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INTRODUÇÃO: 

O sistema nervoso central (SNC) é 

essencial para o desenvolvimento de todas as 

funções do organismo, sendo complexo em 

sua formação e atuação. Por este motivo, 

lesões no SNC são extremamente danosas 

pelas diversas consequências geradas, sendo 

resultado de traumas com alta energia 

cinética envolvida e trazendo muitos prejuízos 

ao indivíduo a curto e longo prazo. A lesão 

pode ser dividida em fases, como mostra a 

figura abaixo (figura 1).  

Estas fases apresentam 

acontecimentos característicos, como a 

degeneração celular, processos inflamatórios 

notáveis, necrose celular, falha na 

comunicação neuronal e reatividade glial. 

Por conta de toda esta problemática e 

pelo fato de que não há protocolos universais 

estabelecidos para o tratamento destas 

lesões, o uso de determinados fármacos vem 

sendo estudado como alternativa. Moléculas 

pertencentes à classe dos canabinóides, 

como o canabidiol (CBD) e seu análogo 

fluorado, HUF-101, vêm mostrando potencial 

neuroprotetor, imunomodulador, analgésico, 

antioxidante e dentre outros, propriedades 

que podem contribuir para melhora da 

qualidade de vida do indivíduo. 

Figura 1 – Fases da lesão no SNC – Fonte: Modificado de SANTOS 

FILHO, Carlos Roberto Xavier. EFEITOS DO TRATAMENTO COM EXTRATO AQUOSO DA 

CASCA DO FRUTO DE Punica granatum SOBRE LESÃO MEDULAR EM RATOS. 2018. 67 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes, 

Aracaju, 2018. 

 

Figura 2 – Representação da alteração do CBD para compor 

o HUF-101 – Fonte: SILVA, Nicole Rodrigues. 2020. 
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METODOLOGIA: 

Camundongos fêmeas C57BL/6J com 

6 a 8 semanas de vida, foram utilizados, 

sendo que todos os procedimentos seguiram 

os protocolos de ética em experimentação 

animal (CEUA/UNICAMP). Para modelo de 

lesão, o procedimento cirúrgico adotado foi o 

de esmagamento de raiz ventral medular, em 

regiões L4, L5 e L6. Os animais foram 

divididos em três grupos de tratamento, com 

administração das drogas via intraperitoneal 

diária por 14 dias pós lesão: veículo, CBD (15 

mg/Kg) e HUF-101 (5 mg/Kg).  

Após o tempo de tratamento, os 

animais foram eutanasiados e perfundidos. 

Posteriormente, as amostras medulares foram 

processadas, congeladas e armazenadas até 

realização de microtomia para obtenção de 

cortes histológicos utilizados nas técnicas 

experimentais.  

Os cortes histológicos obtidos foram 

usados em duas técnicas experimentais, 

sendo estas a sobrevivência neuronal e 

imunoistoquímica. Na sobrevivência neuronal, 

foi realizada a contagem de neurônios 

motores em microscopia de luz, 

estabelecendo proporção entre lado ipsilateral 

e contralateral. Para evitar a dupla contagem 

de neurônios que podem estar presentes em 

duas secções, a fórmula de Abercrombie foi 

utilizada. Na imunoistoquímica, foram 

implementados os seguintes anticorpos: 

sinaptofisina, Iba-1 e GFAP, que resultaram 

em marcação para análise de processos 

inflamatórios e conexões sinápticas, realizada 

em microscópio de fluorescência.  

 

 

 

Ainda, durante o estudo, outro grupo 

de animais foi submetido à análise de 

recuperação funcional, com utilização do 

sistema CatWalk, adotando-se diversos 

critérios, como por exemplo a pressão 

exercida pelas patas e o índice de 

funcionalidade do nervo isquiático (SFI). A 

recuperação funcional foi analisada 

periodicamente a cada 3 dias durante 8 

semanas, sendo comparada com duas 

sessões pré-operatórias.  

 

 

Grupos 

experimentais 

Sobrevivência 

neuronal 

+ 

Imunoistoquímica 

CatWalk 

Veículo 5 5 

CBD 5 5 

HUF-101 5 5 

Tabela 1 – Detalhamento da quantidade de animais por 
técnica experimental utilizada. 

Figura 4 – Exemplo de uma sessão de CatWalk em animal do 

grupo HUF-101.  

 

Figura 3 – Imagem panorâmica medular representativa do 

grupo CBD evidenciando os lados ipsilateral e contralateral.  
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Ainda, foram aplicadas análises 

estatísticas para as técnicas de sobrevivência 

neuronal e imunoistoquímica, através do teste 

ANOVA de uma via, seguido pelo pós-teste de 

Bonferroni. Já no caso de análise de 

recuperação funcional pelo sistema CatWalk 

foi utilizado o teste ANOVA de duas vias, com 

o pós-teste de Dunnet. Todas as análises 

seguiram os intervalos de significância *p< 

0,05 **p< 0,01 e ***p< 0,001. Os dados 

obtidos foram incorporados aos softwares 

ImageJ e Graph Prism para compor imagens 

e gráficos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

De acordo com a análise de 

sobrevivência neuronal, foi evidenciada morte 

neuronal nos grupos apresentados, entretanto os 

animais que foram tratados com CBD e HUF-101 

tiveram efeitos neuroprotetores quando 

comparados aos animais do grupo veículo. 

Individualmente, o grupo veículo mostrou taxa de 

30% de sobrevida neuronal, enquanto no grupo 

CBD, foi observada uma taxa de 63% de 

sobrevida neuronal (p< 0,01). Ainda, na análise 

do grupo HUF-101, observou-se uma taxa de 

70% de sobrevivência neuronal (p< 0,001).  

  

Na análise de recuperação funcional, foi 

observada grande queda na funcionalidade do 

caminhar dos camundongos logo após a cirurgia. 

Através dos parâmetros estudados, foi 

evidenciado que os grupos CBD e HUF-101 

apresentaram recuperação mais rápida de suas 

funções, ao contrário do grupo veículo. O grupo 

veículo, em especial, apresentou índice de 

funcionalidade do nervo isquiático menor do que 

o valor pré-operatório (p< 0,001) até o 30º dia, 

enquanto os grupos CBD e HUf-101 alcançaram 

os níveis pré-operatórios nos dias 21º e 15º, 

respectivamente. 

As análises da técnica de 

imunoistoquímica ainda estão sendo 

processadas.  

CONCLUSÕES: 

Através dos resultados prévios descritos, 

o tratamento com CBD e HUF-101 demonstrou 

neuroproteção em suas respectivas doses, além 

do controle da inflamação excessiva. Os 

resultados obtidos nos dois grupos na técnica de 

sobrevivência neuronal foram estatisticamente 

semelhantes, reforçando a tese de que o HUF-

101 é eficiente em dosagem menor quando 

comparado ao CBD (5 mg/Kg e 15 mg/Kg, 

respectivamente). Ainda, com a análise de 

recuperação funcional, foi evidenciado que os 

animais tratados com HUF-101 apresentaram 

resposta mais rápida na recuperação de suas 

funções, fato que pode ser relacionado com o 

Gráfico 1 – Taxa de sobrevivência neuronal em razão 
ipsi/contralateral em cada grupo de tratamento. 

Gráfico 2 – índice de funcionalidade do nervo isquiático ao longo dos 54 
dias de experimento. (A) Veículo, (B) CBD e (C) HUF-101. 
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mecanismo de ação da droga, que age de forma 

mais rápida e mantém níveis ativos por mais 

tempo. 
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