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RESUMO 
 

Aikawa P. Effects of mechanical ventilation and positive end-expiratory 
pressure on mesenteric microcirculation in Wistar rats [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2009. 87p. 
Ventilação mecânica (MV) com pressão positiva no final da expiração 
(PEEP) melhora a oxigenação sanguínea e oferta de oxigênio aos tecidos no 
tratamento da insuficiência respiratória aguda. No entanto, a pressão 
intratorácica elevada pode alterar o fluxo sanguíneo no mesentério que pode 
contribuir para complicações gastrointestinais durante a VM. Investigamos 
os efeitos da PEEP sobre as interações leucócito-endotélio durante a VM em 
ratos com pulmões normais e sem administração de fluido (Fase I) e os 
efeitos do volume corrente baixo (LTV) e pentoxifilina (PTX) sobre a 
microcirculação mesentérica (Fase II). O protocolo e resultados da Fase I 
são os seguintes: 44 ratos Wistar machos (~240g) foram anestesiados com 
pentobarbital (I.P., 50mg.kg-1) e com isoflurane inalatório (1.5-2%) após 
instrumentação, e aleatoriamente divididos em (1) INTACTO (somente 
anestesia), (2) PEEP0 (PEEP=0 cmH2O), (3) PEEP5 (PEEP=5 cmH2O), e (4) 
PEEP10 (PEEP=10 cmH2O). Os grupos PEEP foram submetidos à 
traqueostomia e VM com volume corrente de 10 ml.kg-1, frequência 
respiratória de 70 rpm e fração inspirada de oxigênio de 1. Após 2-h de VM, 
realizamos laparotomia mediana e avaliamos as interações leucócito-
endotélio por meio de microscopia intravital e inflamação pumonar por meios 
histológicos. Não observamos alterações significantes na pressão sanguínea 
arterial média (PAM) entre os grupos ao longo do estudo. A pressão traqueal 
do grupo PEEP5 foi menor comparada com os grupos PEEP0 e PEEP10 
(11, 15, e 16 cmH2O, respectivamente; p<0.05). Após 2-h de VM, não houve 
diferenças significantes entre os grupos INTACTO, PEEP0 e PEEP5 no 
número de leucócitos “rollers” (118±9, 127±14 e 147±26 células/10minutos, 
respectivamente), aderidos (3±1, 3±1 e 4±2 células/100µm de comprimento 
de vênula, respectivamente), e migrados (2±1, 2±1 e 2±1 células/5,000µm2, 
respectivamente) no mesentério. No entanto, PEEP10 aumentaram (p<0.05) 
o número de leucócitos “rollers” (188±15 células/10minutos), aderidos (8±1 
células/100µm de vênula) e migrados (12±1 células/5,000 µm2). Observamos 
inflamação pulmonar nos grupos PEEP0 e PEEP10. O protocolo e 
resultados da Fase II são os seguintes: 57 ratos Wistar machos (~253g) 
foram anestesiados com pentobarbital (I.P., 50 mg.kg-1), submetidos a 
traqueostomia, anestesia inalatória com isoflurane (1.5-2%), VM com PEEP 
de 10 cmH2O, fração inspirada de oxigênio de 0,21, e aleatoriamente 
divididos em (1) LTV (7 ml.kg-1), (2) volume corrente elevado (HTV, 10 ml.kg-

1), e (3) PTX (HTV+ PTX, 25 mg.kg-1). Nós registramos a PAM, mecânica 
respiratória e gases sanguíneos arteriais no basal e após 2-h de VM. 
Realizamos laparotomia mediana e avaliamos as interações leucócito-
endotélio no mesentério, fluxo de artéria mesentérica (FAM), mecânica 
respiratória e inflamação pulmonar. Não observamos diferenças entre os 
grupos no basal e após 2-h em PAM (113±15 vs 109± 6 mmHg). Após 2-h 
de VM, o FAM foi similar em todos os grupos (12.4±2.6 ml.min-1). A pressão 
traqueal foi menor no grupo LTV (11.2±1.6 cmH2O) comparada com HTV 



 

 

(14.7±1.1 cmH2O) e PTX (14.1±2.4 cmH2O). Em todos os grupos a VM 
aumentou a elastância pulmonar (~22%, p<0.05) e diminuiu a resistência de 
vias aéreas (~10%, p<0.05). LTV e PTX apresentaram valores similares de 
leucócitos aderidos (5±2 e 6±4 células/100µm de vênula, respectivamente), 
e migrados (1±1 e 2±1 células/5,000µm2, respectivamente). Contrariamente, 
HTV aumentou o número de aderidos (14±4 leucócitos/100µm de vênula, 
p<0.05) e migrados (9±3 células/5,000µm2, p<0.05) no mesentério. O grupo 
HTV apresentou infiltrado neutrofílico e edema pulmonar. Em conclusão, 
nosso estudo mostrou que a pressão intratorácica elevada é prejudicial para 
a microcirculação mesentérica e pulmões no modelo experimental de ratos 
com pulmões normais e pressão sanguínea sistêmica estável, LTV previne 
alterações microcirculatórias e pulmonares, e a administração precoce de 
PTX atenua as interações leucócito-endotélio no mesentério e inflamação 
pulmonar durante a VM. Esses achados podem ter relevância na 
compreensão das complicações induzidas pela VM e prognóstico.  
 
Descritores: microcirculação, respiração com pressão positiva, respiração 
artificial, leucócitos, migração e rolagem de leucócitos, mesentério, 
pentoxifilina, ratos Wistar.  



 

 

SUMMARY  
 

Aikawa P. Effects of mechanical ventilation and positive end-expiratory 
pressure on mesenteric microcirculation in Wistar rats [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2009. 87p. 
Mechanical ventilation (MV) with positive end expiratory pressure (PEEP) 
improves blood oxygenation and tissue oxygen delivery during treatment of 
acute respiratory failure. However, high intrathoracic pressure may alter 
blood flow at mesentery, which may contribute to gastrointestinal 
complications during MV. We investigated the effects of PEEP on mesenteric 
leukocyte-endothelial interactions during MV in rats with normal lungs and 
without fluid administration (Phase I) and the effects of low-tidal volume 
(LTV) and pentoxifylline (PTX) on mesenteric microcirculation (Phase II). The 
protocol and results of Phase I are the following: 44 male Wistar rats (~240g) 
were anesthetized with pentobarbital (I.P., 50mg.kg-1) and inhaled isoflurane 
(1.5-2%) after instrumentation, and randomly divided in (1)NAIVE (only 
anesthesia), (2) PEEP0 (PEEP=0 cm H2O), (3) PEEP5 (PEEP=5 cmH2O), 
and (4) PEEP10 (PEEP=10 cmH2O). PEEP groups were submitted to 
tracheostomy and MV with tidal volume of 10 ml.kg-1, respiratory rate of 70 
rpm and inspired oxygen fraction of 1. After 2-hrs of MV, we performed a 
median laparotomy and evaluated leukocyte-endothelial interactions at the 
mesentery and lung inflammation by histology. We did not observe significant 
changes mean arterial blood pressure (MABP) among groups throughout the 
study. Tracheal pressure in PEEP5 was lower compared with PEEP0 and 
PEEP10 groups (11, 15, and 16 cmH2O, respectively; p<0.05). After 2-hrs of 
MV, there were no differences among NAIVE, PEEP0 e PEEP5 groups in the 
number of rollers (118±9, 127±14 and 147±26 cells/10 minutes, respectively), 
adherent leukocytes (3±1, 3±1 and 4±2 cells/100 µm venule, respectively), 
and migrated leukocytes (2±1, 2±1 and 2±1 cells/5,000 µm2, respectively) at 
the mesentery. However, PEEP10 increased (p<0.05) the number of rolling 
(188±15 cells/10min), adherent (8±1 cells/100 µm) and migrated leukocytes 
(12±1 cells/5,000 µm2). We observed lung inflammation in PEEP0 and 
PEEP10 groups. The protocol and results of Phase II are the following: 57 
male Wistar rats (~253g) were anesthetized with pentobarbital (I.P.,50 mg.kg-

1), submitted to tracheostomy, inhaled anesthesia with isoflurane (1.5-2%), 
MV with PEEP of 10 cmH2O, inspired oxygen fraction of 0.21, and randomly 
divided in (1) LTV (7 ml.kg-1), (2) High-tidal volume (HTV, 10 ml.kg-1), and (3) 
PTX (HTV+ PTX, 25 mg.kg-1). We registered MABP, respiratory mechanics 
and arterial blood gases at baseline and after 2-hrs of MV. We performed a 
median laparotomy and evaluated leukocyte-endothelial interactions, 
mesenteric artery flow (MAF), respiratory mechanics and lung inflammation. 
We did not observe significant differences among groups at baseline and 
after 2-hrs in MABP (113±15 vs 109± 6 mmHg). After 2-hrs, MAF was similar 
in all groups (12.4±2.6 ml.min-1). Tracheal pressure was lower in LTV 
(11.2±1.6 cmH2O) compared with HTV (14.7±1.1 cmH2O) and PTX (14.1±2.4 
cmH2O). In all groups MV increased pulmonary elastance (22%, p<0.05) and 
decreased airway resistance (10%, p<0.05). LTV and PTX presented similar 
values of adherent (5±2 and 6±4 cells/100µm venule, respectively), and 



 

 

migrated leukocytes (1±1 and 2±1 cells/5,000µm2, respectively). On the 
contrary, HTV increased the number of adherent (14±4 leukocytes/100µm 
venule, p<0.05) and migrated leukocytes (9±3 cells/5,000µm2, p<0.05) in the 
mesentery. HTV presented lung neutrophil infiltration and edema. In 
conclusion, our study showed that high intrathoracic pressure is harmful to 
mesenteric microcirculation and lungs in the experimental model of rats with 
normal lungs and stable systemic blood pressure, LTV prevents 
microcirculatory and pulmonary alterations, and early administration of PTX 
attenuates leukocyte-endothelial interactions at the mesentery and lung 
inflammation during MV. These findings may have relevance for 
complications MV-induced and outcome.  
 
