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Belotti, L. Efeitos do uso da Cannabis sativa durante a gestação sobre o
desenvolvimento pulmonar: estudo experimental em camundongos. [Tese]. São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019.
A Cannabis sativa é a droga ilícita usada com maior frequência por gestantes. O
∆9-tetrahidrocanabinol é o canabinóide principal responsável pelos efeitos
psicoativos agindo principalmente nos receptores canabinóides 1 no cérebro. O
consumo de Cannabis durante a gestação pode afetar o sistema
endocanabinóide causando impactos na fase implantacional e no
desenvolvimento fetal. Além disso, o ∆9- tetrahidrocanabinol é uma substância
que pode atravessar a barreira feto-placentária e estar presente no leite materno.
Sabe-se, no entanto, que qualquer estímulo ou insulto em um período crítico de
desenvolvimento embrionário-fetal pode representar consequências mais tarde
na vida. A fumaça de Cannabis contém elementos tóxicos prejudiciais
semelhantes aos da fumaça de cigarro, logo o uso crônico de Cannabis tem sido
associado a efeitos deletérios sobre o sistema respiratório. Embora vários
estudos abordarem os efeitos da exposição à Cannabis sativa, escassos são
aqueles que estudam a exposição gestacional e seus efeitos na prole. Além
disso, os efeitos da Cannabis sativa sobre o desenvolvimento pulmonar são
pouco conhecidos. O objetivo deste estudo é analisar os efeitos do uso da
Cannabis sativa no desenvolvimento pulmonar da prole de camundongos, cujas
mães foram expostas no período de gestação e analisar os efeitos no próprio
tecido pulmonar dessas mães. Camundongos fêmeas grávidas (BALB/c) com
aproximadamente 3 meses foram expostas à fumaça de Cannabis sativa ou ar
filtrado por um período de 13 dias. Após as exposições os pulmões e os fetos
das fêmeas grávidas foram coletados e o perfil inflamatório pulmonar avaliado
no lavado broncoalveolar. As análises morfologia tecidual foram conduzidas e
avaliadas utilizando os parâmetros estereológicos do volume pulmonar total,
volume total e densidade de volume dos compartimentos pulmonares
(parênquima pulmonar, vias aéreas, vasos sanguíneos, espaços aéreos
alveolares, septos alveolares, áreas de superfície total e densidade de superfície
dos alvéolos). Adicionalmente foram incluídas as análises de dissector físico
para a estimativa de volume médio alveolar, densidade numérica e o número
total de alvéolos para as proles com 20 e 60 dias de idade. As análises
estereológicas das fêmeas grávidas mostraram um aumento significativo no
volume total pulmonar, no volume total dos septos e no volume total dos espaços
aéreos alveolares, quando comparados com as fêmeas grávidas expostas ao ar
filtrado (grupo controle). Nos fetos com 18 dias de idade gestacional, houve uma
diminuição significativa no volume total pulmonar, no volume total e na densidade
de volume de sacos alveolares, no volume total e na densidade de volume de
mesênquima, quando comparados com o grupo controle. Na prole com 20 dias
de idade, houve um aumento no volume total, na densidade de volume e de
superfície das vias aéreas, quando comparados com o grupo controle. Na prole
com 60 dias de idade, houve um aumento no volume total do espaço aéreo
alveolar, na densidade de volume do espaço aéreo alveolar, na densidade de
superfície dos septos alveolares e na estimativa do número total de alvéolos,

quando comparados com o grupo controle. Já os parâmetros de densidade de
volume dos septos alveolares, área de superfície total dos septos alveolares e
espessura dos septos alveolares, mostraram-se diminuídas quando comparados
com o grupo controle. Os resultados mostraram que a exposição à fumaça de
Cannabis é capaz de induzir alterações morfológicas no tecido pulmonar de
camundongos (BALB/c) fêmeas grávidas e nas suas respectivas proles.
Descritores: Pulmão/crescimento e desenvolvimento; Cannabis; Histologia;
Pulmão/patologia; Morfologia

Belotti, L. Effects of Cannabis sativa during gestation on lung development: an
experimental study in mice. [Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2019.
Cannabis sativa is the illicit drug most frequently used by pregnant women. Δ 9tetrahydrocannabinol is the main cannabinoid responsible for psychoactive
effects and acts mainly on the cannabinoid 1 receptors in the brain. Cannabis use
during pregnancy can affect the endocannabinoid system causing impacts on the
implantation phase and fetal development. In addition, Δ 9-tetrahydrocannabinol
is a substance that can cross the fetal-placental barrier and be present in breast
milk. It is known, however, that any stimulus or insult in a critical period of
embryonic-fetal development can have consequences later in life. Cannabis
smoke contains harmful toxic elements similar to those of cigarette smoke, so
chronic use of Cannabis has been associated with deleterious effects on the
respiratory system. Although several studies address the effects of exposure to
Cannabis sativa, few are those who study gestational exposure and its effects on
offspring. In addition, the Cannabis sativa effects on lung development are poorly
understood. The aim of this study is to analyze the effects of Cannabis sativa on
the mice offspring lung development whose mothers were exposed during the
gestation period and to analyze the effects on the lung tissue of these mothers.
Pregnant female mice (BALB / c) with approximately 3 months were exposed to
Cannabis sativa smoke or filtered air for 13 days. After the exposures the lungs
and fetuses of the pregnant females were collected and the lung inflammatory
profile evaluated in the bronchoalveolar lavage. The tissue morphology analyzes
were conducted and evaluated using the stereological parameters of total lung
volume, total volume and volume density of lung compartments (lung
parenchyma, airways, blood vessels, alveolar air spaces, alveolar septa, total
surface areas and alveoli surface density). In addition, physical dissector
analyzes were used to estimate the mean alveolar volume, numerical density and
the total number of alveoli for offspring at 20 and 60 days of age. Stereological
analyzes of pregnant females showed a significant increase in total lung volume,
total septal volume and alveolar air spaces total volume when compared to
pregnant females exposed to filtered air (control group). In fetuses with 18 days
gestational age, there was a significant decrease in total lung volume, total
volume and volume density of saccules, total volume and volume density of
mesenchymal stroma when compared to the control group. In the 20-day-old
offspring, there was an increase in total volume, volume density and surface
density of airway when compared to the control group. In the 60-day-old offspring,
there was an increase in total alveolar airspace volume, alveolar airspace volume
density, alveolar septal surface density, and total alveolar number estimation, as
compared to the control group. The alveolar septa volume density, alveolar septa
total surface area and alveolar septa thickness were decreased when compared
to the control group. The results showed that exposure to Cannabis smoke is able
to induce morphological changes in the lung tissue of pregnant (BALB / c) mice
and their respective offspring.
Keywords: Lung/growth and development; Cannabis; Histology; Lung/pathology;
Morphology
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1. INTRODUÇÃO

A maconha (Cannabis sativa) é entre as drogas ilícitas, a mais
frequentemente utilizada pelas gestantes e, assim como para o álcool e o tabaco,
não existem níveis seguros relacionados ao uso durante a gravidez ou
amamentação (ACOG, 2015, Emery et al., 2016). O uso de Cannabis durante a
gestação está associado a baixo peso ao nascimento, parto prematuro e maior
taxa de hospitalização de recém-nascidos (Hayatbakhsh et al., 2012;
Benevenuto et al., 2015; Gunn et al., 2016).
As propriedades medicinais e psicoativas da Cannabis estão diretamente
relacionadas

aos

seus

compostos

canabinóides.

O

THC

ou

mais

especificamente o ∆9-tetrahidrocanabinol (∆9-THC) é o canabinóide mais
abundante na Cannabis e o principal responsável pelos efeitos psicoativos.
Quando inalado, atravessa os alvéolos pulmonares e entra na circulação
atingindo o cérebro rapidamente (Grotenhermen, 2003; ACOG, 2015).
O ∆9-THC entra na corrente sanguínea e interage com o sistema ECB
(sistema endocanabinoide) ativando os receptores CB1 e CB2 pertencentes a
família de receptores acoplados a proteína-G na membrana celular, que são
encontrados basicamente em órgãos como cérebro e células do sistema
imunológico (Alger, 2013). O ∆9-THC mimetiza a ação dos ligantes endógenos
derivados do ácido araquidônico: N-araquidoniletonolamida (Anandamida) e 2araquidonoilglicerol (2-AG), ambos existentes em nosso organismo (Mechoulam
e Hanuš, 2000; Elsohly e Slade, 2005).

Além disso, o sistema ECB está

2

envolvido em vários processos fisiológicos que incluem apetite, sensação de dor,
humor, sono, memória, regulação da temperatura corporal e modulação do
sistema imunológico (Croxford e Yamamura, 2005; Manzanares et al., 2006;
Downey e Verster, 2014).
O sistema ECB se mostra presente e ativo desde os estágios iniciais do
desenvolvimento embrionário, permitindo que um organismo em formação
complete etapas distintas do desenvolvimento pré e pós-natal (Fride, 2008).
Sabe-se também que o ∆9-THC pode afetar o equilíbrio do sistema
endocanabinóide (ECB) causando impactos na fase implantacional do embrião
e no desenvolvimento fetal, elevando os riscos de aborto e restrição de
crescimento fetal (Zuckerman et al., 1989; Paria e Dey, 2000; Gray et al., 2010).
Os receptores canabinóides podem ser encontrados também nas células
estruturais dos pulmões, bem como nas células residentes e na maioria dos
leucócitos, apesar do seu papel não ser bem compreendido nestas células.
Sabe-se, no entanto, que a exposição ao ∆9-THC pode comprometer as defesas
do sistema imunológico dos pulmões, principalmente a capacidade de defesa
contra patógenos externos (Croxford e Yamamura, 2005; ACOG, 2015; Turcotte
et al., 2016).
Ainda que uso recreacional da Cannabis tenha por objetivo alcançar os
efeitos psicoativos imediatos como o relaxamento e leve euforia (desired effects),
pouco se sabe sobre os problemas de saúde que podem ser causados pelo uso
recreativo da maconha. Evidências indicam que o uso frequente e prolongado
pode ser prejudicial para a saúde mental e física. Os efeitos crônicos do consumo
de Cannabis incluem transtornos de humor, exacerbação de distúrbios psicóticos
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em pessoas vulneráveis, deficiências cognitivas e distúrbios somáticos (Johns,
2001; Boyce e McArdle, 2008; Karila et al., 2014).
O uso crônico de Cannabis tem sido associado a diferentes efeitos
deletérios sobre o sistema respiratório, incluindo a inflamação de vias aéreas
com desenvolvimento de bronquite crônica, obstrução de vias aéreas,
hiperinsuflação pulmonar e alterações enfisematosas (Reece, 2009).
Alguns estudos indicam que estes efeitos negativos, semelhantes ao
tabagismo, estão ligados principalmente à inalação da fumaça proveniente da
combustão da Cannabis, que contém elementos tóxicos como os óxidos de
nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO), cianeto de hidrogênio (HCN),
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) e amônia (Moir et al., 2008; Loflin
e Earleywine, 2015). Portanto, o abuso de Cannabis na gravidez pode ser
potencialmente prejudicial e determinante para o desenvolvimento fetal
(Hutchings et al., 1989; Garry et al., 2009; Wu et al., 2011).
Durante a gestação, o pulmão sofre significativas alterações morfológicas
em seus estágios de desenvolvimento, portanto qualquer insulto ocorrido nesse
período pode ser significativo (Rosenthal e Bush, 2002). Entretanto, os efeitos
da Cannabis sobre o desenvolvimento pulmonar não são conhecidos e apesar
de vários estudos abordarem os efeitos da exposição à Cannabis, escassos são
aqueles que estudam a exposição em mulheres grávidas e seus efeitos nos
descendentes.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Hipótese histórica da origem e utilização da Cannabis
A origem da Cannabis não é muito clara, mas acredita-se que seu
surgimento se deu na Ásia Central desde o período Neolítico (cerca de 6.000
a.C.),

onde

foram

encontrados

os

primeiros

vestígios

e

evidências

arqueológicas, indicando que essa planta era cultivada para a obtenção de fibras
(fabricação de tecidos, cordas, redes de pesca e papel), extração do óleo das
sementes (aquecer os alimentos), como droga alucinógena (práticas xamânicas)
e posteriormente na medicina (analgésicos, diurético, anticonvulsivante etc.).
(Schultes et al., 1974; Li, 1974; Touw, 1981).
O uso da Cannabis como medicamento e droga psicoativa, foram
relatadas pelos ancestrais chineses na farmacopeia mais antiga do mundo a
pen- ts'ao ching (Li, 1977). No entanto, pela influência de fatores geográficos e
climáticos, acredita-se que em determinadas regiões que a Cannabis era
cultivada, os seus compostos farmacológicos ativos eram mais evidentes, o que
possivelmente levaram à descoberta de que a planta (especificamente a sua
resina) possuía efeitos psicoativos (Kalant, 2001). Esses efeitos psicoativos
eram bem conhecidos na Índia, devido as formas de preparo para o consumo: O
Bhan o tipo mais fraco, é proveniente das folhas secas com as flores
cuidadosamente removidas, a Ganja, um tipo mais forte, é preparada com as
flores da planta do sexo feminino e o Charas, o tipo mais forte de todos, é
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produzido exclusivamente da resina que cobre flores da planta do sexo feminino
(Touw, 1981).
Existem muitos nomes direcionados especificamente aos efeitos
psicoativos e ao uso recreacional da planta, incluindo por exemplo: maconha (do
português brasileiro), marijuana (derivação hispânica), sinsemilla (marijuana
sem sementes), grass, pot, hashish, kif, ganja, weed, hemp, Mary Jane, reefer
etc. Os taxonomistas e a maioria das pessoas no mundo referem-se a planta
pelo nome de Cannabis, nome este ligado ao gênero (Hazekamp,2009; Clarke e
Merlin, 2013; Fitzgerald et al., 2013). O gênero Cannabis pertence à família
Cannabaceae e pode ser dividida em três espécies: Cannabis sativa Linnaeus,
Cannabis indica Lamarck e Cannabis ruderalis Janisch. No entanto, também é
comum referir-se apenas ao nome Cannabis sativa, pois além de ocorrer o
cruzamento entre as espécies (hibridas), existem controvérsias envolvendo a
taxonomia da Cannabis, podendo também ser classificada como um gênero
monotípico (contendo apenas uma única espécie) (Hazekamp,2009; Clarke e
Merlin, 2013; Chasteen, 2016).
A resina excretada pelos tricomas glandulares distribuídas por toda a
superfície da planta, além de conter uma variedade de componentes
(canabinóides, terpenos, compostos fenólicos e alcalóides), possui um papel de
defesa contra o ataque de insetos e fungos (Flores-Sanchez e Verpoorte, 2008).
Certamente, o conhecimento dos efeitos psicotrópicos e medicinais da
resina estimulou o interesse dos seres humanos pela Cannabis, levantando a
hipótese para o aumento na domesticação da planta, o que poderia explicar a
sua larga e crescente distribuição pelo mundo (Hazekamp,2009).
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2.2. Canabinóides e sistema endocanabinóide
Embora a Cannabis tenha sido usada para fins recreativos e medicinais
por pelo menos quatro milênios, somente no final da década de 80 e início da
década de 90, os estudos sobre o THC foram determinantes para a descoberta
do sistema ECB, constituído pelos receptores canabinóides (CB1 e CB2)
(Devane et al., 1988; Matsuda et al., 1990; Munro et al., 1993) e os ligantes
endógenos como a anandamida (Devane et al., 1992) e 2-AG (Mechoulam et al.,
1995).
Os canabinóides são substâncias encontradas originalmente nas plantas
de Cannabis, mas referem-se a qualquer substância que é especificamente
reconhecida pelo sistema ECB (Lambert e Fowler, 2005). Com o isolamento e a
caracterização química da primeira molécula de ∆9-THC (Gaoni e Mechoulam,
1964), os estudos se intensificaram para entender como funcionava e se o nosso
organismo produzia ou não compostos semelhantes (Alger, 2013).
Os canabinóides podem ser divididos em três tipos: fitocanabinóides
(proveniente de vegetais), endocanabinóides (ligantes endógenos sintetizados
pelo nosso organismo e em outros animais) e canabinóides sintéticos (HU-210
e desacetil-L-nantradol) (Howlett et al., 2002; Lambert e Fowler, 2005).
Atualmente, mais de 80 fitocanabinóides foram isolados a partir da
Cannabis e são classificados em 10 principais subclasses: canabigerol (CBG),
canabiciclol (CBL), canabinol (CBN), canabicromeno (CBC), canabidiol (CBD),
canabielsoin

(CBE),

canabitriol

(CBT),

canabinodiol

(CBND),

Tetrahidrocanabinol (Δ8-THC), Δ9-THC (Flores-Sanchez e Verpoorte, 2008).

