o desenvolvimento do 

embrião (Chan 2013; Melford 2014). O interesse pelos endocanabinoides tem 

aumentado devido ao seu potencial terapêutico em condições de dor, câncer, 

obesidade, infertilidade, glaucoma e seu papel na neuroplasticidade. 

Entretanto, ainda há poucas pesquisas relacionadas a sua função e efeitos 

nos olhos e retina, quando comparado ao que se sabe sobre seu papel no 

cérebro e em outros órgãos (sistema reprodutor) (Bossong 2014). 

Considerando o papel dos endocanabinoides no remodelamento 

sináptico e sua importância para o desenvolvimento neural, os efeitos do uso 

da maconha por gestantes deveriam ser melhor avaliados e suas 

consequências sobre o desenvolvimento da retina do concepto investigadas 

(Xu; Chen , 2015). Os poucos estudos em humanos que avaliaram os efeitos 

do uso gestacional desta droga sobre a visão indicam que neonatos (4º a 30º 

DPN) apresentam alterações na habituação visual, tremores e na resposta de 

sobressalto. Já a mesma avaliação em criança de 1 a 6 anos não indicou 

nenhum efeito. Porém, crianças de 6 a 9 anos apresentam resultados piores 

nos testes de percepção visual, compreensão de línguas, memória e atenção 

(Fried, 1995; Ramos, 2005). Em adultos, sabe-se que o uso da maconha 

reduz a pressão intraocular e produz vasodilatação na córnea (Straiker, 

1999b; Porcella, 2001; Stamer, 2001). 
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A anatomia da retina do camundongo é similar à retina humana em 

muitos aspectos, particularmente no grau de vascularização. Essa 

semelhança se reveste de muita importância porque os componentes da 

Cannabis, ao serem inalados, se dissolvem no sangue e chegam à retina 

através da circulação sistêmica. Por isso, utilizamos este modelo animal para 

o estudo dos impactos do uso da maconha em humanos (Feit-Leichman, 

2005; Berger, 2014). Os efeitos do componente ativo da Cannabis, THC, 

podem ser detectados em quase todos os órgãos e é mediado pelos 

receptores CB1 e CB2. Estudos sobre o desenvolvimento embrionário normal 

da retina de ratos mostram que as células ganglionares e na camada interna 

nuclear da retina expressam os receptores CB1 já no 15° e no 20° DG 

(Buckley, 1998). A retina inicia sua formação por volta do 10° DG nos 

camundongos como um espessamento da ectoderme e pode ser considerada 

uma extensão do SNC (Hoon, 2014). O papel do sistema endocanabinoide no 

sistema nervoso está ligado a neuroproteção favorecendo a sobrevivência das 

células (Hillard, 2008), plasticidade e maturação (Liu, 2008; Wei, 2013). 

Durante o desenvolvimento da retina existem etapas críticas de eliminação 

celular (apoptose) ora para remover células que não estabeleceram 

comunicações ou células comprometidas. Estudos realizados em humanos e 

gatos indicam que durante desenvolvimento os padrões diferenciais de morte 

celular na camada ganglionar tem função de modificar a densidade regional 

de células nesta camada (Georges, 1999; Wong; Hughes et al., 1987a, 

1987b).  

Os nossos resultados sugerem que a exposição pré-natal à queima da 

fumaça da Cannabis interfere no desenvolvimento da retina, o que não 

surpreende dado que o sistema endocanabinoide presente na retina é 

semelhante ao encontrado em outras regiões do SNC. E os efeitos do uso 

sobre o desenvolvimento do SNC já são bem conhecidos (Skaper, 2012). 

Vários estudos demonstram o papel dos endocanabinoides no 

desenvolvimento pré e pós-natal do cérebro afetando dopaminas, opioides 

endógenos, expressão de genes associados a moléculas de adesão, 

respostas de células da glia, na diferenciação de neurônios e apoptose 
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(Fernández-Ruiz, 1999, 2004; Galve-Roperh, 2006; Fride, 2008). Entretanto, 

sua ação sobre a retina é pouquíssimo conhecida. 

Nos animais expostos ao ar filtrado, também observamos alterações de 

espessura e volume da retina total com o envelhecimento, essas mudanças 

estruturais foram previamente documentadas na luteratura, através de 

estudos que utilizaram OCT (Shariati et al, 2014). 

Alterações funcionais retinianas em seres humanos, relacionadas à 

exposição à Cannabis vêm sendo estudadas (Schwitzer, 2018), porém não 

existe vasta literatura sobre o assunto. O presente estudo foi realizado em 

camundongos e pela própria natureza experimental não podemos inferir que 

as alterações encontradas sejam necessariamente reprodutíveis em 

humanos. 