Descriptors: microcirculation, respiration with positive pressure, artificial 
ventilation, leukocytes, migration and rolling, mesentery, pentoxifylline, 
Wistar rats.  
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Rrs – Resistência do sistema respiratório 



 

 

t – Tempo 

TNF-α – Fator de necrose tumoral-α 

V – Volumes pulmonares 

V’ – Fluxo 

VM – Ventilação Mecânica 
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1. INTRODUÇÃO 
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 A ventilação mecânica (VM) é um método de suporte de vida e 

tratamento da insuficiência respiratória aguda. A pressão positiva no final da 

expiração (PEEP) é um recurso terapêutico durante a VM e tem como 

objetivos principais melhorar a oxigenação arterial e a oferta de oxigênio aos 

tecidos, e é freqüentemente utilizada em pacientes com hipoxemia e em 

pacientes gravemente enfermos.1,2  

A VM e PEEP aumentam a pressão intratorácica que, por sua vez, 

afeta praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo promovendo 

alterações pulmonares e cardiovasculares3,4. Sobre os pulmões, o estresse 

cíclico da VM induz efeitos adversos como ativação de macrófagos, 

neutrófilos e células endoteliais,5,6 liberação de mediadores inflamatórios,7 

alterações na permeabilidade vascular,8,9 aumento na expressão das 

moléculas de adesão,10 e seqüestro leucocitário.6 Sobre o sistema 

cardiovascular, a VM e PEEP podem promover diversos efeitos adversos 

como redução do retorno venoso, aumento da resistência vascular 

pulmonar, desvio do septo interventricular direito-esquerdo e redução do 

débito cardíaco.11 Como conseqüência da redução do retorno venoso e 

débito cardíaco, o fluxo sanguíneo é redistribuído, de regiões periféricas 

como pele, anexos, músculos esqueléticos, e inclusive do trato 

gastrointestinal dirigindo-se para órgãos vitais como cérebro e coração.  

As características da vasculatura esplâncnica12 tornam o trato 

gastrointestinal vulnerável aos efeitos circulatórios adversos relacionados 

com a VM e PEEP. A hipoperfusão do trato gastrointestinal pode ter um 

papel relevante na fisiopatologia das complicações gastrointestinais 
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observadas em pacientes submetidos à VM, sendo prevalentes o 

sangramento da mucosa, diarréia, isquemia mesentérica, falência 

gastrointestinal e sepse.13,14,15 

 

 

1.1 MICROCIRCULAÇÃO  

 

 A microcirculação é composta de uma rede de vasos com calibre 

menor que 100 µm e envolvem arteríolas, capilares e vênulas pós-capilares 

(Figura 1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotomicrografia modificada de Hiratsuka M & Nakagawa NK16 
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 A integridade microcirculatória é um elemento chave para a 

oxigenação tecidual e função adequada dos órgãos. Disfunções 

microcirculatórias têm papel fundamental no prognóstico de pacientes 

gravemente enfermos.17,18 Os leucócitos circulam pela corrente sanguínea e 

representam uma das primeiras barreiras do organismo contra agentes 

agressores. As bases celulares e moleculares para o recrutamento de 

leucócitos para os locals de inflamação são altamente complexas e 

multifatoriais. No entanto, há evidências suficientes na literatura que 

acentuam os elementos essenciais no desenvolvimento desse processo. 

 O recrutamento e acúmulo de leucócitos no local de infecção e/ou 

lesão podem ser estimulados por redução do fluxo sanguíneo, liberação de 

mediadores inflamatórios e ativação de leucócitos e 

endotélio.19,20,21,22,23,24,25,26 A migração leucocitária para o local de lesão 

envolve uma série de interações leucócito-endotélio em vênulas pós-

capilares, mediadas por moléculas de adesão sobre o endotélio vascular e 

leucócitos. Essas moléculas participam da redução de velocidade dos 

leucócitos, saída dos capilares e entrada nas vênulas pós-capilares, que é o 

maior local de células de interações leucócito-endotélio. O rolamento é o 

primeiro passo das interações leucócito-endotélio e é mediado pelas 

selectinas (E, P e L) que reduzem a velocidade dos leucócitos em relação 

aos eritrócitos, iniciando uma orientação periférica dos leucócitos ao longo 

da parede do endotélio vascular denominada de marginação leucocitária. 

Em seguida, os leucócitos que rolam sobre o endotélio podem se aderir 

firmemente à parede endotelial e “estacionar”, processo que é mediado pela 
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interação das integrinas (2 integrinas) no leucócito com as moléculas de 

adesão intercelular (ICAM-1) do endotélio. Caso ocorra a geração de sinal 

quimiotático no compartimento perivascular, os leucócitos firmemente 

aderidos à parede dos vasos podem inserir pseudópodes nas junções entre 

as células endoteliais (diapedese), ultrapassar a membrana basal e seguir 

para esse tecido perivascular. A locomoção dos leucócitos orientada ao 

longo de um gradiente químico conduz a um acumúlo de leucócitos no local 

de lesão.27,28 

 As interações leucócito-endotélio são essenciais para uma efetiva 

defesa contra a invasão do agente nocivo. Entretanto, uma hiperativação e 

acúmulo leucocitário no tecido estão, geralmente, associados a uma maior 

liberação de citocinas inflamatórias, resultando em resposta imune pró-

inflamatória exacerbada que, por sua vez, pode contribuir para uma lesão 

microvascular difusa e subseqüente destruição endotelial.20,28 

 A microscopia intravital é uma técnica de observação in vivo da 

microcirculação, isto é, permite a observação em tempo real do fluxo 

sanguíneo em microvasos (arteríolas e vênulas com diâmetro menor que 

100 µm), mudanças na permeabilidade vascular, e também permite a 

avaliação do comportamento leucocitário: rolamento, adesão ao endotélio e 

migração de leucócitos para o tecido perivascular diante de um processo 

inflamatório.28,29,30,31,32,34 A microscopia intravital é uma ferramenta útil para 

analisar complexas interações biológicas em vários estudos experimentais 

de inflamação sistêmica, como choque, reperfusão e sepse e, além disso, 

tem sido utilizada para testar novas estratégias profiláticas e terapêuticas 
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que têm o objetivo de prevenir ou atenuar manifestações de disfunções 

microvasculares e celulares.29,33,34  

 

 

1.2 VOLUME CORRENTE BAIXO 

  

 A lesão pulmonar aguda induzida pelo ventilador pode resultar de 

hiperdistensão pulmonar, forças de cisalhamento, e alterações de 

surfactante.9,35 Estudos experimentais com animais mostram que pulmões 

normais submetidos à VM com volumes correntes elevados (acima de 12 

ml/kg) resultam em edema pulmonar e lesão alveolar difusa.36,37,38 O uso de 

volume corrente baixo (LTV) e pressão de platô inspiratório limitada em 30 

cmH2O durante a VM de pacientes com insuficiência respiratória é 

denominada de estratégia protetora pulmonar, e tem sido associada à 

redução da taxa de mortalidade em pacientes com síndrome do desconforto 

respiratório agudo além de redução de níveis séricos e pulmonar de 

mediadores inflamatórios.39,40,41,42 Recentemente, dos Santos e 

colaboradores35 mostraram a possibilidade de identificação das causas 

biofísica e bioquímica de lesão pulmonar aguda induzida por choque 

hemorrágico/reperfusão ou sepse associados à VM com LTV de 6 ml/kg e 

volume corrente elevado (HTV) de 12 ml/kg por meio de análise do perfil 

genético.  

 Em pacientes criticamente enfermos internados em unidades de 

terapia intensiva,43,44 estudos mostram que a VM com HTV pode ser um 
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fator de risco para o desenvolvimento de lesão pulmonar aguda em 

pacientes sem doença pulmonar prévia à VM. Por outro lado, há estudos 

que relatam redução significante do fator de necrose tumoral (TNF-α) em 

lavado broncoalveolar de pacientes com pulmões normais submetidos à VM 

com LTV (6 ml/kg) comparado com o HTV (12 ml/kg) durante cirurgias de 

grande porte de longa duração (6 h de VM).45 Porém, os autores relatam que 

essa redução de mediador pró-inflamatório não foi acompanhado de 

benefícios clínicos. Portanto, a estratégia protetora (LTV e PEEP) parece ter 

papel anti-inflamatório na insuficiência respiratória aguda, porém seu papel 

ainda está pouco esclarecido na VM de sujeitos com pulmões normais. 

 

 

1.3 PENTOXIFILINA 

 

 Terapias dirigidas para a melhora da microcirculação e perfusão 

celular podem contribuir no tratamento e prognóstico clínico. A pentoxifilina 

(PTX) é um inibidor não específico da fosfodiesterase, um derivado da 

metilxantina e tem sido associada ao aumento da deformabilidade e 

flexibilidade da membrana dos eritrócitos,46 redução da viscosidade 

sanguínea,47 inibição da liberação de citocinas e modulação da função do 

neutrófilo, atuando na melhora da microcirculação em áreas com 

comprometimento do fluxo sanguíneo.48,49 Vários estudos têm mostrado os 

efeitos benefícios da PTX sobre a permeabilidade intestinal, translocação 

bacteriana, ativação de neutrófilos, disfunção endotelial, fluxo sanguíneo, 
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oxigenação pulmonar e sobrevida em modelos experimentais de lesão 

pulmonar aguda,50,51,52,53 choque hemorrágico e reperfusão33,54 e sepse.55 

Por outro lado, há outros estudos que não relatam melhora da sobrevida em 

modelo animal de falência de múltiplos órgãos e sistemas56 e em pacientes 

com choque séptico grave.57  

 Nós hipotetizamos que a VM e diferentes níveis de PEEP têm efeitos 

sobre as interações leucócito-endotélio no mesentério de animais com 

pulmões normais, e que o LTV e a pentoxifilina, devido às suas propriedades 

hemorreológicas e imunomodulatórias, podem ter efeitos benéficos sobre a 

microcirculação mesentérica.  
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2. OBJETIVOS 
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Os objetivos desse estudo foram: 

 

1) Definir um modelo experimental de observação da microcirculação 

mesentérica em ratos Wistar com pulmões normais sob VM e PEEP;  

 

2) Investigar os efeitos de diferentes níveis de PEEP (0, 5 e 10 cmH2O) 

sobre a microcirculação mesentérica através da microscopia intravital, e 

sobre os pulmões através da histologia para quantificação de edema e de 

infiltrado leucocitário em região perivascular e no parênquima pulmonar em 

ratos Wistar submetidos à VM com volume corrente de 10 ml/kg e fração 

inspirada de oxigênio de 100%; 

 

3) Investigar os efeitos de LTV (7 ml/kg) e PTX sobre a microcirculação 

mesentérica por meio de microscopia intravital e ultrassom-doppler, e sobre 

os pulmões por meio de mecânica do sistema respiratório e quantificação de 

edema e de infiltrado leucocitário em região perivascular e no parênquima 

pulmonar em ratos Wistar submetidos à ventilação mecânica com PEEP de 

10 cmH2O e fração inspirada de oxigênio de 21%. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
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Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética do 

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (InCor-HCFMUSP), sob Protocolo de Pesquisa 

número SDC 2674/05/094. 