Δ8-
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Apenas 3 destas principais subclasses são reconhecidamente capazes de
desencadear efeitos psicoativos no indivíduo pelo uso recreacional: Δ9-THC, Δ8THC e CBN. O Δ9-THC, o CBD e o CBN são os 3 fitocanabinóides que são
encontrados em maiores quantidades na composição química da planta, sendo
que o CBD possui outros tipos de atividades farmacológicas não psicoativa
(efeitos anticonvulsionantes) (Kalant, 2001; Sirikantaramas et al., 2005).
O Δ9-THC é uma substância capaz de induzir alucinações em humanos e
seus efeitos podem ser comparados com os efeitos do uso crônico de
anestésicos e solventes. Importante do ponto de vista toxicológico e
farmacológico, o Δ9-THC é considerado um agonista parcial de ambos
receptores CB1 e CB2, uma vez que não é capaz de desencadear a ativação
completa de receptores. Seus efeitos psicoativos estão relacionados à sua ação
em principalmente receptores CB1 presentes no cérebro (Mechoulam e Hanuš,
2000; Yamaori et al., 2010).
Os endocanabinóides e seus receptores estão presentes em grande parte
no cérebro e ambos, CB1 e CB2, são expressos nos terminais pré-sinápticos
excitatórios (glutamatérgicos) e inibitórios (GABAérgicos) (Di Marzo et al., 2015).
Estes receptores também podem ser encontrados em outros órgãos como o
pulmão, coração, pâncreas e bexiga, glândulas adrenais, tecido adiposo e
conjuntivo, em regiões gastrointestinal e reprodutiva e células do sistema imune
(Alger, 2013; Andre et al., 2016).
A síntese dos endocanabinóides ocorre nos neurônios pós-sinápticos pelo
influxo de cálcio e a ação de enzimas fosfolipases que convertem os
fosfolipídeos em endocanabinoides. Os endocanabinoides são liberados sob
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demanda na fenda sináptica (não são armazenados em vesículas) a partir de
precursores lipídicos e em direção aos neurônios pré-sináptico (similar a uma
sinalização parácrina), onde se ligam aos receptores canabinóides agindo como
mensageiros retrógrados em alguns sistemas neurotransmissores como
glutamatérgico e GABAérgico, além de agirem como moduladores da
transmissão pós-sináptica dopaminérgico, serotonérgico e colinérgico (Alger,
2002; Basavarajappa, 2007; Zogopoulos et al., 2013).
Os endocanabinóides também se ligam a outros receptores como TRPV1
(Transient receptor potential vanilloid 1), PPAR (Peroxisome proliferatoractivated receptor), GPR55 e GPR119. Apesar de ser pouco entendida e
explorada a interação nestes receptores, alguns estudos mostram que o controle
da circulação sanguínea, temperatura corporal, liberação de insulina e citocinas,
densidade

óssea,

proliferação

de

células

cancerígenas

e

motilidade

gastrointestinal estão relacionados a ação dos endocanabinóides e agonistas
canabinoides nestes receptores e não só diretamente nos receptores CB1 e CB2
(Li et al., 2013; Huang et al., 2016; Ligresti et al., 2016).
Por ser capaz de ativar múltiplas vias de sinalização celular, crê-se que o
sistema ECB possui um papel regulatório em diversas funções celulares e
fisiológicas no sistema cardiovascular, no metabolismo energético e na
reprodução, além de ser uma promessa terapêutica em distúrbios de
coordenação motora, processamento de memória, controle do apetite,
modulação da dor e neuroproteção (Wang e Ueda, 2009; Ligresti et al., 2016).
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2.2.1 Sistema endocanabinóide no sistema respiratório
Apesar das evidências sobre o potencial terapêutico do sistema ECB no
processo de inflamação pulmonar mediante à inibição do recrutamento e função
das células do sistema imunológico, alguns canabinóides possuem efeitos
deletérios na função pulmonar (Turcotte et al., 2016). Particularmente o Δ9-THC,
pode comprometer a função de células pulmonares como o epitélio brônquico,
células dendríticas

e

macrófagos alveolares

prejudicando a

resposta

imunológica aos agentes patogênicos (Baldwin et al., 1997; Roth et al., 2002;
Tashkin et al., 2002).
Tanto as células estruturais quanto as células pulmonares de defesa são
capazes de sintetizar endocanabinóides e expressar receptores CB1 e CB2
(exceto fibroblastos) quando expostas a estímulos inflamatórios. Sabe-se, no
entanto, que os endocanabinóides e receptores CB1 e CB2, podem regular as
funções das células de defesa como macrófagos alveolares e no recrutamento
de leucócitos, neutrófilos e eosinófilos, mas o impacto que isso pode ter na
homeostase e patologia pulmonar não é totalmente compreendido (Turcotte et
al., 2016).

2.3. Uso recreacional da Cannabis sativa: Formas de consumo
A quantidade de Δ9-THC presente na Cannabis e as diferentes formas de
consumo são consideradas determinantes para os efeitos adversos à saúde e
potencial psicoativo (Cascini et al., 2012; Pickett et al., 2015). A concentração
média de THC encontrada na Cannabis de uso recreacional aumentou de 1,5%
em 1980 para 4,2% em 1997. Os níveis máximos de THC encontrados foram de
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29,9% para a Cannabis conhecida como marijuana e 33,1% para a do tipo
sinsemilla. Já as concentrações mais elevadas de THC foram encontradas no
hashish e no óleo de hashish (extraído diretamente da resina) com 52,9% e 47%,
respectivamente (Brenneisen, 2007).
Normalmente a Cannabis é fumada na forma de cigarros contendo de 0,5g
a 1g da droga (Adams e Martim, 1996). Os cigarros podem ser feitos a partir de
papéis confeccionados com a própria fibra da Cannabis (seda) ou em papéis de
tabaco provenientes de charutos (blunts). A utilização de tubos modificados
conhecidos como pipes, bongs, buckets (com auxílio de um recipiente com água
e uma garrafa pet) e narguilé, são as formas de uso menos convencionais. O
uso de cigarros eletrônicos (e-cigarretes) para vaporizar oléo de hashish tem
sido reportado em estudo recente por Morean et al. (2015). A Cannabis também
pode ser preparada e consumida junto com alimentos na forma biscoitos,
espaguete, bolos, brownies e bebidas na forma de chá (Bhang) (Ashton, 2001;
Fitzgerald et al., 2013; Greydanus et al., 2013; Joshi et al., 2014; Biehl e
Bumham, 2015).
A Cannabis fumada na forma de cigarros é preferencialmente utilizada
pelos usuários recreacionais, pois os efeitos psicoativos iniciam quase que
instantaneamente (Huestis, 2007). Já o uso da Cannabis por via oral, os efeitos
psicoativos podem demorar mais a iniciar, porém perduram por mais tempo
(Wachtel et al., 2002; Grotenhermen, 2003).
A Cannabis quando fumada, o THC é absorvido e penetra rapidamente
nos tecidos, sendo distribuído para o cérebro e outros compartimentos corporais
aumentando os níveis plasmáticos de THC rapidamente (Huestis et al., 1992).
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Por ser uma substância altamente lipofílica, o THC se liga preferencialmente ao
tecido adiposo, ocorrendo uma rápida diminuição dos seus níveis no sangue. A
biodisponibilidade do THC pode variar de acordo com o aproveitamento do
usuário ao inalar a fumaça (Musshoff e Madea, 2006).
O THC é metabolizado principalmente no fígado pelas enzimas do
complexo citocromo P450, a hidroxilação do Δ9-THC dá origem ao composto
psicoativo 11-hidroxi-THC (11-OH-THC). O 11-OH-THC, é oxidado a um
composto inativo 11-nor-9-carboxi-THC (TCH-COOH). THC-COOH é dos
compostos canabinóides excretados principalmente na urina como um
conjugado de ácido glucurônico (THC-COOHglu), sendo detectável em exames
laboratoriais (Musshoff e Madea, 2006; Akhtar et al., 2016).

2.4. Uso recreacional e principais efeitos adversos no sistema
respiratório
Desde a metade do século 20 até os dias atuais, o uso de Cannabis
tornou-se quase tão comum quanto o uso de tabaco entre adolescentes e adultos
jovens (Hall, 2015). O uso frequente de Cannabis na adolescência pode
aumentar os riscos na saúde física e mental, favorecendo o surgimento de
problemas de saúde na idade adulta como doenças respiratórias e sintomas
psicóticos (por exemplo esquizofrenia) (Bechtold et al., 2015).
O uso crônico e os níveis elevados de THC encontrados atualmente na
Cannabis estão diretamente ligados ao desenvolvimento de tolerância,
dependência e abstinência à droga. A tolerância leva os usuários a um aumento
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da dosagem e frequência do uso. O aparecimento da síndrome de abstinência
estimula o uso contínuo, levando o usuário à dependência (Ashton, 2001; Hall,
2015).
A fumaça de Cannabis contém muitas substâncias químicas similares às
encontradas na fumaça de cigarro. Embora não haja evidências suficientes para
afirmar que o uso de Cannabis esteja relacionado com doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar e obstrução de vias aéreas, os
usuários que

fumam

Cannabis

regularmente

podem

ter

sintomas e

agravamentos análogos nos pulmões quando comparados aos usuários de
tabaco (Tashkin, 2013; Lee e Hancox, 2011). Os sintomas e problemas
respiratórios como aumento da tosse, expectoração, falta de ar (dispneia),
doença pulmonar bolhosa, hiperinsuflação pulmonar, sibilos, faringite, rouquidão
da voz, bronquite crônica e agravamento dos sintomas de asma, podem ocorrer
em usuários que fumam Cannabis regularmente (Tashkin, 2013; Bechtold et al.,
2015).
Estudos in vitro tem demonstrado que o THC por si só pode exercer
efeitos adversos nas células epiteliais pulmonares e supressão de células
imunológicas (Sarafian et al., 2003; Sarafian et al., 2005; Yuan et al., 2002). Na
fumaça da Cannabis quando inalada, parte do THC que está na fase particulada
é depositado sobre a mucosa respiratória representando potencial impacto na
função celular, podendo causar modificações estruturais e funcionais nas vias
aéreas e no parênquima pulmonar a longo prazo (Lutchmansingh et al., 2014).
No entanto, estudo realizado em roedores por Calignano et al. (2000)
mostrou que o THC ao se ligar a receptores CB1 expressos em terminais
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axônicos nos nervos vagais das vias aéreas, pode causar um efeito
broncodilatador de curta duração nas vias aéreas. Sabe-se, no entanto, que
fumar Cannabis não possui papel terapêutico para doenças obstrutivas das vias
aéreas como a asma, e que ao contrário disso, as consequências a longo prazo
incluem inflamação das vias aéreas, edema e hipersecreção de muco (Roth et
al., 1998; Joshi et al., 2014).
Apesar de nenhum estudo comprovar a relação do uso de Cannabis com
o desenvolvimento do câncer, sua fumaça contém produtos químicos
potencialmente carcinogênicos, além disso, os efeitos negativos relacionados ao
uso da Cannabis são agravados quando um usuário também fuma regularmente
tabaco (Taylor et al., 2003).

2.4.1. Uso recreacional e efeitos adversos durante a gravidez
As significativas alterações anatômicas e fisiológicas que ocorrem durante
a gravidez nos sistemas cardiovascular, respiratório, hematológico, renal,
gastrointestinal e endócrino são resultantes da adaptação materna à gravidez.
Essas alterações fisiológicas e adaptações são necessárias para permitir o
desenvolvimento do feto e permitir que a mãe e o feto sobrevivam às demandas
do parto (Tan e Tan, 2013).
O sistema respiratório durante a gravidez é afetado por fatores
bioquímicos (mudanças no padrão hormonal) e mecânicos (alterações na parede
torácica e do diafragma para acomodar expansão do útero) que alteram a função
pulmonar, o padrão ventilatório e a troca gasosa (LoMauro e Aliverti, 2015). O
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aumento de progesterona e estrogênio durante a gravidez alteram o equilíbrio
broncoconstritor e broncodilatador das vias aéreas. O aumento de estrógeno na
mucosa das vias aéreas superiores causa hiperemia, hipersecreção e edema,
podendo levar a obstrução nasal (Hegewald e Crapo, 2011).
As células T maternas adquirem um estado transitório de tolerância
durante a gravidez, especificamente para antígenos fetais herdados do pai,
protegendo contra a rejeição. Inicialmente a gravidez produz um ambiente de
imunossupressão na função de células NK (natural killer), células fagocitárias e
outras células envolvidas na citotoxicidade, principalmente pelo aumento nos
níveis de progesterona (Robinson e Klein, 2012). Outra importante adaptação
que leva à tolerância durante a gravidez humana é a supressão de citocinas tipo
Th1 na resposta dos linfócitos, levando a uma prevalência na resposta do tipo
Th2 (Pouwels-Fry et al., 2009). Embora as alterações na fisiologia respiratória
sejam notavelmente toleradas, a eficiência da capacidade imunológica de lidar
com insultos respiratório pode mostrar-se vulnerável para algumas doenças
como pneumonia, tuberculose e influenza (McCormack e Wise, 2009; Silasi et
al., 2015; Le Gouez et al., 2016).
Recentes estudos têm relacionado a exposição pré-natal às substâncias
químicas contidas nos poluentes atmosféricos, na fumaça proveniente do
tabagismo e abuso de drogas, com as potenciais consequências envolvendo
distúrbios no desenvolvimento fetal e de doenças que se manifestam na infância,
podendo persistir ao longo da vida (Perera e Herbstman, 2011). Alguns destes
compostos como os HPAs, CO, alguns fitocanabinóides (como o THC), cocaína,
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anfetaminas e nicotina são capazes de atravessar a barreira placentária e podem
ser excretados no leite materno (Ganapathy et al., 1999; Jauniaux et al., 1999).
Quando a gestante fuma maconha o feto é exposto a quantidades
descontroladas de THC e produtos tóxicos provenientes da pirólise (como CO e
HPAs). Os relatos na literatura são pouco esclarecedores quanto as
consequências adversas no desenvolvimento fetal em uma situação de
exposição gestacional (Hayatbakhsh et al., 2012; Huizink, 2014; Morris et al.,
2011).

