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Resumo 

 

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico de alta prevalência que afeta 

a vida social, a capacidade de trabalho dos pacientes e cuja gravidade e 

progressão dos sintomas são sexualmente dimórficos. Apesar das diferenças 

sexuais serem evidentes em vários aspectos do transtorno, o dimorfismo sexual 

na esquizofrenia tem sido pouco explorado em estudos pré-clínicos. Os 

tratamentos disponíveis para a esquizofrenia não são eficazes para todos os 

sintomas e estão associados a altas taxas de refratariedade e a importantes 

efeitos colaterais. Nesse cenário, torna-se fundamental o desenvolvimento de 

estratégias preventivas eficazes e com baixa incidência de efeitos colaterais. 

Recentemente, verificamos que o tratamento com canabidiol (CBD) – um 

componente não psicomimético da Cannabis sativa – durante a peri-

adolescência (30-60 dias pós-natal) previne o aparecimento de alterações 

comportamentais que mimetizam os sintomas positivos em camundongos 

machos no modelo de administração pré-natal de Poly I:C. O 1o objetivo do 

presente estudo foi investigar possíveis dimorfismos sexuais nas alterações 

comportamentais observadas em dois modelos animais para o estudo da 

esquizofrenia: a ativação imune pré-natal por Poly I:C e a administração aguda 

de anfetamina. Nosso 2o objetivo consistiu em investigar dimorfismos sexuais 

nos possíveis efeitos preventivos do tratamento crônico com CBD sobre as 

alterações comportamentais induzidas pelo modelo da Poly I:C. Para o modelo 

de ativação imune pré-natal, fêmeas C57 foram tratadas aos 12 dias de gestação 

com Poly I:C ou veículo. Na prole resultante, foi administrado CBD (1mg/kg) ou 

veículo entre os dias 30 e 60 pós-natal. Avaliações comportamentais (atividade 

locomotora, preferência social, inibição prepulso da resposta de sobressalto e 

reconhecimento de objetos) foram realizadas aos 61-65 e 91-95 dias pós-natal. 

O tratamento pré-natal com Poly I:C diminuiu a preferência social em fêmeas aos 

90 e promoveu um aumento de sobressalto em ambos as idades nos machos e 

aos 90 dias em fêmeas, indicando dimorfismos sexuais no modelo. O tratamento 

com CBD modificou a resposta de sobressalto diferentemente na prole controle 

e na prole do modelo Poly I:C. Para o modelo da anfetamina, camundongos C57 

de ambos os sexos receberam uma injeção aguda de anfetamina (5 mg/kg) e 

foram observados para avaliação da atividade locomotora e da inibição prepulso 



7 
 

da resposta de sobressalto. Fêmeas apresentaram uma resposta 

hiperlocomotora à anfetamina mais acentuada e uma menor intensidade de 

sobressalto. Em conclusão, este trabalho mostra a importância da busca de 

estratégias preventivas para a esquizofrenia, a importância de se estudar 

dimorfismos sexuais e a vantagem do uso modelos animais diferentes, uma vez 

que mimetizam aspectos diferentes de um mesmo transtorno. 

 

Palavras-chave: esquizofrenia; dimorfismo sexual; canabidiol; Poly I:C; 

anfetamina. 
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Abstract 

Schizophrenia is a highly prevalent psychiatric disorder that affects 

patients' social life and work capacity and whose severity and progression of 

symptoms are sexually dimorphic. Although sex differences are evident in many 

aspects of the disorder, sexual dimorphism in schizophrenia has been poorly 

explored in preclinical studies. Available treatments for schizophrenia are not 

effective for all symptoms and are associated with high rates of refractoriness 

and important side effects. In this scenario, it is essential to develop effective 

preventive strategies with a low incidence of side effects. Recently, we found that 

treatment with cannabidiol (CBD) – a non-psychomimetic component of 

Cannabis sativa – during peri-adolescence (30-60 postnatal days) prevents the 

behavior of behavioral changes that mimic positive symptoms in male mice in the 

model prenatal administration of Poly I:C. The 1st objective of the present study 

was to investigate possible sexual dimorphisms in behavioral changes observed 

in two animal models for the study of schizophrenia: prenatal immune activation 

by Poly I:C and acute administration of amphetamine. Our 2nd objective was to 

investigate sexual dimorphisms in the possible preventive effects of the affected 

treatment with CBD on the behavioral changes induced by the Poly I:C model. 

For the prenatal immune activation model, C57 females were treated at 12 days 

of gestation with Poly I:C or vehicle. The resulting offspring were administered 

CBD (1mg/kg) or vehicle between postnatal days 30 and 60. Behavioral 

assessments (locomotor activity, social preference, prepulsive tracking of startle 

response, and object recognition) were performed at 61-65 and 91-95 postnatal 

days. Prenatal treatment with Poly I:C awaits social preference in females at 90 

and promoted an increase in startle at both ages in males and at 90 days in 

females, indicating sexual dimorphisms in the model. CBD treatment modified the 

startle response differently in control offspring and Poly I:C model offspring. For 

the amphetamine model, C57 mice of both sexes received an acute injection of 

amphetamine (5 mg/kg) and were observed for assessment of locomotor activity 

and prepulse tension of the startle response. Females showed a more 

pronounced hyperlocomotor response to amphetamine and a lower startle 

intensity. In conclusion, this work shows the importance of searching for 

preventive strategies for schizophrenia, the importance of studying sexual 

dimorphisms and the advantage of using different animal models, since they 

mimic different aspects of the same disorder. 
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1. Introdução 

 

1.1 Esquizofrenia  
 

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico do neurodesenvolvimento, 

crônico, heterogêneo e debilitante(1) caracterizado por três grupos de sintomas: 

positivos, negativos e cognitivos. Os sintomas positivos incluem delírios, 

alucinações e desorganização do pensamento; já o grupo dos sintomas 

negativos incluem a anedonia, alogia e prejuízos no desempenho social e 

autocuidado. Por fim, os sintomas cognitivos abrangem déficits atencionais, de 

memória operacional e de processamento pré-atencional de informações(2). A 

esquizofrenia manifesta-se geralmente entre o final da adolescência e o início da 

vida adulta e acomete ao redor de 0,4% da população mundial(3). Em 2017, 

existiam cerca de 19,7 milhões de pessoas no mundo vivendo com a doença(4). 

Estudos estimam que as pessoas com esquizofrenia perdem 13-15 anos de vida 

potencial em relação à população geral devido à incapacidade gerada pelo 

transtorno(5) . Além disso, as estimativas comuns são que 10% das pessoas com 

esquizofrenia acabarão por cometer um suicídio e que as tentativas são feitas 

duas a cinco vezes mais(6). 

O transtorno tem caráter multifatorial e apresenta componentes genéticos, 

ambientais e relacionados ao neurodesenvolvimento(7). Estudos familiares 

mostram que a concordância para a esquizofrenia entre parentes de primeiro 

grau é de 6-17%, valor que sobe para 50% entre gêmeos monozigóticos(8). Em 

paralelo, diversos fatores ambientais estão associados à esquizofrenia. É o caso 

da exposição pré-natal a infecções, toxinas ou doenças autoimunes, de 

complicações obstétricas e de outros estresses durante a gestação ou a infância 

(9),(10). Sugere-se que a interação entre os fatores ambientais e genéticos 

modifica a maturação do sistema nervoso central de modo a predispor o 

indivíduo ao desenvolvimento da esquizofrenia na vida adulta(9). 

O primeiro episódio psicótico, que marca o início da esquizofrenia, é 

precedido por uma fase prodrômica, que se estabelece geralmente na 

adolescência. Nesta fase, observam-se sintomas atenuados do transtorno, como 

alterações na percepção, inibição social e prejuízos cognitivos(11). Indivíduos que 

apresentem essas alterações na infância e adolescência em conjunto com 

histórico familiar são identificados como indivíduos com alto risco de desenvolver 
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a esquizofrenia quando adultos. Porém, entre os indivíduos de alto risco, estima-

se que a taxa de conversão para um quadro psicótico completo seja de apenas 

30 a 40%(12). 

A fisiopatologia da esquizofrenia não está completamente esclarecida. 

Sabe-se, porém, que alterações na transmissão dopaminérgica estão 

associadas ao seu desenvolvimento e manifestação. Há, na esquizofrenia, 

hiperfunção dopaminérgica estriatal, a qual está relacionada aos sintomas 

positivos, e hipofunção da via dopaminérgica mesocortical, implicada nos 

sintomas negativos e déficits cognitivos(13,14). Observa-se também na 

esquizofrenia alterações nos sistemas de neurotransmissão glutamatérgico(15) e 

endocanabinóide(16). 

O tratamento da esquizofrenia é realizado com antipsicóticos típicos e 

atípicos, os quais possuem em comum a capacidade de bloquear receptores 

dopaminérgicos D2. Esses fármacos, embora controlem os sintomas positivos, 

são pouco eficazes no tratamento dos sintomas negativos e cognitivos(17) e 

induzem efeitos colaterais importantes(18). O tratamento com antipsicóticos 

típicos promove efeitos colaterais extrapiramidais, como discinesia tardia e 

parkinsonismo iatrogênico; já o uso prolongado de antipsicóticos atípicos está 

associado a efeitos colaterais metabólicos, como ganho de peso,  diabetes, 

alterações lipidêmicas com consequente aumento de risco cardiovascular 

(chamados, em conjunto, de síndrome metabólica(18)). Além disso, cerca de 30% 

dos pacientes com esquizofrenia são refratários ao tratamento(19,20). 

A manifestação da doença afeta igualmente a população independente do 

sexo. Entretanto, existe uma variação entre os sexos quanto ao início e o curso 

da doença. Nos homens, o início da doença é mais precoce, em torno dos 21-25 

anos, apresentando mais sintomas negativos e um prognóstico clínico mais 

grave. Já as mulheres apresentam um início mais tardio, entre os 25-30 anos, 

com um segundo pico após os 45 anos. Ademais, podem apresentar mais 

alterações de humor, sintomas depressivos e afetivos(21).  

Com relação à terapia farmacológica, há diferenças significativas nos 

sexos quanto à resposta ao tratamento, dosagem efetiva e efeitos colaterais. As 

mulheres parecem ter melhor resposta ao tratamento, menos efeitos 

colaterais(22), requerer menores doses de drogas antipsicóticas e menos 

hospitalizações(21). Esse dimorfismo sexual poderia ser melhor entendido a partir 
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da experimentação animal. 

1.2 Participação da transmissão endocanabinóide na esquizofrenia 
 

 O sistema endocanabinóide foi descrito graças à identificação do alvo 

molecular do Δ9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC), o principal composto ativo da 

Cannabis sativa – popularmente conhecida como maconha. Esse sistema é 

constituído principalmente por dois receptores metabotrópicos denominados 

receptores canabinóides 1 e 2 (CB1 e CB2) e seus ligantes, os endocanabinóides, 

entre os quais se destacam a anandamida e o 2-araquidonoilglicerol. Eles atuam, 

principalmente, em receptores CB1 ou CB2 presentes nos terminais sinápticos de 

diversos sistemas de neurotransmissão, exercendo um papel modulatório sobre 

eles(23). 