Os animais foram tratados de acordo com as diretrizes do National 

Institute of Health – USA (Guide for care and use of laboratory animals, 

1985) no cuidado, manipulação e utilização de animais de laboratório. 

Os experimentos foram realizados em duas fases (FASE I e FASE II) 

no Laboratório de Investigação Médica (LIM– 11) da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo. 

 

 

3.1 ANIMAIS 

 

Utilizamos 101 ratos adultos machos, linhagem Wistar com peso entre 

200 e 300 g, provenientes do biotério do Instituto do Coração do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Todos os animais foram mantidos no biotério, com livre acesso à ração e 

água, em ambiente controlado para temperatura, umidade e exposição à luz 

artificial, com ciclos claros e ciclos escuros de 12 horas. Após a realização 

dos experimentos, todos os animais foram sacrificados por exsanguinação 

através da secção da artéria aorta abdominal. 
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3.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL  

  

 Desenvolvemos o protocolo experimental em duas fases distintas, 

sendo 44 animais na FASE I (Figura 2) e 57 animais na FASE II (Figura 3). 

 

 

3.2.1 FASE I 

 

 

- Anestesia 
- Canulação
- Traqueostomia

VM

- Pressão Arterial Média
- Mecânica Pulmonar 

- Gasometria 

90 min60 min30 min0 min 120 min

- Gasometria
- Pressão 

Arterial Média
- Microscopia 

Intravital 
- Mecânica 
Pulmonar 
-Histologia 
pulmonar

- Pressão Arterial Média

 

Figura 2. Protocolo experimental da FASE I 
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 Na FASE I, utilizamos 44 animais que foram aleatoriamente 

divididos em quatro grupos: 

(1) INTACTO: os animais foram submetidos somente à anestesia 

intraperitoneal; 

(2) PEEP0: os animais foram submetidos à anestesia, canulação de artéria 

carótida e veia jugular, traqueostomia e ventilados mecanicamente com 

PEEP de 0 cmH2O, volume corrente de 10 ml/kg, freqüência respiratória de 

70 rpm e fração inspirada de oxigênio de 100%; 

(3) PEEP5: os animais foram submetidos à anestesia, canulação de artéria 

carótida e veia jugular, traqueostomia e ventilados mecanicamente com 

PEEP de 5 cmH2O, volume corrente de 10 ml/kg, freqüência respiratória de 

70 rpm e fração inspirada de oxigênio de 100%; 

(4) GRUPO PEEP10: os animais foram submetidos à anestesia, canulação 

de artéria carótida e veia jugular, traqueostomia e ventilados mecanicamente 

com PEEP de 10 cmH2O, volume corrente de 10 ml/kg, freqüência 

respiratória de 70 rpm e fração inspirada de oxigênio de 100%. 
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3.2.2 FASE II 

 

- Anestesia 
- Canulação
- Traqueostomia

VM

- Pressão Arterial Média
- Mecânica Pulmonar 

- Gasometria 

90 min60 min30 min0 min 120 min

- Gasometria
- Pressão 

Arterial Média
- Microscopia 

Intravital 
- Mecânica 
Pulmonar 

- Fluxo 
Mesentérico
-Histologia 
pulmonar

- Pressão Arterial Média

 

Figura 3. Protocolo experimental da FASE II 
 

 

 Na FASE II, utilizamos 57 animais que foram aleatoriamente 

divididos em três grupos: 

(1) LTV: os animais foram submetidos à anestesia, canulação da artéria 

carótida e veia jugular, traqueostomia e à ventilação mecânica com PEEP de 

10 cmH2O, volume corrente de 7 ml/kg, freqüência respiratória de 85 rpm 

(para manutenção de normocapnia) e fração inspirada de 21%; 

(2) HTV: os animais foram submetidos à anestesia, canulação da artéria 

carótida e veia jugular, traqueostomia e à ventilação mecânica com PEEP de 
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10 cmH2O, volume corrente de 10 ml/kg, freqüência respiratória de 70 rpm e 

fração inspirada de 21%; 

(3) PTX: os animais foram submetidos à anestesia, canulação da artéria 

carótida e veia jugular, traqueostomia e à ventilação mecânica com PEEP de 

10 cmH2O, volume corrente de 10 ml/kg, freqüência respiratória de 70 rpm, 

fração inspirada de 21% e administração em bolus de pentoxifilina (25 

mg/kg; Trental®, Hoechst Marion Roussel, São Paulo, S.P., Brasil) durante 1 

minuto no tempo basal de VM. 

 

 

3.3 ANESTESIA  

 

         Anestesiamos os animais com pentobarbital sódico (I.P., 50 mg.Kg-1), e 

após a traqueostomia, mantivemos o plano anestésico até o sacrifício dos 

animais com isoflurano a 1,5 a 2% (Forane, Abbott, Buenos Aires, 

Argentina), com exceção dos animais do grupo INTACTO que foram 

submetidos apenas à anestesia intraperitoneal.  

 

 

3.4 CANULAÇÃO DA ARTÉRIA CARÓTIDA E VEIA JUGULAR 

 

Posicionamos os ratos em decúbito dorsal, e os submetemos à 

tricotomia da região cervical anterior. Realizamos assepsia local com 

iodopovidine, dissecamos e canulamos a artéria carótida direita com catéter 
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de polietileno (PE50). Em seguida, dissecamos e canulamos a veia jugular 

direita com outro cateter de polietileno (PE50).   

 

 

3.5 TRAQUEOSTOMIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA 

 

 Com exceção dos animais do grupo INTACTO da FASE I, 

traqueostomizamos todos os outros animais com tubo de polipropileno (18 

gauge) e, em seguida os submetemos à VM (Modelo 683, Harvard 

Instruments, MA, USA) durante 2 horas. 

 

 

3.6 MEDIDAS HEMODINÂMICAS E GASOMETRIA ARTERIAL 

 

 Realizamos as medidas de pressão arterial média (PAM) com um 

transdutor de pressão (Acqknowledge System MP100, Biopac, Goleta, CA, 

USA) conectado ao cateter da artéria carótida, e as registramos na Fase I os 

seguintes tempos: (a) basal, (b) 30 minutos, (c) 60 minutos, (d) 90 minutos e 

(e) 120 minutos, e na Fase II, apenas basal e 2 h.  

A análise de fluxo sanguíneo de artéria mesentérica (FAM) foi 

realizada apenas na FASE II após 2 horas de VM. Dissecamos a artéria 

mesentérica superior e posicionamos delicadamente um sensor ao redor da 

artéria (Transonic Inc., Ithaca, NY, USA) com propriedades de ultrassom-

doppler. Apresentamos os valores de PAM em mmHg e o FAM em ml.s-1.  
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Na FASE I e na FASE II, os gases sanguíneos arteriais foram 

analisados (Radiometer ABL 555, Radiometer Medical, Kopenhagen, 

Dinamarca) em amostras de sangue dos animais retiradas do catéter de 

artéria carótida nos tempos basal e 2 horas de VM.  

 

 

3.7 MICROSCOPIA INTRAVITAL EM MESENTÉRIO  

 

 Para a análise das interações leucócito-endotélio em vênulas pós-

capilares, realizamos a preparação cirúrgica do mesentério como 

previamente descrito.29,33,34 Resumidamente, após laparotomia mediana com 

exposição do mesentério, posicionamos os animais em decúbito lateral 

(Figura 4) sobre uma plataforma translúcida para a observação in vivo da 

microcirculação mesentérica e mantivemos os animais aquecidos à uma 

temperatura de 37oC. Irrigamos o mesentério com solução de Krebs a 37oC 

e o cobrimos com uma membrana impermeável (Saran Wrap, Dow Chemical 

Co, UK) para prevenir eventual desidratação do tecido sob visualização 

microscópica. 
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Figura 4. Preparação do mesentério exposto em plataforma 

translúcida para observação da microcirculação  

 

 

 Após 10 minutos de estabilização, avaliamos as interações leucócito-

endotélio na microcirculação mesentérica em tempo real, utilizando um 

computador com software de aquisição de imagens (Axiovision 4.1, Carl 

Zeiss Co, München-Hallbergmoos, Germany). Gravamos as imagens para 

reanálise posterior. Em cada animal, selecionamos três a cinco vênulas pós-

capilares com diâmetros entre 9 a 20 µm na Fase I e entre 17 a 24 µm na 

Fase II, e as examinamos.  

 Incorporamos (Figura 5) uma câmera colorida CCD (TK-C1380U, JVC 

Co, Tokyo, Japan) ao microscópio triocular (Axioplan 2, Carl Zeiss Co, 

München-Hallbergmoos, Germany) com aumento de 1960x. Observamos as 

imagens da microcirculação mesentérica em um monitor de televisão (Sharp, 
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Brasil) e em um monitor de um microcomputador (SyncMaster 753DFX, 

Samsung, Manaus, Brazil), simultaneamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sistema de microscopia intravital composto dos 

seguintes equipamentos: uma televisão, um gravador de 

imagens, um computador contendo um programa de imagens, 

um microscópio e uma câmera 
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3.7.1 “ROLLERS”  

 

Definimos como “rollers” as células brancas que se movem em 

velocidade menor que os eritrócitos no determinado microvaso em 

observação. Determinamos o número de “rollers” pela média do número de 

células que passavam por uma linha perpendicular ao vaso durante 10 

minutos,28 em segmento de vênula pós-capilar. O resultado final de “rollers” 

foi expresso em média do número de leucócitos/10 minutos ± desvio-padrão 

(DP). 

