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RESUMO 

 

GERALDO, A. C. A. P. M. Termotolerância em fêmeas bovinas: abordagens celular e 

fisiológica. 2013, 97p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos, Universidade de São Paulo, 2013. 

 

Este estudo teve como objetivo a compreensão dos efeitos desencadeados pelas 

temperaturas elevadas na expressão gênica de proteínas de choque térmico, 

nomeadamente da HSPA1A e HSP90AA1, em linfócitos de fêmeas bovinas de diferentes 

raças e origens. Parte do projeto foi desenvolvida em Portugal, onde foram utilizadas 20 

novilhas da raça Limousine e 22 da raça Mertolenga. A parte desenvolvida no Brasil 

decorreu com 11 novilhas da raça Holstein Frísia e 20 da raça Brahman. Os animais da raça 

Holstein participaram do Experimento I no qual foram coletados 4 tubos de sangue para 

posterior choque térmico in vitro, onde cada tudo de sangue foi submetido a diferentes 

temperaturas: 40 °C e 42 °C (ambos através de banhos-maria), 23 °C (mantido a 

temperatura ambiente) e 10 °C (na geladeira), durante duas horas. Todos os animais de 

todas as raças participaram no Experimento II, onde foram sujeitos ao teste de tolerância ao 

calor, tendo sido aferidas a temperatura retal e a frequência respiratória, e coletado sangue 

(após os tratamentos sombra e sol). A todas as amostras de ambos os experimentos foi 

realizada a lise das hemácias de modo a obter o buffy-coat. O RNA foi isolado através do 

método do TRIzol e a RT-PCR realizada com SuperScript III após digestão com DNAse I. A PCR 

em tempo real decorreu no aparelho 7500 Fast Real Time, utilizando TaqMan Gene 

Expression Assays para os genes alvo HSPA1A e HSP90AA1, e ACTB e PPIA como genes 

endógenos. Foram calculados os ΔCt (Ctalvo – Ctendógeno) assim como a expressão gênica 

através do método 2-ΔΔCt. A análise estatística foi realizada através de modelos lineares 

mistos, recorrendo ao programa R Software Project (versão 3.0.1). No Experimento I foi 

atestada a qualidade da relação para ambos os endógenos nas relações que estabelecem 

com o mRNA-HSPA1A e o mRNA-HSP90AA1, através de uma análise de regressão pairwise. 

Tal como era esperado os valores de expressão gênica a uma temperatura de 23 °C foram os 

menores, seguidos 10 °C (estresse por frio), 40 °C e 42 °C para o gene HSPA1A. No caso da 

HSP90AA1, foi a 40 °C que se verificou uma maior expressão gênica. No Experimento II 

verificou-se uma variação intra-raça algo acentuada para valores de frequência respiratória, 



 

permitindo supor que o esforço termorregulatório dos animais de uma mesma raça possa 

ter sido diferente. Em relação à temperatura retal a raça Brahman apresentou valores 

significativamente diferentes das restantes raças para a situação sol. As diferenças 

observadas foram provavelmente consequência dos diferentes níveis de estresse aos quais 

os animais estiveram sujeitos. As diferenças observadas nos ΔCt não foram muito 

expressivas e apenas se observaram diferenças significativas na expressão gênica relativa na 

raça Mertolenga entre as situações sombra e sol. Podemos concluir que o aumento 

planificado da temperatura de linfócitos bovinos leva a diferentes expressões gênicas 

relativas de HSPA1A e HSP90AA1. A expressão de mRNA-HSPA1A é tanto maior quanto 

maior o estresse térmico, quer por frio quer por calor. As expressões gênicas relativas de 

HSPA1A e HSP90AA1 exibidas por animais com diferentes capacidades termolíticas são 

também elas diferentes, existindo uma variabilidade individual na expressão gênica relativa 

de proteínas de choque térmico. 

 

 

 

Palavras-chave: HSP, linfócitos, tolerância ao calor, vaca 

 

  



 

ABSTRACT 

 

GERALDO, A. C. A. P. M. Thermotolerance in cows: cellular and physiological approaches. 

2013, 97p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, 2013. 

 

The present study aimed to understand the effects triggered by high temperatures in 

heat shock proteins gene expression, HSPA1A and HSP90AA1, in cow lymphocytes from 

different breeds and origins. Part of the project was developed in Portugal, where 20 

Limousin and 22 Mertolenga breed heifers were used and the second part was developed in 

Brazil with 11 Holstein Friesian and 20 Brahman heifers. The Holstein animals participated in 

Experiment I in which four blood samples were collected for subsequent in vitro heat shock, 

where each one of the blood samples was submitted to different temperatures: 40 ° C and 

42 ° C (through water baths), 23 ° C (kept at room temperature) and 10 ° C (in refrigerator) 

for two hours. All animals from all breeds participated in Experiment II, where they were 

subjected to the heat tolerance test, where rectal temperature and respiratory rate were 

measured, and blood samples were collected (after shadow and after sun treatments). In all 

samples of both experiments was carried out the erythrocytes lysis so as to obtain the buffy-

coat. The RNA was isolated by the TRIzol method and RT-PCR performed with SuperScript III 

after digestion with DNase I. The real-time PCR apparatus took place in 7500 Real Fast Time, 

using TaqMan Gene Expression Assays for HSPA1A and HSP90AA1 target genes, ACTB and 

PPIA as endogenous genes. The ΔCt (Cttarget - Ctendogenous) were calculated as well as gene 

expression through the 2-ΔΔCt method. Statistical analysis was performed using linear mixed 

models, using the program R Project Software (version 3.0.1). In Experiment I it was attested 

the quality of the relationship for both endogenous with the mRNA-HSPA1A and mRNA-

HSP90AA1 through a pairwise regression analysis. As expected values, gene expression at a 

temperature of 23 °C were lower, followed by 10 °C (cold stress), 40 °C and 42 °C for the 

HSPA1A gene. In the case of HSP90AA1 the higher gene expression was found at 40 °C. In 

Experiment II, there was a slightly pronounced intra-race variation for respiratory rate 

values, allowing the assumption that the thermoregulatory effort of animals of the same 

breed may have been different. Regarding the rectal temperature, in Brahman breeds it was 

significantly different from the other breeds in the sun treatment. The differences observed 



 

were probably a result of different levels of stress to which the animals were subjected. The 

differences observed in ΔCt were not very expressive and significant differences were only 

observed in relative gene expression of Mertolenga breed between shade and sun 

treatments. We conclude that planned increasing temperature in bovine lymphocytes leads 

to different relative gene expression of HSPA1A and HSP90AA1. The mRNA-HSPA1A 

expression is greater in higher thermal stress, either by cold or by heat. The HSPA1A and 

HSP90AA1 relative gene expressions exhibited by animals with different thermolytic 

capabilities, are also different, existing an individual variability in relative gene expression of 

heat shock proteins. 
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1. Introdução 

 

 

 A bovinocultura é uma das atividades econômicas mais importantes em muitos 

países, ocupando frequentemente o papel de principal atividade agro-pecuária. Como “arte 

de criar bovinos” é fundamental o conhecimento quer do animal, quer do ambiente no qual 

ele se insere. 

 A distribuição dos animais pelos diferentes ecótipos é influenciada pelas 

características do meio ambiente natural (principalmente temperatura, umidade e altitude) 

e pelas necessidades humanas (YOUSEF et al., 1973). Com o decorrer dos tempos tem-se 

assistido a uma maior e mais impactante demanda de produtos de origem animal, 

influenciando cada vez mais a distribuição dos animais, e tornando-se assim necessário 

tentar contornar ou contrariar os potenciais efeitos adversos do ambiente. 

Outro aspecto que tem vindo a adquirir mais importância e que se tornou cada vez 

mais presente no âmbito da bovinocultura é o bem-estar animal, colocando em ênfase a 

senciência e procurando responder a questões referentes ao conforto físico e emocional dos 

animais versus a sua produtividade, e buscando ferramentas que possibilitem entender 

estes parâmetros de forma a tomar opções mais informadas. 

Atualmente, para conseguirem bons resultados na bovinocultura é necessário obter 

uma resposta equilibrada do trinômio ambiente/bem-estar/produtividade animal (figura 1). 

 

Figura 1. Trinômio ambiente/bem-estar/produtividade e sua relação com o animal 

 

Um dos fatores mais estressantes para bovinos é o clima. No Brasil, em que o clima 

tropical determina uma temperatura elevada na maior parte do ano, os níveis de bem-estar 



20 
 

 

são potencialmente diminuídos com o crescente nível de estresse térmico. Em Portugal, que 

tem um clima mediterrânico prevalece a sazonalidade climática bastante acentuada, 

registando-se no verão temperaturas que interferem negativamente no desempenho dos 

animais, devido ao elevado nível de estresse térmico. Por isso, a compreensão aprofundada 

dos aspectos adaptativos, nomeadamente a tolerância ao calor dos animais nestes 

contextos climáticos, é cada vez mais importante, visto que a falta de raças termotolerantes 

é um entrave produtivo em vários países (GAUGHAN et al., 2010). 

Vários estudos têm sido desenvolvidos no sentido de conhecer as diferentes 

respostas dos animais perante situações de estresse, e concomitantemente avaliar a sua 

fisiologia relacionada com a termorregulação e com a termotolerância. Essas respostas 

incluem características fisiológicas (frequência respiratória, temperatura, taxa de 

sudação...), comportamentais e mais recentemente mecanismos celulares e características 

genéticas, entre as quais a expressão das proteínas de choque térmico (heat shock protein - 

HSP).  

Uma questão central neste âmbito tem como foco a premissa de que os animais 

adaptados a ambientes pouco estressantes têm uma resposta ao estresse diferente em 

relação a animais adaptados a ambientes bastante estressantes. Baseada nesta lógica, a 

hipótese deste trabalho assenta no pressuposto de que animais de diferentes raças têm 

diferentes capacidades termolíticas, assim como diferentes valores de HSPA1A e HSP90AA1. 

Deste modo, um estudo alargado sobre a variação da expressão genética de 

proteínas de choque térmico em animais de diferentes origens poderá possibilitar a 

eventual identificação de um marcador de termotolerância e consequentemente, 

perspectivas viáveis para o aumento da produtividade de fêmeas bovinas sob condições de 

estresse térmico, uma vez que as proteínas de choque térmico são frequentemente 

referidas como adaptações que decorreram da seleção natural para o estresse em geral e 

em particular para o estresse térmico. 
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2. Hipóteses 

 

 

I. O aumento planificado da temperatura dos linfócitos poderá determinar 

diferentes expressões gênicas das HSPA1A relativamente às HSP90AA1. 

 

II. Os animais com diferentes capacidades termolíticas exibem diferentes 

expressões gênicas de HSPA1A e HSP90AA1. 

 

III. Raças com o mesmo nível de estresse térmico são susceptíveis de exibir 

diferentes expressões gênicas de HSPA1A e HSP90AA1.   
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 O presente estudo tem como objetivo nuclear a compreensão dos efeitos 

desencadeados pelas temperaturas elevadas na expressão gênica de proteínas de choque 

térmico, nomeadamente da HSPA1A e HSP90AA1, em linfócitos de fêmeas bovinas de 

diferentes raças e origens. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Experimento I: Avaliação da expressão gênica de HSPA1A e HSP90AA1 em 

linfócitos de bovinos após aumento planificado das temperaturas realizado in 

vitro; 

 Experimento II: Expressão gênica de HSP em fêmeas bovinas de diferentes raças, 

com base nos armazenamentos de calor originados pela exposição à radiação 

solar in vivo.   
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4. Revisão bibliográfica 

 

 

4.1 Produção animal e Condicionantes ambientais 

 

A produtividade animal pode ser vista com o output de processos metabólicos para a 

síntese de leite, carne, lã, etc – processos estes, que devido à sua ineficiência funcional são 

geradores de calor. Portanto, a produtividade pode ser incluida num processo 

termodinâmico de permuta de calor em que os animais através do seu metabolismo 

produzem trabalho do qual resulta calor que é permutado com o ambiente (BERMAN, 

2011). 

A seleção de animais de elevada performance decorreu em ambientes 

temperados/frios em que a sua elevada atividade metabólica e consequente produção de 

calor era facilmente escoada para o ambiente. Quando esses animais se encontram em 

ambientes quentes, a dificuldade de eliminar o calor metabólico é maior, penalizando a 

produtividade. 

Tal como Collier et al. (2002) referiram, o cenário ideal para a produção animal seria 

uma seleção simultânea para o aumento da produção e também da tolerância ao calor, 

pensando ainda em questões relacionadas com o bem-estar animal. Estes dois objetivos são 

aparentemente contraditórios uma vez que um aumento de produtividade requer um 

aumento da taxa metabólica e consequente produção de calor. Neste contexto, o recurso à 

biometeorologia poderá ser fundamental na gestão racional da pecuária, uma vez que 

fornece a ponte entre as respostas biológicas dos animais e a produção agrícola (NIENABER 

& HAHN, 2007). 