 A relação deste sistema com a esquizofrenia se origina em alguns fatos 

contundentes. A exposição ao Δ9-THC induz um estado psicótico transitório em 

indivíduos saudáveis(24,25) e aumenta a frequência de recaída dos sintomas 

positivos em portadores de esquizofrenia, mesmo durante o tratamento com 

antipsicóticos(26–28). Além disso, o consumo de maconha é mais frequente entre 

os pacientes com esquizofrenia que na população em geral(29) e há uma 

correlação entre o uso de maconha e o aumento do risco de desenvolver a 

esquizofrenia, que está associado à frequência do consumo da droga e à idade 

na qual essa utilização ocorre(7,10). Estudos clínicos mostram anormalidades no 

sistema endocanabinóide em pacientes com esquizofrenia, especialmente uma 

maior densidade de receptores CB1 em diversas regiões cerebrais e o aumento 

de anandamida no líquido cefalorraquidiano e plasma(16). Também, já foi descrita 

uma relação inversa entre os níveis de anandamida e sintomas psicóticos(30,31), 

sugerindo um papel protetor do sistema endocanabinoide na esquizofrenia(32,33). 

1.3 Canabidiol como fármaco antipsicótico 

 

O canabidiol (CBD) é um dos 60 componentes da Cannabis sativa, sendo 

o mais abundante após o Δ9-THC. O CBD apresenta diversos alvos moleculares, 

ainda não completamente elucidados. No sistema endocanabinóide, atua como 

agonista inverso de receptores CB1 e CB2 e inibe a recaptação e a degradação 

de anandamida, aumentando os seus níveis. Além disso, o CBD é antagonista 

do receptor órfão GPR55 e agonista do receptor serotoninérgico 5-HT1A e dos 



21 
 

receptores vanilóides(16) e TRPV2(34,35). Por conseguinte, o CBD apresenta uma 

ampla atuação no sistema nervoso central e parece exercer efeitos 

antipsicóticos, ansiolíticos, e neuroprotetores(36). 

No que se refere à ação antipsicótica do CBD, as primeiras evidências 

provêm de estudos com indivíduos saudáveis. Ao contrário do que ocorre com a 

administração de Δ9-THC, a aplicação de CBD não induz alterações na 

percepção, o que indica que o CBD não é um composto psicomimético(37). Além 

disso, a administração de CBD prévia ou concomitantemente à de Δ9-THC 

bloqueia os efeitos psicomiméticos deste último(38–40). 

Paralelamente, estudos com modelos animais reforçam o perfil 

antispsicótico do CBD. O CBD é capaz de inibir, em roedores, a hiperlocomoção 

induzida por agonistas dopaminérgicos e antagonistas glutamatérgicos(41–43). Em 

animais, a hiperlocomoção modela os sintomas positivos da esquizofrenia(44). O 

CBD atenua também o déficit de interação social (modelo para os sintomas 

negativos da esquizofrenia(45) induzido por Δ9-THC ou MK-801(43,46) e o déficit de 

inibição pré-pulso (PPI, do inglês pre-pulse inhibition of startle), promovido pelo 

MK-801(47). O desempenho na tarefa de PPI avalia o processamento pré-

atencional de informações e está prejudicado em pacientes com 

esquizofrenia(48). A administração aguda de CBD reverte ainda os déficits nas 

tarefas de medo condicionado ao contexto e de PPI presentes em animais 

adultos da linhagem SHR (Spontaneously Hypertensive Rats)(49,50), um modelo 

animal de esquizofrenia caracterizado por nosso grupo(51–53). O déficit de medo 

condicionado ao contexto mimetiza, em modelos animais, alterações no 

processamento emocional presentes na esquizofrenia(54). 

Os efeitos antipsicóticos do CBD são vistos também em estudos clínicos. 

Em um estudo de caso realizado em 1995, o tratamento por quatro semanas 

com doses crescentes de CBD reduziu os sintomas (avaliados na escala BPRS 

– do inglês, Brief Psychiatric Rating Scales) de uma paciente com esquizofrenia 

de forma superior à do antipsicótico típico haloperidol(55). Outro estudo clínico 

controlado duplo-cego com pacientes com esquizofrenia mostrou que a eficácia 

do CBD em tratar os sintomas do transtorno – avaliados pelas escalas BPRS e 

PANSS (do inglês, Positive and Negative Syndrome Scale) – é comparável à do 

antipsicótico atípico amisulprida. Observou-se ainda que o CBD induz menos 
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efeitos colaterais (ganho de peso, alterações nos níveis de prolactina e efeitos 

extrapiramidais) que o antipsicótico atípico(32). 

Mais recentemente, em um estudo clínico realizado em 15 hospitais do 

Reino Unido, Romênia e Polônia, foi visto que a administração de CBD por 6 

semanas em pacientes com esquizofrenia reduziu os níveis de sintomas 

positivos antipsicóticos na escala PANSS. Além disso, os pacientes se tornaram 

mais propensos a avaliar como melhor seu quadro clínico geral e eram avaliados 

pelo médico como não gravemente doentes, ambas avaliações na escala GCI 

(do inglês, Clinical Global Impressions Scale)(56).  

1.4 Ativação imune pela administração de ácido poliinosínico-policitidílico 

(Poly I:C) como modelo animal de esquizofrenia 

 

Modelos animais de transtornos psiquiátricos devem, preferencialmente, 

apresentar três validades: 1) validade de face, ou seja, o modelo deve reproduzir 

sintomas ou comportamentos da doença em estudo; 2) validade de construto, a 

qual analisa se o modelo mimetiza os mecanismos neurobiológicos da patologia; 

3) validade preditiva, a qual avalia se os fármacos utilizados no tratamento da 

doença são eficazes na reversão da sintomatologia do modelo(57). O 

desenvolvimento de modelos animais de esquizofrenia adequados é 

fundamental para uma melhor compreensão da fisiopatologia da doença e para 

a investigação de novas estratégias terapêuticas e preventivas. 

Sabe-se que fatores ambientais, como infecções pré- e neonatais, estão 

associados a maior predisposição ao desenvolvimento da esquizofrenia(58). 

Como esta relação parece ser independente da identidade do agente infeccioso, 

acredita-se que o aumento da susceptibilidade ao desenvolvimento deste 

transtorno seja consequência da ativação do sistema imune e da subsequente 

liberação de citocinas pró-inflamatórias(59). 

O modelo animal da ativação imune pela administração de Poly I:C segue 

esse racional e tem sido extensivamente utilizado em estudos pré-clínicos(60–62). 

O Poly I:C é um análogo sintético do RNA dupla fita (dsRNA), uma molécula 

padrão associada a infecções virais. Consequentemente, é reconhecido pelo 

sistema imune de mamíferos como antígeno e o ativa. Sua ação se dá pela 

ativação da resposta imune inata pela ligação ao receptor imune inato Toll-like 

receptor 3 (TLR-3)(63), o que desencadeia a liberação de diversas citocinas 



23 
 

capazes de modular o fenótipo comportamental da prole, como a Interleucina 15 

(Il15)(64). 

A administração de Poly I:C durante a gestação promove alterações 

estruturais e comportamentais (associadas aos sintomas positivos, negativos e 

cognitivos da esquizofrenia) na prole, as quais estão relacionadas à dose 

administrada e ao dia de gestação (GD) em que a aplicação acontece(60–62). 

       Com relação aos sintomas positivos, observou-se que filhotes de mães 

tratadas com Poly I:C apresentam um aumento da sensibilidade a 

psicoestimulantes(65–73). Quanto aos sintomas negativos, a administração deste 

ácido durante a gestação induz déficit na tarefa de interação social(71,74,75) e 

reduz a preferência pela sacarose, um modelo de anedonia(71). Além disso, 

observa-se na prole de mães tratadas com Poly I:C alterações cognitivas, como 

os déficits de PPI(66,68,69,72,74,76–79), de memória operacional (analisado no labirinto 

aquático de Morris(66,69,72)), de reconhecimento de objetos(68,80,81) e de inibição 

latente (que avalia a influência de experiências anteriores na formação de 

aprendizados associativos(65–67,70–74,82). Há ainda, em filhotes de mães tratadas 

com Poly I:C durante a gestação, a presença de alterações estruturais 

semelhantes àquelas observadas em pessoas com esquizofrenia: aumento do 

volume dos ventrículos e redução do volume hipocampal(70,73). 

Entretanto, os efeitos do Poly I:C parecem variar de acordo com o sexo, 

com resultados controversos entre os trabalhos. Do grupo de sintomas positivos, 

há relatos de uma maior resposta hiperlocomotora espontânea em fêmeas(83) ou 

ausência de diferenças entre os sexos quando induzida por anfetaminas(66). Já 

para os sintomas cognitivos, Bitanihirwe et al.(71) descrevem um déficit de 

inibição latente somente em machos, enquanto Meyer et l.(66) não descrevem 

diferenças entre os sexos. Com relação ao PPI, ausência de diferença entre os 

sexos(66), um maior déficit em fêmeas(83) ou déficits somente em machos(84) já 

foram descritos. Ainda, Zhang et al.(85) relatam ausência de prejuízos na 

flexibilidade comportamental em fêmeas. Com relação aos sintomas negativos, 

déficits de interação e de preferência social são vistos nos dois sexos(84,86) e, em 

acordo com a clínica, Monte et al.(83) descrevem que esses déficits são mais 

intensos em machos.  

Com relação à resposta farmacológica do modelo ao tratamento com 

antipsicóticos, o déficit de reconhecimento de objetos é revertido pelo tratamento 
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por duas semanas na vida adulta com clozapina(68). O tratamento crônico (três 

semanas) com clozapina também atenua o déficit de memória operacional em 

camundongos adultos(72). Já a administração aguda na fase adulta tanto de 

haloperidol quanto de clozapina é capaz de reverter o déficit de inibição 

latente(65,67). Além disso, a administração durante a peri-adolescência de 

haloperidol, clozapina ou risperidona previne alterações comportamentais e 

estruturais(70,72,73).  

 Os modelos de ativação imune pré-natal pela administração de Poly I:C 

apresentam as validades de face (os modelos apresentam alterações 

comportamentais que mimetizam os sintomas observados na clínica), preditiva 

(os comportamentos alterados são revertidos pelo tratamento com 

antipsicóticos) e de constructo (os modelos são induzidos pela ativação do 

sistema imune, um conhecido fator de risco para o desenvolvimento da 

esquizofrenia). Como consequência, esses modelos são considerados 

apropriados para o estudo de estratégias terapêuticas e preventivas para a 

esquizofrenia(61,62). 

1.5 Administração aguda de anfetamina como modelo animal de 

esquizofrenia 

 

É de suma importância na avaliação pré-clínica o emprego de variados 

modelos animais para mimetizar diferentes aspectos de um mesmo transtorno. 

Nesse sentido, outro modelo animal psiquiátrico extensivamente aplicado para o 

estudo da esquizofrenia é o modelo da administração aguda de anfetamina. A 

anfetamina é um agonista dopaminérgico e a sua administração aguda mimetiza 

um estado agudo de psicose(87,88) e por esse motivo tem sido utilizado como 

modelo farmacológico agudo de esquizofrenia(89).  