2.5. Desenvolvimento Pulmonar
O sistema respiratório origina-se a partir do intestino primitivo. O broto
primordial pulmonar e a traqueia emergem simultaneamente da endoderme na
parte ventral do intestino primitivo. O broto primordial dará origem aos brotos
iniciais esquerdo e direito. Este processo inicial descrito acima é marcado pela
expressão do fator de transcrição Nkx2.1 em camundongos (Swarr e Morrisey,
2015). A porção proximal do sistema respiratório (traqueia, laringe e brotos
iniciais) se separa do esôfago para formar os dois brônquios principais. Ao final
deste período chamado de fase embrionária, o desenvolvimento pulmonar é
dividido em mais 4 estágio subsequentes: pseudoglandular, canalicular, sacular
e alveolar (Burri, 2006).
Os brotos pulmonares primários, gerados a partir da estrutura da via aérea
proximal, vão dar origem a porção distal que compreendem os brotos
secundários e terciários, os quais formarão a árvore brônquica. O epitélio
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pulmonar proximal é gerado a partir de progenitores de endoderme expressando
o fator Sox2 que se diferenciam em linhagens ciliadas, secretoras e basais
durante o desenvolvimento (Swarr e Morrisey, 2015).
Este processo de sucessivos brotamentos e ramificações é chamado de
branching e são característicos do estágio pseudoglandular (figura 1A e B)
(Cardoso, 2001; Cardoso e Kotton, 2008). O crescimento inicial dos brotos
pulmonares primários e branching são sinalizados por múltiplas vias de
sinalização, incluindo as vias do FgF (Fibroblast growth fator), pela expressão de
FgF10 e FgF2, que promove o crescimento e a formação de novos ramos e Shh
(Sonic Hedgehog), que restringe este processo por feedback negativo e
possivelmente inibindo a expressão de FgF10 (Iber e Menshykau, 2013; Swarr
e Morrisey, 2015).
No pulmão, a região cranial desenvolve-se mais rapidamente do que a
região caudal, ocorrendo uma sobreposição parcial da fase canalicular na fase
pseudoglandular. Durante a fase canalicular, a árvore respiratória continua
expandindo em diâmetro e comprimento, acompanhada de vascularização e
angiogênese ao longo das vias aéreas. Os bronquíolos terminais são então
divididos em bronquíolos respiratórios e ductos alveolares, e na fase final da
gestação as células epiteliais distais das vias aéreas são diferenciadas em
pneumócitos tipo I e pneumócitos tipo II (figura 1C) pela expressão de Sox9 / Id2
(Swarr e Morrisey, 2015), formando sáculos. Uma rede de capilares e vasos
linfáticos são formados ao redor dos sáculos que seguidamente são subdivididos
pelo processo de septação em alvéolos (figura 1D). A fase alveolar ou
alveolização é a última etapa do desenvolvimento pulmonar, onde a maior parte
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da superfície de troca gasosa é formada (Cardoso e Kotton, 2008; Warburton et
al, 2010).

Figura 1 - Esquema mostrando a fase inicial de desenvolvimento do sistema
respiratório em camundongos. A - O intestino primitivo (endoderme) dará origem
a órgãos como a tireoide, traqueia, pulmão, fígado e pâncreas.
Aproximadamente no 9,5º dia da idade gestacional, a traqueia e os brotos
pulmonares primários começam a crescer. Seguidamente entre o 9,5º e 10º dia,
os brotos primários alongam-se, enquanto que o primórdio traqueal começa a se
separar do esófago primitivo pelo crescimento de um septo traqueoesofágico.
No 10,5º dia os brotos primários dão origem aos brotos secundários do pulmão
(início do branching) (representado pelas setas vermelhas 1 e 2
respectivamente). B - Entre o 11º e 16,5º dia, o branching se mantem constante
(sentido proximal-distal) até formar a árvore brônquica (setas 1, 2, 3,
representam os brotos primários, secundários e terciários, respectivamente). C Entre os dias 17º e 18º as células epiteliais distais das vias aéreas se diferenciam
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em pneumócitos do tipo I e II e se expandem para formar os sáculos. D - Na fase
pós-natal entre o 3º e 14º dia os sáculos são subdivididos pelo crescimento
secundário do septo (septação) dando origem à alvéolos maduros (Adaptado de
Cardoso e Kotton, 2008).

O sistema respiratório desenvolve-se no período pré-natal e pós-natal,
apresentando diferenças no tempo e duração das fases dependendo da espécie
(Cardoso e Kotton, 2008). Em mamíferos a ramificação das vias aéreas acontece
exclusivamente no período pré-natal. Já a formação dos alvéolos abrange os
períodos pré-natal e pós-natal e em espécies como o rato e camundongo este
período ocorre somente no período pós-natal (figura 2) (Cardoso, 2001).

Figura 2 - Representação das fases do desenvolvimento pulmonar em
Camundongo (fase embrionária 8,5º-9,5ºd; fase pseudoglandular 9,5º-16,5ºd;
fase canalicular 16,5º-17,5ºd; fase sacular 17,5º-5ºd e fase alveolar 5º-30ºd) e
humanos (fase embrionária 4º-7ºs; fase pseudoglandular 7º-17ºs; fase
canalicular 17º-26ºs; fase sacular 27º-36ºd; fase alveolar 36ºs-2 anos e
aproximadamente até os 18 anos os pulmões continuam crescendo e
expandindo). d=dias; s=semanas (Cardoso e Kotton, 2008; Miller e Marty, 2010).

Em camundongos, o desenvolvimento pulmonar pós-natal não é bem
caracterizado, sobretudo no momento em que a alveolização está completa.
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Estudos sugerem que fase de alveolização continua após os septos alveolares
terem atingido a maturidade, podendo persistir até a idade adulta (Mund et al.,
2008).

20

3. JUSTIFICATIVA

A Cannabis sativa é a droga ilícita mais usada entre as gestantes e os
insultos sofridos durante o período do desenvolvimento fetal podem ocasionar
consequências mais tarde na vida, porém estudos investigando os efeitos desta
exposição na saúde materna e fetal ainda são escassos. Além disso, os efeitos
da exposição gestacional da Cannabis sobre o desenvolvimento pulmonar ainda
foram pouco explorados.
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4. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

4.1 Objetivo geral
Os objetivos deste estudo são:


Analisar os efeitos do uso de Cannabis sativa no tecido pulmonar
de camundongos fêmeas gestantes.



Analisar os efeitos do uso de Cannabis sativa no desenvolvimento
pulmonar de filhotes de camundongos, cujas mães foram expostas
durante a gestação.

4.2 Objetivos específicos
Os objetivos específicos do estudo no pulmão de camundongos fêmeas
grávidas expostas a fumaça de Cannabis e ao ar filtrado são:


Avaliar os parâmetros inflamatórios no lavado bronco-alveolar
(LBA);



Avaliar as alterações morfológicas no tecido pulmonar pela técnica
estereológica;



Avaliar as alterações de remodelamento tecidual pulmonar (análise
quantitativa de fibras colágenas e elásticas)

Os objetivos específicos do estudo no desenvolvimento pulmonar dos
filhotes de camundongos são:
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Avaliar as alterações morfológicas no tecido pulmonar pela técnica
estereológica nos fetos com 18,5 dias de idade gestacional (grupo
representante da fase canalicular) provenientes de fêmeas
expostas durante a gestação a Cannabis sativa e ao ar filtrado;



Avaliar as alterações morfológicas no tecido pulmonar pela técnica
estereológica na prole com 20 dias de idade (grupo representante
da fase alveolar) provenientes de fêmeas expostas durante a
gestação a Cannabis sativa e ao ar filtrado;



Avaliar as alterações morfológicas no tecido pulmonar pela técnica
estereológica na prole com 60 dias (grupo representante da fase
alveolar tardia) de idade provenientes de fêmeas expostas durante
a gestação a Cannabis sativa e ao ar filtrado;



Quantificação de fibras colágenas nos fetos provenientes de
fêmeas expostas durante a gestação a Cannabis sativa e ao ar
filtrado;



Quantificação fibras colágenas e elásticas nas proles com 20 e 60
dias de idade provenientes de fêmeas expostas durante a gestação
a Cannabis sativa e ao ar filtrado.
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5. MATERIAL E MÉTODO

5.1 Animais
Foram utilizados 30 camundongos fêmeas com aproximadamente 3
meses de idade da linhagem BALB/c. Os animais foram fornecidos pelo Biotério
de Criação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP),
através do protocolo de pesquisa n°374/13 aprovado pela CEUA-FMUSP
(Comissão de Ética no Uso de Animais) (documento anexado no item 9 anexo
B). Para a utilização dos materiais coletados (pulmões) proposto para este
projeto, a CEUA-FMUSP aprovou o protocolo de pesquisa n°043/15.
Os animais foram mantidos no Biotério do Departamento de Patologia da
FMUSP com temperatura (22 a 25ºC), 70% de umidade relativa, ciclo de luz 12
horas claro/12 horas escuro e água e ração ad libitum. Os animais foram
mantidos e manipulados de acordo com as normas de “Uso de Animais de
Laboratório” do centro de bioterismo da FMUSP, sendo que todo esforço foi feito
para minimizar o desconforto dos animais durante o estudo.

5.2 Droga
A Cannabis sativa, contendo 0,3% de ∆9-THC, utilizada neste estudo foi
doada para fins científicos pelo Núcleo de Perícias Médico Legal - Instituto de
Criminalística de Marília, legalmente autorizado pela 3° Vara Criminal da
Comarca de Marília, São Paulo, Brasil (documento anexado no item 9 anexo A).
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A droga é proveniente de uma apreensão de entorpecentes realizada pela polícia
local (Benevenuto et al., 2017).

5.3 Grupos experimentais
Previamente e durante 7 dias consecutivos, todas as fêmeas foram
treinadas para familiarização e adaptação com os procedimentos experimentais
e com os pesquisadores. Após o período de familiarização e adaptação, as
fêmeas foram colocadas em gaiolas com os machos para acasalar, na proporção
de duas fêmeas para um macho (Veras et al., 2009). O 0,5 dia gestacional foi
determinado pela observação do “plug” vaginal ou pela presença de
espermatozoides no lavado vaginal evidenciando a ocorrência do acasalamento.
As fêmeas grávidas foram divididas em 6 grupos (n=5 por grupo),
conforme representado na figura 3.

Figura 3 - Representação esquemática do protocolo experimental. Legenda: DG
– dias gestacionais; DPN – dias pós-natal; M18 – grupo 1; C18 – grupo 2; M20
– grupo 3; C20 – grupo 4; M60 – grupo 5; C60 – grupo 6.
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Abaixo segue a descrição de cada grupo:
Grupo 1: Fetos coletados de fêmeas grávidas expostas à fumaça da
Cannabis sativa desde do 5,5º dia de gestação até o 17,5° dia de gestação,
sendo a eutanásia realizada no 18,5º dia de gestação (M18) para a coleta dos
fetos.
Grupo 2: Fetos coletados de fêmeas grávidas expostas ao ar ambiente
desde do 5,5º dia de gestação até o 17,5° dia de gestação, sendo a eutanásia
realizada no 18,5º dia de gestação (C18) para a coleta dos fetos.
Grupo 3: Prole com 20 dias de idade proveniente de fêmeas grávidas
expostas à fumaça da Cannabis sativa desde do 5,5º dia de gestação até o 17,5°
dia de gestação (M20).
Grupo 4: Prole com 20 dias de idade proveniente de fêmeas grávidas
expostas ao ar ambiente desde do 5,5º dia de gestação até o 17,5° dia de
gestação (C20).
Grupo 5: Prole com 60 dias de idade proveniente de fêmeas grávidas
expostas à Cannabis sativa desde do 5,5º dia de gestação até o 17,5° dia de
gestação (M60).
Grupo 6: Prole com 60 dias de idade proveniente de fêmeas grávidas
expostas ao ar ambiente desde do 5,5º dia de gestação até o 17,5° dia de
gestação (C60).
As fêmeas grávidas expostas a fumaça da Cannabis (Grupo Mães MA) e
ao ar filtrado (Grupo Mães AF) que foram utilizadas nos grupos 1 e 2,
representam os indivíduos do estudo realizado no tecido pulmonar e coleta do
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LBA de camundongos fêmeas grávidas, conforme descritos previamente no item
Objetivos Gerais e Específicos 4.1 e 4.2.

5.4 Protocolo de exposição
As exposições das fêmeas grávidas foram conduzidas durante 5 minutos,
uma vez por dia, durante 13 dias seguidos (do 5,5º dia de gestação ao 17,5° dia
de gestação). Os grupos controle foram submetidos à inalação de ar filtrado, com
as mesmas características de tempo e periodicidade dos animais expostos à
fumaça de Cannabis sativa. Os “cigarros’’ confeccionados para o estudo
continham 0,2g da droga. O conteúdo de cada cigarro de Cannabis foi
manualmente inserido dentro dos invólucros (tubos) de cigarros brancos
disponíveis comercialmente. Isto permitiu-nos preparar cigarros padronizados.

5.4.1 Câmara de exposição
O sistema de exposição representado na figura 4, é composto de uma
bomba que sopra ar através de um filtro HEPA em um amortecedor de pulso. O
fluxo de ar é dividido em duas direções que passam através das válvulas que
controlam o fluxo. Um fluxo vai para a câmara de fumaça e o outro vai
diretamente para a câmara de mistura. A câmara de fumaça é uma caixa vedada
de 1L de volume com uma abertura para o fluxo de ar, criando uma pressão
positiva que obriga o fluxo de ar a passar através do cigarro, e,
consequentemente, a fumaça flui para a câmara de mistura. A câmara de mistura
é outro compartimento vedado de 1L de volume com um anteparo para promover
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o processo de mistura. A mistura de ar com fumaça é conduzida para a câmara
onde as fêmeas ficam dispostas em suportes tubulares individuais. O fluxo da
fumaça foi controlado a 1,2 L/min. O cigarro preparado de Cannabis teve uma
duração de 5 minutos de exposição neste sistema. Um sistema idêntico foi
construído para realizar exposições com o grupo controle.

Figura 4 - Representação esquemática do sistema de exposição das fêmeas
grávidas à fumaça da queima da Cannabis sativa (Adaptado do desenho
desenvolvido por Marco Antonio Garcia Martins).