 

 

3.7.2 LEUCÓCITOS ADERIDOS 

 

Definimos como leucócitos aderidos aqueles que permaneciam 

estacionados no endotélio venular por um período acima de 30 segundos.28 

Determinamos o número de leucócitos aderidos durante 10 minutos em uma 

extensão de 100 µm de vênula. O resultado final de leucócitos aderidos foi 

expresso em média do número de leucócitos ± DP/100 µm de comprimento 

de vênula. 
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3.7.3 LEUCÓCITOS MIGRADOS 

 

Definimos como leucócitos migrados aqueles que se direcionavam 

para o tecido perivascular após o final de cada tempo em uma área de 5000 

µm2, realizamos em três campos diferentes.29,33,34 O resultado final de 

células migradas foi expresso em média do número de leucócitos ± DP/5000 

µm2. 

 

 

3.8 MEDIDAS DE MECÂNICA PULMONAR 

 

 Medimos os seguintes parâmetros de mecânica pulmonar: (a) pressão 

traqueal, (b) resistência e (c) elastância do sistema respiratório nos tempos 

basal e 2 h de VM.  

Medimos a pressão traqueal (Ptr; cmH2O) através de um transdutor de 

pressão diferencial 142PC05D (Honeywell, Freeport, IL) conectado à cânula 

traqueal. O fluxo (V’) foi obtido por um pneumotacógrafo Fleish 4-0 (OEM 

Medical Inc., Richmont, VI) conectado à cânula traqueal e a um transdutor 

de pressão diferencial (Honeywell 163PC01D36). Alterações de volumes 

pulmonares (V) foram obtidos pela integração eletrônica do sinal de fluxo 

aéreo. Para cada animal, medimos dez ciclos respiratórios. Registramos os 

dados de Ptr, V’ e V em um computador. Obtivemos os dados de elastância 

(cmH2O.ml-1) e resistência (cmH2O.ml-1.s) do sistema respiratório através da 

equação do movimento do sistema respiratório: Ptr(t) = Ers.V(t) + Rrs.V’(t). 
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Onde t é o tempo, V é o volume pulmonar, Ers é a elastância do sitema 

respiratório e Rrs é a resistência do sistema respiratório.58    

 

 

3.9 ESTUDO HISTOPATOLÓGICO EM PULMÃO  

 

Após 2 h de VM, sacrificamos os animais por meio de exsanguinação 

da artéria aorta abdominal. Após toracotomia, infundimos 20 ml de soro 

fisiológico 0,9% no ápice do coração do animal para a lavagem dos pulmões 

através das artérias pulmonares, em seguida, infundimos 20 ml de 

formaldeído a 10% para iniciar a fixação do tecido. Retiramos os pulmões 

em monobloco e os mergulhamos em solução de formaldeído a 10% por 48 

horas. Retiramos os pulmões, e seccionamos o lobo inferior direito em três 

fragmentos transversais e o lobo superior esquerdo seccionado em três 

fragmentos longitudinais. Desidratamos os fragmentos de pulmões em 

etanol 70%, 95% e 100%, realizamos a diafanização com xilol e incluímos os 

fragmentos em blocos de paraplasti. Realizamos cortes de cinco µm e os 

coramos com hematoxilina e eosina (HE). Para o estudo histomorfométrico, 

utilizamos um microscópio óptico comum (CH30, Olympus) com retículo de 

100 pontos e 50 retas em área total de 104 
m2. O aumento final foi de 

1000X.59,60,61 
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3.9.1 QUANTIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE EDEMA PERIVASCULAR 

  

  Para avaliação do índice de edema perivascular em vias aéreas não 

cartilaginosas cortadas transversalmente foi utilizado o método morfométrico 

de contagem de pontos sobre determinada área de 104 
m2. O edema de 

região perivascular foi avaliado através da contagem de pontos do retículo 

que coincidiram com as áreas de edema perivascular dos pulmões.  

 

 

3.9.2 QUANTIFICAÇÃO DE INFILTRADO LEUCOCITÁRIO EM 

PARÊNQUIMA PULMONAR E REGIÃO PERIVASCULAR 

 

As quantidades de células polimorfonucleares (neutrófilos e 

eosinófilos) na região pulmonar (parênquima e região perivascular) foram 

avaliadas em cortes histológicos de cinco μm utilizando-se um retículo de 

100 pontos e 50 retas, área total de 104 µm2 e aumento final de 1000x 

(Figura 6). Os resultados foram expressos como a média do número de 

células/104 µm2 de área ± DP. 

Avaliamos 20 campos do parênquima pulmonar de cada animal, 

sendo observados três a cinco ratos de cada grupo. Avaliamos três campos 

da região perivascular desprezando-se a região entre o bronquíolo e vaso e 

descontando-se a área correspondente aos espaços alveolares de quatro 

vasos de cada animal, sendo observados três a cinco ratos de cada grupo.  
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Figura 6. Fotomicrografia da visualização em 

microscópio óptico do retículo de pontos e retas 

(área conhecida de 10.000µm2) para realização 

da quantificação do infiltrado neutrofílico em 

pulmão e edema perivascular. 



 

Tese de Doutorado 26 
 

Priscila Aikawa 

 

3.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 A análise estatística foi realizada em duas fases distintas, e portanto, 

não realizamos comparações estatísticas entre os dados da Fase I e Fase II. 

           Apresentamos os resultados como média dos valores ± DP.  

 As comparações estatísticas entre grupos foram realizadas com o 

Teste de Kruskal Wallis. As diferenças entre os grupos foram testadas com o 

Teste de Dunn, e as diferenças entre tempos (basal e 2-h) foram testadas 

com o Teste de Sinais de Wilcoxon. As diferenças foram consideradas 

significantes quando p < 0.05. 
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4. RESULTADOS 
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Apresentamos os resultados das FASES I e II nas formas descritivas 

e comparativas em tabelas e figuras. Discriminamos os valores individuais 

de cada animal em anexos. 

 O número de animais oscilou na análise de cada variável desse 

estudo, sendo diferenciados nas tabelas ou figuras. 

 

 

4.1 FASE I 

 

4.1.1 Peso e pressão arterial média  

 

 Os animais desta fase apresentaram média de peso de 234g e os 

dados individuais do peso de cada animal foram apresentados no ANEXO A. 

  

 

Tabela 1. Médias, desvios-padrão (DP) de pressão arterial média (PAM) no basal, 

30, 60, 90 e 120 minutos de VM 

 

  

PAM Basal 30 minutos 60 minutos 90 minutos 120 minutos 

Grupos  Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

INTACTO  113 7 121 18 128 20 108 26 107 8 

PEEP0  131 17 117 17 115 10 115 16 121 21 

PEEP5  117 17 130 16 126 16 123 12 122 20 

PEEP10  118 22 127 19 115 14 112 12 118 16 
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 Os dados individuais de PAM de cada animal nos tempos 0, 30, 60, 

90 e 120 minutos foram apresentados no ANEXO B. 

 Observamos que durante período de estudo não houve diferença 

significativa da pressão arterial média entre os grupos como demonstramos 

abaixo na Figura 7.  

 

 

Figura 7. Pressão arterial média (PAM) durante o período de estudo nos 

grupos INTACTO, PEEP0, PEEP5 e PEEP10. 

 

 

 
 
4.1.2 Dados gasométricos do sangue arterial  
 

 Os dados individuais de cada animal da análise gasométrica da 

amostra de sangue coletada na artéria carótida direita nos tempos basal e 2 

horas foram apresentados no ANEXO C. 
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 Após 2 horas de VM observamos um aumento da PaO2 (>300 

mmHg) e uma diminuição da PaCO2 (37 mmHg, p<0,05) sem variações do 

pH (7,40). 

 

 

Tabela 2. Médias, desvios-padrão (DP) das variáveis: pH e gases 

sanguíneos nos grupos PEEP0, PEEP5 e PEEP10 (*, p<0,05 vs basal) 

 

Grupos 
 

 
 

pH 
 

 
 

PaCO2 (mmHg) 
 

 
 

PaO2 (mmHg) 
 

 Basal 
 

2 horas 
 

 Basal 
 

2 horas 
  Basal 

 
2 horas 

 
PEEP0  7,34 ± 0,01 7,39 ± 0,06  42 ± 8 36 ± 2*  83 ± 24 291 ± 79* 

PEEP5  7,36 ± 0,04 7,37 ± 0,07  41 ± 3 37 ± 3*  95 ± 11 425 ± 55* 

PEEP10  7,35 ± 0,03 7,40 ± 0,01  49 ± 3 40 ± 0*  86 ± 7 413 ± 31* 

  

 

4.1.3 Dados de microscopia intravital  

 

Realizamos a técnica de microscopia intravital em vênulas pós-

capilares na microcirculação mesentérica de ratos em todos os grupos após 

2 horas de VM (Figura 8). Os diâmetros dos vasos foram similares em todos 

os grupos: INTACTO, PEEP0, PEEP5 e PEEP10 (13,7 ± 2,8, 11,8 ± 3,0, 

13,8 ± 1,6 e 13,8 ± 2,6 µm, respectivamente, p>0,05). Os valores individuais 

do diâmetro venular de cada animal foram apresentados no ANEXO A.  



 

Tese de Doutorado 31 
 

Priscila Aikawa 

A B

C D
 

Figura 8. Fotomicrografias representativas de vênulas pós-capilares na 

microcirculação mesentérica, nas quais (A) INTACTO, (B) PEEP0, (C) 

PEEP5 e (D) PEEP10 
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Tabela 3. Médias, desvios-padrão (DP) das variáveis de interações 

leucócito-endotélio: rollers, leucócitos aderidos e leucócitos migrados após 2 

horas de VM nos grupos INTACTO, PEEP0, PEEP5 e PEEP10 (p<0,05).  