Na literatura, este modelo animal tem sido usado no screening de 

antipsicóticos(73,90) e também na avaliação da locomoção induzida por 

psicoestimulante(41,52,66,91). 

O racional do modelo vem da observação de que a desregulação da 

dopamina com hiperfunção do sistema dopaminérgico mesolímbico é 

classicamente associada à fisiopatologia da esquizofrenia(92). Sabe-se que 

pacientes com esquizofrenia apresentam aumento da liberação de dopamina 



25 
 

estriatal em resposta à anfetamina, aumento este positivamente correlacionado 

aos seus sintomas positivos (93,94).  

Classicamente, em modelos animais a anfetamina induz comportamentos 

do tipo psicose como aumento da atividade locomotora(41,52,66) e déficit de 

PPI(95,96). Estes, como modelos farmacológicos apresentam validade de face, 

constructo e preditiva e seus efeitos podem ser revertidos por tratamentos 

antipsicóticos(97,98). Outro efeito clássico conhecido da anfetamina é o efeito 

ansiogênico, visto tanto em humanos(99) quanto em animais(100,101). A propensão 

natural de roedores em ambientes novos é a permanência mais próximo às 

paredes, comportamento chamado de tigmotaxia(102). Nesse contexto a 

administração aguda desse psicoestimulante aumenta a permanência de 

roedores na parte central do aparato(103). 

Com relação a possíveis dimorfismos sexuais resultantes dos efeitos da 

anfetamina, testes em humanos demonstram diferenças sexuais tanto no 

desempenho de tarefas cognitivas quanto na liberação de dopamina(104,105). No 

entanto, apesar de sua ampla utilização, pouco se estuda sobre diferenças 

sexuais nas alterações comportamentais induzidas pela anfetamina em modelos 

animais de esquizofrenia já que poucos trabalhos se preocupam em utilizar 

animais fêmeas(106). Na literatura, foi visto que o déficit de PPI induzido por 

psicoestimulantes ocorre de forma semelhante em ratos machos e fêmeas, 

porém este estudo não usou anfetamina, apenas fenciclidina, nem examinou os 

efeitos dessas drogas psicotomiméticas na atividade locomotora(107). Desta 

forma, dados sobre o dimorfismo sexual no modelo da anfetamina na 

esquizofrenia são escassos e necessitanfo de melhor caracterização. 

 

1.6 Tratamentos preventivos em modelos animais de esquizofrenia 

 

Sabe-se que a esquizofrenia está estreitamente associada ao processo 

de neurodesenvolvimento e que é possível identificar, na adolescência, 

indivíduos com alto risco de desenvolvê-la. Nesse cenário, surge o 

questionamento acerca da possibilidade de prevenir ou retardar a sua 

manifestação(108). 
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O desenvolvimento de estratégias preventivas para a esquizofrenia 

levanta problemas clínicos e éticos. Uma vez que a fase prodrômica deste 

transtorno se estabelece na adolescência, o tratamento preventivo seria 

direcionado a indivíduos nessa faixa etária. É necessário considerar que a 

adolescência é um período em que fatores hormonais, emocionais e sociais têm 

uma grande influência sobre o comportamento e podem, portanto, interferir no 

diagnóstico. Ademais, ao longo da adolescência há a maturação de estruturas 

cerebrais importantes para a regulação do humor e da personalidade – o que 

torna esse período suscetível a interferências no neurodesenvolvimento. 

Portanto, a implementação de intervenções preventivas depende do 

desenvolvimento de tratamentos eficazes com baixa incidência de efeitos 

colaterais e da capacidade de identificar com precisão os indivíduos que virão a 

desenvolver a doença no futuro(108). 

Atualmente, considera-se um indivíduo de ultra-alto risco (UHR, do inglês 

Ultra-High Risk) aquele que apresenta: 1) sintomas positivos atenuados; 2) 

sintomas psicóticos breves limitados intermitentes; 3) risco genético (presença 

de doença psicótica em parentes de primeiro grau) ou declínio funcional recente. 

No entanto, entre os indivíduos UHR, apenas 30 a 40% converte para um quadro 

psicótico completo(12). 

Estudos pré-clínicos mostram que a administração de fármacos 

antipsicóticos durante a peri-adolescência pode prevenir alterações 

comportamentais associadas à esquizofrenia. Em ratos, o tratamento com os 

antipsicóticos atípicos clozapina ou risperidona (34-47 dias pós-natal) previne o 

aparecimento de alterações comportamentais associadas à esquizofrenia (no 

caso, déficit de inibição latente – um prejuízo cognitivo – e de hiperatividade 

induzida pela anfetamina) no modelo de ativação imune pré-natal por 

administração de ácido poliinosínico:policitidílico (Poly I:C). Esse tratamento 

previne também a redução do volume hipocampal e o aumento do volume 

ventricular, alterações estruturais observadas no modelo do Poly I:C(70,73). Além 

disso, observou-se que a administração de canabidiol (56-80 dias pós-natal) na 

prole de ratos tratados com Poly I:C  foi capaz de reverter os déficits do modelo 

de memória operacional, interação social e na tarefa de reconhecimento de 

objetos(109,110).  
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Recentemente, investigamos os possíveis efeitos preventivos do CBD no 

modelo do Poly I:C.  Os camundongos machos filhos de mães tratadas com Poly 

I:C durante a gestação (dia de gestação 9) apresentaram aumento de locomoção 

quando comparada à prole de mães controle. A hiperlocomoção desses animais 

foi prevenida pelo tratamento com CBD durante a peri-adolescência, reforçando 

o potencial preventivo desse composto com relação aos sintomas positivos da 

esquizofrenia(111). Tendo-se em vista esses resultados promissores, 

investigamos em machos os possíveis efeitos preventivos e colaterais da 

administração prolongada e precoce de CBD no modelo da linhagem SHR. O 

tratamento com CBD durante a peri-adolescência (30 aos 60 dias pós-natal) 

preveniu a manifestação da hiperlocomoção e dos déficits de medo condicionado 

ao contexto e de PPI presentes neste modelo(35). O CBD não induziu efeitos 

colaterais motores nem promoveu alterações no ganho de peso, dados que 

apontam para a aplicação segura desse composto na prevenção dos sintomas 

positivos e cognitivos da esquizofrenia. Esse resultado, em conjunto com 

outros(112), aponta para um potencial promissor do tratamento do canabidiol 

neste transtorno, porém novas investigações necessitam ser feitas. De grande 

importância, os efeitos preventivos do CBD vistos por nós só foram avaliados em 

machos, tornando fundamental a sua investigação em fêmeas. 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Caracterizar o comportamento de animais machos e fêmeas filhos de 

mães tratadas com Poly I:C durante a gestação (GD 12) investigar os efeitos 

preventivos benéficos do tratamento com CBD sobre a prole, investigados no 

Experimento 1. E caracterizar os possíveis dimorfismos sexuais em animais 

submetidos ao modelo de administração aguda de anfetamina, investigados no 

experimento 2. 

 

Experimento 1 

 

2.2. Objetivos específicos  
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● Caracterização comportamental dos efeitos do tratamento pré-natal com 

Poly I:C sobre a prole (machos e fêmeas) avaliados aos 60 e aos 90 dias. 

● Avaliação de possíveis efeitos benéficos do tratamento com CBD durante 

a peri-adolescência (30-60 dias pós natal) sobre as alterações 

comportamentais apresentadas pela prole (machos e fêmeas) de mães 

tratadas com Poly I:C. 

3. Materiais e Métodos  
 

3.1 Animais utilizados 

 

Foram utilizados camundongos C57BL/6J, com idade entre 10 e 12 

semanas, provenientes do biotério central da Universidade Federal de São 

Paulo, Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e 

Biologia (CEDEME).  

 

3.2 Acasalamento e manutenção dos animais 

 

Após um período de 7 dias de habituação ao biotério, foi iniciado o 

procedimento de pré-acasalamento, o qual consiste em monitorar o peso 

corporal das fêmeas 1x a cada 2 dias por 9 dias. Este procedimento tem a 

finalidade de observar a variação de peso em fêmeas não prenhes a fim de 

compará-lo com a variação de peso entre GD0 e GD12. Cinquenta e quatro 

horas antes da exposição das fêmeas ao macho (período escuro do ciclo 

claro/escuro de GD0), as fêmeas foram expostas ao odor dos machos (através 

da transferência de maravalha contendo urina dos camundongos machos em 

suas caixas moradia). Esse procedimento tem o objetivo de sincronizar o ciclo 

estral das fêmeas e obter o maior número possível de fêmeas receptivas (em 

proestro ou estro) no dia da exposição aos machos. Conforme descrito por 

Gangrade e Dominic(113), este fenômeno é denominado Efeito Whitten (do inglês, 

Whitten Effect), caracterizado como uma estimulação ambiental induzida por 

feromônios masculinos que gera a sincronização do ciclo estral de uma 

população de fêmeas que vivem juntas.  
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Na manhã seguinte à exposição ao macho, imediatamente após o início 

do período claro do ciclo claro/escuro, foi feito inspeção visual e lavado vaginal 

para verificação da presença de tampão vaginal e de espermatozoides, 

respectivamente. A cópula é confirmada quando a presença de tampão vaginal 

e/ou de espermatozoides for positiva, e, nestes casos, o dia da cópula foi definido 

como dia zero da gestação (GD 0). As fêmeas que foram incluídas no estudo 

foram randomicamente designadas aos grupos que receberam Poly I:C ou 

Veículo (PBS).  As fêmeas do grupo Poly I:C receberam uma única injeção na 

dose de 20 mg/kg de Poly I:C em GD 12. O volume de injeção foi de 10ml/kg e 

a via de administração intraperitoneal (i.p.). Fêmeas do grupo PBS foram 

manipuladas exatamente da mesma maneira, com exceção que receberam 

injeção de uma solução contendo apenas veículo. A escolha do protocolo (dia 

da injeção, via de administração, dose de Poly I:C e linhagem de animais 

utilizada) tem como base um estudo piloto realizado previamente em nosso 

laboratório. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tampão vaginal em camundongos C57 fêmeas de 12 semanas. a) Ausência de tampão. b) 

Presença de tampão vaginal indicado pela seta. 

 

As fêmeas de ambos os grupos tiveram seu peso monitorado nos dias 

8,10 e 12 de gestação.  

A prole resultante foi desmamada e separada por sexo em PND21 e os 

animais separados em caixas-moradia com 2 a 5 animais por caixa e segundo o 
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tratamento materno (PBS ou Poly I:C), sendo então posteriormente submetidos 

ao tratamento com canabidiol ou DMSO. As avaliações comportamentais foram 

realizadas durante dois períodos da vida adulta (de PND61-65 e de PND91-95), 

seguindo a respectiva ordem, ambas as idades: campo aberto, reconhecimento 

de objetos, preferência social e PPI. 

Todos os animais foram mantidos em salas do biotério setorial do 

departamento de farmacologia da UNIFESP, em estantes ventiladas, com 

temperatura (20-23ºC) controlada por aparelho de ar condicionado central, em 

um ciclo de claro-escuro de 12/12 horas, iniciando-se a fase clara às 6h00 a.m. 

Água e comida foram fornecidas ad libitum. 