De acordo com McDowell (1972) todas as modificações dos processos fisiológicos 

para regular as trocas de calor, podem ser complementadas com modificações de 

comportamento. Alterações de postura, de atividade física, diminuição da ingestão de 

alimentos, aumento da ingestão de água, são comportamentos que de algum modo podem 

diminuir a produção e também aquisição de calor. Os estudos sobre o comportamento 

adaptativo das espécies podem revelar os níveis de bem-estar dos animais, tornando-se 
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ferramentas úteis no estudo dos diferentes aspectos de termorregulação (MARTIN & 

BATESON, 1986). 

É, portanto necessária a manutenção de um equilíbrio térmico entre o meio e o 

animal, e neste contexto a capacidade deste em realizar essas trocas de calor com o meio 

ambiente, tem uma participação direta neste equilíbrio (TITTO, 1998). Segundo McDowell 

(1972) uma prova de tolerância ao calor deve manter uma elevada correlação com a 

produtividade, de modo a que seja possível prever através de medidas pontuais a 

adaptabilidade dos animais à situação imposta, bem como prever o seu desempenho 

produtivo. 

Em contraste com habitantes de climas temperados, espécies que habitam 

ambientes quentes (tanto áridos como úmidos) podem refletir adaptações especiais para a 

vida nestes habitats, devido a pressões evolutivas (HOROWITZ, 2001). 

 

 

4.2 Estresse térmico 

 

Ao introduzirem-se animais domésticos de raças de regiões temperadas em países 

tropicais e subtropicais, estes tendem a registrar de uma série de alterações em resposta ao 

clima quente. Estas alterações são causadas pelo estresse térmico prolongado, levando a 

transtornos no metabolismo da água, balanços negativos de nitrogênio, energia e minerais 

(BAÑUELOS-VALENZUELA & SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ, 2005). 

O estresse é bastante penalizante para a produtividade. Porém, permite também 

evidenciar a capacidade dos animais em ultrapassar as condicionantes negativas impostas 

pelo ambiente e consequentemente, a sua capacidade para se reproduzirem e manterem o 

seu desempenho (MÜLLER, 1989). Estresse térmico por calor foi definido por Bernabucci et 

al. (2010) como a condição fisiológica que ocorre quando a temperatura corporal de 

determinadas espécies excede a sua gama específica para atividade normal, o que resulta 

de uma carga total de calor (de produção interna e do ambiente) que excede a capacidade 

de dissipação de calor, solicitando respostas fisiológicas e comportamentais de modo a 

reduzir a tensão. É importante salientar que o estresse térmico além de uma determinada 
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intensidade pode ter durações muito variáveis, as quais vão condicionar as respostas dos 

animais (estresse agudo vs estresse crônico), nomeadamente a aclimatação. 

A maioria dos efeitos negativos do estresse térmico sob o desempenho animal ou 

são consequência das adaptações fisiológicas a que os homeotérmicos estão sujeitos de 

modo a regular a temperatura corporal, ou então são consequências adversas face à 

tentativa falhada de regular a temperatura corporal (HANSEN, 2004). Por sua vez, a 

severidade dos impactos causados pelo estresse térmico de igual magnitude depende 

principalmente do genótipo (MARÓTI-AGÓTS et al., 2011). Deste modo, podemos referir 

que seleção genética para a estabilidade da temperatura corporal durante o estresse 

térmico poderá ser uma abordagem interessante de modo a reduzir a magnitude dos efeitos 

do estresse térmico sobre a produção e reprodução (DIKMEN et al., 2012). 

A produtividade animal diminui durante o estresse térmico uma vez que muitas das 

adaptações que o animal sofre de modo a reduzir a temperatura do corpo podem 

comprometer as funções fisiológicas importantes para a produção, e também porque o 

aumento da temperatura corporal que ocorre quando essas adaptações não evitam 

completamente a tensão à qual o animal está sujeito e podem comprometer a função 

celular (HANSEN, 2011). 

As respostas dos animais variam de acordo com o tipo de desafio térmico ao qual são 

sujeitos: alterações adaptativas de curto prazo nas funções comportamentais, fisiológicas e 

imunológicas (orientadas para a sobrevivência) são consideradas como respostas iniciais a 

eventos agudos; enquanto que em desafios a longo prazo, as respostas estão relacionadas 

com o desempenho do animal (por exemplo, diminuição consolidada da ingestão alimentar 

e redução da taxa metabólica, afetando o crescimento e a reprodução) (NIENABER & HAHN, 

2007). 

De acordo com Moberg (2000) praticamente todas as funções biológicas são 

afetadas pelo estresse, incluindo a competência imunológica, a reprodução, o metabolismo 

e o comportamento. Os comportamentos adaptativos como resposta ao estresse térmico 

incluem elevação da temperatura corporal e inibições das funções vegetativas, tais como 

alimentação e reprodução (TEIXEIRA et al., 2008).  

Vacas sob estresse térmico apresentam fertilidade reduzida (EALY et al., 1993; 

HANSEN & ARÉCHIGA, 1999; McDOWELL, 1972; RIVIERA & HANSEN, 2001), verificando-se 

alterações no cio (menor duração e intensidade), no desenvolvimento folicular e no 
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desenvolvimento embrionário (JORDAN, 2003; JU, 2005; McDOWELL, 1972; STOTT & 

WILLIAMS, 1962; WILSON et al., 1998). Vasconcelos (2001) afirma que são observados 

efeitos do estresse térmico no ovário, que podem afetar a capacidade das vacas ficarem 

prenhes. Contudo, os efeitos sobre os embriões são ainda mais intensos. Em vacas sujeitas a 

estresse térmico ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo para o útero e um aumento da 

temperatura uterina, o que leva a uma inibição do desenvolvimento embrionário, 

aumentando por isso as mortes precoces embrionárias e reduzindo a taxa de sucesso das 

inseminações artificiais (DE RENSIS & SCARAMUZZI, 2003).  

O estresse térmico afeta a produtividade pecuária, no entanto a compreensão dos 

mecanismos de resposta celular dos animais a esse estresse é bastante insuficiente, sendo 

que esta poderá ser um importante mecanismo na manutenção de integridade celular face 

ao estresse térmico (GUERRIERO & RAYNES, 1990). Redes de genes dentro e entre células e 

tecidos, respondem a elevados armazenamentos de calor resultantes da manutenção dos 

animais acima da zona termoneutra e através de sinais intra e extracelulares coordenam o 

metabolismo celular e por consequência a taxa metabólica de todo o animal (COLLIER et al., 

2008). 

A manutenção da performance de vacas em ambientes quentes, irá com certeza, 

requerer uma maior e/ou melhor capacidade de resfriamento, avanços na nutrição, e 

avanços genéticos que deverão incluir seleção para tolerância ao calor (LI et al., 2010). 

Uma possível abordagem para reduzir o impacto do estresse térmico na 

produtividade de bovinos é a adequação de programas genéticos que selecionem animais 

também de acordo com a sua termotolerância (BASIRICÒ et al.,2011). 

 

  

4.3 Termotolerância e Aclimatação 

 

Uma vez que a produção animal nos trópicos é limitada em boa parte pelo estresse 

térmico de longa duração, torna-se imperativo o conhecimento da capacidade de adaptação 

das espécies e raças exploradas no Brasil, bem como a determinação dos sistemas de 

criação e práticas de manejo que permitam uma produção pecuária sustentável, sem 

prejudicar o bem-estar dos animais (SOUZA et al., 2007). De acordo com Kregel (2002) o 
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fenômeno da aquisição de termotolerância é transiente na natureza e depende 

primeiramente do grau de severidade do estresse térmico. 

As reações de estresse resultam do esforço adaptativo, uma vez que a resposta ao 

elemento estressor, selecionada a partir dos componentes cognitivo, comportamental e 

fisiológico (caso consiga solucionar a situação estressora) provocará a diminuição da cascata 

fisiológica ativada (TEIXEIRA et al., 2008). 

A adaptabilidade pode ser medida ou avaliada pela habilidade que o animal aparenta 

por se ajustar às condições médias adversas do ambiente, com a mínima perda no 

desempenho e conservando alta taxa reprodutiva, resistência às doenças e baixo índice de 

mortalidade (HAFEZ, 1973). 

Em 1997, Moseley referiu que a adaptação ao calor pode ser dividida entre 

termotolerância e aclimatização. A termotolerância é a adaptação celular causada por uma 

única e severa (mas não letal) exposição ao calor. Esta resposta permite que o organismo 

tenha melhores condições de sobreviver a um posterior evento de estresse térmico mais 

intenso. A aclimatização refere-se à habilidade de um organismo manter uma atividade 

normal no calor devido a melhorias ocorridas ao longo de um determinado período que 

possibilitou uma melhor dissipação de calor. O processo de aclimatização é provocado por 

repetidas e persistentes elevações da sua temperatura nuclear, podendo esta ser mantida 

por períodos suficientemente longos.  

 No glossário de termos de fisiologia térmica (BLIGH & JOHNSON, 1973), são 

sugeridas as seguintes definições: 

 - Aclimação: mudanças fisiológicas e/ou comportamentais que ocorrem durante a 

vida de um organismo, que reduzem a tensão ou aumentam a resistência a esta. Essa tensão 

é descrita como alterações de estresse induzidas experimentalmente num ambiente 

controlado, em particular fatores ambientais, tais como temperatura ambiente; 

- Aclimatização: mudanças fisiológicas e/ou comportamentais que ocorrem durante 

a vida de um organismo em resposta a mudanças no seu ambiente natural (como mudanças 

sazonais ou geográficas); 

- Adaptação: alterações que reduzem o esforço fisiológico produzido por 

componentes estressantes do ambiente total. Esta alteração pode ocorrer durante a vida de 

um organismo (fenotípica) ou ser o resultado de seleção genética numa espécie ou 

subespécie (genotípica). 
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Aclimatação ao calor refere-se, portanto a adaptações biológicas que reduzem 

tensões fisiológicas (tais como frequência cardíaca e temperatura corporal), promovem 

conforto e melhoram a capacidade física depois de repetidos dias de exposição ao calor 

(McCLUNG et al., 2008). O mesmo autor define termotolerância adquirida como as 

alterações celulares induzidas por repetida exposição ao calor, e que conferem citoproteção 

contra subsequentes, mais extremas e potencialmente letais, exposições ao calor.  

Aclimatização é um processo que decorre ao longo da vida, no qual um estresse 

persistente melhora a capacidade de um indivíduo para tolerar esse estresse. Normalmente 

este processo involve alterações na expressão de características pré-existentes que são 

benéficas ao organismo num determinado ambiente, e envolve mudanças a todos os níveis 

da organização corporal, incluindo reprogramação da expressão genética (HOROWITZ, 

2001). 

A termotolerância é uma característica quantitativa, por isso os fatores genéticos são 

importantes para o fenótipo de termotolerância (LI et al., 2010). A exposição prolongada ao 

estresse interfere com o eficiente funcionamento da célula, com consequências negativas 

sobre as propriedades bioquímicas das proteínas que, em condições ideais, existem em 

estados termodinamicamente estáveis. Em ambientes que determinam desvios à 

homeostasia celular, as proteínas podem-se desdobrar, perder a sua configuração funcional 

ou agregarem-se (MORIMOTO, 1998). Nestas situações de estresse, a síntese da maioria das 

proteínas diminui, enquanto há um grupo de proteínas é rapidamente sintetizado – as 

proteínas de choque térmico (HSP) (ZULKIFLI et al., 2010). 

A exposição de células a elevadas temperaturas provoca uma série de anomalias nas 

funções celulares (SONNA et al., 2002) que incluem a inibição da síntese proteíca, defeitos 

na estrutura e função de proteínas, alterações morfológicas devido a rearranjos no 

citoesqueleto, alterações na estrutura e fluidez da membrana celular e diminuição da 

proliferação celular (COLLIER et al., 2008). 

Segundo Lepock (2005) muitas das alterações das funções celulares que levam a um 

estado de termotolerância envolvem a ativação transcripcional de genes para proteínas de 

choque térmico e de outras proteínas. A termotolerância induzida é um fenômeno que se 

baseia no princípio de que a exposição a um choque térmico moderado pode provocar a 

expressão de proteínas de choque térmico e de outras alterações celulares, tornando as 
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células mais resistentes a um choque térmico subsequente e mais severo (AL-KATANANI & 

HANSEN, 2002). 