5.4.2 Análise e caracterização de HPAs
A análise de detecção de HPAs presentes na fumaça de Cannabis sativa
provenientes do sistema de exposição (figura 4), foram conduzidas pela técnica
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de cromatografia gasosa com detector de massa acoplado (GC-MS). As
amostras de fumaça foram coletadas em quatro tubos adsorventes XAD (Orbo
32 – Supelco). O método de extração da fumaça após ser coletada foi adaptado
de Lee et al. (2004). Os compostos orgânicos foram extraídos com 10 mL de
diclorometano utilizando o banho de ultrassom (3 ciclos - 20 minutos). O solvente
foi extraído foi concentrado utilizando um evaporador rotativo e filtrado com uma
membrana de filtro de seringa 33 mm (Millex).
Todas as amostras foram analisadas por GC/MS (7820A + 5975 MSD)
(Agilent Technologies). As análises quantitativas e qualitativas foram realizadas
em uma coluna corrente de fenil-metilo 5% inerte, VF (30m x 0,250mm, 0,25µm).
1μL de cada amostra foi injetado (injeção splitless). O programa de temperatura
de aquecimento do GC foi de 80°C, por 4 min, aumentando 20°C/min até 200°C,
após 4°C/min até 270°C e 5°C/min até 280°C. O gás transportador utilizado foi
o hélio, em fluxo de 1,3 mL/min. A temperatura do injetor foi ajustada em 280°C,
a linha de transferência para 300°C e a fonte de íons para 200ºC. A curva de
calibração foi preparada com base em soluções padrão (Sigma-Aldrich) e os
coeficientes de correlação para todos os HPAs foram R2> 0,99.
Foram analisados 14 tipos HPAs no presente estudo: Fluoreno,
Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, Pireno, benz[a]antraceno, Criseno,
benzo[b]fluoranteno,

benzo[k]fluoranteno,

benzo[e]pireno,

benzo[a]pireno

indenol[1,2,3-c,d]pireno, Dibenzo[a,h]antraceno e Benzo[g,h,i]Perileno.
5.4.3 Análise de caracterização da exposição
A exposição materna foi caracterizada pela presença de metabólitos ∆9THC (THC - COOH) em amostras de urina. A urina foi recolhida a cada 24 horas
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após a exposição, de acordo com o protocolo de Khosho et al. (1985). As
análises foram conduzidas pela técnica GC-MS conforme descrição a seguir:
Foram utilizados os seguintes reagentes químicos para a análise GM-MS:
hidróxido de sódio (Merck,- Darmstadt, Alemanha, Reino Unido), ácido acético
(Merck - Darmstadt, Alemanha, Reino Unido), hexano (Sigma-Aldrich-Sigma
Aldrich - St. Louis, MO, EUA), acetato de etilo (LabSynth São Paulo, Brasil, BR),
BSTFA

(N,

O-Bis

(trimetilsilil)

trifluoroacetamida)

em

1%

TMCS

(Trimetilclorossilano) (Cerilliant/Sigma-Aldrich - St. Louis, MO, EUA) e padrões:
THC, CBD, CBN, THC-COOH em 1mg/concentração de 1 µg/mL e D3 THC/mL)
(Cerilliant/Sigma-Aldrich - St. Louis, MO, EUA).
As amostras de urina (200µL) foram hidrolisadas com NaOH. Após a
hidrólise, a solução foi acidificada e, em seguida, extraiu-se por mistura de
hexano/acetato de etilo (9/1). A camada orgânica foi recolhida e seca sob
corrente de azoto. O extrato foi derivado com a adição de 50 µL de BSTFA com
1% TMCS e incubou-se a 80°C durante 30 min. Um microlitro da solução final
foi, em seguida, injetado na coluna de cromatografia de gás. Como um padrão
interno, foi utilizado 50 µL de D3 THC (1µg/mL).
As análises foram realizadas em um sistema GC-MS (7820A + 5975 MSD)
(Agilent Technologies) com um HP-5 MS equipado com uma coluna capilar (30
m x 0,25 mm x 0,25 mm) e usando uma injeção splitless. A temperatura de
injeção foi de 280°C. O gás transportador, hélio, a uma taxa de fluxo de 1mL/min
e o volume de injeção de 1µL. A temperatura da coluna foi mantida a 170°C
durante 0,5min e, em seguida, aumentada para 200°C a uma velocidade de
35°C/min. A temperatura foi subsequentemente elevada para 290°C a uma
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velocidade de 20°C, a cada 2 min. A temperatura da linha de transferência foi de
280°C. As temperaturas da fonte de íons e quadripolos foram mantidas a 280°C
e 200°C, respectivamente. Modo de monitoração iônica seletiva (SIM) foi usado
com um tempo de pausa de 50 ms. Os tempos de retenção foram 5,90 e 6,66
minutos para THC-D3 e THC-COOH, respectivamente. Os seguintes íons
qualitativos (m/z) foram analisados: THC-d3, 306, 374, 389; THC, 303, 315, 371,
386; e THC-COOH, 371, 372, 473, 488.

5.5 Eutanásia dos animais e coleta
Após o término de período de exposições de 13 dias consecutivos (desde
o 5,5º dia de gestação até o 17,5° dia de gestação), as fêmeas grávidas dos
grupos 1 e 2, foram eutanasidas no 18° dia de gestação. As fêmeas grávidas
previamente sedadas com anestésico inalatório isoflurano e eutanasiadas por
injeção intraperitonial de tiopental sódico (200 mg.kg-¹ peso corporal).
A parede abdominal foi aberta imediatamente, os vasos uterinos ligados
e o útero cuidadosamente removido e examinado para a determinação dos sítios
implantacionais, reabsorções, fetos vivos e mortos. A ligadura dos vasos
sanguíneos uterinos é feita para que não ocorra perda do sangue placentário na
remoção do útero. Seguidamente à remoção do útero da cavidade abdominal,
foi realizada a dissecção e separação dos fetos, placenta e cordão umbilical. Em
metade dos fetos de cada fêmea, os pulmões foram separados, congelados em
nitrogênio líquido e armazenados em freezer -80ºC para futuras analises que se
façam necessárias. A outra metade dos fetos foram colocados em imersão na
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solução de formol (4%) e depois de 24 horas transferidos para a imersão em
álcool 70% até o momento da dissecação dos fetos para a coleta dos pulmões.
As fêmeas grávidas foram pesadas, traqueostomizadas e canuladas e nos
pulmões foram realizadas três lavagens de 0,5 mL de PBS cada e
aproximadamente 1 mL de LBA foi recuperado. Após a coleta do LBA, os
pulmões foram removidos da cavidade torácica, insuflados e fixados por imersão
em paraformaldeído 4% tamponado (em PBS) durante 24 horas para a avaliação
estereológica.
Após o período de 20 (grupo 3 e 4) ou 60 (grupo 5 e 6) dias após o
nascimento, os animais foram eutanasiados por injeção intraperitoneal de
tiopental sódico (200 mg.kg-¹ peso corporal) e pesados. Nestes animais não foi
realizado o procedimento do LBA. Assim, por uma toracotomia mediana os
pulmões foram expostos, o lobo direito foi isolado ligando-se o brônquio direito
com fio de sutura 6.0. Em seguida a traqueia foi canulada e o pulmão esquerdo
insuflado com aproximadamente 0,4 mL de solução salina 0,9%. Após a
insuflação, o brônquio esquerdo foi ligado e os pulmões removidos e separados.
O pulmão direito foi divido em três fragmentos, sendo que dois foram
acondicionados em criotubo e mantidos no freezer -80ºC e um fragmento fixado
em glutaraldeído, para futuras análises ultraestruturais. O pulmão esquerdo foi
mantido em solução fixadora de paraformaldeído 4% tamponado (em PBS) por
24 horas e posteriormente em álcool 70% até a realização das análises
estereológicas.
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5.6 Estudo estereológico dos pulmões
A estereologia vem sendo aplicada para a quantificação de estruturas
pulmonares desde 1963 (Weibel, 1963). Recentemente, uma ação conjunta da
ATS (American Thoracic Society) e da ERS (European Respiratory Society)
padronizou os métodos estereológicos para o pulmão. Neste estudo seguimos
as recomendações da ATS-ERS (Hsia et al., 2010).

5.6.1 Estudo estereológicos dos pulmões dos fetos
Nos fetos foram avaliados o volume total e os volumes totais e densidades
de volume do mesênquima, sacos alveolares (pré-alvéolos), vias aéreas e vasos
sanguíneos (figura 5).

Figura 5 - Fotomicrografia representativa do tecido pulmonar (coloração H&E)
dos fetos em 20x, grupos 1 e 2. Legenda: VA – via aérea; VS – vaso sanguíneo;
SA – saco alveolar; o mesênquima está representado pelas setas verdes.
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A amostragem do pulmão foi realizada de forma sistemática uniforme e
randômica. A quantificação dos parâmetros pulmonares avaliados foi conduzida
em cortes verticais. Assim para a amostragem, os pulmões inteiros (incluindo as
estruturas do hilo) foram incluídos em blocos de parafina. O maior eixo do órgão
foi definido como eixo horizontal. O bloco foi seccionado verticalmente
(perpendiculares ao eixo horizontal) em cortes de 5µm. As fatias produzidas
foram coradas com H&E.
Para estimar o volume de determinado órgão sem cavidades e com
densidade específica aproximada ao valor de 1, pode-se utilizar o peso do
próprio órgão. Portanto, para determinar o volume pulmonar de referência (total),
o peso do pulmão foi convertido em volume (Vpul, cm-³) dividindo-se pela
densidade do tecido, considerada 1,05 g.cm-3 (ICRP, 2002).
Aos métodos utilizados para determinar densidades de volume,
densidades de superfície e áreas de superfície dos compartimentos pulmonares
foram conduzidos como descritos no item Material e Método 5.6.2.3 e 5.6.2.4.

5.6.2 Estudo estereológico dos pulmões das fêmeas grávidas e das proles
de 20 e 60 dias
Os seguintes parâmetros foram avaliados: volume pulmonar total, volume
total e densidade de volume dos compartimentos pulmonares: parênquima
pulmonar (excluindo-se brônquios, vasos, septos inter-lobulares, linfonodos);
vias aéreas; vasos sanguíneos; espaços aéreos alveolares; septos alveolares
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(pneumócitos e capilares); áreas de superfície total e densidade de superfície
dos alvéolos, vias aéreas e vasos sanguíneos.

5.6.2.1 Amostragem e inclusão
A amostragem do pulmão foi feita de forma sistemática uniforme e
randômica. A quantificação dos parâmetros pulmonares avaliados foi conduzida
em cortes verticais. Assim para a amostragem, os pulmões inteiros (incluindo as
estruturas do hilo) foram incluídos em blocos de ágar (12%). O esquema da
amostragem é mostrado na figura 6.

Figura 6 - Representação esquemática dos métodos e amostragem do pulmão
para o estudo estereológico. A e B - preparação do ágar a 12%; C - pulmão a
ser incluído; D - inclusão do pulmão em ágar; E e F - Cortes verticais seriados;
G - Fatias obtidas para a estimativa do volume total pulmonar pelo método de
Cavalieri (Fotos: Natália de Souza Xavier Costa).
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5.6.2.2 Volume Pulmonar (“Reference Space”)
O volume pulmonar foi estimado pelo método de Cavalieri. Por este
método é possível estimar o volume de um objeto de forma arbitrária,
seccionando-o em fatias paralelas equidistantes e multiplicando-se a distância
entre os cortes pela somatória das áreas das faces de corte. As áreas das faces
de corte ou transectos pode ser obtida facilmente pelo método de contagem de
pontos. Para este fim, um sistema teste de pontos (de área associada ao ponto
(ap) conhecida) foi sobreposto às fatias de ágar e os pontos incidentes sobre o
compartimento de interesse foram contados em todas as fatias. Assim o volume
foi obtido aplicando-se a fórmula:

onde pt são os pontos incidentes sobre o pulmão, a(p) = 9 mm2 e T é a
espessura das fatias produzidas no ágar (neste caso 2mm).

5.6.2.3 Volume (V) e Densidade de Volume (Vv) dos Compartimentos
Pulmonares
O método de contagem de pontos foi utilizado para estimarmos as
densidades de volume das estruturas pulmonares de interesse: parênquima
pulmonar, vias aéreas, vasos sanguíneos, espaços aéreos alveolares e septos
alveolares (pneumócitos e capilares).
Para esta análise os blocos de parafina foram seccionados em cortes de
5μm de espessura e dois pares de cortes consecutivos de cada bloco, distantes
300μm

foram

coletados

em

lâminas

de

vidro

histológicas.

Cortes
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randomicamente selecionados também foram coletados em lâminas silanizadas
para estudos imunohistoquímicos adicionais. Os cortes foram corados pelo
método hematoxilina-eosina.
A geração e sobreposição dos sistemas teste de pontos bem como as
contagens

foram

realizadas

com

auxílio

do

programa

ImageJ

[http://rsb.info.nih.gov/ij/] (figura 7). Os pontos incidentes sobre as diferentes
estruturas pulmonares (vias aéreas, vasos sanguíneos, espaços aéreos
alveolares e septos alveolares) e sobre o parênquima pulmonar (como um todo)
foram contados em todos os campos e a densidade de volume foi obtida pela
fórmula:

onde ∑ptcomp e ∑ptparênquima referem-se a soma de todos os pontos
contados em todos os campos analisados de cada pulmão.
O volume total de cada compartimento foi convertido em volume absoluto
(total) multiplicando-se a densidade de volume (Vvcomp) pelo volume total do
espaço de referência correspondente, neste caso que pode ser o pulmão ou o
parênquima pulmonar dependendo do parâmetro a ser avaliado.
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Figura 7 - A e B - Exemplo da aplicação do sistema teste de pontos para
estimativa das densidades de volume dos compartimentos pulmonares. C Sistema teste de arcos ciclóides para estimativa de áreas de superfície. Os
pontos neste sistema teste são representados pelas extremidades dos arcos.

5.6.2.4 Áreas de superfície total e Densidade de superfície dos alvéolos,
vias aéreas e vasos sanguíneos
Quando avaliamos áreas de superfície é importante randomizarmos a
orientação, pois esta medida é influenciada pela orientação da estrutura. Assim
como foi aplicada a metodologia de cortes verticais. Da mesma forma e nos
mesmos campos que foram utilizados para as medidas de volume, foi utilizado
um sistema teste de arcos cicloides (figura 7C). Nesta análise as intersecções
entre os arcos e os limites da superfície da estrutura analisada foram contadas.
E, aplicando-se os dados nas fórmulas a seguir obtivemos as estimativas de
densidade de área das estruturas:
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onde l(p) é o comprimento do linha, ΣI é o número total de intersecções
entre os cicloides e o compartimento de interesse e Σpt é o número de pontos
no compartimento de interesse.
As áreas de superfície absolutas foram obtidas aplicando-se a fórmula:

onde Svcomp é densidade de volume do compartimento analisado e
Vtpulmão é o volume total dos pulmões.

5.6.2.5 Estimativa da espessura dos septos alveolares (Arithmetic mean
thickness)
A espessura dos septos alveolares foi derivada a partir da média
aritmética (AMTsepto) aplicando-se a seguinte fórmula:

onde Vtsepto é o volume total dos septos alveolares e Stsepto é a área
de superfície total dos septos alveolares.