Os animais utilizados para o acasalamento foram eutanasiados por 

decaptação após anestesia com xilasina (50 mg/kg) e cetamina (90 mg/kg). A 

prole, por sua vez, foi eutanasiada por perfusão cardíaca para obtenção dos 

encéfalos. 

 

Comitê de Ética 

Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) da Universidade Federal de São Paulo (Nº 2549081021). 

3.3 Drogas 

 

O tratamento materno foi realizado com Poly I:C (P9582, Sigma-Aldrich) 

diluído em água destilada ou PBS 1x (do inglês, Phosphate Buffered Saline). O 

fabricante fornece Poly I:C a 10% do peso total do sal, e a dosagem foi baseada 

no peso do próprio Poly I:C. Para o tratamento crônico, o CBD (PurMed Global 

– Delray Beach, USA) foi diluído em uma solução de Dimetilsufóxido (DMSO) 

5% em solução salina (NaCl 0,9%). As drogas foram sempre preparadas no dia 

de sua utilização e injetadas em um volume de 10 ml/kg i.p.  

3.4 Tratamento preventivo 
 

A prole resultante foi aleatoriamente designada para receber o tratamento 

com CBD ou veículo. Sendo assim, os grupos experimentais foram: 1. POLY-

DMSO, 2. POLY-CBD, 3. PBS-DMSO e 4. PBS-CBD. Os animais de ambos os 

sexos foram tratados com veículo (DMSO 5%) ou 1 mg/kg de CBD do PND30 ao 
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PND60. A dose de CBD e o período de tratamento foram escolhidos com base 

em experimentos anteriores do nosso grupo (35,111). As injeções foram realizadas 

no período entre 8h30-10h30 e o peso dos animais coletado diariamente. Entre 

os 61-65 dias (iniciando, portanto, 24h após a última injeção de CBD ou DMSO) 

e aos 91-95 dias de idade (iniciando, portanto, 30 dias após a última injeção), os 

animais foram submetidos às tarefas comportamentais descritas abaixo (Figuras 

2 e 3).  

Figura 2. Esquema de tratamento e delineamento experimental. GD: dia gestacional; PND: dia pós natal 
(do inglês, post natal day) 

 

 

 

 

3.5 Avaliações comportamentais 
 

Todos os testes comportamentais foram realizados entre 8h e 14h. 

 

3.5.1 Campo aberto  

 

Figura 3. Esquema de cronograma dos testes comportamentais 
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O teste de campo aberto foi realizado com uso de software de vídeo 

rastreamento Any-Maze. O animal foi colocado em um campo aberto circular (60 

cm de diâmetro x 60 cm de altura), com o chão dividido em quadrantes de área 

semelhante, por 10 minutos. A distância percorrida tanto na região central quanto 

na região periférica do aparato foi automaticamente quantificada pelo software. 

Foram analisados os seguintes parâmetros: 

a) Distância total  

b) Velocidade média: expressa pela [(distância total percorrida/tempo total 

móvel)*60] 

c) Distância por paradas: expressa por [distância total percorrida/total de 

episódios imóveis] 

d) % distância na periferia: [(distância percorrida na zona da 

periferia/distância total percorrida)*100] 

3.5.2 Preferência social 
 

 O teste de preferência social foi realizado no aparato de (63cm x 41,5cm 

x 23cm) dividido em 3 câmaras. O animal pode andar livremente entre as áreas 

por uma abertura entre elas (8cm x 7cm). Cada uma das câmaras laterais 

contém uma caixa transparente (8,5cm x 8,5cm x 10,5cm) com furos. De um 

lado, na chamada câmara “social” é colocado o interator, animal não familiar, de 

mesmo sexo e idade. Do outro lado, na câmara “não social” é colocado um objeto 

de tamanho similar ao camundongo. O animal experimental é colocado na 

câmara do meio e fica livre para explorar o aparato por 10 minutos. O teste foi 

gravado e registrado manualmente o tempo de interação do animal experimental 

com o animal interator e com objeto através da gravação de vídeo pelo software 

Any Maze(114,115).  

Durante a sessão foram registrados os seguintes comportamentos:  

a) Exploração total das gaiolas: [tempo gasto explorando a gaiola social 

+ tempo gasto explorando a gaiola do objeto] 

b) Índice gaiola social: [(tempo de exploração na gaiola social / tempo de 

exploração em ambas as gaiolas)*100]. 

c) Índice zona social: [(tempo de exploração no compartimento social / 

tempo de exploração no compartimento social + tempo de exploração 

no compartimento não social)*100]. 
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d) Índice investigação social: [(número de investigações na gaiola social 

/ número de investigações em ambas as gaiolas)x100] 

 

Todas essas variáveis foram coletadas por um experimentador previamente 

treinado e cegado para os grupos na análise dos vídeos. 

 

 

3.5.3 Inibição pré-pulso (PPI) 
 

O teste de PPI foi realizado com base no protocolo descrito por Levin e 

colaboradores (2011)(53) e adaptado para camundongos. Os animais foram 

colocados em caixas de medida de sobressalto com vedação sonora (76 cm de 

altura x 48,5 cm de largura x 70,5 cm de comprimento cm; Insight ® – EP 175) 

sem iluminação interna e na presença de um barulho de fundo constante de 65 

dB.  

A sessão de teste tem duração de aproximadamente 53 minutos, sendo 

composta de 4 etapas: (i) habituação ao aparato, (ii) exposição sequencial ao 

pulso, e (iii) inibição pré-pulso propriamente dita. A etapa de habituação consiste 

na apresentação do ruído de fundo constante de 65dB durante 5 minutos. A 

segunda etapa é composta da apresentação de 10 trials de um estímulo de 

120dB, denominado pulso (P), com duração de 40ms com intervalo médio de 

25s entre trials (variando de 20 a 30s). A terceira etapa consiste na apresentação 

de 100 trials, dividido em 9 blocos de estímulos apresentados de forma 

pseudorrandômica, com intervalo médio de 25s, conforme tabela 1. 

Ao final da sessão os animais foram devolvidos a suas respectivas caixas 

moradia e o aparato limpo com solução 70% entre cada animal para eliminar 

pistas olfativas. Em cada um dos trials dos blocos 1-9, com exceção do bloco 2, 

Figura 4. Esquema de representação do aparato de 3 câmaras, utilizado no teste de preferência social 
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a amplitude de sobressalto foi registrada (juntamente com a aplicação do Pulso). 

Nos trials do bloco 2, a amplitude de sobressalto foi registrada junto ao início do 

trial, uma vez que não houve estimulação com o Pulso. 

A média da amplitude da resposta de sobressalto após as sessões de 

pulso (P) bem como a média da amplitude dessa resposta após as sessões de 

pré-pulso seguido de pulso (PP) foram calculadas para cada animal. A 

porcentagem da inibição promovida pelo pré-pulso da resposta de sobressalto 

induzida pelo pulso foi calculada de acordo com a seguinte equação: 

𝐼𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜 𝑃𝑟é − 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜(%)  =  100 − (
𝑃𝑃

𝑃
 𝑥 100) 

 Assim, 0% corresponde à ausência de diferença entre a amplitude de 

sobressalto após as sessões de pulso e pré-pulso seguido de pulso e, 

consequentemente, à ausência de inibição da resposta de sobressalto. 

Tabela 1. Configuração dos blocos de apresentação de estímulos na etapa de inibição pré-pulso 

Em todos os blocos, os estímulos de Pulso (120 dB) e de ruído de fundo (65 dB) foram apresentados na forma de ruído 

branco, enquanto que nos blocos 3 a 8 os estímulos de pré-pulso (70,75 e 80 dB) foram apresentados na forma de tom 

puro (frequência de 3000 Hz). PP (Pré-Pulso); IEE (intervalo entre estímulos). 

Para a análise dos dados coletados no teste de PPI, estes foram 

calculados a partir da subtração do sobressalto de cada bloco pela amplitude do 

bloco 2 do protocolo, em que não houve qualquer estimulação. Pois, desta forma, 

retira-se a interferência de sobressalto dos animais quando não é apresentado 

um estímulo. A partir dessa correção, foi calculada a % de inibição pré-pulso. 

Além disso, alguns animais apresentaram resultados discrepantes com o teste, 

representados por resultados negativos, e dessa forma, foram retirados da 

análise. 

Bloco Tipo de estímulo Configuração da estimulação # trials 

1 Pulso 120dB (50ms) 20 

2 Sem estimulação Ruído de fundo constante (65dB) 10 

3 PP 70dB 70 dB (20ms) 10 

4 PP 75dB 75 dB (20ms) 10 

5 PP 80dB 80 dB (20ms) 10 

6 PP 70dB + pulso 70 dB (20ms), 100ms IEE, 120 dB (50ms) 10 

7 PP 75dB + pulso 75 dB (20ms), 100ms IEE, 120 dB (50ms) 10 

8 PP 80dB + pulso 80 dB (20ms), 100ms IEE, 120 dB (50ms) 10 

9 Pulso 120dB (50ms) 10 
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3.5.4 Reconhecimento de objetos 
 

O teste de reconhecimento de objetos foi realizado no mesmo aparato 

utilizado na tarefa do campo aberto, descrito no item  3.5.1, com base no 

protocolo descrito por Borsoi(116) e adaptado para camundongos conforme 

descrito por Viola e colaboradores(117). Cada camundongo foi submetido a três 

sessões distintas: (1) fase de familiarização aos objetos (realizada 24h após o 

teste de campo aberto), chamada de treino, (2) fase de discriminação dos objetos 

em curto prazo e (3) em longo prazo. 

Durante a sessão de familiarização aos objetos cada camundongo foi 

colocado individualmente no centro do aparato contendo dois objetos idênticos 

(A e A’) colocados em cantos opostos do aparato e permitida a exploração por 

10 minutos. Ao final do teste, os animais foram colocados imediatamente na 

caixa moradia. A segunda sessão, para avaliação da memória de curto prazo 

consiste na discriminação de objeto novo e foi realizada com intervalo de 1h após 

a sessão de familiarização aos objetos, sendo similar à esta. Entretanto, dois 

objetos similares foram apresentados, o objeto familiar (A) e um objeto novo (B). 

A última sessão, para avaliar a memória de longo prazo, foi realizada com um 

intervalo de 24h do treino. Nesta, foi mantido objeto familiar (A) e substituído o 

objeto B por outro objeto novo (C).  

Figura 5. Esquema de representação do teste de inibição pré-pulso (PPI) 
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A exploração de cada um dos objetos (A, A’, B e C) foi registrada quando 

um camundongo estava direcionando o nariz para o objeto, situado a uma 

distância mínima e/ou tocando o objeto com o nariz ou patas dianteiras; sentar 

no objeto não foi registrado como exploração do objeto.  

 Para evitar qualquer preferência por algum objeto ou local, dentro de cada 

grupo experimental, foi controlado quais objetos seriam utilizados como pares 

dentre quatro opções (pote de vidro transparente, retângulo de metal, pote de 

vidro âmbar e xícara) a fim de que nenhuma combinação dos objetos fosse 

repetida. Além disso, foi rotacionado dentro do aparato quais locais os objetos 

seriam posicionados e qual dos objetos seria trocado a cada sessão dentro do 

aparato (porção superior ou inferior).  