De acordo com Moseley (1997), independentemente dos estímulos, as 

características de termotolerância são: 1) sobrevivência da célula ou organismo exposto a 

um estresse térmico que de outro modo seria letal; 2) síntese de HSPs; e 3) duração 

relativamente curta do estado de termotolerância (horas a dias) que se relaciona com a 

elevada presença de HSPs e que vai diminuindo com o decréscimo de HSPs. Para o mesmo 

autor o requisito de HSPs para a termotolerância e o papel das HSPs no enrolamento, 

conformação e transporte de proteínas, suportam a hipótese de que o estado de tolerância 

térmica é dependente de uma ou de todas essas funções das HSPs, especialmente através 

da gestão das proteínas desnaturadas e dos fragmentos de proteína parcialmente 

sintetizados.  

A intensidade do estresse térmico pode ser sazonal ou geográfico. Em certos casos, 

quer a expressão de HSPs quer a termotolerância aumentam durante as estações mais 

quentes (FEDER & HOFMANN, 1999). Estes autores concluíram também que mesmo quando 

após a aclimatação decorrente das alterações sazonais são controladas, os indivíduos dentro 

de uma população ou de uma espécie, podem variar na expressão de HSPs e/ou genes que a 

determinam. 

Como Moseley (1997) referiu, a termotolerância refere-se à capacidade de um 

organismo para sobreviver a um estresse térmico, que poderia ser letal, a partir de uma 

prévia exposição ao calor, suficiente para provocar o acúmulo celular de HSPs; por isso estas 

proteínas são fundamentais para compreender a termotolerância e quiçá o papel celular na 

aclimatização. 

 

 

4.4 Proteínas de choque térmico - HSPs 

 

Apesar de pertencerem ao grupo de proteínas mais antigas e mais bem conservadas, 

o primeiro registro da atividade das proteínas de choque térmico data de 1962, trabalho do 

pesquisador italiano Ritosa, num estudo com glândulas salivares de Drosophila busckii. 

Nesse estudo Ritosa (1962) verificou que a função de determinados genes sofriam 
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alterações quando submetidos a choque térmico. Este trabalho foi o primeiro a descrever a 

“reprogramação” da expressão gênica de “rotina” para uma “resposta ao estresse celular” 

(AUFRICHT, 2005). 

Atualmente sabe-se que todo o tipo de estresse, se suficientemente intenso, induz a 

expressão de proteínas de choque térmico (LOCKE et al., 1990; WELCH, 1992; CLARK & 

PECK, 2009), e que várias HSPs são expressas mesmo em células não estressadas, 

desempenhando um papel importante na fisiologia celular (SONNA  et al., 2002). 

As HSPs são proteínas ubíquas, estando presentes em todos os organismos, desde 

bactérias, leveduras até aos humanos (KREGEL, 2002). O aumento da expressão destas 

proteínas ocorre devido a diferentes tipos de estímulos potencialmente estressantes, que 

podem ser fisiológicos, patológicos ou ambientais. Como exemplos podem referir-se: 

temperatura elevada, hipóxia, isquemia, metais pesados, privação de glicose, câncer, 

inflamação, infecção microbiana (LEPOCK, 2005; YÁNIZ et al., 2009), luz ultra-violeta, ataque 

de radicais livres, aminoácidos análogos (CRAIG & GROSS, 1991; WELCH, 1992), estimulação 

hormonal, diferenciação celular, fatores de crescimento (KIANG & TSOKOS, 1998). 

Ao contrário da maioria das proteínas, a síntese de proteínas de choque térmico 

aumenta com o aumento de temperatura e diminiu com o decréscimo desta (CRAIG & 

GROSS, 1991). A sua síntese é induzida quando uma variação ambiental perturba o sistema 

fisiológico da célula, de tal modo que pode ocorrer uma desnaturação proteíca (TOMANEK 

& SANFORD, 2003). Normalmente, a indução da expressão deste tipo de proteínas ocorre 

quando células ou organismos são expostos a temperaturas 5 a 10 °C superiores à 

temperatura fisiologicamente normal (MORIMOTO et al., 1994). Alguns minutos após início 

do estresse térmico ocorre um acréscimo que se pode prolongar até várias horas depois 

(SONNA et al., 2002). De acordo com Kiang & Tsokos (1998) o grau de indução está 

dependente do nível e duração da exposição ao estresse. Os mesmos autores referem ainda 

que a taxa máxima de síntese de HSP ocorre entre 3 a 5 horas após o choque térmico e 

cessa após 8 horas.  

Existem aproximadamente 20 genes afetados pelo estresse por frio, e cerca de 100 

genes cuja expressão é afetada pelo estresse térmico pelo calor, nos quais se incluem as 

HSPs (SONNA et al., 2002; SØRENSEN et al., 2003). A expressão desses genes é regulada por 

fatores de transcrição, denominados como fatores de choque térmico (heat shock factor - 
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HSF), considerados como a primeira resposta após um aumento de temperatura celular 

(ÅKERFELT  et al., 2007). 

As proteínas de choque térmico pertencem a um subgrupo de chaperonas que são 

classificadas de acordo com o seu peso molecular (LACETERA et al., 2006). Variam entre 10-

150 kDa (PATIR & UPADHYAY, 2010) e de acordo com o seu peso molecular são constituídas 

as famílias, exceto para as denominadas small HSPs (sHSPs), cujos pesos estão abaixo de 30 

kDa (SØRENSEN et al., 2003). Segundo Welch (1993) as famílias com pesos moleculares de 

72 kDa, 73 kDa e 90 kDa correspondem às maiores classes de proteínas de estresse 

expressas pelo organismo, sendo as famílias mais estudadas em mamíferos as de peso 

molecular de 60, 70, 90 e 110 kDa. Estas HSPs são expressas a temperaturas corporais 

eutérmicas (~ 37 °C) e ocorrem em condições de estresse (estresse térmico), tendo distintas 

localizações e propriedades funcionais (KREGEL, 2002). 

Proteínas que funcionam como chaperonas moleculares, são proteínas que 

interagem com outras proteínas e deste modo minimizam a probabilidade destas 

interagirem com outras de forma inapropriada – figura 2 (FEDER & HOFMANN, 1999; 

SØRENSEN et al., 2003). 

 

Figura 2. Função celular de proteínas de choque térmico - o destino de proteínas com configurações não 
funcionais após a exposição a um estresse pode ser a re-obtenção da configuração funcional, agregação 
com outras proteínas ou a sua degradação (adaptado de SØRENSEN et al., 2003) 

 

As HSPs estão presentes no citoplasma, mitocôndrias, retículo endoplasmático e 

núcleo. HSP10, 60, 75 e 78 encontram-se maioritariamente em organelos, enquanto que as 

HSP20, 72, 73, 90 e 110 são detectadas no citoplasma e no núcleo (KIANG & TSOKOS, 1998). 
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Em condições não estressantes as HSPs encontram-se conectadas a HSFs que 

residem no citoplasma de células de mamíferos. Quando ocorre uma situação de estresse, 

como por exemplo, um aumento de temperatura, os HSFs separam-se das HSPs, e são 

fosforilados pela proteína quinase C ou por outra proteína serina-treonina quinase, 

formando uma estrutura homo-trimérica (figura 3). Os trímeros entram no núcleo da célula 

e são depois fosforilados pelas HSF quinases. Tem então início a transcrição por intermédio 

do mRNA, seguida da tradução. As HSPs recém-sintetizadas ligam-se aos HSFs para prevenir 

a futura síntese de HSPs (KIANG & TSOKOS, 1998), e assim estarem aptas a atuar numa nova 

situação de estresse.  

 

Figura 3. Mecanismo de aumento de HSPs induzido por estresse (adaptado de KIANG & TSOKOS, 
1998) 

 

As HSPs aparentam desempenhar um papel na proteção das células contra danos 

provocados por uma variedade de estressores, sendo que uma das primeiras funções 

fisiológicas associada com a acumulação de HSPs induzidas pelo estresse parece ser a 

termotolerância (KREGEL, 2002). O papel protetor das HSPs caracteriza-se na capacidade 

para a reparação de danos que ocorrem nas proteínas. A sobre-expressão de uma ou mais 

HSPs em procariotas, plantas ou animais, é muitas vezes suficiente para proteger células e 

tecidos contra exposições a diversas tensões ambientais que de outro modo seriam letais 
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(tais como peróxido de hidrogênio e outros oxidantes, produtos químicos tóxicos, 

temperaturas extremas, e toxicidade induzida por etanol) (MORIMOTO, 1998). 

As HSPs para além de intervirem na tolerância térmica e na salvaguarda da estrutura 

essencial à mesma, estão também envolvidas em vários processos essenciais para as 

funções celulares e em diferentes aspectos reprodutivos de várias espécies (SØRENSEN et 

al., 2003; ADAMOWICZ et al., 2005; ROSENKRANS JR. et al., 2010), destacando-se num 

contexto reprodutivo as HSP60 e as HSP70 (NEUER et al., 2000). 

As HSPs podem desempenhar várias funções na célula: manter a estabilidade 

proteíca, melhorar a tolerância face a vários agentes estressantes, e permitir a sua 

normalidade fisiológica funcional (LI et al., 2010). Desempenham um papel na regulação da 

apoptose e atuam como chaperonas moleculares intracelulares, facilitando o enrolamento, 

biogênese e configuração de proteínas (MORIMOTO et al., 1994; SONNA et al., 2002). As 

HSP27, HSP70 e HSP90 são proteínas predominantemente anti-apoptóticas, enquanto a 

HSP60 é pro-apoptótica (KREGEL, 2002). 

A maioria dos estudos comparativos entre várias espécies tiveram como foco três 

aspectos da resposta ao estresse: limiares das temperaturas mínima e máxima nas quais as 

HSPs são expressas e/ou estão presentes nas células, concentração de HSPs nas células e a 

diversidade de HSPs específicas que são expressas. No geral, o limiar de temperatura de 

indução de HSPs está relacionado com as temperaturas típicas do ambiente em que a 

espécie habita (FEDER & HOFMANN, 1999) sendo, portanto uma resposta relativa. 

A acumulação de HSPs que ocorrem por via do estresse desempenha um papel 

importante na habilidade de tolerar o estresse fisiológico (ZULKIFLI et al., 2010). Por isso as 

proteínas de choque térmico são extremamente importantes na proteção e adaptação do 

metabolismo celular. A qualidade dessa resposta ao estresse térmico está dependente da 

quantidade dessas proteínas, que por sua vez está positivamente relacionada com a 

quantidade de mRNA sintetizado (MARÓTI-AGÓTS et al., 2011). 

Embora uma quantidade substancial do que se conhece sobre o papel das HSPs é 

resultado de estudos in vitro, existem provas suficientes de que a indução de HSPs ocorre 

igualmente in vivo em resposta a uma grande variedade de estressores (KREGEL, 2002). 

Guerriero & Raynes (1990) e Agnew & Colditz (2008) constataram que linfócitos de animais 

de várias espécies, incluindo ovelhas e vacas, após choque térmico in vitro aumentaram a 

síntese de proteínas de choque térmico. De acordo com Bañuelos-Valenzuela & Sánchez-
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Rodríguez (2005) é possível que exista uma relação entre a adaptação a elevadas 

temperaturas e a expressão da HSP70, ou seja, animais de raças com maior capacidade de 

adaptação ao calor terão uma maior capacidade de resposta a agentes estressores, logo 

uma maior capacidade de síntese de HSP. Estes autores realizaram um estudo em que 

submeteram linfócitos de bovinos a diferentes temperaturas e verificaram um aumento na 

síntese de HSP70 quando a temperatura era de 40°C e de 42°C, e uma diminuição a 44°C. 

Segundo Baraja-Vásquez et al. (2005) a quantidade de HSPs expressa nos linfócitos 

de caprinos é função da magnitude do estresse calórico, sendo que os animais que 

demonstraram menos alterações na fisiologia e comportamentos normais são aqueles que 

expressam mais HSPs. 

Sørensen et al. (2003) sugerem que o nível de expressão de HSPs em cada espécie 

pode ser considerado como um balanço entre custos e benefícios, visto que a sobre-

expressão de HSPs pode causar um efeito negativo no crescimento, taxa de 

desenvolvimento e fertilidade. Uma maneira de separar os custos dos benefícios é através 

da caracterização detalhada do período de tempo de resposta de aclimatação, e, em 

seguida, tentar fazer a separação entre custos e benefícios distintos, alterando os 

tratamentos de aclimatação (SØRENSEN et al., 2003). De acordo com Feder & Hofmann 

(1999) os custos associados à expressão de HSPs surgem devido à interrupção das funções 

celulares normais durante a resposta ao estresse, uma vez que o uso intensivo de energia e 

os efeitos tóxicos causados pelas altas concentrações de HSP interferem com a função 

celular normal. 

Elevados níveis de HSPs representam um cenário de um “ambiente positivo” durante 

e depois de condições estressantes, proporcionando alterações favoráveis a uma 

recuperação eficaz (AUFRICHT, 2005). 