5.6.2.6 Estimativa do volume médio alveolar, densidade numérica alveolar
(Nv) e do número total de alvéolos (Nt) das proles de 20 e 60 dias
Para estimar o número de alvéolos foi utilizado o método do dissector
físico (physical disector) (Ochs et al., 2004), sendo aplicado a característica de
Euler (Knust el al., 2009). A característica de Euler (número de Euler) permite-
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se estimar o número de partículas de um objeto em 3D como um todo, baseado
em observações de alterações topológicas em plano 2D de intersecções –
dissectors, independente de sua forma, da direção e orientação de varredura
aplicada no objeto. Em outras palavras, analisando os padrões de uma fatia
(dissector) e comparando com os padrões das fatias consecutivas desse objeto
(Gundersen et al., 1993).
A cada 100 μm foi examinado um par de cortes histológicos separados
por 5μm. A princípio, os cortes de cada par de lâminas coradas com H&E foram
digitalizadas com auxílio do escâner de lâminas digital Pannoramic SCAN
(3DHisTech Ltd. Budapest, Hungary) e as imagens foram fotomicrografados com
auxílio de software Pannoramic Viewer (3DHisTech, Budapest, Hungary) com
aumento de 20X.
As imagens dos cortes histológicos do tecido pulmonar de um mesmo par
foram impressas e sobre cada imagem foi sobreposto um sistema teste
constituído por um quadrado de área fixa e conhecida (frame de 34.574,40μm2
para as proles de 20 dias - frame de 44.438,88μm2 para as proles de 60 dias)
delimitado por 4 linhas. As linhas limitantes superior e esquerda foram
denominadas de linhas de inclusão e as linhas inferior e direita, linhas de
exclusão. Foram contados os alvéolos “bridges” que não tocaram as linhas de
exclusão e estavam presentes no plano de contagem, mas não plano de
referência. As contagens das “bridges” foram feitas inicialmente do plano A de
referência para o plano B de contagem (A
referência e plano A como contagem (B

B) e seguidamente do plano B como
A) (figura 8).
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Figura 8 – Exemplo da aplicação do dissector físico nas proles de 20 e 60 dias de idade. A e B são fotomicrografias (20x) de
cortes subsequentes (5μm) de tecido pulmonar de camundongos com 60 dias de idade, e representam os pares (fatias)
consecutivos (Coloração H&E). Os quadrados com área fixa desenhados na imagem representam as frames (ferramenta usada
para delimitar a área de contagem das “bridges”). As linhas vermelhas das frames representam as regiões de exclusão para a
contagem. O plano A é utilizado como referência para a contagem das “bridges” na imagem de amostragem representada no
plano B. Seguidamente, o plano B é utilizado como referência para a contagem das “bridges” na imagem de amostragem
representada no plano A. As setas verdes indicam as estruturas de contagem “bridges” ausentes na frame de referência A. A seta
vermelha mostra um exemplo de “bridge” na região de exclusão.
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Em cada pulmão foram aplicados 20 pares de dissectores, segundo a
dimensão do corte histológico.
Para se calcular a densidade numérica de alvéolos (Nv) dividiu-se a
quantidade de alvéolos contados em cada pulmão pelo volume total amostrado
pela aplicação dos dissectores no mesmo pulmão.

onde, Q- é o número de alvéolos contados, AT é a área do sistema teste e
h é a distância entre os cortes adjacentes e n é número de pares contatos em
cada pulmão; desta forma, o denominador da equação corresponde ao volume
amostrado por pulmão.
Para se estimar a quantidade total de alvéolos (Nt) multiplicou-se o valor
da densidade numérica pelo volume total do parênquima.

onde, Nv é a densidade numérica de alvéolos e Vt parênquima é o volume
total do parênquima.
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5.7 Protocolo de análise do lavado bronco-alveolar
O LBA foi centrifugado (1000 rpm durante 10 minutos a 4ºC) e o
sobrenadante coletado e separado. O botão de células foi ressuspendido em
300μl de PBS, homogenado e utilizado para avaliação do número de células total
e diferencial. Para a avaliação de número total de células, 20μl do “pellet”
ressuspendido foi colocado em uma câmara de Neubauer. Para estimar o
número total de células usou-se a seguinte fórmula:

Para avaliação diferencial das células foi utilizada uma centrífuga de
células (Cytospin 3 - Shandon) para a confecção das lâminas. A centrífuga de
células permite o preparo de esfregaços das suspensões celulares para uma
análise morfológica e prepara uma monocamada de células numa área definida.
O Cytospin é composto por um suporte para lâmina com um funil plástico seguida
de um cilindro, onde a amostra ressuspendida é colocada. Entre a lâmina e o
suporte é colocado um molde espesso de papel de filtro perfurado exatamente
no local de encontro com o cilindro que depositará as células na área prédeterminada (Araújo-Jorge et al., 2000).
Desta forma, lâminas devidamente limpas e identificadas foram acopladas
a centrifuga de células, 100μl das amostras foram pipetadas nos funis e
centrifugadas por 6 minutos a uma velocidade de 450 rpm. Depois das lâminas
estarem secas, elas foram coradas com o auxílio do Kit Instant Prov - conjunto
de corantes para coloração diferencial rápida em hematologia (NewProv).
Posteriormente as lâminas foram montadas com resina para microscopia
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Entellan (Merck, Darmstadt, Alemanha) e deixadas para secar em temperatura
ambiente. Após a realização do protocolo descrito acima as lâminas foram
digitalizadas com o auxílio do escâner de lâminas digital Pannoramic SCAN
(3DHistech Ltd., Budapest, Hungary) e as análises foram feitas com a ajuda do
software ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/). Durante a análise, as células foram
classificadas em: macrófagos, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos e células
epiteliais.

5.8 Análise de colágeno e fibras elásticas no parênquima pulmonar
e nas vias aéreas
Para a análise de colágeno total, as lâminas foram coradas com
Picrossirius red. As lâminas foram desparafinadas e hidratadas em gradiente de
álcool (absoluto – 95% - 70%- água). Em seguida, as lâminas foram coradas com
Sirius red por 15 minutos e lavadas em água corrente. Depois as lâminas foram
contra-coradas com hematoxilina de Carazzi por 5 minutos e lavadas novamente
em água corrente. Por fim, as lâminas foram desidratadas em gradiente de álcool
(70% - 95% - absoluto), passadas no xilol e montadas com Entellan (Merck,
Darmstadt, Alemanha). Nesta coloração as fibras colágenas se coram em
vermelho vivo.
Para a análise de fibras elástica, as lâminas foram coradas com Resorcina
Fucsina oxidada. As lâminas foram desparafinadas e hidratadas em gradiente
de álcool (absoluto – 95% - 70% - água). Em seguida, as laminas foram oxidadas
em solução de oxona 10% por 40 minutos, lavadas com água por 5 minutos e
passadas rapidamente por álcool 70% e 96%. Depois as lâminas foram coradas
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com resorcina-fucsina por 1 hora em temperatura ambiente e lavadas por mais
5 minutos. As lâminas foram diferenciadas em álcool 70% até ser possível ver
apenas as fibras elásticas em roxo escuro. Por fim, as lâminas foram
desidratadas em gradiente de álcool (95% - absoluto), passadas no xilol e
montadas com Entellan (Merck, Darmstadt, Alemanha).
A análise com as lâminas coradas para determinar a quantidade estimada
de colágeno e fibras elásticas foram realizadas nas vias aéreas e no parênquima
pulmonar. A amostragem do material foi realizada em cortes verticais de 5µm. A
princípio, as lâminas foram digitalizadas com auxílio do escâner de lâminas
digital Pannoramic SCAN (3DHistech Ltd.Budapest, Hungary).
Foram selecionadas cinco vias aéreas cortadas transversalmente por
animal para a análise. Em cada via aérea foi medido o perímetro da membrana
basal, diâmetro maior, diâmetro menor, área total e área positivamente marcada
(um espectro de cor previamente definido para cada coloração a partir de
lâminas do próprio estudo) com o auxílio do software Image-Pro® Plus versão
4.5 para Windows® (Media Cybernetics –Silver Spring MD, USA). A área
selecionada para a quantificação de fibras colágeno/elástica foi determinada a
partir da membrana basal até o limite da inserção dos septos alveolares.
No parênquima pulmonar foram selecionados 10 campos excluindo-se
vias aéreas e vasos sanguíneos para a análise. Em cada campo foi medida a
área total do campo, área positivamente marcada (um espectro de cor
previamente definido para cada coloração a partir de lâminas do próprio estudo)
e área sem tecido pulmonar (branco) com o auxílio do software Image-Pro® Plus
versão 4.5 para Windows® (Media Cybernetics –Silver Spring MD, USA). Através
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destas medidas foi possível estimar a quantidade de tecido pulmonar em cada
campo (área total do campo - área sem tecido pulmonar) e a proporção de tecido
marcado (área positivamente marcada / quantidade de tecido pulmonar em cada
campo).

5.9 Análise estatística
Toda a análise estatística foi realizada utilizando-se o software estatístico
SPSS 17 (SPSSinc© / IBM© Chicago, EUA). Médias, medianas, erros padrões
(EP), desvios padrões (DP) ou intervalos interquartis (IQR) foram calculados
para cada grupo. Inicialmente, foi aplicado o teste de normalidade KolmogorovSmirnov para a determinação do perfil de distribuição dos dados (paramétricos
ou não paramétricos). Para a comparação das variáveis utilizamos o Teste t de
Student ou teste de Mann-Whitney de acordo com a distribuição paramétrica ou
não

paramétrica

dos

dados

respectivamente.

Foram

considerados

estatisticamente significativos valores de p<0,05. Foi realizada uma análise
multivariada (two-way ANOVA) para avaliar os efeitos da exposição à Cannabis
e se há uma interferência do sexo (gênero) da prole. Este teste produz um termo
de interação que identifica se o efeito observado é produto da exposição ou do
sexo e o nível de significância foi estabelecido como p<0,05.
Para a confecção dos gráficos foi utilizado GraphPad Prism 7 (GraphPad
Software, La Jolla CA, USA). Os resultados estão apresentados como média ±
DP ou mediana (IQR) para os dados paramétricos e não paramétricos
respectivamente.
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6. RESULTADOS

6.1 Níveis de HPAs na fumaça de Cannabis sativa
Foram coletadas 4 amostras durante o período de exposição, para medir
a concentração e determinar a caracterização de HPAs na fumaça proveniente
da pirólise de Cannabis sativa no sistema de exposição. A tabela 1 apresenta os
valores de concentração para cada tipo de HPA determinado em valores de
média e DP.
Tabela 1 - Concentração e caracterização dos HPAs na fumaça da Cannabis
sativa provenientes do sistema de exposição.
HPAs encontrados na fumaça
de Cannabis sativa

Concentrações de HPAs na fumaça
da Cannabis sativa (ng/cigarro)

Fluoreno (Flu)
Fenantreno (Fen)
Antraceno (Ant)
Fluoranteno (Fla)
Pireno (Pir)
Benz[a]antraceno (BaA)
Criseno (Cri)
Benzo[b]fluoranteno (BbF)
Benzo[k]fluoranteno (BkF)
Benzo[e]pireno (BeP)
Benzo[a]pireno (BaP)
Indeno[1,2,3-cd]pireno (InP)
Dibenzo[a,h]antraceno (DBA)
Benzo[g,h,i]perileno (BghiP)
Peso (mg)

Média ± DP
27,0 ± 20
186,8 ± 47
194,8 ± 57
<LD
215,4 ± 94
45,0 ± 28
100,8 ± 90
23,1 ± 27
27,6 ± 30
141,5 ± 82
5,5 ± 6
6,6 ± 7
8,0 ± 6
28,4 ± 1
200

Volume de fumaça (L)/cigarro
BaPE*

1,00
1,26

*BaPE=BaA×0,06+B(b+k)F×0,07+BaP+DBA×0,6+InP×0,08 (Vasconcellos

et al., 2010). O índice
benzo(a)pireno equivalente (BaPE) é calculado para avaliar o risco à saúde devido á exposição
aos HPAs carcinogênicos. LD: limite de detecção.
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6.2 Caracterização da exposição
Foi possível detectar, identificar e confirmar a presença de THC-COOH, o
principal biomarcador de exposição à Cannabis, em todas as 20 amostras de
urina. A detecção e identificação foram realizadas por confirmação de m/z de
THC-d3, 306, 374, 389; THC, 303, 315, 371 e 386 - COOH THC, 371, 372, 473,
488, além das intensidades dos picos.

6.3 Análise das células inflamatórias no LBA das mães (grupos:
Mães AF (C18) e Mães MA (M18))
Não encontramos alterações significativas no número de células
inflamatórias totais e no número total de leucócitos, neutrófilo, macrófagos,
linfócitos e eosinófilos entre os grupos. Os valores de mediana e (IQR) são
apresentados na (tabela 2).

6.4 Avaliação histopatológica do tecido pulmonar das mães
(grupos: Mães AF (C18) e Mães MA (M18))
Na avaliação histopatológica do tecido pulmonar, o grupo controle (Mães
AF) apresenta aspecto normal sem alterações significativas (figuras 8 A, B e C).
No grupo das mães expostas a Cannabis (Mães MA), o parênquima pulmonar
apresenta congestão e edema dos septos alveolares (figuras 8 D, E e F).
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Figura 9 - Fotomicrografias representativas do tecido pulmonar (coloração
H&E). A, B e C – grupo controle (Mães AF (C18)) em 10x, 20x e 40x
respectivamente; D, E e F – grupo exposição (Mães MA (M18)) em 10x, 20x e
40x respectivamente.

Os resultados significativos a seguir representados em gráficos contidos
nos ítens 6.5 a 6.17, estão representados também na forma de tabelas na seção
9. Anexo (Anexo C).

6.5 Análises morfológicas pulmonares das mães (grupos: Mães AF
(C18) e Mães MA (M18))
O volume total pulmonar (mm3) mostrou-se aumentado no grupo das
mães expostas a Cannabis (Mães MA (M18)) (662,40 ± 49,94; p=0,009), quando
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comparado com o grupo das mães expostas ao ar filtrado (Mães AF (C18))
(522,00 ± 76,36) (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Representação gráfica do volume total pulmonar (mm3) das mães.

Quando normalizado pelo peso corporal, o volume total pulmonar (mm3/g)
mostrou-se aumentado no grupo das mães expostas a Cannabis (Mães MA
(M18)) (17,94 (1,54); p=0,009) quando comparados com o grupo das mães
expostas ao ar filtrado (Mães AF (C18)) (13,97 (4,38)) (Gráfico 2).
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Gráfico 2 – Representação gráfica da proporção do volume total pulmonar
(mm3) pelo peso corpóreo (g) das mães.

6.6 Análises morfológicas dos compartimentos pulmonares das
mães (grupos: Mães AF (C18) e Mães MA (M18))
O volume total do septo (mm3) mostrou-se aumentado no grupo das mães
expostas a Cannabis (Mães MA (M18)) (227,76 ± 22,28; p=0,028) quando
comparado com o grupo das mães expostas ao ar filtrado (Mães AF (C18))
(185,37 ± 27,54) (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Representação gráfica do volume total do septo (mm3) das mães.

Quando analisamos o volume total dos espaços aéreos alveolares (mm3)
observamos aumento significativo no grupo das mães expostas a Cannabis
(Mães MA (M18)) (341,13 ± 27,28; p=0,010) em relação ao grupo das mães
expostas ao ar filtrado (Mães AF (C18)) (250,91 ± 53,77) (Gráfico 4).
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Gráfico 4 – Representação gráfica do volume total do espaço aéreo alveolar
(mm3) das mães.