Nas três sessões, os seguintes parâmetros foram analisados: 

a) Taxa de exploração do objeto novo, expressa por: [OD/(OD+OF)]*100.  

[OD: tempo gasto explorando o objeto novo (s); OF: tempo gasto explorando o 

objeto familiar (s)]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Esquema de representação do teste de reconhecimento de objetos. As três sessões do 
teste estão representadas com os respectivos objetos e os dias de realização. 
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4. Forma de análise dos resultados 

 

Análise estatística  

Devido ao baixo número de animais experimentais, os dados foram 

separados segundo sexo e assim analisados e realizada a análise estatística. 

Foi realizada ANOVA de duas vias, sendo [Fator 1: manipulação pré-natal 

(modelo) x manipulação na peri-adolescência (tratamento farmacológico)].  Para 

aqueles que apresentaram diferença significativa, foi realizado post-hoc com o 

teste de Tukey. 

Para todas as análises foi definido um alfa (α) de 0,05. Os dados foram 

analisados no software GraphPad Prism (versão 8.0.2). 

 

5. Resultados 

 

5.1 Acasalamento e tratamento pré-natal 
 

 Para definição do critério de inclusão das fêmeas que após a cópula 

apresentaram a presença de tampão vaginal e/ou espermatozoides no lavado 

vaginal para receberem o tratamento pré-natal com Poly I:C ou PBS, foi feito 

previamente ao acasalamento destas, o monitoramento do ganho de peso por 9 

dias. Desta forma, foi possível determinar qual o ganho de peso esperado de 

fêmeas não grávidas, conforme figura 2A. 

 Baseado nos dados de variação de peso das fêmeas, com n=20, o critério 

de inclusão foi de 2,5 gramas no GD12, a partir de GD0, para confirmação da 

gestação e administração do tratamento pré-natal. 

Todas as fêmeas que apresentaram os indicadores de cópula (a presença 

de tampão vaginal e/ou espermatozoides no lavado vaginal) após o 

acasalamento tiveram seu peso monitorado em GD8, GD10 e GD12. Após o 

nascimento dos filhotes, foi possível confirmar que todas as fêmeas prenhes 

ganharam em GD12 (dia da administração do tratamento pré-natal) acima de 

2,5g em relação à GD0, conforme figura 5B. 

  



38 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Variação de peso de fêmeas com 12 semanas. a) Variação de peso de fêmeas não grávidas com 
12 semanas em 9 dias. B) Ganho de peso de fêmeas grávidas em GD8, GD10 e GD12. Dados estão 
representados como média ± desvio padrão. N= 19-20. 

5.2. Grupos 
 

5.2.1 Animais experimentais 

 

 O acasalamento dos animais foi realizado três vezes para a fragmentação do N 

amostral em três levas de animais (e consequente melhoria da logística de 

experimentos) e foram obtidos um total de 46 animais experimentais, sendo 

estes prole de 7 fêmeas tratadas com Poly I:C e 7 fêmeas tratadas com veículo 

(PBS). Vale ressaltar que dentre cada ninhada, foi utilizado 1 

animal/grupo/ninhada e os animais excedentes (aqueles que não foram 

utilizados como Unidades Experimentais) foram utilizados como “interatores” na 

tarefa de “Preferência Social”. Ao final do desmame, foi feita a randomização de 

forma aleatória para o tratamento crônico com canabidiol ou DMSO, e os filhotes 

distribuídos nos grupos experimentais conforme tabela 2:  

Tabela 2. Distribuição do número de animais experimentais por grupo. 

Grupos Nº de animais 

Fêmea POLY I:C-CBD 6 

Fêmea POLY I:C-DMSO 5 

Fêmea PBS-CBD 7 

Fêmea PBS-DMSO 7 

Macho POLY I:C-CBD 6 

Macho POLY I:C-DMSO 4 

Macho PBS-CBD 6 

Macho PBS-DMSO 6 



39 
 

 

5.2.2 Variação de peso 

 

Em relação ao peso ao longo do tratamento crônico, para ambos os sexos, 

a ANOVA com medidas repetidas não revelou efeito de modelo, tratamento ou 

interação entre eles. 

 

5.3 Avaliações comportamentais  
 

5.3.1 Campo aberto 

 

5.3.1.1 Distância total 

 

Em relação a distância total percorrida no campo aberto, a ANOVA de 

duas vias não revelou efeito de tratamento, modelo ou interação modelo*sexo 

para ambos os sexos aos 60 e 90 dias.  

 

Figura 9. Distância total no teste de campo aberto aos 60 dias por camundongos C57 prole de mães 
submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. Dados 
estão representados como média ± desvio padrão. N= 4-6 por grupo. ANOVA de duas vias. 

Figura 8. Peso de animais C57 camundongos C57 prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS 
em GD12 durante tratamento crônico com CBD ou DMSO entre os dias 30 e 60 pós natal. Dados estão 

representados como média ± desvio padrão. N= 4-6 por grupo. ANOVA de medidas repetidas. 
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Figura 10. Distância total percorrida no teste de campo aberto aos 90 dias de camundongos C57 prole de 
mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) 
Fêmeas; b) Machos. Dados estão representados como média ± desvio padrão. N = 4-6 por grupo. ANOVA 

de duas vias. 

 

5.3.1.2 Velocidade média 
 

Em relação a velocidade média no campo aberto, a ANOVA de duas vias 

não revelou efeito de tratamento, modelo ou interação modelo*sexo para ambos 

os sexos aos 60 e 90 dias.  

 

Figura 11. Velocidade média no teste de campo aberto aos 60 dias por camundongos C57 prole de mães 
submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) Fêmeas; 
b) Machos. Dados estão representados como média ± desvio padrão. N=4-6 por grupo. ANOVA de duas 

vias. 

 

Figura 12. Velocidade média no teste de campo aberto aos 90 dias por camundongos C57 prole de mães 
submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) Fêmeas; 
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b) Machos. Dados estão representados como média ± desvio padrão. N=4-6 por grupo. ANOVA de duas 
vias. 

5.3.1.3 Distância entre paradas 
 

Em relação a distância entre paradas no campo aberto, a ANOVA de duas 

vias não revelou efeito de tratamento, modelo ou interação modelo*sexo para 

ambos os sexos aos 60 e 90 dias.  

 

Figura 13. Distância entre paradas no teste de campo aberto aos 60 dias por camundongos C57 prole de 
mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) 
Fêmeas; b) Machos. Dados estão representados como média ± desvio padrão. N=4-6 por grupo. ANOVA 
de duas vias. 

 

Figura 14. Distância entre paradas no teste de campo aberto aos 90 dias por camundongos C57 prole de 
mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) 
Fêmeas; b) Machos. Dados estão representados como média ± desvio padrão. N=4-6 por grupo. ANOVA 
de duas vias. 

 

5.3.1.4 % distância na periferia 

 

Em relação a % distância na periferia percorrida no campo aberto, a 

ANOVA de duas vias não revelou efeito de tratamento, modelo ou interação 

modelo*sexo para ambos os sexos aos 60 e 90 dias.  
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Figura 15. % distância na periferia no teste de campo aberto aos 60 dias por camundongos C57 prole de 
mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. Dados 
estão representados como média ± desvio padrão. N= 4-6 por grupo. ANOVA de duas vias. 

 

Figura 16. % distância na periferia no teste de campo aberto aos 90 dias por camundongos C57 prole de 
mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. Dados 
estão representados como média ± desvio padrão. N= 4-6 por grupo. ANOVA de duas vias. 

 

5.3.2 Preferência social 

 

5.3.2.1 Exploração total das gaiolas 

 

Para a exploração total das gaiolas no teste de preferência social, a 

ANOVA de duas vias não revelou efeito de tratamento, modelo ou interação 

modelo*sexo para ambos os sexos aos 60 e 90 dias.  
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Figura 17. Exploração total das gaiolas no teste de preferência social aos 60 dias de camundongos C57 
prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. 
Dados estão representados como média ± desvio padrão. N= 4-7 por grupo. ANOVA de duas vias. 

Figura 18. Exploração total das gaiolas no teste de preferência social aos 90 dias de camundongos C57 
prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou 
DMSO. Dados estão representados como média ± desvio padrão. N= 4-7 por grupo. ANOVA de duas 
vias. 

 

5.3.2.2 Índice exploração gaiola social 
 

Para a exploração total das gaiolas no teste de preferência social, a 

ANOVA de duas vias não revelou efeito de tratamento, modelo ou interação 

modelo*sexo para ambos os sexos aos 60.  

 

Figura 19. Índice de exploração da gaiola social no teste de preferência social aos 60 dias de camundongos 
C57 prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou 
DMSO. Dados estão representados como média ± desvio padrão. N=4-7 por grupo. ANOVA de duas vias. 
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Para o índice de exploração da gaiola social aos 90 dias, nas fêmeas, a 

ANOVA de duas vias revelou efeito do modelo ([F(1,20) = 9,408; p = 0,0061]. 

Fêmeas prole de mães tratadas com Poly I:C apresentaram menor % de 

exploração da gaiola social em relação a fêmeas prole de mães tratadas com 

PBS. 

Figura 20. Índice de exploração da gaiola social no teste de preferência social aos 90 dias de camundongos 
C57 prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou 
DMSO. Dados estão representados como média ± desvio padrão. N=4-7 por grupo. ANOVA de duas vias.*= 

p<0,05 em relação ao grupo PBS. 

 

5.3.2.3 Índice exploração zona social 
 

Para o índice de exploração da zona social aos 60 dias, para ambos os 

sexos a ANOVA de duas vias não revelou de tratamento, modelo ou interação 

entre eles. 

 

Figura 21. Índice de exploração da zona social no teste de preferência social aos 60 dias de camundongos 
C57 prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou 
DMSO. Dados estão representados como média ± desvio padrão. N=4-7 por grupo. ANOVA de duas vias. 

 

Para o índice de exploração da zona social aos 90 dias, nas fêmeas, a 

ANOVA de duas vias revelou efeito do modelo ([F(1,20) = 7,721; p = 0,0116]. 

Fêmeas prole de mães tratadas com Poly I:C apresentaram menor % de 
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exploração da zona social em relação a fêmeas prole de mães tratadas com 

PBS. 

 

 

Figura 22. Índice de exploração da zona social no teste de preferência social aos 60 dias de camundongos 
C57 prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou 
DMSO. Dados estão representados como média ± desvio padrão. N=4-7 por grupo. ANOVA de duas vias. 
*= p<0,05 em relação ao grupo PBS. 

 
 

5.3.2.4 Índice investigação social 

 

Para o índice de investigação social aos 60 dias, para ambos os sexos a 

ANOVA de duas vias não revelou de tratamento, modelo ou interação entre eles. 

 

Figura 23. Índice de investigação social no teste de preferência social aos 60 dias de camundongos C57 
prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. 
Dados estão representados como média ± desvio padrão. N= 4-7 por grupo. ANOVA de duas vias. 

 



46 
 

Para o índice de investigação aos 90 dias, nas fêmeas, a ANOVA de duas 

vias revelou efeito do modelo ([F(1,20) = 7,797; p = 0,0112]. Fêmeas prole de 

mães tratadas com Poly I:C apresentaram menor % número de investigações 

em relação a fêmeas prole de mães tratadas com PBS. 

