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Resumo 

 

O Canabidiol (CBD) é um fitocanabinóide não psicoativo derivado da Cannabis 

sativa. Evidências recentes demonstraram notáveis ações farmacológicas no sistema nervoso 

central. Contudo, seu mecanismo de ação e segurança em relação aos efeitos embriotóxicos e 

teratogênicos ainda não são conhecidos. 

O teleósteo Zebrafish (Danio rerio) é um animal modelo adequado para estudos 

embriológicos e de alterações funcionais e estruturais do sistema nervoso (SN) graças à 

complexidade típica de um animal vertebrado associado à transparência durante seu período 

embrionário e larval. Este animal vem sendo usado em screenings de fármacos devido à 

capacidade de absorção de substâncias adicionadas ao seu meio. 

Neste trabalho propomos o tratamento com CBD durante o período de 

desenvolvimento inicial do Zebrafish a fim de caracterizar os efeitos desta substância na 

ontogênese do SN e sobre aspectos comportamentais e cognitivos dos animais.  

Foram realizados testes pilotos para definição das doses, após os quais os grupos 

experimentais foram definidos: Controle H2O, Controle com 1% DMSO em H2O e CBD 

0.01, 0.1 e 1.0 µM em 1% DMSO em H2O. Os embriões foram tratados de 0 a 5dpf e 

avaliados até 10dpf com relação aos efeitos tóxicos e teratogênicos. Nos periodos de 5 e 

10dpf foi realizada uma análise comportamental exploratória e uma avaliação cognitiva 

quando expostos a um estímulo aversivo. As sessões foram filmadas e analisadas com o 

software ANYMAZE. Os resultados de todas as análises foram comparados por ANOVA 

seguida de Tukey. 
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 As análises embriotoxicológicas realizadas no período de 24hpf a 10dpf não 

demonstraram alterações nas taxas de sobrevivência, eclosão ou malformações no sistema 

nervoso entre os grupos tratados com CBD em relação aos controles. Os resultados 

preliminares das avaliações comportamentais indicaram que o comportamento exploratório 

não foi significativamente alterado em animais com 5 ou 10dpf. O comportamento aversivo 

demonstrou que os animais tratados com CBD 0.01, 0.1 e 1.0µM tiveram preferência pela 

porção do poço onde houve o estímulo do que o seu respectivo grupo controle.  

 A partir dos resultados foi possível observar que as doses escolhidas de CBD não 

afetaram os parâmetros de embriotoxicidade avaliados ou a capacidade exploratória sugerindo 

sua segurança em relação a estes aspectos. Os resultados em relação à capacidade cognitiva 

serão avaliados mais detalhadamente a fim de identificar os potenciais mecanismos 

envolvidos nesta resposta. 