6.7 Análises de remodelamento tecidual das mães (grupos: Mães
AF (C18) e Mães MA (M18))

6.7.1 Proporções de colágeno no parênquima pulmonar das mães
Não encontramos alterações significativas na proporção de colágeno no
tecido pulmonar entre os grupos. Os valores de média e DP são apresentados
na (tabela 2).
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6.7.2 Proporções de fibras elásticas no parênquima pulmonar das mães
Não encontramos alterações significativas na proporção de fibras
elásticas no tecido pulmonar entre os grupos. Os valores de média e DP são
apresentados na (tabela 2).

Tabela 2 – Resultados não significativos representados por média, DP, mediana
e (IQR) dos grupos Mães AF (C18) e Mães MA (M18).
Variáveis

Mães AF (C18)

Mães MA (M18)

Número de células inflamatórias totais/ml

24750 (25125)

33375 (48750)

Número total de leucócitos/ml

1110000 (3510000)

1335000 (1950000)

Número total de neutrófilos/ml

15605,38 (87488,24)

22965,18 (60043,77)

Número total de macrófagos/ml

718235,29 (2760052,06)

1064641,33 (1285549,25)

Número total de linfócitos/ml

160723,98 (499100,70)

90323,90 (292674,34)

17050,17 (89261,63)

17039,25 ( 0,00 )

40,1160 ± 3,678

37,5820 ± 2,676

Densidade de volume (Vv) da via aérea parede (%)

0,02 ± 0,01

0,01 ± 0,01

Densidade de volume (Vv) da via aérea luz (%)

0,04 ± 0,02

0,04 ± 0,02

Densidade de volume (Vv) da via aérea total (%)

0,07 ± 0,03

0,06 ± 0,03

Densidade de volume (Vv) do vaso (%)

0,08 ± 0,01

0,07 ± 0,02

Densidade de volume (Vv) do espaço aéreo alveolar (%)

0,47 ± 0,04

0,51 ± 0,05

0,005 ± 0,003

0,001 ± 0,002

Número total de eosinófilos/ml
Peso corporal (g)

Densidade de volume (Vv) do tecido conjuntivo (%)
Densidade de volume (Vv) do septo (%)

0,35 ± 0,01

0,34 ± 0,31

Volume total (Vt) da via aérea parede (mm3)

12,08 ± 6,94

13,19 ± 9,14

Volume total (Vt) da via aérea luz (mm3)

24,84 ± 13,16

30,38 ± 21,26

Volume total (Vt) da via aérea total (mm )

36,92 ± 18,47

43,58 ± 28,08

Volume total (Vt) do vaso (mm3)

46,08 ± 9,74

48,93 ± 15,06

2,70 ± 1,77

0,98 ± 1,65

376,93 ± 40,13

312,37 ± 61,81

1,96 ± 3,44

2,09 ± 5,53

0,001 ± 0,000

0,002 ± 0,000

Proporção de colágeno no parênquima (µm /µm )

0,015 ± 0,003

0,016 ± 0,009

Proporção de fibras elásticas no parênquima (µm2/µm2)

0,067 ± 0,005

0,059 ± 0,022

3

3

Volume total (Vt) do tecido conjuntivo (mm )
Densidade de superfície (Sv) do septo (mm-¹)
Área de superfície total (St) do septo (mm²)
Espessura dos septos (ATM) (mm)
2

2

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (IQR). Mães AF (C18) – Mães
que receberam ar filtrado; Mães MA (M18) – mães expostas à fumaça de Cannabis sativa.
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6.8 Análises morfológicas pulmonares dos grupos 1 (C18) e 2 (M18)
(18º dia gestacional)
O peso dos pulmões (g) mostrou-se diminuído no grupo dos fetos, cujo as
mães foram expostas a Cannabis (Grupo 2 M18) (0,02210 ± 0,007978; p=0,010)
quando comparado com o grupo dos fetos, cujo as mães foram expostas ao ar
filtrado (Grupo 1 C18) (0,03042 ± 0,005600) – (Gráfico 5).

Gráfico 5 - Representação gráfica do peso dos pulmões (g) dos fetos.

O volume total pulmonar (cm3) mostrou-se diminuído no grupo dos fetos,
cujo as mães foram expostas a Cannabis (Grupo 2 M18) (0,020849 ± 0,0075268;
p=0,009) quando comparado com o grupo dos fetos, cujo as mães foram
expostas ao ar filtrado (Grupo 1 C18) (0,028718 ± 0,0052859) – (Gráfico 6).
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Gráfico 6 - Representação gráfica do volume total pulmonar (cm3) dos fetos.

Quando normalizado pelo peso corporal, o volume total pulmonar (cm3/g)
mostrou-se diminuído no grupo dos fetos, cujo as mães foram expostas a
Cannabis (Grupo 2 M18) (0,020530 ± 0,0057978; p=0,010) quando comparado
com o grupo dos fetos, cujo as mães foram expostas ao ar filtrado (Grupo 1 C18)
(0,027642 ± 0,0045026) – (Gráfico 7). A análise two-way ANOVA evidenciou
como fator determinante a exposição a Cannabis (p=0,029).
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Gráfico 7 - Representação gráfica da proporção do volume total pulmonar (cm3)
pelo peso corpóreo (g) dos fetos. (n.s. – não significativo).

6.9 Análises morfológicas dos compartimentos pulmonares dos
grupos 1 (C18) e 2 (M18) (18º dia gestacional)
O volume total de sacos alveolares (pré-alvéolos) (cm3) mostrou-se
diminuído no grupo dos fetos, cujo as mães foram expostas a Cannabis (Grupo
2 M18) (0,002784 ± 0,0015226; p=0,006) quando comparado com o grupo dos
fetos, cujo as mães foram expostas ao ar filtrado (Grupo 1 C18) (0,004739 ±
0,0014876) – (Gráfico 8). A análise two-way ANOVA evidenciou como fator
determinante a exposição a Cannabis (p=0,034).
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Gráfico 8 - Representação gráfica do volume total de saco alveolares (cm3) dos
fetos. (n.s. – não significativo).

O volume total de mesênquima (cm3) mostrou-se diminuído no grupo dos
fetos, cujo as mães foram expostas a Cannabis (Grupo 2 M18) (0,015670 ±
0,0054074; p=0,019) quando comparado com o grupo dos fetos, cujo as mães
foram expostas ao ar filtrado (Grupo 1 C18) (0,020846 ± 0,0041040) – (Gráfico
9).
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Gráfico 9 - Representação gráfica do volume total de mesênquima (cm3) dos
fetos.

A densidade de volume de sacos alveolares (pré-alvéolos) (%) mostrouse diminuída no grupo dos fetos, cujo as mães foram expostas a Cannabis
(Grupo 2 M18) (0,12327 ± 0,048693; p=0,041) quando comparado com o grupo
dos fetos, cujo as mães foram expostas ao ar filtrado (Grupo 1 C18) (0,16406 ±
0,039078) – (Gráfico 10).
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Gráfico 10 - Representação gráfica da densidade de volume de sacos
alveolares (pré-alvéolos) (%) dos fetos.

A densidade de volume de mesênquima (%) mostrou-se aumentada no
grupo dos fetos, cujo as mães foram expostas a Cannabis (Grupo 2 M18)
(0,75567 (0,073); p=0,048) quando comparado com o grupo dos fetos, cujo as
mães foram expostas ao ar filtrado (Grupo 1 C18) (0,71833 (0,049)) – (Gráfico
11). A análise two-way ANOVA evidenciou como fator determinante a interação
da exposição a Cannabis e sexo (gênero) (p=0,046).
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Gráfico 11 - Representação gráfica da densidade de volume de mesênquima
(%) dos fetos. (n.s. – não significativo).

6.10 Análise de remodelamento tecidual dos grupos 1 (C18) e 2 (M18)
(18º dia gestacional)

6.10.1 Proporções de colágeno no mesênquima pulmonar dos fetos
Não encontramos alterações significativas na proporção de colágeno no
tecido pulmonar entre os grupos. Os valores de média e DP são apresentados
na (tabela 3).
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Tabela 3 – Resultados não significativos representados por média, DP, mediana
e (IQR) dos fetos: grupo 1 (C18) e grupo 2 (M18).
Variáveis

Grupo 1 (C18)

Grupo 2 (M18)

Peso corporal (g)

1,020 ± 0,1398

0,888 ± 0,1221

Densidade de volume (Vv) da via aérea (%)

0,072 ± 0,028

0,073 ± 0,020

Densidade de volume (Vv) do vaso (%)

0,038 ± 0,017

0,040 ± 0,015

Volume total (Vt) da via aérea total (cm )

0,0019 (0,0007)

0,0015 (0,0013)

Volume total (Vt) do vaso (cm3)

0,0011 ± 0,0005

0,0008 ± 0,0004

Proporção de colágeno no mesênquima (µm2/µm2)

0,0675 ± 0,0747

0,0253 ± 0,0287

3

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (IQR). Grupo 1 (C18) – fetos
provenientes de mães que receberam ar filtrado; Grupo 2 (M18) – fetos provenientes de mães
expostas à fumaça de Cannabis sativa durante a gestação.

6.11 Análise do volume total (Vt) pulmonar dos grupos 3 (C20) e 4
(M20) (20º dia pós-natal)
Não encontramos alterações significativas na análise do volume total (Vt)
pulmonar entre os grupos. Os valores de média e DP são apresentados na
(tabela 4).

6.12 Análises morfológicas dos compartimentos pulmonares dos
grupos 3 (C20) e 4 (M20) (20º dia pós-natal)
O volume total das vias aéreas (mm3) mostrou-se aumentado no grupo
das proles com 20 dias de idade, cujo as mães foram expostas a Cannabis
(Grupo 4 M20) (59,807143 ± 31,8851; p=0,035) quando comparado com o grupo
das proles com 20 dias de idade, cujo as mães foram expostas ao ar filtrado
(Grupo 3 C20) (22,457143 ± 14,5042) – (Gráfico 12). A análise two-way ANOVA
evidenciou como fator determinante a exposição a Cannabis (p=0,018).
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Gráfico 12 - Representação gráfica do volume total das vias aéreas (mm3) das
proles com 20 dias de idade. (n.s. – não significativo).

A densidade de volume das vias aéreas (%) mostrou-se aumentada no
grupo das proles com 20 dias de idade, cujo as mães foram expostas a Cannabis
(Grupo 4 M20) (0,145238 ± 0,0741; p=0,027) quando comparado com o grupo
das proles com 20 dias de idade, cujo as mães foram expostas ao ar filtrado
(Grupo 3 C20) (0,058929 ± 0,0340) – (Gráfico 13). A análise two-way ANOVA
evidenciou como fator determinante a exposição a Cannabis (p=0,028).
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Gráfico 13 - Representação gráfica da densidade de volume das vias aéreas
totais (%) das proles com 20 dias de idade. (n.s. – não significativo).

A densidade de superfície das vias aéreas totais (mm-1) mostrou-se
diminuída no grupo das proles com 20 dias de idade, cujo as mães foram
expostas a Cannabis (Grupo 4 M20) (41,0088 ± 6,752; p=0,041) quando
comparado com o grupo das proles com 20 dias de idade, cujo as mães foram
expostas ao ar filtrado (Grupo 3 C20) (59,2409 ± 17,833) – (Gráfico 14).
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Gráfico 14 - Representação gráfica da densidade de superfície das vias aéreas
totais (mm-1) das proles com 20 dias de idade.

6.13 Análise da estimativa do volume médio alveolar, densidade
numérica alveolar (Nv) e do número total de alvéolos (Nt) dos grupos 3
(C20) e 4 (M20) (20° dia pós-natal) pelo método do dissector
Não encontramos alterações significativas nos parâmetros alveolares
analisados pelo método do dissector entre os grupos. Os valores de média e DP
são apresentados na (tabela 4).
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6.14 Análises de remodelamento tecidual dos grupos 3 (C20) e 4
(M20) (20° dia pós-natal)

6.14.1 Proporções de colágeno no parênquima pulmonar e nas vias
aéreas da prole (20° dia pós-natal)
Não encontramos alterações significativas na proporção de colágeno no
tecido pulmonar e nas vias aéreas entre os grupos. Os valores de média e DP
são apresentados na (tabela 4).

6.14.2 Proporções de fibras elásticas no parênquima pulmonar e nas
vias aéreas da prole (20° dia pós-natal)
Não encontramos alterações significativas na proporção de fibras
elásticas no tecido pulmonar e nas vias aéreas entre os grupos. Os valores de
média e DP e mediana e (IQR) são apresentados na (tabela 4).

66

Tabela 4 – Resultados não significativos representados por média, DP, mediana
e (IQR) das proles (20° dia pós-natal): grupo 3 (C20) e grupo 4 (M20).
Variáveis

Grupo 3 (C20)

Grupo 4 (M20)

Peso corporal (g)

9,0803 ± 1,69327

8,8267 ±1,29171

Densidade de volume (Vv) do vaso (%)

0,0744 ± 0,0138

0,0732 ± 0,0199

Densidade de volume (Vv) do espaço aéreo alveolar (%)

0,5678 ± 0,1040

0,5089 ± 0,0529

Densidade de volume (Vv) do tecido conjuntivo (%)

0,0107 ± 0,0071

0,0232 ± 0,0184

Densidade de volume (Vv) do septo (%)

0,2696 (0,0741)

0,2607 (0,0741)

384 ± 60,9524

411 ± 41,6989

Volume total (Vt) de parênquima (mm )

352,50 ± 25,0478

311,97 ± 49,5500

Volume total (Vt) do espaço aéreo alveolar (mm3)

227,4750 (78,07)

209,3678 (48,43)

107,5714 ± 9,09

102,6107 ± 27,72

Volume total (Vt) do vaso (mm )

27,9107 ± 1,8770

29,5500 ± 5,2925

Volume total (Vt) do tecido conjuntivo (mm3)

3,8785 ± 2,1904

9,6642 ± 7,9038

Densidade de superfície (Sv) do septo (mm-¹)

268,914 ± 69,917

258,356 ± 30,379

3

Volume total (Vt) pulmonar (mm )
3

3

Volume total (Vt) do septo (mm )
3

Densidade de superfície (Sv) de vaso (mm-¹)

108,637 ± 24,481

105,680 ± 27,842

113065,93 (42597,06)

105450,65 (21440,83)

Área de superfície total (St) da via aérea (mm²)

22800,15 ± 8308,85

16799,78 ± 2949,97

Área de superfície total (St) do vaso (mm²)

42479,17 ± 14367,85

43657,31 ± 13045,72

0,0018 (0,0016)

0,0020 (0,0008)

0,00004 ± 0,000002

0,00003 ± 0,000005

Área de superfície total (St) do septo (mm²)

Espessura dos septos (ATM) (mm)
3

Volume médio alveolar (mm )
3

Densidade numérica (Nv) alveolar (Nt alv/ Vt parênquima (mm ))

20028,90 ± 1154,26

20349,44 ± 1725,43

7,0440 ± 0,35735

6,323434 ± 0,953985

0,0311 ± 0,0134

0,0462 ± 0,0253

Proporção de colágeno / perímetro das vias aéreas (µm /µm )

2,4347 ± 0,6878

2,7546 ± 1,1380

Proporção de colágeno / área total das vias aéreas (µm2/µm2)

0,2013 ± 0,0365

0,2134 ± 0,0560

0,1107 (0,0601)

0,0984 (0,0344)

Proporção de fibras elásticas / perímetro das vias aéreas (µm /µm )

1,6311 ± 0,6072

1,6934 ± 0,7226

Proporção de fibras elásticas / área total das vias aéreas (µm2/µm2)

0,1503 ± 0,0615

0,1540 ± 0,0810

Número total (Nt) de alvéolos (x106)
Proporção de colágeno no parênquima (µm2/µm2)
2

2

2

2

Proporção de fibras elásticas no parênquima (µm /µm )
2

2

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (IQR). Grupo 3 (C20) – proles
com 20 dias de idade provenientes de mães que receberam ar filtrado; Grupo 4 (M20) – proles
com 20 dias de idade provenientes de mães expostas à fumaça de Cannabis sativa durante a
gestação.