Figura 24. Índice de investigação social no teste de preferência social aos 90 dias de camundongos C57 
prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. 
Dados estão representados como média ± desvio padrão. N= 4-7 por grupo. ANOVA de duas vias. .*= 
p<0,05 em relação ao grupo PBS. 

 

5.3.3 Inibição Pré-pulso (PPI) 

 

5.3.3.1 % Inibição Pré-Pulso 

 

Para a % de inibição pré-pulso, para ambos os sexos a ANOVA de duas 

vias não revelou de tratamento, modelo ou interação entre eles aos 60 e aos 90 

dias. 

 

Figura 25. % Inibição Pré-Pulso aos 60 dias de camundongos C57 prole de mães submetidas à injeção de 
Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) Fêmeas. b) Machos. N= 4-7 por 
grupo. ANOVA de medidas repetidas. 
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Figura 26. % Inibição Pré-Pulso aos 60 dias de camundongos C57 prole de mães submetidas à injeção de 
Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) Fêmeas. b) Machos. N= 3-7 por 
grupo. ANOVA de duas vias. 

 

5.3.3.2 Média da % Inibição Pré-Pulso 
 

Em relação a média da % de inibição pré-pulso, para ambos os sexos a 

ANOVA de duas vias não revelou de tratamento, modelo ou interação entre eles 

aos 60 e aos 90 dias. 

 

Figura 27. Média da % Inibição Pré-Pulso aos 60 dias de camundongos C57 prole de mães submetidas à 
injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) Fêmeas. b) Machos. N= 
4-7 por grupo. ANOVA de duas vias. 

 

Figura 28. Média da % Inibição Pré-Pulso aos 90 dias de camundongos C57 prole de mães submetidas à 
injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) Fêmeas. b) Machos. N= 
3-7 por grupo. ANOVA de duas vias. 
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5.3.3.3 Sobressalto 
 

Em relação ao sobressalto aos 60 dias, para as fêmeas a ANOVA de duas 

vias não revelou efeito de modelo, tratamento ou interação entre eles. Para os 

machos, a ANOVA de duas vias revelou interação entre os fatores 

modelo*tratamento [F(1,17) = 6,067; p = 0,0247]. No entanto, o post-hoc de 

Tukey não mostrou qualquer diferença entre os grupos. 

 
Figura 29. Sobressalto no startle aos 60 dias de camundongos C57 prole de mães submetidas à injeção 
de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) Fêmeas. b) Machos. N= 4-7 por 
grupo. # indica p<0,05 para interação modelo*tratamento. ANOVA de duas vias seguida de post-hoc de 
Tukey. 

Em relação ao sobressalto aos 90 dias, para ambos os sexos a ANOVA 

de duas vias revelou interação modelo*tratamento (fêmeas F(.1,14) = 5,771; p = 

0,0307], machos - [F(1,18) = 6,666; p = 0,0188]. O post-hoc de Tukey não 

mostrou qualquer diferença entre o sobressalto entre os grupos. 

 
Figura 30. Sobressalto no startle aos 90 dias de camundongos C57 prole de mães submetidas à injeção 
de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) Fêmeas. b) Machos. N= 3-7 por 
grupo. # indica p<0,05 para interação modelo*tratamento. ANOVA de duas vias seguida de post-hoc de 
Tukey. 

 

5.3.4 Reconhecimento de objetos 
 

5.3.4.1 Taxa de exploração do objeto novo a curto prazo 
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Para a taxa de exploração do objeto novo a curto prazo, a ANOVA de 

duas vias não revelou efeito de modelo, tratamento ou interação entre eles aos 

60 e 90 dias.  

 

Figura 31. Taxa de exploração do objeto novo no teste de preferência social a curto prazo aos 60 dias de 
camundongos C57 prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico 
com CBD ou DMSO. a) Fêmeas. b) Machos. N= 4-7 por grupo. ANOVA de duas vias. 

 

 

Figura 32. Taxa de exploração do objeto novo no teste de preferência social a curto prazo aos 90 dias de 
camundongos C57 prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico 

com CBD ou DMSO. a) Fêmeas. b) Machos. N= 4-7 por grupo. ANOVA de duas vias. 

 

 

5.3.4.2 Taxa de exploração dos objetos a longo prazo 
 

Para a taxa de exploração do objeto novo a longo prazo, a ANOVA de 

duas vias não revelou efeito de modelo, tratamento ou interação entre eles aos 

60 e 90 dias.  
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Figura 33. Taxa de exploração do objeto novo no teste de preferência social a longo prazo aos 60 dias de 
camundongos C57 prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico 
com CBD ou DMSO. a) Fêmeas. b) Machos. N= 4-7 por grupo. ANOVA de duas vias. 

Figura 34. Taxa de exploração do objeto novo no teste de preferência social a longo prazo aos 90 dias de camundongos 
C57 prole de mães submetidas à injeção de Poly I:C ou PBS em GD12 e tratamento crônico com CBD ou DMSO. a) 
Fêmeas. b) Machos. N= 4-7 por grupo. ANOVA de duas vias. 

 

 

6. Discussão 
 

Como comentado na Introdução, o tratamento da esquizofrenia realizado 

com antipsicóticos – embora traga um grande benefício para muitos pacientes – 

apresenta uma série de limitações. Mais recentemente na história da psiquiatria, 

tem-se valorizado a busca por estratégias preventivas para o transtorno. 

Seguindo este raciocínio, foi visto previamente em nosso laboratório o efeito 

preventivo do tratamento crônico com canabidiol, principal composto da 

Cannabis Sativa não psicomimético que apresenta, entre outras propriedades 

terapêuticas, efeito neuroprotetor e antipsicótico(118). Neste estudo prévio, 

animais machos prole de mães tratadas com Poly I:C, modelo de esquizofrenia 

por ativação imune materna, no dia 9 de gestação foi capaz de reverter a 

hiperlocomoção induzida pelo tratamento pré-natal(111). Todavia, artigos que 

utilizam a administração de Poly I:C como modelo para estudar alterações na 

esquizofrenia apresentam resultados controversos, especialmente entre os 

sexos.  
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Ademais, a diferença entre os sexos em modelos animais é um tema 

usualmente marginalizado na ciência, uma vez que artigos que utilizam animais 

de ambos os sexos são a exceção. Grande parte dos estudos de Poly I:C avaliam 

apenas machos ou combinam os dados de machos e fêmeas para a análise 

estatística. 

Dessa forma, o objetivo deste projeto foi explorar as diferenças de sexo 

no modelo relevante para esquizofrenia pela administração pré-natal de Poly I:C 

no dia 12 de gestação, e verificar possíveis efeitos preventivos do tratamento 

crônico com CBD sobre as alterações do modelo em ambos os sexos e em 

diferentes idades.  

Para atingir este objetivo, foi proposto utilizar o modelo de esquizofrenia 

pela ativação imune materna (MIA) com administração de Poly I:C aos 12 dias 

de gestação. A indução de MIA neste período em camundongos corresponde a 

perturbações perto do final do primeiro trimestre na gestação humana(119) - um 

período durante o qual ocorre um desenvolvimento cerebral significativo, 

incluindo o desenvolvimento de células de Purkinje e putâmen caudado e 

neurogênese na camada cortical.  

Com relação às alterações comportamentais induzidas pelo tratamento 

pré-natal com Poly I:C na dose de 20mg/kg no dia 12 de gestação, observamos: 

1) uma diminuição da preferência social nas fêmeas com 90 dias, 2) um aumento 

do sobressalto nos machos com 60 e 90 dias, e aos 90 dias nas fêmeas. 

No entanto, este protocolo não foi capaz de induzir outras alterações já 

vistas no modelo de ativação imune pré-natal por Poly I:C. Assim, não 

observamos hiperlocomoção(67), déficits de PPI(68,74,120,121) e de memória(68,122,123) 

descritos na literatura.  No entanto, é importante considerar que as alterações 

comportamentais induzidas no modelo da Poly I:C variam conforme o dia de 

gestação de sua administração e a dose utilizada(124).  

A atividade locomotora modela os sintomas positivos da esquizofrenia, 

uma vez que o aumento da locomoção se relaciona com a desregulação da 

dopamina com hiperfunção do sistema dopaminérgico mesolímbico. Seria 

esperado que os animais fêmeas apresentassem maior locomoção em relação 

aos machos(83) e que esse aumento fosse mais pronunciado em animais do 

grupo Poly I:C em relação a animais prole de mães tratadas com PBS(83). O 

trabalho de Su et al(125) corrobora nossos achados de ausência de diferença na 
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locomoção entre animais Poly I:C e PBS nos parâmetros de distância total e 

velocidade média, efeito também visto em outros trabalhos(126,127). Vale ressaltar 

que a maioria dos trabalhos da literatura descrevem hiperlocomoção induzida 

por um psicoestimulante(65,128), diferentemente da locomoção espontânea 

avaliada por nós. 

O teste de preferência social no aparato de 3 câmaras foi utilizado como 

um modelo para os sintomas negativos da esquizofrenia(129). O déficit de 

interação social é presente em indivíduos com esquizofrenia(130) e prole Poly I:C 

em ambos os  sexos(84,86,131). Em nossos achados, apenas as fêmeas 

apresentaram déficit de preferência social. Esses resultados sugerem um 

dimorfismo sexual no comportamento induzido pelo tratamento pré-natal com 

Poly I:C, dado que os efeitos foram vistos apenas em fêmeas. Este déficit de 

interação social em  fêmeas também foi visto em outros trabalhos com protocolos 

similares de ativação imune materna(110,122), corroborando nossos dados. 

Entretanto, Monte et al.(83) descrevem que esses déficits são mais intensos em 

machos. Na clínica, homens parecem apresentar mais sintomas negativos do 

que mulheres(132). Por outro lado, as mulheres com esquizofrenia apresentam 

mais sintomas afetivos(21). Nesse contexto, os déficits de preferência social vistos 

por nós somente em fêmeas poderiam estar mais associados aos sintomas 

afetivos/depressivos das mulheres do que ao prejuízo de interação social 

propriamente dito, mais descritos em homens. 

Além disso, é interessante notar que o déficit de preferência social nas 

fêmeas foi visto apenas aos 90 dias, indicando uma possível sensibilidade tardia 

ao desafio pré-natal. Uma possível explicação para este achado é que alterações 

comportamentais decorrentes de ativação imune-materna dependem de uma 

maturação do cérebro e, dessa forma, aparecem apenas na idade adulta(65). 