 

Grupos 

Rollers 

nº de células/10 min 

Aderidos 

nº de cels/100µm 

Migrados 

nº de cels/5.000µm
2 

 Média DP  Média DP  Média DP 

INTACTO  118 9  3 1  2 1 

PEEP0  127 14  3 1  2 1 

PEEP5  147 26  4 2  2 1 

PEEP10  188* 15  8* 1  12* 1 

 

  

Os dados individuais de cada animal da quantificação das interações 

leucócito-endotélio foram apresentados no ANEXO D. 

 Após 2 horas de VM, notamos poucos leucócitos aderidos e 

migrados na microcirculação mesentérica nos animais que mantiveram 

respiração espontânea em ar ambiente. Não observamos diferenças entre 

os grupos INTACTO, PEEP0 e PEEP5 no número de rollers, aderidos e 

migrados. No entanto, observamos no grupo PEEP10 um aumento 

significante no número de rollers, aderidos e migrados quando comparado 

com os demais grupos (Figura 9, 10 e 11, respectivamente).  
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Figura 9. “Rollers” (número de células/10 minutos) em vênulas pós-capilares 

no mesentério (média ± DP) nos grupos INTACTO, PEEP0, PEEP5 e 

PEEP10 (†, p<0,05 vs outros grupos) 
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Figura 10. Leucócitos aderidos (número de células/100 µm da vênula) em 

vênulas pós-capilares no mesentério (média ± DP) nos grupos INTACTO, 

PEEP0, PEEP5 e PEEP10 (†, p<0,05 vs outros grupos) 

 

† 

† 
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Figura 11. Leucócitos migrados (número de células/5,000 µm2) em vênulas 

pós-capilares no mesentério (média ± DP) nos grupos INTACTO, PEEP0, 

PEEP5 e PEEP10 (†, p<0,05 vs outros grupos) 

 

 

 

4.1.4 Dados de análise histomorfométrica  

 

Na análise do parênquima pulmonar não observamos hemorragia 

intra-alveolar nem presença de menbrana hialina em todos os grupos. 

Entretanto, nos grupos que foram ventilados mecanicamente observamos 

um acúmulo de neutrófilos no parênquima pulmonar e na região perivascular 

comparada com o grupo INTACTO (Tabela 4). 

 

 

 

 

† 
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Tabela 4. Médias ± desvios-padrão (DP) das variáveis: infiltração 

neutrofílica em parênquima pulmonar e infiltração neutrofílica e edema 

em região perivascular nos grupos INTACTO, PEEP0, PEEP5 e PEEP10 

após 2 horas de VM (*, p<0.05 vs INTACTO; †, p<0.05 vs outros 

grupos). 

 
       

  
Parênquima  

 
Região Perivascular  

 
Grupos 

  
PMN  

células/10
4
 µm

2
 

  
Edema 

 
PMN 

células/10
4
 µm

2
 

 

       
       

INTACTO  1.22 ± 1.19  0.03 ± 0.02 0.72 ± 0.05  

       
PEEP0  9.67 ± 3.78*  0.24 ± 0.03* 1.90 ± 0.75*  

       
PEEP5  11.49 ± 3.36*  0.23 ± 0.04* 0.72 ± 0. 47  

       
PEEP10  9.47 ± 1.95*  0.54 ± 0.04*† 1.28 ± 0.17*  

 

 

 Além disto, encontramos edema perivascular em todos os grupos 

sob VM quando comparamos com o grupo INTACTO, sendo que 

presenciamos no grupo PEEP10 um edema maior quando comparado com 

os demais grupos (Figura 12).  
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Figura 12. Fotomicrografias histológicas de pulmões de ratos. Grupos 

correspondentes (A) INTACTO; (B) PEEP0; (C) PEEP5 e (D) PEEP10. As 

setas indicam a formação de edema em região perivascular vistas em cortes 

transversais. Aumento final 100X, HE. 
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4.2 FASE II 

 

4.2.1 Peso e pressão arterial média  

 

 Os animais desta fase apresentaram uma média de peso de 

aproximadamente 253 ± 27 g. Os dados individuais do peso de cada animal 

foram apresentados no ANEXO E.  

 

Tabela 5. Médias, desvios-padrão (DP) da variável pressão arterial média 

antes e durante as 2 horas de VM (*, p<0,05 vs basal). 

 

 

 Os dados individuais de cada animal da pressão arterial média nos 

tempos 0, 30, 60, 90 e 120 minutos foram apresentados no ANEXO F. 

 Observamos que houve uma diminuição significativa da pressão 

arterial média apenas nos 60 minutos de VM do grupo LTV comparado ao 

tempo basal deste mesmo grupo. No entanto, não houve diferença 

significativa entre os grupos LTV, HTV e PTX nos demais tempos (Figura 

13). 

PAM Basal 30 minutos 60 minutos 90 minutos 120 minutos 

Grupos  Média DP  Média DP  Média DP  Média DP  Média DP 

LTV  112 17  106 21  101* 10  106 14  109 21 

HTV  119 18  121 22  128 21  122 19  107 17 

PTX  110 11  111 19  115 20  117 15  111 12 
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Figura 13. Pressão arterial média ± DP durante o período de estudo nos 

grupos LTV, HTV e PTX. 

   

 

 

4.2.2 Dados do fluxo da artéria mesentérica  

 

Os dados individuais de cada animal da velocidade do fluxo 

sanguíneo mesentérico após 2 horas de VM foram apresentados no ANEXO 

G. Não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,149). 
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Tabela 6. Médias, desvios-padrão (DP) da variável: 

velocidade do fluxo sanguíneo mesentérico após 2 horas 

de VM nos grupos LTV, HTV e PTX 

 
 

Grupos 

Velocidade do fluxo sanguíneo 

mesentérico (ml/s) 

Média DP 

 
LTV 

 
14 3 

HTV 11 2 

PTX 
 

12 2 

 
 
 
 
  
4.2.3 Dados gasométricos do sangue arterial  

 

Os dados individuais de cada animal da análise da amostra de 

sangue coletada da artéria carótida direita para mensuração da pH e dos 

gases sanguíneos foram apresentados no ANEXO H. 

 Não houve diferença significante dos parâmetros quando avaliados 

num mesmo intervalo de tempo, porém ao final do período de 2 horas 

observamos um aumento da PaO2 nos grupos de LTV e HTV comparado ao 

tempo basal. 
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Tabela 7. Médias, desvios-padrão (DP) das variáveis: pH e gases 

sanguíneos nos grupos LTV, HTV e PTX (*, p<0.05 vs basal; †, p<0.05 vs 

outros grupos no mesmo período). 

 
 
 

 

 
 

pH 
 

 

 
PaO2 

(mmHg) 
 

 
PaCO2 
(mmHg) 

Grupos 
 

 
 

Basal 
 

2-horas 
 

 
Basal 

 
2-horas 

 

 
Basal 

 
2-horas 

 
 

LTV 
 

7.33 ± 0,07 7,29 ± 0,06 
 

79 ± 11 118 ± 27* 
 

42 ± 8 49 ± 12 

HTV  7,34 ±0,03 7,31 ± 0,03  91 ± 14 122 ± 20*  45 ± 6 42 ± 10 
PTX 

 
 7,36 ± 0,02 

 
7,29 ± 0,06 

 
 104 ± 13† 

 
104 ± 19† 

 
 43 ± 2 50 ± 11 

 
  

  

4.2.4 Dados de microscopia intravital 

 

Realizamos a técnica de microscopia intravital em vênulas pós-

capilares na microcirculação mesentérica de ratos em todos os grupos após 

2 horas de VM (Figura 14) nesta FASE II. Os diâmetros dos vasos foram 

similares em todos os grupos: LTV, HTV e PTX (19,4 ± 2,3; 21,1 ± 1,9 e 20,0 

± 1,1 µm, respectivamente). Dados individuais de cada animal dos diâmetros 

das vênulas foram apresentados no ANEXO E. 
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Figura 14. Fotomicrografias representativas de vênulas pós-capilares na  

microcirculação mesentérica, nas quais (A) LTV, (B) HTV e (C) PTX. 

 

 

Tabela 8. Médias, desvios-padrão (DP) das variáveis de interações 

leucócito-endotélio: rollers, leucócitos aderidos e leucócitos migrados após 2 

horas de VM nos grupos LTV, HTV e PTX (*, p<0,05 vs LTV; †, p<0,05 vs 

outros grupos). 

 

Grupos 
 

Rollers 

nº de cels/10 min 

Aderidos 

nº de cels/100µm 

Migrados 

nº de cels/5.000µm
2 

n  Média DP  Média DP  Média DP 

LTV 6  136 33  5 2  1 1 

HTV 7  206* 29  14† 4  9† 3 

PTX 5  179 20  6 4  2 1 

 

 Os dados individuais de cada animal da quantificação das 

interações leucócito-endotélio foram apresentados no ANEXO I. 
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 Após 2 horas de VM, observamos que o grupo LTV apresentou 

um menor número de rollers quando comparado aos grupos HTV e PTX 

(Figura 15). Não observamos diferenças significantes nas médias dos 

valores de leucócitos aderidos e migrados entre os grupos LTV (5±2 

células/100µm e 1±1 células/5.000µm2, respectivamente) e PTX (6±4 

células/100µm e 2±1 células/5.000µm2, respectivamente). No entanto, nós 

observamos que no grupo HTV houve um aumento no número de leucócitos 

aderidos (14±4 células/100µm) e leucócitos migrados (9±3 células/5.000µm2) 

comparado com os grupos LTV e PTX (Figura 16 e Figura 17, 

respectivamente). 
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Figura 15. “Rollers” (número de células/10 minutos) em vênulas pós-

capilares no mesentério (média ± DP) nos grupos LTV, HTV e PTX. *, 

p<0.01 vs LTV 

 

* 
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Figura 16. Leucócitos aderidos (número de células/100 µm da vênula) em 

vênulas pós-capilares no mesentério (média ± DP) nos grupos LTV, HTV e 

PTX. †, p<0.01 vs outros grupos. 
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Figura 17. Leucócitos migrados (número de células/5,000 µm2) em vênulas 

pós-capilares no mesentério (média ± DP) nos grupos LTV, HTV e PTX. †, 

p<0.01vs outros grupos. 

 

 

† 

 

† 
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4.2.5 Dados de mecânica respiratória 

  

Os dados individuais de cada animal da pressão traqueal foram 

apresentados no ANEXO J.  