Em ambientes terrestres o estresse térmico é acompanhado da expressão de HSP. 

Normalmente envolve limitações na mitigação de extremos térmicos pelo movimento e os 

conflitos entre a termorregulação e outras necessidades (FEDER & HOFMANN, 1999). 

 As previsões sobre o papel ecológico da resposta de choque térmico que são feitas a 

partir de comparações laboratoriais de espécies que ocupam ambientes térmicos muito 

diferentes, não foram testados em condições naturais (TOMANEK & SANFORD, 2003). 
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O uso de HSPs como biomarcadores é especialmente útil uma vez que a sua indução 

é muito mais sensível ao estresse que os tradicionais índices, tais como os inibidores de 

crescimento (FEDER & HOFMANN, 1999).  

 

4.4.1 Proteínas de choque térmico de 70 kDa 

 

Em vários organismos a HSP70 é considerada como a maior família de HSPs (PARSELL 

& LINDQUIST, 1993; SØRENSEN et al., 2003), sendo que múltiplos estímulos podem induzir o 

seu acúmulo in vivo: hipertermia, isquémia-reperfusão, hipóxia, depleção de energia, 

acidose, formação ROS (KREGEL, 2002). 

A família das HSP70 é a mais sensível à temperatura e também a mais bem 

conservada. A indução de HSP70 foi associada ao desenvolvimento de tolerância a uma 

variedade de estímulos estressores, mas as funções precisas das HSPs da família HSP70 

ainda não foram completamente identificadas. No entanto, o seu elevado grau de 

conservação entre as espécies juntamente com a sua importância na sobrevivência da célula 

em várias situações, sugere que estas sejam fundamentais quer para um funcionamento 

celular normal, como para a sua posterior sobrevivência após estresse (KREGEL, 2002). 

Segundo Kiang & Tsokos (1998) as HSP70 parecem desempenhar um papel crucial na 

sobrevivência dos organismos, uma vez que a sua presença nas células em condições 

normais e patológicas é ubíqua e a sua estrutura é evolutivamente conservada. 

Foram atribuídas às HSPs e, em particular à família HSP70 várias funções 

citoprotetoras importantes, tais como: o arranjo de proteínas em vários compartimentos 

intracelulares; a manutenção de proteínas estruturais; o re-enrolamento de proteínas 

deformadas, a translocação de proteínas através de membranas e para vários 

compartimentos celulares; a prevenção da agregação proteíca e a degradação de proteínas 

instáveis (KREGEL, 2002).  

As HSP70 desempenham, portanto, um papel essencial na biogênese, transporte e 

degradação de proteínas (MORANO, 2007). De acordo com Li et al. (2010) a sua principal 

função consiste na participação da configuração de outras proteínas e no aceleramento da 

síntese proteíca.  
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Segundo Aufricht (2005) as HSP70 são fundamentais para a sobrevivência celular, 

uma vez que as células e por consequência os animais que sofreram knockout para HSP70 

não são viáveis. 

Dentro da família das HSP70 existem duas formas: as constitutivas, sempre 

presentes, como é o exemplo das cognatas de choque térmico (heat shock cognate - HSC); e 

as induzidas, que são expressas em resposta a um estímulo externo (CLARK & PECK, 2009). 

Dentro das HSP70 constitutivas existem dois membros, HSPA1A e HSPA1B, que são 

rapidamente induzidos em resposta a vários estressores e que desempenham um papel 

direto na proteção das células, uma vez que inibem a apoptose induzida por estresse 

(BARRIER et al., 2009). 

De acordo com Sharma et al. (2012) a HSPA1A é um gene altamente conservado e 

com um papel importante no crescimento de oócitos e desenvolvimento de embriões de 

búfalos, sugerindo a possibilidade de ser utilizado como um biomarcador de estresse 

durante o desenvolvimento embrionário. 

 

4.4.2 Proteínas de choque térmico de 90 kDa 

 

HSP90 é a proteína de choque térmico de 90 kDa mais abundante no citoplasma de 

vários tipos de células quer em condições normais quer em condições de estresse (YAHARA, 

1999). 

Tal como HSP70 é uma proteína chaperona, também interage e forma complexos com 

fatores de transcrição e proteínas de transdução de sinal, em células que cresceram em 

condições normais (YAHARA, 1999). De acordo com o mesmo autor, as HSP90 funcionam 

como chaperona para proteínas anormais ou que sofreram mutações, permitindo-lhes um 

funcionamento idêntico ao de proteínas normais. 

As HSP90 em situações normais encontram-se num estado latente, mas adquirem a 

atividade de chaperonas após um período de incubação sob temperaturas elevadas 

(YONEHARA et al., 1996).  

Até à data apenas foi identificada uma HSP90 em procariotas, e a sua função não foi 

considerada essencial nem mesmo em situações de estresse. Já em eucariotas existem 

várias HSP90, podendo estar presentes no citoplasma ou em organelos específicos, sendo 
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que as citosplasmáticas são consideradas proteínas pivot, uma vez que interagem com 

proteínas chaperonas moleculares, co-chaperonas e proteínas reguladoras (SILVA & RAMOS, 

2011). 

 Existem duas isoformas citoplasmáticas de HSP90 consideradas principais, que 

surgiram por duplicação de genes, HSP90α ou HSP90AA1 (forma induzida) e HSP90β ou 

HSP90AB1 (forma constitutiva) (SILVA & RAMOS, 2011; ONER et al., 2012), ambas induzidas 

pelo aumento de temperatura (CHEN et al., 2005). 
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5. Material e Métodos 

 

 

5.1  Locais e laboratórios 

 

 O projeto decorreu no Brasil e em Portugal, com experimentos no campo e em 

laboratório.  

Em Portugal foram realizados dois experimentos com novilhas das raças Mertolenga 

e Limousine. O primeiro experimento foi conduzido no Centro Experimentação do Baixo 

Alentejo - Herdade da Abóbada, pertencente à Direção Regional de Agricultura do Alentejo 

(DRA-AL), nas coordenadas 37°57’23’’N e 7°25’21’’W, com animais da raça Mertolenga. O 

segundo experimento foi realizado com animais de raça Limousine pertencentes à Herdade 

do Bussalfão, situada em Vila-Nova de Milfontes (37°46’36’’N e 8°44’18’’W). 

O trabalho laboratorial foi realizado no Laboratório de Reprodução Animal da 

Universidade dos Açores, e no Laboratório de Virologia Vegetal do Instituto de Ciências 

Agrárias e Ambientais Mediterrânicas (ICAAM), situado na Universidade de Évora. 

No Brasil, o experimento com animais da raça Holstein Frísia decorreu no Setor de 

Bovinicultura de Leite da Perfeitura do Campus USP de Pirassununga (PUSP-P), localizado a 

uma altitude de 597 m, nas coordenadas 21°57’06’’S e 47°27’01’’W. Os animais da raça 

Brahman pertenciam à Fazenda São Leopoldo Mandic, situada em Descalvado (SP), a uma 

altitude de 648 m e com as coordenadas 21°57’05’’S e 47°37’26’’W. 

Todas as análises moleculares foram realizadas no Laboratório de Morfofisiologia e 

Desenvolvimento, da FZEA/USP. 

 

 

5.2 Animais 

 

Para este estudo foram utilizadas fêmeas em idade reprodutiva de cada uma das 

raças a ser utilizada. 
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O experimento com 20 animais da raça Brahman decorreu nos meses de Setembro 

de 2010 e Fevereiro de 2011.  

As colheitas realizadas em Portugal tiveram início no mês de Julho de 2011 no 

experimento com 22 novilhas Mertolengas, e em Agosto com 20 animais de raça Limousine. 

Nos meses de Novembro e Dezembro de 2011 decorreu o experimento com 11 

animais Holstein Frísia, onde foram colhidas amostras de sangue para o estudo in vivo e 

também in vitro. 

 Todos os animais se encontravam sob um sistema de pastoreio, com água ad libitum 

e suplementados com alimento concentrado adequado às suas exigências nutricionais. 

 

   

Figura 4. Animal da raça Holstein Frísia  Figura 5. Animal da raça Limousine 

 

   

Figura 6. Animal da raça Mertolenga  Figura 7. Animal da raça Brahman 
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5.3 Fase experimental 

 

Os animais foram sujeitos ao teste de tolerância ao calor com o objetivo de estudar a 

sua capacidade termolítica. Durante esse experimento decorreu também a colheita de 

material biológico para posterior avaliação da expressão de proteínas de choque térmico 

em linfócitos de bovinos.  

Foi também realizado um estudo de choque térmico in vitro em linfócitos de animais 

da raça Holstein Frísia, para avaliação da expressão gênica de HSPs. 

 

 5.3.1 Capacidade termolítica 

 

 Foi realizado o teste de capacidade termolítica, desenvolvido por Baccari Jr. et al. 

(1986) e modificado por Titto et al. (1999), em todas as fêmeas do estudo, num período de 

três dias típicos de verão. O teste consiste em aferir a temperatura retal individual dos 

animais (TR1) após permanecerem à sombra durante duas horas sem acesso a água e 

alimento. Posteriormente os animais são expostos ao sol por uma hora, retornando depois à 

sombra por mais uma hora. No final deste período é efetuada uma nova medição da 

temperatura retal (TR2), tal como esquematizado na figura 8. 

No momento de aferição da temperatura retal a frequência respiratória foi também 

determinada. 
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Figura 8. Esquema do teste de capacidade termolítica 

 

 

 

Figura 9. Aferição da temperatura retal 

 

 

 5.3.2 Avaliação da expressão de proteínas de choque térmico em 

linfócitos 

 5.3.2.1 Lise das hemácias 

 

 Para este procedimento foi utilizada uma solução de lise de hemácias contendo: 

 3,7 g ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA); 

 80,2 g cloreto de amónia (NH4Cl); 
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 8,4 g bicarbonato de sódio (NaHCO3); 

 1 L de água destilada 

 Após a colheita do sangue, procedeu-se à sua centrifugação a 2.500 r.p.m. (960 x g), 

durante 20 minutos a uma temperatura de 20 °C. Foi transferida para um eppendorf a 

camada leucocitária do sangue (buffy coat) de cada animal (aproximadamente 1 mL) e o 

volume do microtubo foi completado com a solução de lise de hemácias. Em seguida, o 

material foi novamente centrifugado a 10.000 r.p.m. (15.420 x g) a 20 °C, por 5 minutos, e 

no final foi descartado o sobrenadante por inversão do microtubo. As lavagens foram 

repetidas até que o pellet de linfócitos se apresentasse branco (sem hemácias). 

Posteriormente, foi realizada uma última lavagem com uma solução tampão fosfato-salino - 

PBS (10.000 r.p.m., 20 °C, por 5 minutos), onde o sobrenadante foi também descartado, 

para que a amostra fosse então armazenada a uma temperatura de -80 °C. 

 

 

Figura 10. Lise de hemácias: A) Tubos de sangue após centrifugação; B) Retirada do buffy coat; C) Colocação da 
solução de lise; D) Pormenor do pellet de linfócitos 

 

 5.3.2.2 Extração de RNA 

 

A extração de RNA foi feita com TRIzol® Reagent (Invitrogen), reagente que causa 

ruptura celular mas mantem a integridade do RNA. A cada amostra foi adicionado 1 mL do 

reagente, e a lise das células foi feita através de múltiplas pipetagens, seguindo as 

recomendações do fabricante. O homogenado foi então centrifugado a 12.000 r.p.m. 

(22.210 x g) durante 10 minutos a uma temperatura de 4 oC. Após transferir a amostra para 

um novo microtubo, a centrifugação foi repetida. 

 

http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/Products-and-Services/Applications/Cell-Culture/Mammalian-Cell-Culture/reagents/Balanced-Salt-Solutions/dpbs-dulbeccos.html
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Figura 11. Eppendorf com pellet de linfócitos e com reagente TRIzol 

 

Depois de um período de incubação de 5 minutos a temperatura ambiente, foram 

adicionados 200 µL de clorofórmio a cada amostra de modo a dar início à separação da fase 

aquosa da fase orgânica. Seguiu-se outra incubação por 5 minutos, também a temperatura 

ambiente. As amostras foram então centrifugadas a 12.000 r.p.m. durante 15 minutos a 4 

oC. Aproximadamente 600 µl da fase aquosa (sobrenadante) de cada amostra foram 

transferidos para novos microtubos, onde se adicionaram 50 µL de álcool isopropílico. Após 

agitação em vórtex, os microtubos foram incubados por 5 minutos à temperatura ambiente. 

Nesta fase decorreu a precipitação do RNA, formando-se um pellet na lateral ou no fundo 

do eppendorf. 