Este estudo apresenta algumas limitações. Como acontece com todos 

os estudos experimentais, os achados não podem ser diretamente 

interpretados como a representação do que acontece com o uso da Cannabis 

por seres humanos. Embora o modelo murino seja muito útil para o estudo da 

toxicidade ocular de drogas, existem importantes diferenças entre as espécies 

murina e humana. Por isso, os nossos achados têm que ser estudados através 

de estudos clínicos para que sejam validados em humanos. Essas diferenças 

incluem possíveis diferenças de susceptibilidade às drogas (Lang et al., 2007), 

o volume dos olhos (Penha et al., 2010) e a vascularização da retina (Danis 

et al., 1996; Ciulla et al., 2001). No entanto, não há na literatura estudos 

clínicos que avaliem os efeitos do uso da Cannabis sativa durante a gestação 

sobre o desenvolvimento dos olhos e visão do concepto. E, por questões 

éticas, é muito improvável que algum estudo clínico com gestantes e uso de 

Cannabis seja realizado, reforçando a importância da abordagem 

experimental. 

A ausência da mácula no camundongo é outro fator limitante, uma vez 

que a mácula é um ponto anatômico importante para que o SD-OCT realize 

os cortes tomográficos sempre no mesmo local e possa compará-los com 

precisão. Para superar essa dificuldade, realizamos os cortes tomográficos 
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usando o nervo óptico como parâmetro anatômico e todas as medidas foram 

realizadas em triplicata. 

Outra limitação foi que a avaliação da presença de THC-COOH na 

urina dos camundongos é um indicador de exposição, mas não reflete 

necessariamente a dose à qual o animal foi exposto. O pequeno volume de 

urina que obtivemos após exposições e a exposição de baixa dose que 

adotamos neste estudo dificultaram a determinação da dose interna de 

exposição. Porém, se tomarmos como base o estudo Lichtman et al. (2001), 

no qual no qual camundongos foram expostos, por via de inalação, a fumaça 

produzida pela queima de 50, 100, e 200 mg de marijuana durante 5 minutos 

e as doses estimadas A9-THC foram de 2,0, 3,5, e 5,6 mg/kg, respectivamente 

na urina. Nossa exposição foi conduzida de uma maneira muito semelhante, 

o que nos permite sugerir uma dose semelhante de exposição 

(aproximadamente 5,6 mg/kg). 

Por fim, as análises laboratoriais da Cannabis sativa utilizada neste 

estudo demonstram que a concentração de THC na Cannabis sativa utilizada 

neste estudo são bem menores do que a encontrada na maconha utilizada 

atualmente. Como este estudo foi desenhado e realizado entre janeiro/2015 e 

dezembro/2017, é possível que nossos resultados devam ser vistos como 

conservadores, uma vez que podem subestimar as consequências causadas 

pela maconha utilizada atualmente. 

Este estudo não foi desenhado para comparar a sensibilidade e 

especificidade de cada um dos métodos utilizados para a avaliação da retina 

de camundongos e suas camadas (SD-OCT, estereologia e microscopia de 

luz). Por esse motivo, demos o mesmo valor aos resultados obtidos em cada 

um dos métodos. Como foi demonstrado, houve grande coincidência de 

resultados, o que reforça os resultados e os métodos utilizados neste estudo. 

Estudos sobre os efeitos da maconha são muito importantes, tanto de 

seus efeitos adversos como benéficos, pois podem auxiliar na fundamentação 

das autoridades nas decisões sobre o uso medicinal e legalização do seu uso. 

Essas discussões estão em pauta no Brasil e em vários países do mundo e 
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as decisões advindas podem ter sérias consequências sobre a saúde pública 

(Meier et al., 2012). Adicionalmente, nossos resultados são evidências 

experimentais de que os indivíduos cujas mães usaram maconha durante a 

gestação devem ser acompanhados por oftalmologista mais precoce e mais 

regularmente que os indivíduos cujas mães não usaram maconha. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A exposição materna durante a gestação à fumaça da queima da 

Cannabis sativa altera o desenvolvimento normal da retina da prole e esse 

efeito se mantém mesmo na fase adulta dos camundongos. A avaliação 

estrutural revelou que, comparados aos animais cujas mães inalaram apenas 

ar filtrado durante a gestação, aqueles animais apresentam afinamento da 

retina até o dia 120º dia após o nascimento devido ao afinamento da retina 

externa. Adicionalmente, do 60º ao 200º dia de vida, ouve espessamento da 

camada de segmentos internos e externos dos fotorreceptores, mas retorno 

aos valores normais ao 1º ano de vida. 
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