 

 

Tabela 9. Médias, desvios-padrão (DP) da 

variável: pressão traqueal nos tempos basal e 2 

horas de VM nos grupos da Fase II (*, p<0,05 

vs LTV no mesmo tempo; ¥, p<0,05 vs basal). 

 

Grupos 
 

 Pressão traqueal 
cmH2O  

 
 

Basal 
 

2 horas 

 
LTV 

 
 9 ± 2 

 

 

11 ± 2
¥
 

HTV 
   15 ± 2* 

 
 15 ± 1* 

PTX 
  12 ± 2 

 
 14 ± 2*

¥
 

 

A pressão traqueal foi maior nos grupos com HTV (HTV e PTX) 

comparado com o grupo LTV, e a pressão traqueal aumentou ao longo do 

período de estudo nos grupos LTV e PTX.  
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Tabela 10. Médias, desvios-padrão (DP) da 

variável: elastância do sistema respiratório nos 

tempos basal e 2 horas de VM nos grupos da 

Fase II (*, p<0,05 vs basal). 

 

Grupos 
 

 Elastância 
cmH2O.ml

-1
 

 Basal 2-horas 
 

 
LTV 

 
 4 ± 0 5 ± 2* 

 
HTV 

  4 ± 1  5 ± 1* 
 

PTX 
  4 ± 1 5 ± 1* 

 
  

 

Os dados individuais de cada animal da elastância do sistema 

respiratório foram apresentados no ANEXO L. Observamos um aumento da 

elastância após 2 h de VM comparado ao tempo basal em todos os grupos. 
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Tabela 11. Médias, desvios-padrão (DP) da 

variável: resistência do sistema respiratório 

nos tempos basal e 2 horas de VM nos 

grupos da Fase II (*, p<0,05 vs basal). 

 

Grupos 
 

Resistência  

cmH2O.ml
-1

.s 

Basal 
 2-horas 

 
LTV 

 
0,20 ± 0,03 0,18 ± 0,03* 

HTV 
 0,20 ± 0,03 0,17 ± 0,02* 

PTX 
 0,18 ± 0,01 0,17 ± 0,01* 

   
 

 

Os dados individuais de cada animal da resistência do sistema 

respiratório foram apresentados no ANEXO M. Observamos uma redução da 

resistência após 2 h de VM comparado ao tempo basal em todos os grupos. 
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4.2.6 Dados de análise histomorfométrica 

  

Na análise do parênquima pulmonar (Figura 18), não observamos 

hemorragia intra-alveolar nem presença de membrana hialina em todos os 

grupos. 

 

 

 

Tabela 12. Quantificação de neutrófilos no parênquima pulmonar e na região 

perivascular e índice de edema em região perivascular (*, p<0.05 vs outros 

grupos; †, p<0.05 vs LTV). 

 
 

Parênquima 
Pulmonar 

 

Tecido Perivascular   

 
Grupos 

 
PMN 

células/10
4
 µm

2
 

  
Índice de Edema 

 
PMN 

células/10
4
 µm

2
 

 

      
      

LTV 4 ± 6  0,44 ± 0,22 0 ± 2  

      
HTV 10 ± 7*  0,73 ± 0,18* 3 ± 5†  

      
PTX 5 ± 7  0,50 ± 0,20  2 ± 5  

 

  

 Entretanto, no grupo HTV observamos um aumento significativo da 

infiltração neutrofílica no parênquima pulmonar e um aumento no edema 

perivascular em relação ao demais grupos (LTV e PTX).  
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Figura 18. Fotomicrografias histológicas de pulmões de ratos. Grupos 

correspondentes (A) LTV; (B) HTV e (C) PTX. As setas indicam a formação de 

edema em região perivascular vistas em cortes transversais, mais evidente em 

(B) HTV. Aumento final 100X, HE. 
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5. DISCUSSÃO 
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O presente estudo in vivo em ratos com pulmões normais mostrou ser 

um modelo experimental adequado para avaliar os efeitos da VM e PEEP 

sobre as interações leucócito-endotélio na microcirculação mesentérica. A 

VM com HTV (10 ml/kg) associada a uma PEEP de zero ou cinco cmH2O 

não promoveu alterações significantes na microcirculação mesentérica. 

Entretanto, a PEEP elevada (10 cmH2O) associada com HTV (10 ml/kg) 

induziu alterações microcirculatórias significantes no mesentério que foi 

evidenciado pelo aumento do número de leucócitos “rollers”, aderidos e 

migrados para o tecido perivascular, além de evidente inflamação pulmonar. 

O uso de volume corrente baixo (7 ml/kg) preveniu esses efeitos deletérios 

da VM sobre a microcirculação mesentérica e pulmões. Além disso, a 

administração precoce de PTX durante a VM com HTV (10 ml/kg) e PEEP 

elevada (10 cmH2O) atenuou a inflamação pulmonar e distúrbios 

microcirculatórios no mesentério, local distante dos pulmões.  

Hipoperfusão do trato gastrointestinal pode ser considerado como um 

potencial mecanismo para o desenvolvimento de várias complicações 

incluindo sangramento, sepse e falência de múltiplos órgãos em pacientes 

grave sob VM.13,14,15 A integridade microcirculatória é um dos elementos 

essenciais para adequada oxigenação tecidual e funcionamento dos órgãos, 

e pode ter um papel crucial no prognóstico de pacientes graves.18,62,63 Os 

leucócitos circulam na corrente sanguínea e migram para os tecidos em 

resposta aos sinais da infecção e lesão tecidual.64,65,66 As interações 

leucócito-endotélio são essenciais para uma defesa efetiva da infecção 

bacteriana, entretanto, uma hiperativação do leucócito e um aumento no 
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acúmulo de leucócitos no tecido perivascular podem estar associados com 

uma resposta imune pró-inflamatória exacerbada que pode contribuir para 

uma lesão microvascular disseminada e subsequente destruição 

endothelial.28 Em ratos com pulmões intactos, Lim e Wagner67 estudaram os 

efeitos da PEEP de 8 cmH2O sobre a microcirculação traqueal, mostrando 

efeitos prejudiciais da distensão de vias aéreas em modelo animal. Neste 

estudo, as autoras utilizaram a VM com LTV (6 ml/kg), freqüência 

respiratória de 80 rpm e PEEP de 8 cmH2O e observaram uma diminuição 

transitória de 30 minutos na pressão arterial média associada ao aumento 

significante no número de “rollers” e leucócitos aderidos na microcirculação 

traqueal, sugerindo que a PEEP de 8 cmH2O é um nível crítico para a 

microcirculação traqueal.  

Na Fase I do presente estudo, avaliamos as interações leucócito-

endotélio na microcirculação mesentérica, porque o trato gastrointestinal é 

um sistema sob risco de disfunção durante a VM com PEEP.13,14 Em 

pacientes graves, a disfunção gastrointestinal tem sido associada com 

aumento de morbidade e mortalidade13,14 Nós mostramos que a combinação 

de HTV (10 mL/kg) e PEEP elevada (10 cmH2O) aumenta as interações 

leucócito-endotélio.29 Nós especulamos que a pressão intratorácica elevada 

induziu uma compressão gastrointestinal, o que pode ter resultado em  

hipoperfusão esplâncnica.2,15,68,69,70,71,72,73,74 Há relatos na literatura que 

mostram eventos sequenciais de hipoperfusão/reperfusão causados pelas 

estratégias ventilatórias associados com hipoperfusão e isquemia 

mesentérica aguda não oclusiva em ambientes de unidade de terapia 
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intensiva.75 Estudos mostram que alterações de PEEP, altera o FAM na 

proporção que a PEEP é elevada.76 No presente estudo, todos os animais 

submetidos à VM apresentaram infiltração neutrofílica e edema pulmonar. 

Nós especulamos fatores como intubação traqueal, hiperóxia e 

hiperdistensão alveolar durante a VM podem estar associados com essa 

resposta.5,6,7,8,10,77  

Nesta fase I consideramos algumas limitações. Os animais 

submetidos à VM e PEEP foram ventilados com fração inspirada de oxigênio 

de 100%, promovendo uma hiperóxia que pode ter induzido inflamação 

pulmonar. Entretanto, este procedimento foi utilizado para evitar qualquer 

possibilidade de hipóxia durante a VM. Em ratos, a hipóxia é associada com 

alterações da permeabilidade de membrana pulmonar e aumento da 

aderência e migração leucocitária para o tecido perivascular na 

microcirculação mesentérica.78 Na prática clínica, PEEPs elevadas são 

usadas somente em pacientes com lesão pulmonar aguda, nos quais o 

aumento da pressão intratorácica causa menores efeitos cardiovasculares.79 

Entretanto, pacientes com pulmões normais podem necessitar de VM 

durante a sedação ou anestesia para procedimentos cirúrgicos, em 

situações de emergência e em unidades de terapia intensiva. Estratégias 

ventilatórias usando volume corrente alto de 10 ml/kg e níveis de PEEP 

entre 0 e 10 cmH2O tem sido usados em pacientes cirúrgicos.80,81 A PEEP 

elevada em indivíduos com pulmões normais sem administração de fluidos 

reduz o retorno venoso e débito cardíaco. Entretanto, a administração de 

fluidos ou de agentes inotrópicos são fatores que poderiam interferir nos 
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resultados microcirculatórios. Além disso, no nosso modelo, a PAM 

manteve-se estável. As alterações nas interações leucócito-endotélio foram 

observadas sem alterações na PAM. E finalmente, embora não tenhamos 

esclarecido os mecanismos envolvidos nesta resposta inflamatória no 

mesentério, acreditamos que a combinação de fatores como aumento da 

pressão intratorácica, e ação de forças mecânicas de distensão alveolar e 

força compressiva sobre os órgãos gastrointestinais podem resultar em 

hipoperfusão mesentérica e inflamação. 

Na Fase II do estudo, avaliamos os efeitos do LTV e PTX sobre a 

microcirculação mesentérica e inflamação pulmonar de ratos submetidos à 

VM e comparamos três grupos com o mesmo nível de PEEP elevada (10 

cmH2O), e evitamos a fração inspirada elevada de 100%.   