A inibição pré-pulso da resposta de sobressalto acústico é uma medida 

operacional do filtro sensório-motor, fundamental para o processamento 

adequado de informações sensoriais. A diminuição do PPI é uma característica  

da esquizofrenia(133). Entretanto, nossos dados não evidenciaram um déficit de 

PPI. Outros trabalhos que também utilizam Poly I:C  relatam ausência de 

diferença no PPI entre os grupos Poly I:C e controle(134), mesmo quando os 

animais são testados em diferentes idades(135,136). No entanto, déficits de PPI são 

descrito no modelo da Poly I:C tanto em machos quanto em fêmeas(74,121,128).  
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Além do PPI, a amplitude do sobressalto, ou startle, pode ser usada como 

uma medida da reatividade sensorial implícita(137). Embora represente uma 

medida valiosa associada a alterações do processamento sensorial na 

esquizofrenia, ela recebeu muito menos atenção na literatura. Nossos resultados 

revelaram interação entre os fatores modelo*tratamento para os animais machos 

aos 60 dias e para ambos os sexos aos 90 dias. Embora o post-hoc de Tukey 

não tenha mostrado diferença entre os grupos, possivelmente explicado pelo 

baixo número de animais experimentais, a administração de Poly I:C parece 

promover um aumento de sobressalto em machos de ambas as idades e em 

fêmeas aos 90 dias, indicando um dimorfismo sexual para o aparecimento desta 

alteração promovida pela ativação imune pré-natal. . 

O teste de reconhecimento de objetos é utilizado em roedores tanto para 

avaliar a memória de reconhecimento de objetos familiares como a preferência 

por objetos novos.  Essa tarefa se baseia na inclinação natural de um roedor 

para explorar seu ambiente e para se aproximar e interagir com objetos que 

possuem valor de novidade(138). Na literatura, é visto déficit de reconhecimento 

de objetos em indivíduos com esquizofrenia(139) e na prole de ambos os sexos 

no modelo Poly I:C(68,81,110). Em nossos dados, essa alteração cognitiva não foi 

replicada.  

O tratamento crônico com CBD entre os dias 30 e 60 pós natal não 

produziu efeito preventivo nos testes comportamentais realizados. Na literatura, 

após tratamento agudo com CBD, é visto reversão da hiperlocomoção induzida 

por psicoestimulantes(41) e no modelo de administração de MK-801(43). Também, 

alguns artigos relatam efeito preventivo do CBD após tratamento crônico no 

modelo da Poly I:C(111) e no modelo do SHR (140) na tarefa de campo aberto. No 

teste de interação social, diferentemente do que encontramos, dados da 

literatura descrevem que o tratamento crônico com CBD reverte o déficit de 

interação social observado no modelo da Poly I:C (109,110,122). No entanto, em um 

trabalho prévio de nosso grupo, não observamos o efeito preventivo do CBD 

sobre os déficits de interação social vistos no modelo SHR(140). Em relação ao 

PPI, é visto atenuação dose-dependente do déficit induzido pela administração 

de MK-801 em camundongos C57BL/6J após tratamento crônico(141) e 

tratamento agudo com CBD em camundongos Swiss(142), ambos trabalhos 

utilizaram apenas animais machos. Para o sobressalto, vimos que o efeito do 

CBD varia conforme o tratamento pré-natal da prole. Para animais cujas mães 
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foram tratadas com PBS, o CBD parece aumentar a amplitude de sobressalto. 

Já, para animais prole de mães Poly I:C, o CBD diminui a amplitude (sem atingir 

níveis estatisticamente significativos).  O aumento da amplitude de sobressalto 

causado pelo tratamento CBD em animais do grupo controle (PBS) foi relatado 

também anteriormente por Long et al.(47). No teste de reconhecimento de objetos, 

nossos dados não replicaram o efeito preventivo do tratamento crônico do CBD 

visto no déficit de memória induzido pela Poly I:C(109,110,122). A maioria dos artigos 

realiza o tratamento com CBD em animais já na idade adulta, sendo, portanto, 

escassa a presença de dados sobre o tratamento de forma preventiva às 

alterações comportamentais observadas. 

Por fim, é interessante ressaltar que o CBD não alterou a curva de peso 

dos animais em nenhuma idade, indicando que sua administração crônica 

parece ser segura no que diz respeito à curva de crescimento dos animais.  

As diferenças entre nossos resultados e dados da literatura poderiam ser 

explicadas por variações na espécie utilizada, dia de administração da Poly I:C 

na gestação, período da administração do CBD, dose e via(143). Para explorar 

melhor estas discrepâncias, seria interessante aumentar o número de animais 

experimentais deste projeto, a fim de que se atinja maior poder estatístico para 

que seja realizada a devida comparação entre os grupos. Além disso, seria 

oportuno realizar uma curva de dose do CBD, para verificar qual dose atuaria 

melhor em camundongos, visto que muitos trabalhos utilizam ratos nos 

comportamentos observados.  

No que tange os dimorfismos sexuais encontrados, é de grande interesse 

do nosso grupo de pesquisa entender estes de forma mais profunda, logo, será 

realizada uma avaliação neuroquímica nos encéfalos dos animais para elucidar 

esta questão. Entretanto, algumas hipóteses não podem ser descartadas como 

possíveis explicações para estas diferenças encontradas nos comportamentos 

entre machos e fêmeas. Entre elas está a hipótese do estrogênio na 

esquizofrenia, que postula um papel protetor dos estrogênios contra o 

desenvolvimento e a gravidade do distúrbio(144,145). Além disso, os hormônios 

ovarianos, estrogênios e progesterona, também são esteróides neuroativos que 

desempenham um papel crucial no desenvolvimento, estrutura e função glial e 

neuronal(146).  Ainda, como já visto na literatura, existem diferenças sexuais nos 

níveis de citocinas e marcadores de estresse oxidativo em pacientes com 
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esquizofrenia(148,150,152). Alguns estudos pré-clínicos também observaram 

diferenças sexuais em marcadores de estresse oxidativo, incluindo glutationa 

(GSH), nível de nitrito e peroxidação lipídica no hipocampo ou corpo estriado em 

modelos de esquizofrenia(83,154). Logo, uma futura análise mais completa será 

essencial para melhores conclusões acerca destas diferenças. 

Tomados em conjunto, nossos resultados indicam possíveis dimorfismos 

sexuais nos efeitos comportamentais da ativação imune materna por Poly I:C e 

nos eventuais efeitos preventivos do CBD. Contudo, dada as limitações 

presentes na execução de todos os procedimentos deste projeto (a serem 

melhor detalhadas no tópico seguinte), o número de animais experimentais 

obtidos foi inferior ao desejado. Assim, a repetição dos experimentos aqui 

descritos será realizada em breve a fim de completarmos nosso N amostral, 

levando à possibilidade de conclusões mais robustas. 

Experimento 2 

 

7.1 Objetivo específico relacionado ao modelo da anfetamina 
 

Caracterizar possíveis dimorfismos sexuais nos comportamentos de 

atividade locomotora e inibição pré-pulso (PPI) em camundongos submetidos ao 

modelo de administração aguda de anfetamina. 

 

7.2 Materiais e Métodos  

 

7.2.1 Animais utilizados 
 

Foram utilizados 64 camundongos C57BL/6J adultos com idade entre 20 

e 28 semanas, provenientes do biotério central da Universidade Federal de São 

Paulo (CEDEME).  

7.2.2 Comitê de Ética 

Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) da Universidade Federal de São Paulo (Nº 25106474825). 

7.3.3 Drogas 
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A Anfetamina (Sigma-Aldrich) foi diluída em solução salina (NaCl 0,9%) e 

injetada na concentração de 5 mg/kg no volume de 10 ml/kg por via 

intraperitoneal.  

7.2.4 Avaliações comportamentais 
 

7.2.4.1 Campo aberto 
 

O teste de campo aberto foi realizado conforme descrito no item 3.5.1, 

entretanto, com duração de 25 minutos imediatamente após a injeção de 

anfetamina ou solução salina. 

7.2.4.2 Inibição Pré-pulso (PPI) 
 

O teste de PPI foi realizado de forma similar à descrita no item 3.5.3. 

Entretanto, as intensidades de prepulso utilizadas foram de 75, 80 e 85dB, 

conforme configuração abaixo: 

Tabela 3. Configuração dos blocos de apresentação de estímulos na etapa de inibição pré-pulso. 

Em todos os blocos, os estímulos de Pulso (120 dB) e de ruído de fundo (65 dB) serão apresentados na forma de ruído 

branco, enquanto que nos blocos 3 a 8 os estímulos de pré-pulso (75, 80 e 85 dB) serão apresentados na forma de tom 

puro (frequência de 3000 Hz). PP (Pré-Pulso); IEE (intervalo entre estímulos). 

Para a análise dos dados coletados no teste de PPI, estes foram 

calculados a partir da subtração do sobressalto de cada bloco pela amplitude do 

bloco 2 do protocolo, em que não houve qualquer estimulação. Pois, desta forma, 

retira-se a interferência de sobressalto dos animais quando não é apresentado 

um estímulo. A partir dessa correção, foi calculada a % de inibição pré-pulso. 

Análise estatística 

Os dados foram analisados por ANOVA de duas vias ou ANOVA mista de 

3 vias. Para todas as análises foi definido um alfa (α) de 0,05. Os dados foram 

analisados no software GraphPad Prism 8.0.2. 

Bloco Tipo de estímulo Configuração da estimulação # trials 

1 Pulso 120dB (50ms) 20 

2 Sem estimulação Ruído de fundo constante (65dB) 10 

3 PP 75dB 75 dB (20ms) 10 

4 PP 80dB 80 dB (20ms) 10 

5 PP 85dB 85 dB (20ms) 10 

6 PP 75dB + pulso 75 dB (20ms), 100ms IEE, 120 dB (50ms) 10 

7 PP 80dB + pulso 80 dB (20ms), 100ms IEE, 120 dB (50ms) 10 

8 PP 85dB + pulso 85 dB (20ms), 100ms IEE, 120 dB (50ms) 10 

9 Pulso 120dB (50ms) 10 
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7.3 Resultados 
 

7.3.1 Campo aberto 
 

7.3.1.1 Distância ao logo do tempo 

 

Para a distância ao longo do tempo, a ANOVA de medidas repetidas, 

seguida de post-hoc de Bonferroni, revelou um efeito de tratamento [F(1,58) = 

95,13; p < 0,0001] e interação entre tempo*tratamento [F(4,232) = 12,02; p < 

0,0001]. Em seguida, a análise de post-hoc de Sidak revelou para o tratamento 

salina uma diferença entre as distâncias percorridas em 0-5 minutos em 

comparação aos tempos 15-20 (p=0,009) e 20-25 minutos(p=0,0124). Também 

foi observada uma diferença na distância percorrida nos animais salina entre 5-

10 em comparação à 15-20 (p=0,0001) e 20-25 minutos (p<0,0001). Por último, 

foi observado também para os animais salina uma diferença na distância 

percorrida entre os tempos 10-15 e 15-20 minutos (p=0,0153). O tratamento com 

anfetamina foi capaz de aumentar a distância percorrida nos animais em 

comparação ao tratamento salina. Além disso, esse aumento da locomoção foi 

mais pronunciado em fêmeas em relação aos machos do mesmo tratamento 

(embora o efeito de sexo não tenha sido revelado pela ANOVA). 

 

Figura 35. Distância percorrida ao longo do tempo por camundongos machos e fêmeas tratados com salina 
ou 5mg/kg de anfetamina (n= 15-16 sexo/tratamento) e observados por 25 minutos no campo aberto. A) 
Distância do longo do tempo; b) Representação da interação tempo*tratamento. Dados expressos como 
média ± desvio padrão. ANOVA com medidas repetidas seguida de post-hoc de Bonferroni. 