Foi realizada uma centrifugação a 12.000 r.p.m., durante 10 minutos a 4 oC, em 

seguida cada amostra foi transferida para um novo microtubo e adicionaram-se 500 µL de 

álcool isopropílico. Depois de 5 minutos à temperatura ambiente, as amostras foram 

novamente centrifugadas (12.000 r.p.m., 10 minutos, a 4 oC).  

O sobrenadante do RNA foi removido (por inversão do microtubo) e o pellet de RNA 

formado foi lavado com 1 mL de álcool etílico  75%, e centrifugado a 12.000 r.p.m., durante 

5 minutos a 4 oC – este passo foi realizado duas vezes.  

Após remoção do sobrenadante, o pellet foi seco a temperatura ambiente por 10 

minutos. No final, ressuspendeu-se o RNA em 30 µL de água tratada com 

dietilpirocarbonato (DEPC), e incubado em banho seco a 55-60 oC por 10 minutos. 
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5.3.2.3 Leitura em espectrofotômetro 

 

 Este procedimento foi realizado com o objetivo de conhecer a concentração do RNA 

extraído e a razão na qual se encontra. 

A quantificação do RNA foi determinada através de leitura no espectrofotômetro 

Nano Drop 2000 (Thermo Scientific). Foi utilizado 1 µL de amostra, e como referência para 

leitura utilizou-se água Mili-Q (H2OmiliQ). Registaram-se vários comprimentos de onda, 

nomeadamente A230, A260, A280, a razão 260/280 e a concentração em µg/mL (figura 12). 

 

 

Figura 12. Colocação da amostra no espectrofotômetro 

 

 Considerando que uma unidade de DO260 equivale a 40 µg/mL de RNA, foi realizado 

o cálculo da razão entre a DO em 260 e 280 nm para estimar a contaminação por proteínas 

(sendo que a razão deve estar entre 1,6 e 1,8). 

 

 5.3.2.4 Síntese e determinação da quantidade relativa de DNA 

 

 Para síntese de cDNA foi utilizado o kit de transcrição reversa Superscript III® Reverse 

Transcriptase (Invitrogen), após digestão da amostra com DNAse I (Deoxyribonuclease I 

Amplification Grade - Invitrogen). A etapa de digestão com DNAse I é de extrema 

importância, para que não haja comprometimento do cDNA a ser produzido, com o DNA do 

material a ser amplificado. A reação de transcrição reversa é a responsável pela transcrição 

do RNA em cDNA. 
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Em microtubos de 0,2 mL foram adicionados: 1,0 µg de amostra RNA, 1,0 L de 10X 

DNase I Reaction Buffer, 1,0 L de DNase I Amplification Grade (1 U/L), 1,0 L de 

RNaseOut™ e 10 L de água DEPC. Em seguida os microtubos foram incubados a 25 oC por 

15 minutos. Após adição de 1,0 µL de EDTA (solução 25 mM), e incubaram-se as amostras a 

65 oC durante 10 minutos, de modo a inativar a DNase I, e depois a 4 oC por 2 minutos. 

 Em seguida foram adicionados 1,0 L de pd(N)6 Random Hexamer (13,25 g/L) 

(Qiagen). As amostras foram então incubadas a 65 oC durante 5 minutos e depois resfriadas 

a 4 oC. Foi preparada uma solução mix com: 4,0 L 5X Buffer, 2,0 L de DTT, 1,0 L de dNTPs 

(10 mM cada), 1,0 L de RNAseOut™, e 1,0 L de Superscript III® RT. Foram adicionados a 

cada microtubo 9,4 L desta solução mix, e em seguida incubados por 8 minutos a uma 

temperatura de 25 oC, depois por 1 hora a 60 oC, e 15 minutos a 70oC. Posteriormente os 

microtubos foram resfriados a 4 oC e armazenados a -20 oC. 

 

 5.3.2.5 Delineamento dos primers 

 

 Inicialmente optou-se por usar primers desenhados com o programa Primer Express® 

(Applied Biosystem) a partir de sequências obtidas no banco de dados do GenBank 

(www.ncbi.nlm.nih.gov). As sequências desses primers eram: 

 

 Foward 5´-3´ Reverse 5´-3´ 

HSP70 bovino AGGAATCCTTCCCTGGATTGCTCA GCTGATGGCTGATGAAAGGCAGAT 

GAPDH bovino AAGGCCATCACCATCTTCCA CCACTACATACTCAGCACCAGCAT 

 

 No entanto, com o decorrer do projeto, entendeu-se que a inclusão de mais um 

gene alvo, nomeadamente o HSP90AA1, seria de enorme importância. 

Da mesma forma, foi decidido que a utlização de dois genes constitutivos ao invés de 

um, poderia ser uma mais valia, uma vez que a finalidade do uso destes genes em 

diagnósticos moleculares é o aumento da confiabilidade da técnica, eliminando a 

possibilidade de ocorrerem resultados falso-negativos por contaminação ou por erro de 

pipetagem. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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A escolha dos genes endógenos foi baseada no trabalho de pesquisa realizado por 

Spalenza et al. (2010), onde os autores concluem que dos genes que analisaram, o PPIA, S24 

e YWAHZ, foram os que apresentaram resultados mais estáveis como housekeeping. Houve 

também a oportunidade de realizar alguns testes usando o gene ACTB e o GAPH, nos quais 

se obtiveram resultados bastante satisfatórios para o ACTB. Como tal foi decidido usar como 

endógenos os genes: PPIA, que catalisa a isomerização cis-trans de peptídeos entre prolinas 

em oligopeptídeos e acelera o enrolamento das proteínas; e ACTB, proteína componente do 

citoesqueleto, envolvida na motilidade, estrutura e integridade celular 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/gene).   

Optou-se por adquirir ensaios comerciais TaqMan® Gene Expression Assays (Applied 

Biosystems) baseados na amplificação com sequências iniciadoras ou primers, dos quatro 

genes a serem estudados, Os ensaios de expressão gênica TaqMan® apresentam eficiências 

de amplificação de 100 %, consequentemente ao usar estes ensaios não é necessário medir 

a eficiência da reação (Applied Biosystems, 20...). 

 

 5.3.2.6 Reação da polimerase em cadeia em tempo real (q-PCR) 

 

As amplificações em PCR em tempo real foram realizadas com o objectivo de 

quantificar a expressão gênica relativa dos genes candidatos, HSPA1A e HSP90A1, e como 

referência endógena, os genes ACTB e PPIA.  

A quantificação do cDNA foi realizada utilizando a metodologia de PCR em tempo real, 

através do equipamento 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems® - Life 

Technologies do Brasil).  

Após padronização as reações foram definidas como: 7,5 µL de TaqMan® Gene 

Expression Master Mix, 0,75 µL de primers, 3 µL de cDNA (amostra) e 3,75 µL de H2OMiliQ, 

perfazendo um volume final de 15 µL. As reações foram preparadas em triplicatas, e em 

todas as placas foram utilizados controles negativos, contendo H2OMiliQ em substituíção à 

amostra. 

Foi utilizado o programa padrão para ensaios TaqMan®: holding stage - 1 ciclo de 95 

oC por 10 minutos, cuja função é inativar a enzima uracil-N-glicosilase (UNG), que degrada 
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DNA fita dupla contendo uracila; seguido de 40 ciclos de desnaturação a 95 oC por 15 

segundos e anelamento a 60 oC por 1 minuto. 

 

 

5.4 Análise estatística 

 

 Todas as análises estatísticas foram realizadas recorrendo ao R Software Project 

(versão 3.0.1) usando os pacotes car, nortest, ggplot2, lme4 e multcomp.  

 Em função das características dos delineamentos experimentais, os modelos 

adotados encontram-se explicados em cada um dos capítulos. 
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6. Experimento I: Avaliação da expressão gênica de HSPA1A e HSP90AA1 em 

linfócitos de bovinos após aumento planificado das temperaturas realizado in 

vitro 

Resumo 

A exposição de organismos vivos a temperaturas elevadas provoca várias alterações, 

inclusive alterações a nível celular. Essas alterações conduzem a um aumento na expressão 

de proteínas de choque térmico. Este estudo objetivou a avaliação da resposta de HSPs de 

diferentes famílias (HSPA1A e HSP90AA1) em linfócitos de fêmeas bovinas, após serem 

submetidos a estresse térmico in vitro. Foram utilizados 9 animais pertencentes à FZEA-USP, 

dos quais foram colhidos 4 tubos de sangue por venopunção. Cada tubo de sangue foi 

submetido a diferentes temperaturas: 40 °C e 42 °C (ambos através de banhos-maria), 23 °C 

(mantido a temperatura ambiente) e 10 °C (na geladeira), onde permaneceram por duas 

horas. Em seguida foi realizada a lise das hemácias de modo a obter o buffy-coat. O RNA foi 

isolado através do método do TRIzol e a RT-PCR realizada com SuperScript III após digestão 

com DNAse I. A PCR em tempo real decorreu no aparelho 7500 Fast Real Time, utilizando 

TaqMan Gene Expression Assays para os genes alvo HSPA1A e HSP90AA1, e ACTB e PPIA 

como genes endógenos. Foram calculados os ΔCt (Ctalvo – Ctendógeno) assim como a expressão 

gênica através do método 2-ΔΔCt. A análise estatística foi realizada através de modelos 

lineares mistos, recorrendo ao programa R Software Project (versão 3.0.1). Foi atestada a 

qualidade da relação para ambos os endógenos nas relações que estabelecem com o mRNA-

HSPA1A e o mRNA-HSP90AA1, através de uma análise de regressão pairwise. Tal como era 

esperado os valores de expressão gênica a uma temperatura de 23 °C foram os menores, 

seguidos 10 °C (estresse por frio), 40 °C e 42 °C para o gene HSPA1A. No caso da HSP90AA1, 

foi a 40 °C que se verificou uma maior expressão gênica. A resposta das HSPs estudadas não 

é igual, o que permite sugerir que a HSP90AA1 é menos discriminatória quando à 

intensidade do estresse térmico que a HSPA1A, uma vez que a expressão de mRNA-HSPA1A 

é tanto maior quanto maior o estresse. 

 

 

Palavras-chave: ambiente controlado, Holstein Frísia, HSP 
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Experiment I: Evaluation of HSPA1A and HSP90AA1 gene expression in cattle 

lymphocytes after planned temperature increase performed in vitro 

 

Abstract 

 The exposure of living organisms to high temperatures causes several changes, 

including at the cellular level. These changes lead to an increased expression of heat shock 

proteins. This study aimed to evaluate the response of different families of HSPs (HSPA1A 

and HSP90AA1) in cow lymphocytes, after being subjected to in vitro heat stress. Nine 

animals belonging to FZEA-USP were used, to which 4 blood samples were collected by 

venipuncture). Each one of the blood samples was submitted to different temperatures: 40 

°C and 42 °C (through water baths), 23 °C (kept at room temperature) and 10 °C (in the 

refrigerator) for two hours. In all samples the erythrocytes lysis was carried out so as to 

obtain the buffy-coat. The RNA was isolated by the TRIzol method and RT-PCR was 

performed with SuperScript III after digestion with DNase I. The real-time PCR apparatus 

took place in 7500 Real Fast Time, using TaqMan Gene Expression Assays for HSPA1A and 

HSP90AA1 target genes, ACTB and PPIA as endogenous genes. The ΔCt (Cttarget - Ctendogenous) 

were calculated as well as gene expression through the 2-ΔΔCt method. Statistical analysis 

was performed using linear mixed models, using the program R Project Software (version 

3.0.1). The quality of the relationship was attested for both endogenous genes with the 

mRNA-HSPA1A and mRNA-HSP90AA1 through a pairwise regression analysis. As expected, 

gene expression at a temperature of 23 °C was lower, followed by 10 °C (cold stress), 40 °C 

and 42 °C for the HSPA1A gene. In the case of HSP90AA1 the highest gene expression was 

found at 40 °C. The response of the studied HSPs is not equal, which may suggest that 

HSP90AA1 is less discriminatory to the intensity of thermal stress than HSPA1A, since the 

expression of mRNA-HSPA1A is greater the higher the stress is.  

  

 

 

Keywords: controlled environment, Holstein Friesian, HSP 
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6.1 Introdução 

 

 Um recorrente problema na produção de gado assenta na dificuldade que os animais 

têm em enfrentar situações de estresse térmico, problema que interfere de forma negativa 

e significativa na produtividade animal. 

 Quando organismos vivos são expostos a estresse térmico, sofrem várias alterações 

inclusive ao nível celular. Uma dessas alterações consiste na diminuição da síntese da 

maioria das proteínas, mas existe um grupo de proteínas que é rapidamente sintetizado em 

situações de estresse térmico – as HSP (ZULKIFLI et al., 2010). As HSPs são importantes na 

relação à resistência ao estresse e a adaptação ao ambiente, sendo a sua regulação 

influenciada quer por fatores de estresse ambientais, quer genéticos (SØRENSEN et al., 

2003). 