Nesta fase, a VM com 21% de fração inspirada de oxigênio induziu 

nos ratos com pulmões normais aumento da oxigenação, aumento 

significante da pressão traqueal (~15%), diminuição na resistência (~10%), e 

um significante aumento na elastância do sistema respiratório (~22%). 

O HTV (10 a 14 ml/kg) associado com PEEP elevadas têm sido 

associados com elevadas taxas de mortalidade (entre 35 a 65%) na 

síndrome do desconforto respiratório agudo, seguida normalmente de 

disfunção progressiva de órgãos e sistemas.41,82 Dos Santos e 

colaboradores35 observaram diminuição da complacência pulmonar (~20% a 

~40%) em ratos ventilados com HTV (12 ml/kg) comparado com LTV (6 

ml/kg) após 2 e 4 horas de VM. No nosso trabalho, o grupo HTV apresentou 

resultados similares à Fase I de lesão pulmonar associada com um 
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significante acúmulo de neutrófilos no parênquima, além de edema 

perivascular. O uso de LTV em ratos com pulmões normais preveniu o 

acúmulo de neutrófilos e edema no parênquima pulmonar. A redução de 

volume corrente de 10 ml/kg para 7 ml/kg de peso também preveniu 

alterações microcirculatórias no mesentério. Observamos menor número de 

leucócitos “rollers”, aderidos e migrados no LTV comparado com o HTV. 

Essa resposta microcirculatória deve estar relacionada com a redução de 

volume corrente que reduziu a pressão traqueal, o que por sua vez pode ter 

refletido em menor compressão sobre os órgãos gastrointestinais e 

prevenção de hipoperfusão mesentérica e inflamação. 

Além disso, os resultados da Fase II ressaltam que a administração 

precoce de PTX durante a VM com HTV e PEEP elevada atenua inflamação 

pulmonar e as interações leucócito-endotélio no mesentério. Previamente, 

Lessa e colaboradores49 demonstraram que a PTX diminui a lesão pulmonar 

inflamatória em ratos submetidos à VM com HTV (20 ml/kg). Yada-Langui e 

colaboradores20 também relataram diminuição da resposta inflamatória 

pulmonar em modelo de choque hemorrágico/reperfusão em ratos Wistar 

com o uso da PTX e solução salina hipertônica. Os resultados do nosso 

estudo confirmam esses dados, e mostram o potencial efeito benéfico da 

PTX sobre os pulmões e microcirculação mesentérica durante a VM com 

HTV e PEEP elevada. Possivelmente, a PTX atuou sobre os vários estágios 

da adesão e migração leucocitária,20 exerceu atividades antitrombóticas83 e 

melhorou a deformabilidade dos eritrócitos.46  

Devemos considerar, entretanto, algumas limitações da Fase II. A 
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freqüência respiratória foi diferente no grupo LTV (85 rpm) comparado com 

os grupos HTV e PTX (70 rpm). Porém, utilizamos essa estratégia para 

evitar a hipercapnia e acidose, que podem alterar o débito cardíaco e 

oxigenação da mucosa gástrica.84 Nós não quantificamos os mediadores 

inflamatórios nem moléculas de adesão. Entretanto, mostramos previamente 

correlações entre expressão de moléculas de adesão (ICAM-1) e interações 

leucócito-endotélio no pulmão e mesentério após choque 

hemorrágico/reperfusão e sepse.54,57 Além disto, no presente estudo, nós 

mostramos claramente diferenças significantes nas interações leucócito-

endotélio entre os grupos, que não estão associadas com alterações 

hemodinâmicas como FAM e PAM, os quais se mantiveram inalterados em 

todos os grupos.  

Os nossos resultados mostram alterações significantes da 

microcirculação mesentérica e inflamação pulmonar com o uso de altas 

pressões intratorácicas (volume corrente elevado e PEEP elevado), reforçam 

o uso de LTV durante a VM na proteção pulmonar e na prevenção de 

distúrbios microcirculatórios em locais distantes do pulmão, mais 

especificamente no mesentério, e sugerem que o uso da PTX no início da 

VM pode atenuar a inflamação pulmonar e os distúrbios microcirculatórios no 

mesentério durante a VM com altas pressões intratorácicas. Futuramente, 

estes achados podem ajudar na identificação adequada e na promoção de 

terapias alternativas que previnam o desenvolvimento de complicações 

gastrointestinais relacionadas à VM. 
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6. CONCLUSÃO 
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Os resultados do nosso presente estudo sugerem que: 

(1) o modelo experimental de ratos Wistar com pulmões normais 

submetidos à VM e PEEP e sem administração de fluidos é adequado 

para a observação das interações leucócito-endotélio na 

microcirculação mesentérica; 

(2) a associação de volume corrente elevado (10 ml/kg) e PEEP 

elevada (10 cmH2O) durante a VM é prejudicial à microcirculação 

mesentérica e aos pulmões. A pressão intratorácica elevada aumenta 

significantemente as interações leucócito-endotélio no mesentério 

assim como a infiltração neutrofílica em parênquima pulmonar e 

edema perivascular;  

(3) a PEEP de 10 cmH2O é um nível crítico para a microcirculação 

mesentérica de ratos com pulmões normais. Esse nível de PEEP 

promove aumento de número de leucócitos rollers, aderidos e 

migrados no mesentério comparados com níveis mais baixos de 

PEEP (0 e 5 cmH2O);  

(4) o uso de volume corrente baixo (7 ml/kg) durante a VM é protetor 

para a microcirculação mesentérica e pulmões. O número de 

leucócitos “rollers”, aderidos e migrados no mesentério, assim como a 

infiltração neutrofílica e edema pulmonar com significantemente 

menor quando comparado com o volume corrente elevado (10 ml/kg); 

e 

(5) a administração precoce de PTX no início da VM com volume 

corrente elevado (10ml/kg) e PEEP elevada (10 cmH2O) atenua 
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significantemente a inflamação local (pulmonar) e distante 

(mesentério) durante a VM com elevada pressão intratorácica. A PTX 

reduz a infiltração neutrofílica e edema pulmonar, e o número de 

leucócitos aderidos e migrados no mesentério.   
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7. ANEXOS  
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ANEXO A 
 
 

Dados individuais dos grupos da FASE I: peso e diâmetro de vênula. 
 

INTACTO Peso (g) Diâmetro da vênula (µm) 

Rato 1 283 19,56 

Rato 2 245 22,58 

Rato 3 280 16,99 

PEEP0 Peso (g) Diâmetro da vênula (µm) 

Rato 1 239 
15,97 

Rato 2 236 
13,32 

Rato 3 208 
7,89 

Rato 4 210 
12,44 

Rato 5 222 
9,00 

Rato 6 249 
12,25 

PEEP5 Peso (g) Diâmetro da vênula (µm) 

Rato 1 191 
13,32 

Rato 2 234 
11,65 

Rato 3 261 
13,84 

Rato 4 273 
12,83 

Rato 5 303 
15,99 

Rato 6 225 
15,33 

PEEP10 Peso (g) Diâmetro da vênula (µm) 

Rato 1 311 
17,55 

Rato 2 196 
16,39 

Rato 3 196 
12,47 

Rato 4 204 
10,38 

Rato 5 217 
13,6 

Rato 6 179 
11,37 

Rato 7 187 
14,84 
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ANEXO B 
 
 

Dados individuais da pressão arterial média (PAM) dos grupos da FASE I. 
 

INTACTO 0 min 30 min 60 min 90 min 120 min 

Rato 01 107 109 140 138 100 

Rato 02 121 113 105 99 115 

Rato 03 110 142 138 88 106 

      PEEP0 0 min 30 min 60 min 90 min 120 min 

 Rato 1 104 100 110 114 105 

Rato 2 138 138 101 93 96 

Rato 3 150 115 122 118 136 

Rato 4 127 103 114 115 118 

Rato 5 135 130 126 137 148 

      PEEP5 0 min 30 min 60 min 90 min 120 min 

Rato 1 132 144 145 145 157 

Rato 2 111 126 117 118 93 

Rato 3 105 145 153 120 113 

Rato 4 106 148 115 116 124 

Rato 5 105 125 123 127 133 

Rato 6 150 120 120 124 122 

      PEEP10 0 min 30 min 60 min 90 min 120 min 

Rato 1 106 141 120 111 105 

Rato 2 148 135 119 129 133 

Rato 3 121 132 127 108 130 

Rato 4 98 99 94 100 102 

       Valores em unidade de mmHg. 
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ANEXO C 
 
 

Dados individuais da análise do sangue arterial nos grupos da FASE I nos 
tempos basal e 2 horas. 
 

Grupos 
 

 
pH 

 
PaCO2 (mmHg) 

 
PaO2 (mmHg) 

INTACTO 
 

Basal 2 horas Basal 2 horas Basal 2 horas 

Rato 1  
7,39 --- 47,4 --- 73,7 --- 

Rato 2  
7,36 --- 45,1 --- 94,0 --- 

Rato 3  
7,46 --- 45,2 --- 134,1 --- 

PEEP0  
Basal 2 horas Basal 2 horas Basal 2 horas 

Rato 1  
7,33 7,36 33,2 38,1 108,3 331,1 

Rato 2  
7,35 7,35 47,5 34,4 81,1 199,3 

Rato 3  
7,35 7,45 46,6 35,9 59,6 341,1 

PEEP5  
Basal 2 horas Basal 2 horas Basal 2 horas 

Rato 1  
7,35 7,3 43,6 40,6 100,3 373,1 

Rato 2  
7,4 7,36 38,2 34 102,5 420,8 

Rato 3  
7,32 7,44 42,6 37,1 81,8 481,9 

PEEP10  
Basal 2 horas Basal 2 horas Basal 2 horas 

Rato 1  
7,37 7,41 47,8 40,1 84,9 391,3 

Rato 2  
7,35 7,41 51,5 39,4 79,6 397,8 

Rato 3  
7,32 7,39 46,5 39,5 93,9 448,8 
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ANEXO D 
 
 

Dados individuais dos grupos da FASE I das interações leucócito-endotélio. 
 