 
 

7.3.1.1 Distância total 
 

Em relação à distância total a ANOVA de duas vias seguida de post-hoc 

de Sidak revelou efeito de tratamento [F(1,58)=95,13; p<0,0001] e sexo [F(1,58)= 
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6,913; p=0,0109]. Os animais tratados com anfetamina apresentaram maior 

distância percorrida, independente do sexo. Também, as fêmeas tratadas com 

salina ou anfetamina apresentaram maior distância percorrida em comparação 

com os machos. 

 

Figura 36. Distância total percorrida por camundongos machos e fêmeas tratados com salina ou 5mg/kg 
de anfetamina (n= 15-16 sexo/tratamento) e observados por 25 minutos no campo aberto. * indica p<0.05 
quando comparado tratamentos. # indica p<0.05 quando comparado a animais machos. ANOVA de duas 
vias seguida de post-hoc de Sidak. 

 

 

 

7.3.1.2 Velocidade média 

 

Em relação a velocidade média a ANOVA de duas vias seguida de post-

hoc de Sidak revelou efeito de tratamento F(1,58)=90,23; p<0,0001]. Animais 

que receberam o tratamento com anfetamina apresentaram maior velocidade 

média em relação aos animais que receberam salina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 37. Velocidade média de camundongos machos e fêmeas tratados com salina ou 5mg/kg de 
anfetamina (n= 15-16 sexo/tratamento) e observados por 25 minutos no campo aberto. * indica p<0.05 

quando comparado tratamentos. ANOVA de duas vias seguida de post-hoc de Sidak. 
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7.3.1.3 Número de episódios imóveis 
 

Para o número de episódios imóveis, a ANOVA de duas vias seguida de 

post-hoc de Sidak revelou efeito de tratamento [F (1,58) = 7,612; p = 0,0077], 

sexo [F(1,58) = 6,553; p = 0,0131] e interação entre sexo*tratamento [F(1,58) = 

5,846; p = 0,0188]. O tratamento com anfetamina reduziu o número de episódios 

imóveis em animais fêmeas em relação às fêmeas tratadas com salina e aos 

machos do mesmo tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Número de episódios imóveis de camundongos machos e fêmeas tratados com salina ou 5mg/kg 
de anfetamina (n= 15-16 sexo/tratamento) e observados por 25 minutos no campo aberto. a indica p<0,05 
quando comparado com fêmeas salina; b indica p<0,05 quando comparado com machos anfetamina. 
ANOVA de duas vias seguida de post-hoc de Sidak. 

 

7.3.1.4 Distância entre paradas 
 

Para a distância entre paradas, a ANOVA de duas vias seguida de post-

hoc de Sidak revelou efeito de tratamento [F(1,58)=20,21; p < 0,0001], sexo 

[F(1,58) = 6,342; p = 0,0146] e interação entre tratamento*sexo [F(1,58) = 5,408; 

p = 0,0236]. Animais tratados com anfetamina exibiram maior distância entre as 

paradas e nas fêmeas tratadas com anfetamina esse aumento foi mais 

pronunciado em comparação aos machos do mesmo tratamento. 
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Figura 39. Distância entre paradas de camundongos machos e fêmeas tratados com salina ou 5mg/kg de 
anfetamina (n= 15-16 sexo/tratamento) e observados por 25 minutos no campo aberto. a indica p<0,05 
quando comparado com fêmeas salina; b indica p<0,05 quando comparado com machos anfetamina. 
ANOVA de duas vias seguida de post-hoc de Sidak. 

 

 

 

7.3.1.5 % distância na periferia  

 

Em relação a porcentagem de distância na periferia, um parâmetro de 

distribuição espacial, a ANOVA de duas vias seguida de post-hoc de Sidak 

revelou efeito de tratamento [F(1,58) = 12,54; p=0,0008]]. Assim, animais que 

receberam tratamento com anfetamina percorreram uma maior % da distância 

total na periferia do campo aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. % distância na periferia de camundongos machos e fêmeas tratados com salina ou 5mg/kg de 
anfetamina (n= 15-16 sexo/tratamento) e observados por 25 minutos no campo aberto. * indica p<0.05 
quando comparado tratamentos. ANOVA de duas vias seguida de post-hoc de Sidak. 

 

7.3.2 Inibição Pré-pulso (PPI) 
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7.3.2.1 % Inibição Pré-Pulso 
 

Para a % de inibição pré-pulso, a análise pela ANOVA com medidas 

repetidas não revelou efeito de tratamento, sexo ou interação entre eles.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. % de inibição pré-pulso % de inibição pré-pulso de camundongos machos e fêmeas tratados 
com salina ou 5mg/kg de anfetamina (n= 14 sexo/tratamento) e submetidos ao teste de PPI após 25 minutos 
de observação no campo aberto. Dados estão representados como média ± desvio padrão. ANOVA com 
medidas repetidas. 

7.3.2.2 Sobressalto 
 

Em relação ao sobressalto, a análise pela ANOVA de duas vias seguida 

de post-hoc de Sidak revelou efeito de tratamento [F(1,52) = 15,55; p = 0,0002] 

e efeito de sexo [F(1,52) = 19,27; p < 0,0001]. Os animais que receberam 

tratamento com anfetamina apresentaram menor sobressalto em relação aos 

que receberam tratamento com salina. Além disso, animais do sexo feminino 

apresentam um sobressalto menor em relação aos machos independente do 

tratamento. 

Figura 42. Sobressalto de camundongos machos e fêmeas tratados com salina ou 5mg/kg de anfetamina 
(n= 14 sexo/tratamento) e submetidos ao teste de PPI após 25 minutos de observação no campo aberto. 
a) Sobressalto. b) Representação do efeito de sexo. Dados estão representados como média ± desvio 
padrão. ANOVA de duas vias seguida de post-hoc de Sidak. * indica p<0,05 quando comparado com o 
tratamento salina ou a machos do mesmo tratamento. 
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8. Discussão 

 

Este estudo avaliou em possíveis diferenças sexuais na hiperatividade 

locomotora induzida pelo psicoestimulante anfetamina e a resposta de 

sobressalto da inibição pré-pulso (PPI), modelos farmacológicos de 

comportamentos do tipo psicose, relevante para a esquizofrenia. 

Em conformidade com a literatura(41,52,66), foi replicada a alteração na 

atividade locomotora dos animais ocasionada pela injeção aguda de anfetamina. 

A administração de um agonista dopaminérgico, como a anfetamina, leva à 

hiperlocomoção, comportamento que pode ser relacionado com os sintomas 

psicóticos característicos da esquizofrenia. De acordo com dados da 

literatura(147,149), um padrão diferente de locomoção foi observado para as 

fêmeas, revelado pelos parâmetros de distância total, número de episódio 

imóveis e distância entre paradas. Além disso, embora a distância percorrida e 

a velocidade de locomoção tenham sido modificadas pela anfetamina da mesma 

forma em machos e fêmeas (ausência de interação sexo*tratamento), para o 

número de episódios imóveis e a distância entre paradas observamos um efeito 

da anfetamina somente em fêmeas. Esse dimorfismo sexual pode estar 

associado com as diferenças de manifestação de sintomas entre homens e 

mulheres vistas na clínica(21) e merece ser mais bem investigado em 

experimentos futuros.  

Para a % de distância percorrida na periferia, parâmetro de distribuição 

espacial, foi visto um efeito de tratamento, representados pela Figura 42. Desta 

forma, a anfetamina promoveu um efeito ansiogênico, visto que os animais que 

receberam este tratamento passaram mais tempo na periferia do campo aberto.  

Para o sobressalto (Figura 44), foi visto que a amplitude de sobressalto é 

reduzida tanto em fêmeas quanto pelo tratamento com anfetamina. Esta 

diferença de sexo na resposta de sobressalto poderia ser explicada por um 

dimorfismo sexual anatômico do locus coeruleus(151), região que desempenha 

um papel importante na promoção e manutenção da excitação e alerta e que tem 

projeções para neurônios da raiz coclear, circuito envolvido no reflexo acústico 

de sobressalto(153). Por sua vez, esses dados não reproduzem o prejuízo de PPI 

causado pela anfetamina já descrito na literatura(95,96).  

Em acordo com nosso conjunto de dados,  Gogos e colaboradores(155)  

observaram resultados semelhantes aos nossos, no entanto o estudo foi 

realizado com ratos e em dose menor. Nesse estudo de 2017, ratos Wistar 
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adultos receberam anfetamina na dose de 0, 0,5, ou 2,5mg/kg e foram testados 

para atividade locomotora e PPI. Foi observado que, em relação à locomoção, 

após a administração de 2,5mg/kg de anfetamina animais fêmeas apresentaram 

maior distância percorrida. Em relação ao teste de PPI, os machos exibiram 

maior resposta de sobressalto e não foi observada diferença sexo-específica no 

PPI.  

 A partir dos nossos resultados, pode-se concluir que o efeito 

hiperlocomotor da anfetamina tem um padrão diferente em machos e fêmeas. 

Por outro lado, o efeito ansiogênico e a diminuição de sobressalto induzidos por 

esse psicoestimulante não é diferente entre os sexos.  

 

9. Dificuldades enfrentadas e limitações do estudo 
 

Uma vez que o modelo utilizado no experimento 1 depende da 

administração da droga durante a gestação para que então possa utilizar a prole 

como animais experimentais, um baixo sucesso reprodutivo pode se tornar um 

fator decisivo para a obtenção destes. Em nossa tentativa com maior taxa de 

sucesso, apenas 57,9% (11 de 19 fêmeas) engravidaram. Nas tentativas 

subsequentes o número foi ainda menor. Logo, se tornou difícil obter o número 

necessário de filhotes para realizar o tratamento crônico e os testes 

comportamentais. 

Ademais, outro problema enfrentado foi o canibalismo materno. Para 

impedir o estresse na fêmea que tivesse acabado de dar à luz, era evitado o 

manuseio da caixa moradia por 5 dias. Contudo, mesmo com os cuidados 

adotados, a taxa de canibalismo entre as ninhadas foi de 25% (5 de 20 fêmeas 

que deram à luz), acometendo todos os filhotes ou apenas 1 da ninhada. Dentre 

essas fêmeas, 3 haviam sido tratadas com Poly I:C e 2 com PBS.  

Além disso, para evitar pseudorreplicação, foi utilizado 1 

animal/grupo/ninhada. Desta maneira, mesmo que uma fêmea tivesse 3 ou 4 

filhotes de cada sexo, apenas 2 eram utilizados, e estes sorteados entre o 

tratamento crônico com CBD ou DMSO. 

Soma-se a esses desafios experimentais o fato de que boa parte deste 

projeto foi realizada durante a pandemia da Covid-19, dificultando e atrasando a 

realização dos experimentos.  
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Além das limitações de poder amostral que as dificuldades acima 

impuseram, consideramos outras questões a serem futuramente avaliadas a fim 

de melhorar caracterizar os possíveis dimorfismos sexuais no modelo da Poly 

I:C e nos efeitos preventivos do CBD. Assim, seria interessante avaliar as 

alterações comportamentais em machos e fêmeas de proles de mães 

submetidas à ativação imune em diferentes dias de gestação. E por fim, ampliar 

a investigação dos possíveis efeitos do CBD com a utilização de outras doses e 

de outros períodos de tratamento. 
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