Os estudos estruturais e funcionais das HSPs definiram a sua capacidade de 

funcionar como chaperonas moleculares em processos como a maturação e degradação de 

proteínas. A sua expressão gênica é provocada por estímulos fisiológicos, intrusos 

patológicos e estressores ambientais (KIANG & TSOKOS, 1998). 

O estresse térmico leva a um aumento inicial no nível plasmático de 

glucocorticóides, que ao entrar no citoplasma provocam a libertação de HSP70 e HSP90 

citoplasmático, proteínas que estão vinculadas ao receptor de glucocorticóides. Estas HSPs 

pré-formadas constituem a primeira linha de defesa contra estresse térmico uma vez que as 

proteínas já se encontram no citoplasma não sendo necessária a sua síntese (COLLIER et al., 

2008). 

Com este estudo pretendeu-se avaliar a resposta de proteínas de choque térmico de 

diferentes famílias (HSPA1A e HSP90AA1) em linfócitos bovinos, após serem submetidos in 

vitro a diferentes variações planificadas de temperatura. 
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6.2 Material e Métodos 

 

 6.2.1 Animais e coleta de sangue 

 

Foram seleccionadas nove novilhas Holstein Frísia pertencentes ao Setor de 

Bovinicultura de Leite da Perfeitura do Campus USP de Pirassununga (PUSP-P). Os animais 

foram mantidos em sistema de pastoreio, suplementados com concentrado e com 

disponibilidade de água ad libitum. 

As amostras de sangue que foram posteriormente submetidas a tratamento térmico 

foram coletadas através de venopunção da veia mediana caudal. A cada um dos animais 

foram coletados quatro tubos de sangue (~ 8 mL de cada) com ACD (ácido cítrico, citrato de 

sódio e dextrose) da BD Vacutainer®. 

 

6.2.2 Tratamento de choque térmico 

 

De acordo com Agnew & Coldtiz (2008) existe diferença na expressão de HSPs entre 

amostras de sangue recém-coletadas e amostras refrigeradas. Desde modo, o choque 

térmico foi realizado logo após a colheita de sangue. 

Para a realização de choque térmico foram utilizados dois aparelhos de banho-maria, 

um calibrado para uma temperatura de 40 oC e outro para 42 oC (figura 13). Em cada um dos 

banhos-maria foi colocado um tubo de sangue de cada animal, onde permaneceram por 2 

horas, de acordo com os procedimentos referidos por Wang et al. (2003). O terceiro tubo foi 

colocado na geladeira (~ 10 oC), simulando uma situação de choque térmico por frio, e o 

quarto tubo foi mantido a temperatura ambiente (~ 23 oC). 
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Figura 13. Banhos-maria utilizados para choque térmico in vitro: A) Aparelho a 42 
o
C; B) Aparelho a 40 

o
C; C) 

Pormenor dos tubos de sangue em banho-maria 

 

 6.2.3 Separação dos linfócitos 

 

Após o choque térmico, os tudos de sangue foram centrifugados, e, em seguida, a 

camada leucocitária (buffy coat) de cada amostra foi transferida para um microtubo (~ 1 mL) 

e o volume foi completado com solução de lise de hemácias. O material foi novamente 

centrifugado e em seguida o sobrenadante foi descartado por inversão do microtubo. A 

lavagem foi repetida até que o pellet de linfócitos se apresentasse branco. 

 

 6.2.4 Isolamento do RNA total e RT-PCR 

 

O RNA total foi isolado utilizando o reagente TRIzol® (Invitrogen) seguindo as 

instruções do fabricante. O RNA foi precipitado a partir da porção aquosa, por mistura com 

álcool isopropílico. Após centrifugação, o pellet foi lavado com etanol a 75% e 

posteriormente, seco. Recorrendo ao espectofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific) 

determinou-se a concentração de RNA de cada uma das amostras. 

A síntese de cDNA foi realizada usando pd(N)6 Random Hexamer (Qiagen) e 

transcriptase reversa Superscript III® (Invitrogen), após digestão com DNAse I. As amostras 

foram depois armazenadas a -20 ° C. 

Utilizaram-se ensaios comerciais TaqMan® Gene Expression Assays (Applied 

Biosystems) com base nos primers de amplificação dos genes a serem estudados: HSPA1A, 

HSP90AA1 (genes alvo) e ACTB e PPIA (como genes endógenos). 
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A PCR em tempo real foi realizada utilizando a TaqMan® Gene Expression Master Mix 

(Applied Biosystems) com o aparelho 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems® 

- Life Technologies do Brasil).  

 

6.2.5 Análise estatística 

 

Os dados foram normalizados através do cálculo do ΔCt, sendo este calculado pela 

diferença entre o Ct do gene alvo e o Ct do gene controlo. Foi também realizado o cálculo da 

expressão gênica relativa, através do método 2-ΔΔCt (LIVAK & SCHMITTGEN, 2001), onde o 

tratamento a 23 °C foi considerado como tratamento controle. 

A análise estatística foi realizada através de modelos lineares mistos (GALECKI & 

BURZYKOWSKI, 2013) com random intercepts e slopes aleatórios. 

O modelo utilizado é apresentado abaixo: 

Modelo: Yi = i0 + i1 Xi1 + i2 Xi2 + i3 Xi3 + i, i=1, ..., m 

Em que, 

Yi – resposta do animal i; 

Xij – variável binária (dummy) representando o tratamento j no animal i, sendo o tratamento 

de referência o T23 tem-se T40 em j=1, T42 em j=2 e T10 em j=3; 

Bij – coeficientes do modelo (com distribuição normal com média  e matriz de covariância 

D definida positiva); 

i – erro experimental associado (com distribuição normal de média nula e variância 2).  

 

Para todos os casos este modelo revelou-se melhor via Likelihood ratio test, que o 

modelo com apenas random intercepts, apresentando também valores de AIC (critério de 

informação de Akaike) consideravelmente mais baixos. Como fator de efeitos fixos foi 

considerado a temperatura, e o animal como fator de efeitos aleatórios (variando não só no 

seu nível basal de resposta, mas também em termos de alterações na sua resposta ao longo 

de cada animal). 

O pressuposto da normalidade foi verificado recorrendo essencialmente a gráficos 

Q_plot, embora nos casos que apresentaram dúvidas se tenha testado usando o teste de 

Shapiro-Wilk e avaliando o afastamento dos coeficientes de assimetria e achatamento. 
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Foi também avaliado o pressuposto da homogeneidade de variâncias, representando 

graficamente os valores ajustados (fitted values) vs os resíduos standardizados 

(standardized residuals).  

 

 

6.3 Resultados e Discussão 

 

 Para analisar o comportamento relativo dos genes endógenos, foram realizadas duas 

análises de regressão pairwise para cada um dos genes HSPA1A e HSP90AA1, com base nos 

genes endógenos ACTB e PPIA. Tal como pode ser visualizado na figura 14 as 

proporcionalidades das respostas entre os genes endógenos foram semelhantes, 

apresentando declives iguais (ACTB = 0,394; PPIA = 0,343; P > 0,05) e graus de dispersão 

similares. Os limites de variação do mRNA-HSPA1A foram superiores ao de mRNA-

HSP90AA1, embora a proporcionalidade se tenha mantido ao longo da gama de variação 

das expressões. O valor de R2 foi igual para ambas as retas (R2 = 0,78), atestando a qualidade 

de relação para ambos os endógenos nas relações que estabelecem com o mRNA-HSPA1A e 

o mRNA-HSP90AA1. A regressão linear entre os genes HSPA1A e HSP90AA1 para ambos os 

genes endógenos reforça a ideia que a proporção entre as expressões gênicas são 

semelhantes numa vasta gama de variações. 

 

 

Figura 14. Análise de regressão entre ΔCt HSP90AA1 e ΔCt HSPA1A para os genes ACTB e PPIA 
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A figura 15 é bastante ilustrativa, ficando bem explícita a resposta em função do 

endógeno. Em ambos os gráficos da figura 15, os valores observados para o tratamento de 

23 °C são claramente distintos dos observados nos outros tratamentos, o que reflete as 

diferenças significativas encontradas. Se analisarmos o gráfico relativo ao PPIA (direita), 

verificamos que a dispersão existente entre os valores da expressão relativa de HSPA1A é 

muito mais elevada que os da HSP90AA1, o que neste caso corresponde a uma resposta 

mais coerente. Isto poderá ser indicativo de que o PPIA, dentro das nossas condições 

experimentais, parece ter sido o endógeno mais adequado, devido às menores dispersões 

verificadas. 

 

 

Figura 15. Box plots dos ΔCt para cada tratamento: à esquerda com ACTB como gene endógeno; à direita com 
PPIA como gene endógeno 

  

Os gráficos da figura 15 permitem identificar que os níveis de dispersão dos valores 

foram superiores no endógeno PPIA. Esta maior magnitude de dispersão não impediu a 

coerência entre os valores apresentados pelos dois genes endógenos. A dispersão foi 

bastante menor no tratamento T23 enquanto que se observaram maiores dispersões para o 

T40 e principalmente no T10. Esta maior dispersão nestes tratamentos é particularmente 

exacerbante no endógeno ACTB. 

Tal como esperado ocorreu maior expressão de mRNA-HSPA1A e mRNA-HSP90AA1 

nos linfócitos de bovinos em todas as temperaturas consideradas como tratamentos.  
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Tabela 1. Valores médios e desvios padrões dos ΔCt de cada gene em estudo para cada um dos tratamentos 
(unidades arbitrárias) 

 

ΔCt
 

 

HSPA1A HSP90AA1 

Temp. ACTB PPIA ACTB PPIA 

10°C 5,04 ± 4,11 a -0,87 ± 3,22 a 4,35 ± 2,26 a -1,55 ± 1,38 a 

23°C 10,01 ± 0,98 b 5,59 ± 0,42 b 6,46 ± 1,17 b 2,00 ± 0,64 b 

40°C 0,54 ± 1,56 c -4,02 ± 1,58 c* 2,55 ± 1,55 a -1,86 ± 0,70 a 

42°C -0,83 ± 1,09 d -5,72 ± 0,49 d* 3,28 ± 0,72 a -1,61 ± 0,13 a 
a, b, c, d 

Médias na mesma coluna, seguidas da mesma letra, não diferem estatisticamente entre si ao nível de 

1% de significância e valores com * diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de significância. 

  

Na tabela 1 estão expressos os valores médios dos ΔCt (diferença entre o gene alvo e 

o gene controle) e seus respectivos desvios padrão para cada uma das temperaturas 

(tratamentos). É de salientar que ao comparar os valores iniciais do Ct de dois genes alvo em 

determinada amostra, aquele que apresentar o menor valor deverá ser o que teve maior 

amplificação e consequentemente, o mesmo apresenta maior expressão ou abundância na 

amostra (ver figura 16). 

 Ao colocarmos os linfócitos a uma temperatura de 23 °C pretendia-se representar 

uma situação menos desafiadora para a estabilidade celular, enquanto que as outras 

temperaturas representam situações de estresse térmico por frio (10 °C) e estresse térmico 

por calor (40 e 42 °C). 

 

 

Figura 16. Valores médios e desvios padrão dos ΔCt de cada gene em estudo para cada um dos tratamentos 
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Como podemos verificar, para 23 °C os valores de mRNA-HSPA1A e mRNA-HSP90AA1 

foram significativamente mais elevados dos valores encontrados para os outros três 

tratamentos. Significa que neste tratamento a abundância de transcritos foi a mais baixa, 

situação que era esperada, uma vez que se trata de uma temperatura que pretende 

representar uma condição menos estressante. 

Comparando os dados referentes à temperatura de 10 °C com os de 23 °C, 

verificamos que existe uma diminuição nos valores de ΔCt, ou seja, numa situação de frio as 

células tiveram necessidade de uma maior concentração de HSPs, de modo a combater os 

efeitos da diminuição de temperatura. Estes dados corroboram a hípotese de que muitos 

dos efeitos fisiológicos a nível celular após estresse por frio são similiares aos observados 

em situações de estresse por calor, nomeadamente: aumento na desnaturação e 

desagregação das proteínas, alterações no ciclo celular, diminuição da síntese proteíca e 

alterações de membrana e de elementos citoesqueléticos (SONNA et al., 2002), no entanto 

contrariam Craig & Gross (1991) que referem que as HSP diminuem com a diminuição da 

temperatura. 