INTACTO 

Rollers 

nº de cels/10 min 

Aderidos 

nº de cels/100µm 

Migrados 

nº de cels/5.000µm
2
 

Rato 1 86 3 3 

Rato 2 118 4 2 

Rato 3 103 2 1 

PEEP0 

Rollers 

nº de cels/10 min 

Aderidos 

nº de cels/100µm 

Migrados 

nº de cels/5.000µm
2
 

Rato 1 120 3 1 

Rato 2 125 3 3 

Rato 3 154 2 2 

Rato 4  128 2 1 

Rato 5  120 3 1 

Rato 6 113 2 1 

PEEP5 

Rollers 

nº de cels/10 min 

Aderidos 

nº de cels/100µm 

Migrados 

nº de cels/5.000µm
2
 

Rato 1 180 7 1 

Rato 2 164 5 3 

Rato 3 110 3 2 

Rato 4  157 3 2 

Rato 5  148 4 3 

Rato 6 124 4 1 

PEEP10 

Rollers 

nº de cels/10 min 

Aderidos 

nº de cels/100µm 

Migrados 

nº de cels/5.000µm
2
 

Rato 1 202 9 12 

Rato 2 200 8 11 

Rato 3 168 8 14 

Rato 4  174 9 11 

Rato 5  206 8 13 

Rato 6 179 7 11 

Rato 7  187 9 12 
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ANEXO E 
 
 

Dados individuais dos grupos na FASE II: peso e diâmetro de vênula. 
 

LTV Peso (g) Diâmetro da vênula (µm) 

Rato 1 252 22,62 

Rato 2 310 16,66 

Rato 3 211 19,20 

Rato 4  226 17,25 

Rato 5  228 19,05 

Rato 6 220 21,37 

   HTV Peso (g) Diâmetro da vênula (µm) 

Rato 1 303 23,42 

Rato 2 218 19,30 

Rato 3 218 19,90 

Rato 4  230 21,60 

Rato 5  220 24,00 

Rato 6 248 19,6 

Rato 7 250 20,00 

   PTX Peso (g) Diâmetro da vênula (µm) 

Rato 1 250 20,28 

Rato 2 250 19,14 

Rato 3 260 20,85 

Rato 4  240 21,20 

Rato 5  245 18,57 
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ANEXO F 
 
 

Dados individuais da pressão arterial média (PAM) dos grupos da FASE II.  
 

LTV 0 min 120 min 

Rato 1 94 90 

Rato 2 94 74 

Rato 3 110 129 

Rato 4 103 106 

Rato 5 135 120 

Rato 6 120 119 

Rato 7 130 128 

   HTV 0 min 120 min 

Rato 1 118 133 

Rato 2 136 81 

Rato 3 87 113 

Rato 4 116 102 

Rato 5 120 112 

Rato 6 134 100 

   PTX 0 min 120 min 

Rato 1 118 112 

Rato 2 88 100 

Rato 3 120 90 

Rato 4 105 114 

Rato 5 111 115 

Rato 6 110 124 

Rato 7 120 123 

                     Valores em mmHg. 
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ANEXO G 
 
 

Dados individuais dos grupos na FASE II: velocidade do fluxo sanguíneo 
mesentérico.  
 

LTV Peso (g) 
Velocidade do fluxo sanguíneo 

mesentérico (ml/s) 

Rato 01 252 13,6 

Rato 02 310 12 

Rato 03 211 18 

Rato 04 226 16,6 

Rato 05 265 10 

Rato 06 285 13,2 

Rato 07 290 14 

HTV Peso (g) 
Velocidade do fluxo sanguíneo 

mesentérico (ml/s) 

Rato 01 303 9,3 

Rato 02 218 8,3 

Rato 03 218 13,3 

Rato 04 230 14 

Rato 05 254 10,8 

Rato 06 278 8,5 

PTX Peso (g) 
Velocidade do fluxo sanguíneo 

mesentérico (ml/s) 

Rato 01 250 13,2 

Rato 02 250 10,5 

Rato 03 260 13,8 

Rato 04 240 11,5 

Rato 05 290 14 

Rato 06 295 14 

Rato 07 290 9,8 
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ANEXO H 
 
 

Dados individuais da análise do sangue arterial nos grupos da FASE II. 
 

Grupos 
 

 
pH 

  
PaCO2 (mmHg) 

  
PaO2 (mmHg) 

LTV  
Basal 2 horas 

 
Basal 2 horas 

 
Basal 2 horas 

Rato 1  
7,37 7,23 

 
41,9 59,6 

 
87,7 150,1 

Rato 2  
7,40 7,27 

 
33,5 46,9 

 
86,0 125,3 

Rato 3  
7,27 7,27 

 
55,2 54,5 

 
63,6 124,5 

Rato 4  
7,33 7,30 

 
44,4 50,0 

 
79,3 112,9 

Rato 5  
7,23 7,39 

 
36,4 26,8 

 
68,5 126,7 

Rato 6  
7,37 7,25 

 
39,7 56,0 

 
88,3 69,7 

HTV  
Basal 2 horas 

 
Basal 2 horas 

 
Basal 2 horas 

Rato 1  
7,35 7,3 

 
47,5 51,3 

 
81,1 134,1 

Rato 2  
7,3 7,35 

 
49,1 34,1 

 
81,8 118,1 

Rato 3  
7,35 7,35 

 
42,4 45,1 

 
115,3 149,3 

Rato 4  
7,38 7,29 

 
42,8 43,5 

 
78,5 91 

Rato 5  
7,34 7,26 

 
47,6 49,8 

 
81,6 115,2 

Rato 6  
7,32 7,31 

 
50,4 44,7 

 
90,6 138,7 

Rato 7  
7,31 7,33 

 
33,7 23,6 

 
105,6 110,5 

PTX  
Basal 2 horas 

 
Basal 2 horas 

 
Basal 2 horas 

Rato 1  
7,38 7,25 

 
44,2 58,8 

 
112 105,4 

Rato 2  
7,361 7,237 

 
43,4 61,7 

 
91,9 130,8 

Rato 3  
7,34 7,36 

 
43,4 35,8 

 
104,5 106,8 

Rato 4  
7,38 7,26 

 
39 46,2 

 
120,7 76,8 

Rato 5  
7,35 7,35 

 
43,4 46 

 
91,6 98,8 
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ANEXO I 
 

 
Dados individuais dos grupos da FASE II das interações leucócito-endotélio. 
 

LTV 
Rollers 

nº de cels/10 min 

Aderidos 

nº de cels/100µm 

Migrados 

nº de cels/5.000µm
2
 

Rato 1 112 9 2 

Rato 2 179 6 1 

Rato 3 160 4 2 

Rato 4  88 2 1 

Rato 5  140 4 1 

Rato 6 137 6 1 

    
HTV 

Rollers 

nº de cels/10 min 

Aderidos 

nº de cels/100µm 

Migrados 

nº de cels/5.000µm
2
 

Rato 1 182 8 12 

Rato 2 234 12 13 

Rato 3 244 15 8 

Rato 4  192 11 8 

Rato 5  168 14 5 

Rato 6 230 19 9 

Rato 7 195 16 9 

    
PTX 

Rollers 

nº de cels/10 min 

Aderidos 

nº de cels/100µm 

Migrados 

nº de cels/5.000µm
2
 

Rato 1 149 3 1 

Rato 2 185 2 1 

Rato 3 168 10 3 

Rato 4  197 10 3 

Rato 5  195 5 0 
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ANEXO J 
 
 

Dados individuais da análise da pressão traqueal nos grupos da FASE II. 
 

Grupos  Pressão traqueal (cmH2O) 

LTV 
 

Basal 2 horas 

Rato 1 
 10 10 

Rato 2 
 11 11 

Rato 3 
 10 10 

Rato 4 
 8 14 

Rato 5 
 7 10 

Rato 6 
 9 11 

HTV 
 

Basal 2 horas 

Rato 1 
 8 11 

Rato 2 
 10 13 

Rato 3 
 10 10 

Rato 4 
 14 14 

Rato 5 
 13 13 

Rato 6 
 13 14 

PTX 
 

Basal 2 horas 

Rato 1 
 10 10 

Rato 2 
 11 17 

Rato 3 
 12 12 

Rato 4 
 10 14 

Rato 5 
 13 14 

Rato 6 
 13 15 

Rato 7 
 14 17 
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ANEXO L 
 
 

Dados individuais da análise da elastância do sistema respiratório nos 
grupos da FASE II. 

 

Grupos  

Elastância do sistema respiratório 

(cmH2O.ml
-1

) 

LTV  Basal 2 horas 

Rato 1  3,78 3,76 

Rato 2  3,83 4,09 

Rato 3  3,57 3,82 

Rato 4  4,48 8,06 

Rato 5  3,57 5,50 

Rato 6  4,70 6,22 

HTV  Basal 2 horas 

Rato 1  3,39 3,84 

Rato 2  4,27 4,88 

Rato 3  3,27 3,51 

Rato 4  4,90 5,15 

Rato 5  4,46 4,85 

Rato 6  4,49 4,99 

PTX  Basal 2 horas 

Rato 1  2,88 3,69 

Rato 2  5,03 7,87 

Rato 3  3,83 3,93 

Rato 4  4,10 4,78 

Rato 5  4,84 5,35 

Rato 6  4,43 5,69 

Rato 7  4,77 6,03 
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ANEXO M 
 
 

Dados individuais da análise da resistência do sistema respiratório nos 
grupos da FASE II. 

 

Grupos  

Resistência do sistema respiratório 

(cmH2O.ml
-1

.s) 

LTV  Basal 2 horas 

Rato 1  
0,19 0,17 

Rato 2  
0,26 0,24 

Rato 3  
0,19 0,17 

Rato 4  
0,19 0,15 

Rato 5  
0,17 0,17 

Rato 6  
0,18 0,15 

HTV  Basal 2 horas 

Rato 1  
0,22 0,18 

Rato 2  
0,23 0,18 

Rato 3  
0,23 0,19 

Rato 4  
0,19 0,15 

Rato 5  
0,15 0,14 

Rato 6  
0,20 0,15 

PTX  Basal 2 horas 

Rato 1  
0,19 0,19 

Rato 2  
0,18 0,17 

Rato 3  
0,21 0,18 

Rato 4  
0,18 0,16 

Rato 5  
0,17 0,16 

Rato 6  
0,17 0,15 

Rato 7  
0,19 0,18 
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