6.15 Análise do volume total (Vt) pulmonar dos grupos 5 (C60) e 6
(M60) (60° dia pós-natal)
Não encontramos alterações significativas na análise do volume total (Vt)
pulmonar entre os grupos. Os valores da mediana e (IQR) são apresentados na
(tabela 5).
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6.16 Análises morfológicas dos compartimentos pulmonares dos
grupos 5 (C60) e 6 (M60) (60° dia pós-natal)
O volume total do espaço aéreo alveolar (mm3) mostrou-se aumentado no
grupo das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas a Cannabis
(Grupo 6 M60) (285,7401 ± 64,5250; p=0,006) quando comparado com o grupo
das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas ao ar filtrado
(Grupo 5 C60) (214,9982 ± 51,5088) – (Gráfico 15). A análise two-way ANOVA
evidenciou como fator determinante a exposição a Cannabis (p=0,002).

Gráfico 15 - Representação gráfica do volume total do espaço aéreo alveolar
(mm3) das proles com 60 dias de idade (n.s. – não significativo).

O volume total de tecido conjuntivo (mm3) mostrou-se diminuído no grupo
das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas a Cannabis
(Grupo 6 M60) (4,4357 (10,5429); p=0,016) quando comparado com o grupo das
proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas ao ar filtrado (Grupo
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5 C60) (15,9107 (8,7429)) – (Gráfico 16). A análise two-way ANOVA evidenciou
como fator determinante a exposição a Cannabis (p=0,038).

Gráfico 16 - Representação gráfica do volume total de tecido conjuntivo (mm3)
das proles com 60 dias de idade (n.s. – não significativo).

A densidade de volume do espaço aéreo alveolar (%) mostrou-se
aumentada no grupo das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram
expostas a Cannabis (Grupo 6 M60) (0,5796 ± 0,0573; p=0,0001) quando
comparado com o grupo das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram
expostas ao ar filtrado (Grupo 5 C60) (0,4779 ± 0,0564) – (Gráfico 17). A análise
two-way ANOVA evidenciou como fator determinante a exposição a Cannabis
(p=0,000).
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Gráfico 17 - Representação gráfica da densidade de volume do espaço aéreo
alveolar (%) das proles com 60 dias de idade (n.s. – não significativo).

A densidade de volume dos septos alveolares (%) mostrou-se diminuída
no grupo das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas a
Cannabis (Grupo 6 M60) (0,2392 ± 0,0388; p=0,006) quando comparado com o
grupo das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas ao ar
filtrado (Grupo 5 C60) (0,3038 ± 0,0616) – (Gráfico 18). A análise two-way
ANOVA evidenciou como fator determinante a exposição a Cannabis (p=0,005).
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Gráfico 18 - Representação gráfica da densidade de volume dos septos
alveolares (%) das proles com 60 dias de idade (n.s. – não significativo).

A densidade de volume de tecido conjuntivo (%) mostrou-se diminuída no
grupo das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas a Cannabis
(Grupo 6 M60) (0,0107 (0,0250); p=0,014) quando comparado com o grupo das
proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas ao ar filtrado (Grupo
5 C60) (0,0321 (0,0188) – (Gráfico 19). A análise two-way ANOVA evidenciou
como fator determinante a exposição a Cannabis (p=0,020).
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Gráfico 19 - Representação gráfica da densidade de volume de tecido
conjuntivo (%) das proles com 60 dias de idade (n.s. – não significativo).

A densidade de superfície dos septos alveolares (mm-1) mostrou-se
aumentada no grupo das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram
expostas a Cannabis (Grupo 6 M60) (269,0018 ± 54,5394; p=0,007) quando
comparado com o grupo das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram
expostas ao ar filtrado (Grupo 5 C60) (202,8515 ± 56,7741) – (Gráfico 20). A
análise two-way ANOVA evidenciou como fator determinante a exposição a
Cannabis (p=0,004).
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Gráfico 20 - Representação gráfica da densidade de superfície dos septos
alveolares (mm-1) das proles com 60 dias de idade (n.s. – não significativo).

A área de superfície total dos septos alveolares (mm2) mostrou-se
aumentada no grupo das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram
expostas a Cannabis (Grupo 6 M60) (133770,168 ± 43023,116; p=0,011) quando
comparado com o grupo das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram
expostas ao ar filtrado (Grupo 5 C60) (91232,078 ± 32600,264) – (Gráfico 21). A
análise two-way ANOVA evidenciou como fatores determinantes: a exposição a
Cannabis (p=0,002) e o sexo (gênero) (p=0,049).
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Gráfico 21 - Representação gráfica da área de superfície total dos septos
alveolares (mm2) das proles com 60 dias de idade (n.s. – não significativo).

A espessura dos septos alveolares (mm) mostrou-se diminuída no grupo
das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas a Cannabis
(Grupo 6 M60) (0,0018 ± 0,0006; p=0,004) quando comparado com o grupo das
proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas ao ar filtrado (Grupo
5 C60) (0,0033 ± 0,0013) – (Gráfico 22). A análise two-way ANOVA evidenciou
como fator determinante a exposição a Cannabis (p=0,003).
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Gráfico 22 - Representação gráfica da espessura dos septos alveolares (mm)
das proles com 60 dias de idade (n.s. – não significativo).

6.17 Análise da estimativa do volume médio alveolar, densidade
numérica alveolar (Nv) e do número total de alvéolos (Nt) dos grupos 5
(C60) e 6 (M60) (60° dia pós-natal) pelo método do dissector
A estimativa do número total de alvéolos (x106) mostrou-se aumentada no
grupo das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas a Cannabis
(Grupo 6 M60) (6,33791 ± 1,47707; p=0,009) quando comparado com o grupo
das proles com 60 dias de idade, cujo as mães foram expostas ao ar filtrado
(Grupo 5 C60) (4,88094 ± 1,02629) – (Gráfico 23). A análise two-way ANOVA
evidenciou como fator determinante a exposição a Cannabis (p=0,005).

75

Não encontramos alterações significativas para as estimativas de volume
médio alveolar e densidade numérica alveolar (Nv) entre os grupos. Os valores
de média e DP são apresentados na (tabela 5).

Gráfico 23 - Representação gráfica da estimativa do número total de alvéolos
(x106) das proles com 60 dias de idade (n.s. – não significativo).

6.18 Análises de remodelamento tecidual dos grupos 5 (C60) e 6
(M60) (60° dia pós-natal)

6.18.1 Proporções de colágeno no parênquima pulmonar e nas vias
aéreas da prole (60° dia pós-natal)
Não encontramos alterações significativas na proporção de colágeno no
tecido pulmonar e nas vias aéreas entre os grupos. Os valores de média e DP
são apresentados na (tabela 5).
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6.18.2 Proporções de fibras elásticas no parênquima pulmonar e nas
vias aéreas da prole (60° dia pós-natal)
Não encontramos alterações significativas na proporção de fibras
elásticas no tecido pulmonar e nas vias aéreas entre os grupos. Os valores de
média e DP e mediana e (IQR) são apresentados na (tabela 5).

Tabela 5 – Resultados não significativos representados por média, DP, mediana
e (IQR) das proles (60° dia pós-natal): grupo 5 (C60) e grupo 6 (M60).
Variáveis

Grupo 5 (C60)

Grupo 6 (M60)

Peso corporal (g)

21,2500 (5,44)

19,9350 (3,04)

Densidade de volume (Vv) do vaso (%)

0,0482 (0,0714)

0,0571 (0,0232)

Densidade de volume (Vv) da via aérea (%)

0,1169 ± 0,0417

0,1013 ± 0,0508

468 (117)

468 (126 )

Volume total (Vt) pulmonar (mm3)
3

Volume total (Vt) de parênquima (mm )

350,28 ± 73,93

401,49 ± 75,31

119,410 (55,832)

115,714 (26,453)

29,153 ± 14,673

30,590 ± 13,019

Volume total (Vt) da via aérea (mm )

52,982 ± 21,155

49,361 ± 24,442

Densidade de superfície (Sv) de vaso (mm-¹)

105,266 ± 39,576

99,537 ± 30,403

Densidade de superfície (Sv) da via aérea (mm-¹)

54,4600 (12,2586)

48,9404 (17,5746)

Volume total (Vt) do septo (mm3)
Volume total (Vt) do vaso (mm3)
3

Área de superfície total (St) da via aérea (mm²)

24840,74 (7186,51)

23182,31 (6047,30)

48048,93 ± 22664,18

48661,80 ± 16274,22

0,000056 ± 0,000011

0,000052 ± 0,0000038

Densidade numérica (Nv) alveolar (Nt alv/ Vt parênquima (mm ))

14134,97 ± 2421,51

15687,80 ± 1695,67

Proporção de colágeno no parênquima (µm2/µm2)

0,03155 ± 0,01514

0,02764 ± 0,00908
2,20331 ± 1,26307

Área de superfície total (St) do vaso (mm²)
Volume médio alveolar (mm3)
3

2

2

2,81904 ± 0,94834

2

2

Proporção de colágeno / área total das vias aéreas (µm /µm )

0,15814 ± 0,02411

0,15375 ± 0,0347

Proporção de fibras elásticas no parênquima (µm2/µm2)

0,07801 (0,02782)

0,07737 (0,03268)

1,50127 ± 0,6911

2,05411 ± 1,0003

0,09651 ± 0,06485

0,14675 ± 0,06984

Proporção de colágeno / perímetro das vias aéreas (µm /µm )

Proporção de fibras elásticas / perímetro das vias aéreas (µm2/µm2)
2

2

Proporção de fibras elásticas / área total das vias aéreas (µm /µm )

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (IQR). Grupo 5 (C60) – proles
com 60 dias de idade provenientes de mães que receberam ar filtrado; Grupo 6 (M60) – proles
com 60 dias de idade provenientes de mães expostas à fumaça de Cannabis sativa durante a
gestação.
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7. DISCUSSÃO

Nossos resultados mostram que o uso recreativo da maconha durante a
gestação tem potencial para provocar alterações no desenvolvimento pulmonar
da prole. As alterações podem ser observadas logo ao nascimento e se mantem
até a idade adulta. Nos fetos a termo, a redução do peso fetal está acompanhada
de uma redução no volume total dos pulmões e na composição volumétrica dos
compartimentos pulmonares, sendo estas alterações semelhantes a um atraso
no desenvolvimento para a idade gestacional. Nos jovens, as vias aéreas
mostram as alterações mais significativas e na idade adulta há um
desenvolvimento maior da alveolização.
Estes dados sugerem que o uso da maconha provoca uma alteração na
trajetória do desenvolvimento, porém com base nos parâmetros avaliados não é
possível saber se há alterações funcionais.
Nos pulmões das mães observamos que o uso da maconha provoca
edema e congestão nos septos alveolares que podem sugerir uma menor
disponibilidade de oxigênio para o feto (hipoxemia). Entretanto não observamos
alterações no perfil inflamatório em resposta a exposição a fumaça da maconha
como seria esperado no caso das exposições a fumaça de cigarro.
Os resultados referentes à análise no LBA, mostraram que não houve
diferença significativa, tanto no número de células inflamatórias totais quanto na
análise diferencial das células. Na literatura ainda há resultados conflitantes
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quanto ao potencial inflamatório e anti-inflamatório da Cannabis sativa. De uma
maneira geral, a inalação da fumaça proveniente da queima da Cannabis tem
sido associada especificamente a um aumento do número de macrófagos
alveolares e alterações nas funções desempenhada por estas células (Tashkin
et al., 2002; Turcotte et al., 2016).
No contexto da inflamação pulmonar, os canabinóides exógenos e
endógenos mostraram potencial terapêutico devido aos seus efeitos inibitórios
sobre o recrutamento e funções das células imunológicas (Turcotte et al., 2016).
Estudos apontam que o THC atua como imunomodulador em células T e
macrófagos (Biehl e Bumham, 2015).
No estudo in vitro conduzido por Yuan et al. (2002) com sangue de
doadores humanos, mostrou que o THC pode interagir com receptores CB2 e
suprimir a ativação de células T, mediante a redução na síntese de citocinas de
perfil Th1, resultando em um predomínio de fatores imunossupressores a favor
de uma resposta Th2. O THC é capaz de ligar-se nos receptores CB2 expressos
nos macrófagos alveolares e induzir um efeito imunossupressor. Segundo
Tashkin (2013) o THC parece inibir importantes citocinas pró-inflamatórias que
regulam a indução de óxido nítrico sintase induzida (iNOS), prejudicando a
atividade fagocitária e microbicida, podendo elevar a susceptibilidade às
infecções pulmonares.
Somado ao potencial efeito imunomodulador dos canabinóides, há que se
considerar que durante a gestação alterações hormonais e adaptações
imunológicas ocorrem para evitar a rejeição fetal visando sucesso reprodutivo.
Estas adaptações induzem às respostas potencialmente diferenciadas às
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infecções e outros insultos, quando comparadas com o estado não gravídico (Raj
et al., 2014). Durante a gravidez, há uma redução da atividade das células NK,
diminuição de macrófagos inflamatórios, diminuição de células T helper de tipo
1 (Th1) e a redução da produção de citocinas inflamatórias, modulando de forma
distinta as respostas inflamatórias (Robinson e Klein, 2012).
Em um estudo anterior de nosso grupo (Silva, 2018), avaliamos as
alterações morfo-funcionais da placenta associadas ao uso da maconha durante
a gestação neste mesmo modelo experimental e, os dados mostram que as
alterações placentárias são condizentes com mecanismos de compensação a
uma menor disponibilidade de oxigênio.
As placentas das fêmeas (camundongos BALB/c) expostas a fumaça
proveniente da queima da maconha apresentam um aumento significativo em
seu volume total decorrente do aumento no volume do labirinto (local onde as
trocas materno fetais ocorrem), além disto o volume dos capilares fetais está
aumentado e a barreira inter-hemal mais fina. Porém estas alterações, apesar
de sugerirem um mecanismo compensatório, o crescimento fetal normal não é
mantido, haja vista que o peso ao nascer é menor (Silva, 2018).
Quanto aos mecanismos envolvidos nas alterações observadas nos
pulmões, podemos sugerir que a exposição in utero a fumaça pode ser
decorrente dos inúmeros compostos presentes, incluindo os fitocanabinóides e
hidrocarbonetos, por hipoxemia devido aos períodos de exposição a níveis
elevados de CO, ou devido às alterações placentárias e maternas, como por
exemplo, nível elevado de corticosteroides.