Comparando os valores de 10 °C com as situações de estresse térmico por calor, 

verificamos que os valores são significativamente diferentes para o caso da HSPA1A, mas 

semelhantes para a HSP90AA1. Este resultado poderá ser explicado com base no fato que 

de as HSP90 tendem a exercer um papel mais passivo que as HSP70, embora ambas 

desempenhem funções na prevenção da desnaturação proteica durante o estresse (BARAJA-

VÁSQUEZ et al., 2005). Esta ideia é também apoiada através da análise dos valores 

encontrados para os 40 °C relativamente aos dos 42 °C. Observou-se um aumento da 

expressão de ambos os genes, mas também existem apenas diferenças siginificativas para a 

HSPA1A. Outra explicação plausível poderá dever-se ao fato de que os níveis basais de 

HSP90 na célula serem elevados, ou porque a HSP90 não está especificamente envolvida 

neste mecanismo de proteção celular, e por isso o aumento das HSP70 nestas condições de 

tempo e temperatura ser superior ao destas (KIANG & TSOKOS, 1998). Será lício supor que a 

HSP90AA1 é uma proteína mais eficiente na identificação de existência ou não de situações 

térmicas estressantes, mas, que não será tão discriminatória quanto à intensidade desse 

estresse como a HSPA1A. 

Os dados referentes à proteína da família 70 kDa (ver figura 17), estão de acordo 

com vários estudos in vitro, nomeadamente: Haque et al. (2012) que após submeterem 
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linfócitos de búfalos a elevadas temperaturas verificaram que o valor máximo de HSP70 

ocorreu aos 42 °C, após 3 horas de choque térmico; Collier et al. (2006) usando linfócitos de 

bovinos, verificaram que o pico de expressão do gene da HSP70 ocorria após 2 horas de 

estimulação térmica a 42 °C. Agnew & Coldtiz (2008) observaram que a temperatura na qual 

a maior expressão de HSP70 em linfócitos de bovinos e de ovinos é a 43,5 °C. Bañuelos-

Valenzuela & Sánchez-Rodríguez (2005) corroborando os resultados anteriores, 

evidenciaram que existe um aumento na quantidade de HSP70 dos 38 °C até aos 42 °C, mas 

que a uma temperatura de 44 °C a expressão dessas proteínas diminui, referindo que 

provavelmente a essa temperatura existe uma elevada quantidade de proteínas 

desnaturadas às quais as HSP70 se unem, passando assim de solúveis a insolúveis. 

 

 
a, b, c 

Médias na mesma linha, seguidas da mesma letra, não diferem estatisticamente entre si ao nível de 0,1% 

de significância e valores com * diferem estatisticamente entre si ao nível de 1% de significância. 

 

Figura 17. Valores médios e desvios padrão da expressão gênica relativa para cada tratamento: à esquerda 
para HSPA1A; à direita para HSP90AA1 

 

No caso deste experimento o fator tempo de exposição ao estresse térmico não foi 

tido em consideração. Tal foi devido aos resultados observados num estudo prévio, 

realizado utilizando esta mesma metologia. Nesse teste-piloto foram consideradas duas 

situações diferentes: a) incubação a 40 °C e a 42 °C em banho-maria por 4 horas; b) estresse 

agudo (sangue colocado de forma imediata a 40 °C) e estresse gradual (a temperatura do 
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banho-maria foi subindo dos 38 aos 40 °C), tendo sido o tempo de incubação de 2 h. Nesse 

estudo quando o tempo de incubação foi de 4 h os valores de ΔCt eram muito superiores 

aos da situação de termoneutralidade (para ambas as temperaturas, HSPs e também genes 

endógenos) (dados não publicados), fato que nos levou a assumir que provavelmente o 

maior período de incubação levou à desnaturação das proteínas, uma vez que o maior 

problema que se verifica após a exposição das células a altas temperaturas ou outros 

fatores estressantes é a instabilidade proteica (BARAJA-VÁSQUEZ et al., 2005; LINDQUIST, 

1986; MORIMOTO  et al., 1994). Para a segunda situação onde foram simuladas situações de 

estresse agudo e de estresse gradual, verificamos que houve diferença significativa (P < 

0,05) para ambos os mRNA-HSPs quando o gene controle foi o PPIA e para mRNA-HSP90AA1 

com o ACTB como endógeno. No caso do mRNA-HSPA1A com ACTB, esse valor não foi 

significativo mas houve uma tendência (P = 0,06). Estes resultados parecem ser relevantes 

para estudos futuros, uma vez que nos sugerem que além do tempo e intensidade de 

exposição ao estresse, o tipo desse estresse (gradual ou agudo/imediato) pode ter um efeito 

sobre a expressão de proteínas de choque térmico.  

No entanto a relação entre tempo e a temperatura na expressão gênica de HSPs é 

contraditória. Kamwanja et al. (1994) relataram que a exposição in vitro durante 3 horas de 

linfócitos bovinos a uma temperatura de 45 °C diminuiu o número de células viáveis. Agnew 

& Coldtiz (2008) também verificaram que a 44,5 °C ocorre uma diminuição da expressão de 

HSP70 – ambos os autores corroboram no pressuposto de que a expressão gênica de 

proteínas de choque térmico é diretamente afetada pela intensidade da temperatura de 

choque térmico assim como pela duração desse estímulo. Porém, Lepock (2005) afirma que 

o fator determinante na resposta celular ao estresse térmico é a quantidade de proteínas 

desnaturadas e agregadas induzidas pelo calor e não o tempo a uma determinada 

temperatura. 
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6.4 Conclusão 

 

 Numa situação in vitro na qual linfócitos de bovinos da raça Holstein Frísia são 

submetidos a diferentes temperaturas, nomeadamente 10, 23, 40 e 42 °C, verifica-se uma 

diferença na expressão de mRNA-HSPA1A e mRNA-HSP90AA1. 

 O aumento da temperatura de linfócitos bovinos leva a diferentes expressões 

gênicas relativas de HSPA1A e HSP90AA1. 

 A expressão de mRNA-HSPA1A é tanto maior quanto maior o estresse térmico, quer 

por frio quer por calor. 

 A expressão de mRNA-HSP90AA1 não é proporcional ao aumento do estresse 

térmico, o que nos permite sugerir que esta proteína é menos discriminatória quanto à 

intensidade do estresse térmico que a HSPA1A.  
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7. Experimento II: Expressão gênica de HSP em fêmeas bovinas de diferentes 

raças, com base nos armazenamentos de calor originados pela exposição à 

radiação solar in vivo 

Resumo 

O estresse térmico é bastante penalizante para a produtividade animal. A exposição 

de animais à hipertermia ou hipotermia está associada a modificações morfológicas e 

fisiológicas. Com este estudo pretendeu-se identificar se animais de diferentes capacidades 

termolíticas exibem diferentes expressões gênicas de HSPA1A e HSP90AA1. Foram utilizadas 

fêmeas bovinas das raças Holstein Frísia e Brahman no Brasil e Limousine e Mertolenga em 

Portugal. Os animais foram sujeitos ao teste de tolerância ao calor, tendo sido aferidas a 

temperatura retal e a frequência respiratória, e coletado sangue (após a sombra e após o 

sol). Em seguida foi realizada a lise das hemácias de modo a obter o buffy-coat. O RNA foi 

isolado através do método do TRIzol e a RT-PCR realizada com SuperScript III após digestão 

com DNAse I. A PCR em tempo real decorreu no aparelho 7500 Fast Real Time, utilizando 

TaqMan Gene Expression Assays para os genes alvo HSPA1A e HSP90AA1, e ACTB e PPIA 

como genes endógenos. Foram calculados os ΔCt (Ctalvo – Ctendógeno) assim como a expressão 

gênica através do método 2-ΔΔCt. A análise estatística foi realizada através de modelos 

lineares mistos, recorrendo ao programa R Software Project (versão 3.0.1). Para a 

frequência respiratória foi observada uma variação intra-raça algo acentuada, permitindo 

supor que o esforço termorregulatório dos animais de uma mesma raça possa ter sido 

diferente. Em relação à temperatura retal a raça Brahman apresentou valores 

significativamente diferentes das restantes raças para a situação sol. As diferenças 

observadas foram provavelmente consequência dos diferentes níveis de estresse aos quais 

os animais estiveram sujeitos. As diferenças observadas nos ΔCt não foram muito 

expressivas e apenas se observaram diferenças significativas na expressão gênica relativa na 

raça Mertolenga entre as situações sombra e sol. Também na resposta celular a 

variabilidade individual foi elevada. O nível de estresse térmico ao qual o animal é sujeito 

tem consequências diretas nas suas respostas fisiológicas e celulares. 

 

Palvras-chave: frequência respiratória, HSPA1A, HSP90AA1, temperatura retal 
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Experiment II: HSP gene expression in cows of different breeds, based on 

heat stores from in vivo exposure to solar radiation  

 

Abstract 

 Heat stress is quite tough on animal productivity. The exposure of animals to 

hyperthermia or hypothermia is associated with morphological and physiological 

modifications. This study aimed to identify whether animals of different thermolytic 

capacities exhibit different HSPA1A and HSP90AA1 gene expressions. In Brazil were used 

cows of Holstein Friesian and Brahman breeds, and in Portugal of Mertolenga and Limousin 

breeds. The animals were subjected to the heat tolerance test, where rectal temperature 

and respiratory rate were measured, and blood samples were collected (after shadow and 

after sun treatments). In all samples was carried out the erythrocytes lysis so as to obtain 

the buffy-coat. The RNA was isolated by the TRIzol method and RT-PCR performed with 

SuperScript III after digestion with DNase I. The real-time PCR apparatus took place in 7500 

Real Fast Time, using TaqMan Gene Expression Assays for HSPA1A and HSP90AA1 target 

genes, ACTB and PPIA as endogenous genes. The ΔCt (Cttarget - Ctendogenous) were calculated as 

well as gene expression through the 2-ΔΔCt method. Statistical analysis was performed using 

linear mixed models, using the program R Project Software (version 3.0.1). There was a 

slightly pronounced intra-race variation for respiratory rate values, allowing the assumption 

that the thermoregulatory effort of animals of the same breed may have been different. 

Regarding the rectal temperature, in Brahman breeds it was significantly different from the 

other breeds in the sun treatment. The differences observed were probably a result of 

different levels of stress to which the animals were subjected. The differences observed in 

ΔCt were not very expressive and significant differences were only observed in relative gene 

expression of Mertolenga breed between shade and sun treatments. Also in the cellular 

response to individual variability was high. The level of thermal stress to which the animal is 

subject has direct consequences in their stress response. 

 

 

Keywords: HSPA1A, HSP90AA1, rectal temperature, respiratory rate  
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7.1 Introdução 

 

A seleção de animais domésticos para a tolerância ao estresse térmico pode ser 

contraproducente, visto que a aclimatação envolve a redução ou desvio de energia 

metabolizável da produção para equilibrar o ganho ou perda de calor (COLLIER et al., 2006). 

Todavia, se essa seleção tiver como base a maior capacidade de termólise, então os efeitos 

nefastos da aclimatação podem atenuar-se. 

Estresse pode ser definido como a condição que um animal apresenta, resultante da 

ação de um ou mais estressores e que podem ter origem externa ou interna (von BORELL, 

2001). Particularmente em mamíferos, a exposição à hipotermia ou à hipertermia está 

associada a modificações morfológicas e fisiológicas (DANGI et al., 2012). De acordo com 

Bernabucci et al. (2010) perante uma situação em que se verifica um aumento na carga de 

calor, as respostas imediatas por parte do animal são: aumento da frequência respiratória, 

diminuição do consumo alimentar e aumento na ingestão de água. Moseley (1997) 

acrescenta que após uma exposição ao calor suficientemente intensa, ocorrem respostas ao 

nível celular, nomeadamente a acumulação de HSPs. A temperatura corporal é um 

excelente indicador sobre a capacidade térmica de um animal (MADER, 2003; MADER et al., 

2006). Uma prova da sua utilidade é a utilização do teste de tolerância ao calor, que por sua 

vez já demonstrou a existência de uma elevada correlação positiva com o ganho de peso em 

animais de produção de carne, mostrando-se um teste efetivo e útil para avaliação de 

desempenho de bovinos de carne em condições tropicais (TITTO et al., 1999; TITTO et al., 

2006). 

Em alguns mamíferos, a frequência respiratória pode servir como um alerta precoce 

e antecipado do aumento do estresse térmico, ou como mecanismo termorregulador 

aumentando a termólise evaporativa. A frequência respiratória aumenta acentuadamente a 

partir de um determinado limiar à medida que os animais tentam manter homeotermia 

através da dissipação do excesso de calor. Quando esse limiar é ultrapassado, verifica-se 

uma marcada tendência para hipertermia que é o resultado da incapacidade do animal em 

dissipar o excesso de calor à velocidade adequada - aumento da termólise. Em geral, as 

adaptações encontradas em raças bovinas de clima quente não são apenas maior 
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capacidade de dissipação de calor, mas principalmente a diminuição da tensão climática 

induzida pela diminuição dos níveis metabólicos e da produção (BERMAN, 2011). 