80

Embora os hormônios glicocorticoides sejam reconhecidos por sua
importância na regulação da homeostase (Faria e Longui, 2006), talvez a sua
principal e mais crucial função ocorre no período de desenvolvimento intrauterino
participando da maturação do sistema respiratório e garantindo a sobrevivência
após o nascimento (Whitsett e Matsuzaki, 2006)
O desenvolvimento dos pulmões é muito complexo e envolve uma série
de vias de sinalização (Rajagopal et al., 2008). Os glicocorticoides agem em
receptores específicos, e uma vez que a sinalização é ativada no pulmão em
desenvolvimento, por um aumento nos níveis endógenos de glicocorticoides
(durante os estágios mais avançados da gestação), induz uma série de
alterações morfológicas na arquitetura pulmonar. Resumidamente, a ação dos
glicocorticoides faz com que o compartimento intersticial, o tecido mesenquimal
em particular, diminua consideravelmente. Esta diminuição aproxima a
vasculatura subjacente dos futuros espaços aéreos alveolares (Habermehl et al.,
2011). Na transição de um ambiente aquoso para um gasoso, que ocorre
rapidamente ao nascimento, a distância mínima da barreira ar-sangue aumenta
a capacidade dos pulmões de oxigenar o sangue e, portanto, permitir a
sobrevivência do recém-nascido (Bird et al., 2015; Wallace et al., 2017).
Embora seja essencial a participação dos glicocorticoides na maturação
pulmonar, o excesso de glicocorticoides durante o desenvolvimento fetal
também apresenta efeitos negativos sobre a estrutura final dos pulmões. Em
ratos e camundongos a exposição a níveis elevados diminui o número de
alvéolos, e estes alvéolos são maiores e aparentam ser mais maduros, uma vez
que a quantidade de mesênquima é menor, além disto há uma redução na
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vascularização dos septos o que prejudica a formação de novos alvéolos
(Tschanz et al., 1995).
Ao contrário do que esperávamos baseado nas evidencias de estudos
que avaliaram os efeitos do uso do tabaco por gestantes no desenvolvimento
pulmonar da prole nossos resultados mostraram que o uso da maconha
provocou um aumento no número de alvéolos no período mais tardio da
alveolização.
Ratos expostos a dexametasona no período pré-natal apresentam
pulmões menores, as taxas de proliferação celular são menores nos dois
primeiros dias de vida, porém o crescimento pulmonar é maior no 6º dia pósnatal comparado aos animais controle, igualando-se ao controle no 11º dia após
o nascimento (Adamson e King, 1988; Tschanz et al., 1995, 2002; Vyas e
Kotecha, 1997)
A expressão de vários fatores de crescimento necessários para a
alveolização normal é alterada por glicocorticoides. Como por exemplo o VEGF
que é um potente indutor da proliferação das células endoteliais e, portanto,
promove a vascularização. O VEGF é expresso nas células dos brônquios no
início do desenvolvimento pulmonar e mais tarde no desenvolvimento sua
expressão está limitada as células do epitélio alveolar. Em roedores a exposição
a betametasona aumenta a expressão de VEGF alterando a vascularização e,
portanto, comprometendo a formação de novos alvéolos (Bhatt et al., 2000).
Nossos dados não mostram alterações na vascularização em
decorrência da exposição a fumaça da maconha em nenhuma das idades e nem
no conteúdo de colágeno e elastina no parênquima pulmonar, como observado
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nos estudos de Beck et al. (1981) onde a exposição pré-natal a betametasona
induziu aumentos no parênquima de macacos rehsus.
Somente os efeitos no feto a termo assemelham-se aos achados de
estudos realizados com a exposição de animais gestantes a fumaça do cigarro,
ou seja, redução do peso ao nascer, redução do volume pulmonar e diminuição
no volume de sacos aéreos (pre-alvéolos) (Collins et al., 1985), acompanhada
de uma redução no volume do mesênquima.
Surpreendentemente a maior alveolização observada nos animais
adultos, cujas mães foram expostas a fumaça proveniente da pirólise da
maconha pode ser explicada pelo fato da maconha diminuir os efeitos do
estresse nestes animais durante o período de exposição devido ao confinamento
nos tubos no momento da exposição. As mães do grupo controle, foram expostas
às mesmas condições, porém utilizamos um fluxo de ar filtrado ao invés da
fumaça proveniente da pirólise da maconha. Embora os níveis de
corticosteroides não tenham sido medidos, esta parece ser uma explicação
plausível para os desfechos observados, que indica um efeito protetor ao stress
e consequentemente a exposição fetal a corticosteroides no período pré-natal.
Nos últimos anos uma série de estudos tem mostrado a importância do
período de desenvolvimento pré-natal para a saúde na vida adulta. É neste
período que a vulnerabilidade a insultos externos é maior, sejam eles ambientais
(agentes infecciosos, drogas, contaminantes ambientais) ou decorrentes de
estresse psicossocial e doenças maternas.
Existem duas principais hipóteses para explicar a associação entre
insultos no período pré-natal e a associação entre prejuízos no desenvolvimento
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e a saúde no período pós-natal, sendo elas a má nutrição (Barker et al., 1993) e
a exposição a níveis elevados de glicocorticoides (Edwards et al., 1993;
Seckl, 2004), sendo ambas não excludentes.
A ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal é a resposta mais bem
caracterizada ao estresse, e resulta na liberação do hormônio corticotrófico
(CRH) pelas células neuro-secretoras do hipotálamo, que por sua vez vão
estimular a liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) na circulação
pela hipófise (Herman et al., 2002). O ACTH irá estimular a liberação dos
glicocorticoides (corticosterona nos roedores) pelo córtex das adrenais na
circulação. A função dos glicocorticoides é mobilizar as reservas de energia
permitindo que o animal possa montar uma resposta apropriada ao estimulo
(Pecoraro et al., 2006).
Os

glicocorticoides

são

hormônios

esteroides

produzidos

predominantemente pelas glândulas adrenais e são os principais mediadores da
resposta ao estresse (Munck e Náray-Fejes-Tóth, 1994). Estes hormônios
também são essenciais para o desenvolvimento fetal e estão envolvidos na
maturação dos órgãos e tecidos, promovem a diferenciação celular e nos
pulmões em desenvolvimento estimulam a produção de surfactante no final da
gestação (Bird et al., 2015). Porém, a exposição a níveis elevados de
glicocorticoides têm implicações negativas tais como o baixo peso ao nascer,
aumento nos riscos de doenças cardio-metabólicas, alterações na função do
eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Seckl, 2004), resistência à insulina e
diminuição na tolerância a glicose na vida adulta (Hales et al., 1996; Ozanne et
al., 1996; Nyirenda et al., 1998).
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Além disto, os estudos indicam um efeito sexo dependente, sendo os
indivíduos do sexo masculino mais sensíveis, tanto em animais experimentais
quanto em humanos (Clifton e Murphy, 2004; Mueller e Bale, 2008). A densidade
hipotalâmica dos receptores CB1 é diferente em machos e fêmeas o que poderia
explicar as diferenças nos efeitos e respostas. Não há na literatura estudos que
avaliaram as diferenças na densidade de receptores canabinóides no tecido
pulmonar e placentário de machos e fêmeas de camundongos (Rodríguez de
Fonseca et al., 1994; Craft et al., 2013).
A presença do sistema ECB nos núcleos sensíveis ao estresse no
hipotálamo, assim como nas estruturas superiores do sistema límbico como por
exemplo as amígdalas cerebelosas sugerem que ele possa ter um papel
importante na regulação dos efeitos neuroendócrinos e comportamentais em
resposta ao estresse. Segundo as evidencias disponíveis na literatura a
sinalização via sistema ECB está envolvida tanto na ativação quanto na
inativação das respostas do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal em situações de
estresse agudo ou repetido (Hill et al., 2010).
Estudos pré-clínicos e dados de estudos em humanos demonstram que a
sinalização ECB / receptor CB1 é necessária para a regulação da resposta ao
estresse. Estudos que utilizaram antagonistas ou a deleção genética mostram
que o bloqueio do CB1r resulta em uma ativação excessiva a prolongada do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal induzida pelo estresse (Patel et al., 2004; Hill et al.,
2009; Hill et al., 2011; Patel e Hillard, 2006). Sendo que o uso sistemático de
agonistas do receptor CB1 exerce um efeito bifásico na ativação do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal pelo estresse, baixas doses reduzem e altas doses
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aumentam os níveis de corticosteroides em roedores (Rodríguez de Fonseca, et
al., 1991; Patel et al., 2004; Steiner e Wotjak, 2008). Um estudo realizado em
camundongos mostrou que a exposição crônica ao canabidiol, um dos
canabinoides presentes na fumaça da maconha, é capaz de reduzir os níveis
plasmáticos de prolactina e de corticosterona em animais estressados (Daltério
et al., 1981). Outro estudo mais recente também mostra o potencial do uso do
canabidiol em baixas (5 mg/kg) e moderadas doses (15 mg/kg) no bloqueio da
respostas do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal induzidas pelo estresse (ViudezMartínez et al., 2018 ).
Em nosso estudo, a forma como foi realizada a exposição e a dose podem
ser consideradas baixas, tanto quanto ao tempo de exposição diária (5 minutos)
quanto a concentração de THC presente na amostra de Cannabis sativa que foi
de 0,3%. As concentrações de canabinol e canabidiol não foram avaliadas até o
presente momento, porém estão em andamento no núcleo de perícias da Policia
Civil de São Paulo. Isto reforça a ideia de que as exposições a fumaça agiram
como um fator de proteção a exposição fetal a níveis elevados de
corticosteroides.
Levando em consideração a crescente liberação e descriminalização do
uso da maconha em diversos países e o uso por gestantes preocupa-nos a
escassez de estudos que avaliem os impactos no desenvolvimento fetal. Até
onde sabemos este é primeiro estudo a avaliar se há implicações sobre o
desenvolvimento pulmonar e nossos resultados devem ser entendidos com
cautela já que os animais expostos a maconha e ao ar filtrado estavam sujeitos
a momentos de estresse por confinamento o que pode ter favorecido e mostrado
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um potencial benéfico do uso da maconha na gestação sob esta condição. Um
grupo sem nenhum tratamento é necessário para testarmos os efeitos do
estresse por confinamento.
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8. CONCLUSÃO

Os nossos achados não permitem saber se há implicações funcionais das
alterações observadas, porém não há dúvidas de que o uso recreativo da
maconha altera a trajetória normal de desenvolvimento dos pulmões, seja por
um efeito direto ou indireto.
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9. ANEXO
Anexo A: Auto de entrega da droga concedido através de solicitação
oficial ao Delegado Seccional de Marília com fornecimento autorizado pela 3ª
Vara Criminal, Execuções Criminais – Corregedoria dos Presídios e da Polícia
Judiciária – Poder Judiciário da Comarca de Marília/SP.

89

Anexo B: Aprovação do comitê de ética em pesquisa.
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Anexo C: Resultados significativos representados em tabelas.
Variáveis

Mães AF (C18)

Mães MA (M18)

P (<0,05)

Volume total (Vt) pulmonar (mm )

522 ± 76,36

662,40 ± 49,94

0,009

Proporção vt pulmonar (mm3) pelo peso corpóreo (g)

13,97 (4,38)

17,94 (1,54)

0,009

185,37 ± 27,54

227,76 ± 22,28

0,028

250,91 ± 53,77

341,13 ± 27,28

0,010

3

3

Volume total (Vt) do septo alveolar (mm )
3

Volume total (Vt) do espaço aéreo alveolar (mm )

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (IQR)

Variáveis

Grupo 1 (C18)

Peso dos pulmões (g)

Grupo 2 (M18)

P (<0,05)

Two-way ANOVA P (<0,05)

0,03042 ± 0,005600

0,02210 ± 0,007978

0,010

N.S.

0,028718 ± 0,0052859

0,020849 ± 0,0075268

0,009

N.S.

0,027642 ± 0,0045026

0,020530 ± 0,0057978

0,010

Exposição: p=0,029

Volume total (Vt) dos sacos alveolares (cm )

0,004739 ± 0,0014876

0,002784 ± 0,0015226

0,006

Exposição: p=0,034

Volume total (Vt) de mesênquima (cm3)

0,020846 ± 0,0041040

0,015670 ± 0,0054074

0,019

N.S.

0,16406 ± 0,039078

0,12327 ± 0,048693

0,041

N.S.

0,71833 (0,049)

0,75567 (0,073)

0,048

Interação: p=0,046

Volume total (Vt) pulmonar (cm3)
3

Proporção (Vt) pulmonar (cm ) pelo peso corpóreo (g)
3

Densidade de volume (Vv) dos sacos alveolares (%)
Densidade de volume (Vv) de mesênquima (%)

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (IQR). N.S. – Não significativo

Variáveis

Grupo 3 (C20)

Grupo 4 (M20)

P (<0,05)

Two-way ANOVA P (<0,05)

22,457143 ± 14,5042

59,807143 ± 31,8851

0,035

Exposição: p=0,018

Densidade de volume (Vv) das vias aéreas (%)

0,058929 ± 0,0340

0,145238 ± 0,0741

0,027

Exposição: p=0,028

Densidade de superfície (Sv) das vias aéreas (mm-¹)

59,2409 ± 17,833

41,0088 ± 6,752

0,041

N.S.

Volume total (Vt) das vias aéreas (mm3)

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (IQR). N.S. – Não significativo
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Variáveis

Grupo 5 (C60)

Grupo 6 (M60)

P

Two-way ANOVA P (<0,05)

214,9982 ± 51,5088

285,7401 ± 64,5250

0,006

Exposição: p=0,002

15,9107 (8,7429)

4,4357 (10,5429)

0,016

Exposição: p=0,038

Densidade de volume (Vv) do espaço aéreo alveolar (%)

0,4779 ± 0,0564

0,5796 ± 0,0573

0,0001

Exposição: p=0,000

Densidade de volume (Vv) dos septos alveolares (%)

0,3038 ± 0,0616

0,2392 ± 0,0388

0,006

Exposição: p=0,005

Densidade de volume (Vv) de tecido conjuntivo (%)

0,0321 (0,0188)

0,0107 (0,0250)

0,014

Exposição: p=0,020

(<0,05)
Volume total (Vt) do espaço aéreo alveolar (mm3)
3

Volume total (Vt) de tecido conjuntivo (mm )

Densidade de superfície (Sv) dos septos alveolares (mm-¹)
Área de superfície total (St) dos septos alveolares (mm2)
Espessura dos septos (ATM) (mm)
6

Número total (Nt) de alvéolos (x10 )

202,8515 ± 56,7741

269,0018 ± 54,5394

0,007

Exposição: p=0,004

91232,078 ± 32600,264

133770,168 ± 43023,116

0,011

Exposição: p=0,002 e Gênero = 0,049

0,0033 ± 0,0013

0,0018 ± 0,0006

0,004

Exposição: p=0,003

4,88094 ± 1,02629

6,33791 ± 1,47707

0,009

Exposição: p=0,005

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (IQR). N.S. – Não significativo
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