De acordo com Hansen (2004) a capacidade termorreguladora superior que os zebus 

apresentam quando comparados com raças europeias, é resultado da menor produção de 

calor, da elevada capacidade de dissipação de calor para o ambiente, ou resulta de uma 

combinação das duas. O mesmo autor acrescenta que entre as adaptações genéticas que se 

desenvolveram em zebuínos durante a sua evolução, uma de elevada relevância tem sido a 

aquisição de genes para termotolerância. 

As diferenças genéticas na termotolerância estendem-se até ao nível celular, uma 

vez que os efeitos deletérios da temperatura elevada sobre as funções celulares são 

superiores em células de animais das raças Angus e Holstein que em células de animais da 

raça Brahman (PAULA-LOPES  et al., 2003). 

Estudos in vivo e in vitro demonstraram que vários estressores aumentam a 

produção de HSPs (KIANG & TSOKOS, 1998). Dentro das várias famílias de HSPS as HSP70 

aparentam desempenhar um papel geral nas vias de transdução de sinal, que levam a 

adaptações das células e organismos a condições estressantes (GABAI et al., 1997). 

Com este estudo pretendeu-se identificar se animais com diferentes capacidades 

termolíticas exibem diferentes expressões gênicas de HSPA1A e HSP90AA1. 

 

 

7.2 Material e Métodos 

 

 7.2.1 Animais 

 

Este experimento decorreu no Brasil e em Portugal, tendo sido utilizados animais de 

quatro raças, Holstein Frísia (Setor de Bovinicultura de Leite da PUSP-P) e Brahman Fazenda 

São Leopoldo Mandic no Brasil, e Mertolenga (Herdade da Abóbada - Centro 

Experimentação do Baixo Alentejo da DRA-AL) e Limousine (Herdade do Bussalfão) em 

Portugal. Todos os animais eram mantidos a pasto, com fornecimento diário de 

concentrado e água à disposição. 
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7.2.2 Teste de capacidade termolítica e coleta de sangue 

 

A colheita de sangue foi realizada em três dias de acordo com os eventos e 

procedimentos referidos no teste de capacidade termolítica (TITTO et al., 2011). Neste 

teste, os animais são colocados à sombra, onde permanecem por duas horas, sendo depois 

aferida a sua temperatatura retal (TR1). Em seguida, os animais são expostos ao sol por uma 

hora, retornando depois à sombra por mais uma hora, altura em que a temperatura retal é 

novamente coletada (TR2).  Nos momentos de colheita da temperatura retal foi também 

aferida a frequência respiratória (FR1 e FR2). 

As coletas de sangue foram realizadas no momento de aferição da temperatura retal 

(TR1 e TR2), por de venopunção em tubos com ACD (ácido cítrico, citrato de sódio e 

dextrose) da BD Vacutainer®. 

 

Figura 18. Colheita de sangue na veia abdominal subcutânea 

 

7.2.3 Separação dos linfócitos 

 

Após o choque térmico, os tubos de sangue foram centrifugados, e, em seguida, a 

camada leucocitária (buffy coat) de cada amostra foi transferida para um microtubo (~ 1 mL) 

e o volume foi completado com solução de lise de hemácias. O material foi novamente 

centrifugado e em seguida o sobrenadante foi descartado por inversão do microtubo. A 

lavagem foi repetida até que o pellet de linfócitos se apresentasse branco. 
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7.2.4 Isolamento do RNA total e RT-PCR 

 

O RNA total foi isolado utilizando o reagente TRIzol® (Invitrogen) seguindo as 

instruções do fabricante. O RNA foi precipitado a partir da porção aquosa, por mistura com 

álcool isopropílico. Após centrifugação, o pellet foi lavado com etanol a 75% e 

posteriormente, seco. Recorrendo ao espectofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific) 

determinou-se a concentração de RNA de cada uma das amostras. 

A síntese de cDNA foi realizada usando pd(N)6 Random Hexamer (Qiagen) e 

transcriptase reversa Superscript III® (Invitrogen), após digestão com DNAse I. As amostras 

foram depois armazenadas a -20 ° C. 

Utilizaram-se ensaios comerciais TaqMan® Gene Expression Assays (Applied 

Biosystems) com base nos primers de amplificação dos genes a serem estudados: HSPA1A, 

HSP90AA1 (genes alvo) e ACTB e PPIA (como genes endógenos). 

A PCR em tempo real foi realizada utilizando a TaqMan® Gene Expression Master Mix 

(Applied Biosystems) com o aparelho 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems® 

- Life Technologies do Brasil).  

 

7.2.5 Análise estatística 

 

Numa primeira abordagem optou-se por estudar o comportamento da frequência 

respiratória (FR) e da temperatura retal (TR) dos animais das diferentes raças, para as 

situações sombra (medições após duas horas na sombra) e sol (após uma hora de sol e uma 

de sombra).  

Foi também analisada a expressão gênica relativa, calculada atráves do método 2-ΔΔCt 

(LIVAK & SCHMITTGEN, 2001), considerando os dados do primeiro dia de observações no 

tratamento sombra como tratamento controle. 

Para ambas as abordagens foi adotado um modelo linear misto (GALECKI & 

BURZYKOWSKI, 2013) onde o tratamento (sombra e sol) e raça foram considerados como 

efeitos fixos e o animal como efeito aleatório. 

O modelo utilizado é apresentado abaixo: 
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Modelo: Yik = i0 + 1Xi1k + 2Xi2k + 3Xi3k + 4Wik + 5Wij1Xi1k6Wij1Xi2k7Wij1Xi3ki, i = 1, 

..., m; j = 0, ...3; k = 0, 1 

Em que, 

Yik – resposta do animal i submetido ao tratamento k; 

Xijk – variável dummy representando a raça j do animal i no tratamento k; sendo a raça de 

referência a Brahman, tem-se Hoslstein em j = 1, Limousine em j = 2 e Mertolenga em j = 3; 

Wik – variável dicotómica que assume o valor zero para o tratamento “Sombra” do animal i 

da raça j e o valor 1 para o tratamento “Sol” do animal i da raça j; 

Wik Xijk- interação entre tratamento e raça; 

 – coeficientes de regressão do modelo: são iguais para todos os animais, excepto a 

ordenada de origem que é diferente para cada animal, assumindo-se que estes coeficientes 

que definem a ordenada da origem têm distribuição normal;  

i – erro experimental associado (com distribuiçãoo normal de média nula e variância 2). 

 

 

7.3 Resultados e Discussão 

 

 7.3.1 Parâmetros fisiológicos 

 

Na análise da frequência respiratória para cada um dos tratamentos e para cada uma 

das raças, podemos admitir os pressupostos de normalidade e homogeneidade de 

variâncias depois de fazer a transformação logarítmica. A distribuição não é normal, mas os 

coeficientes de assimetria e de achatamento permitem concluir que não se afasta muito da 

normalidade e consequentemente supomos que os resultados são pouco afetados. 

Não foi observada interação significativa tratamento x raça (P ≥ 0,05) e não se 

verificaram diferenças significativas entre os tratamentos (P ≥ 0,05), mas observaram-se 

diferenças significativas entre as raças (P ≤ 0,01). 

Os valores de frequência respiratória observados em todas as raças evidenciaram 

esforços termorregulatórios moderados. As frequências respiratórias médias observadas 

apresentaram valores que revelam que os animais estavam longe dos valores observados 
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quando os níveis de estresse são elevados, acima de 60 movimentos por minuto (HAHN et 

al., 1997). 

Foi observada uma variação intra-raça algo acentuada. Esta dispersão permite supor 

que o esforço termorregulador dos animais de uma mesma raça possa ter sido diferente 

(figura 19). Esta dispersão foi particularmente acentuada na raça Holstein Frísia. 

 

 

Figura 19. Box plot da frequência respiratória para cada raça na sombra e no sol 

 

Verificou-se uma tendência para valores mais baixos nos animais da raça Brahman 

relativamente às outras raças (figuras 19 e 20). Além da raça Brahman apresentar valores de 

frequência respiratória mais baixos, é também aquela que apresenta uma menor dispersão 

de valores. No caso da raça Holstein, o seu comportamento é o oposto, apresentando os 

valores mais elevados e também uma maior dispersão. Este resultado está de acordo com 

Pereira et al. (2008) que afirmam que animais da raça Holstein Frísia tendem a apresentar 

elevada polipneia, atingindo mais de 105 movimentos por minuto. 

É de salientar que a frequência respiratória dos Brahman apresentava valores 

tendencialmente inferiores às demais raças, tanto os valores ao sol como à sombra (P ≤ 

0,01). Ao contrário do que é frequente, os valores de frequência respiratória obtidos após 

uma hora ao sol não diferiram estatisticamente e apresentaram valores médios muito 
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semelhantes aos observados antes da permanência ao sol. Esta situação parece refletir que 

o ambiente térmico não foi suficientemente desafiador para desencadear respostas 

termorreguladoras mais acentuadas. 

 

 

Figura 20. Valores médios e desvios padrão da frequência respiratória de cada raça na sombra e no sol 

 

Relativamente à análise dos dados referentes à temperatura retal dos animais, 

podemos admitir os pressupostos da normalidade e homogeneidade de variâncias. Não 

ocorreu interação significativa entre o tratamento e a raça (P ≥ 0,05), assim como não se 

revelaram diferenças significativas entre os tratamentos (P ≥ 0,05). Porém, verificaram-se 

diferenças significativas (P ≤ 0,05) nas raças. 

A dispersão individual dentro de cada raça, apesar de elevada é inferior à observada 

na frequência respiratória. Em relação à dispersão de dados, podemos afirmar que o 

comportamento das quatro raças foi praticamente idêntico, sendo a raça Holstein a que 

apresentou uma maior dispersão. 

A raça Brahman exibiu valores médios superiores às restantes raças. Estas diferenças 

foram particularmente notórias nos valores registrados ao sol, onde se verificaram 

diferenças significativas (P ≤ 0,05). 

Os valores superiores nas temperaturas retais na raça Brahman, são algo 

surpreendente. Atendendo ao tipo de animal, adaptado às regiões tropicais, seria esperado 
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que os valores de temperatura retal não fossem superiores ao das restantes raças. Esta 

situação é ainda mais relevante quando estas diferenças forem obtidas após o sol, onde se 

deveria ter verificado uma perda de calor mais rápida nesta raça. 

Em sentido contrário devem registrar-se os valores observados nas raças Holstein e 

Limousine. Estas raças apresentam com frequência níveis de armazenamento de calor que 

decorrem de alguma incapacidade de perder calor a uma velocidade adequada. Isso traduz-

se em incrementos relevantes na frequência respiratória que não impedem todavia 

aumentos variáveis na temperatura retal (Pereira et al., 2008). A inexistência de aumentos 

de temperatura retal ao sol relativamente à sombra sugere que os índices de estresse 

térmico impostos pelo ambiente foram moderados. 

 

Figura 21. Box plot da temperatura retal para cada raça na sombra e no sol 

 

A frequência respiratória e a temperatura retal são consideradas como bons 

indicadores de estresse térmico (BROWN-BRANDL et al., 2003). A transferência de calor que 

ocorre durante a respiração é um processo eficiente de troca de calor entre o animal e o 

ambiente (McMANUS et al., 2009), permitindo assim ao animal a manutenção da sua 

temperatura corporal. No entanto, nos grandes mamíferos a frequência respiratória é um 

mecanismo termolítico menos eficiente, devido essencialmente à relação entre a perda de 



71 
 

 

calor possível de ocorrer nas vias respiratórias e a massa corporal dos animais. Nestes casos, 

a frequência respiratória serve como mecanismo antecipado de hipertermia (HAHN et al., 

1997) e como coadjuvante de sudação quando ocorrem armanezamentos de calor 

relevantes. Por sua vez, temperatura retal é um parâmetro fisiológico que nos permite aferir 

sobre a eficiência termorreguladora do animal, uma vez que uma temperatura constante 

reflete a capacidade do animal em manter o balanço entre produção de calor e troca de 

calor com o ambiente (BROWN-BRANDL et al., 2003).  

Se analisarmos o caso da raça Brahman podemos verificar que apesar de apresentar 

valores mais elevados quando comparada com as outras raças, foi a que apresentou os 

valores mais baixos de frequência respiratória, o que poderá significar que os animais não 

tiveram necessidade de aumentar a troca de calor pela via pulmonar para manter a 

temperatura corporal. Esta situação sugere que a Brahman terá recorrido a níveis de 

sudação superiores, que possibilitaram a manutenção de moderados níveis de 

armanezamento de calor e de frequência respiratória. 

Por outro lado, os animais da raça Holstein apresentaram os valores mais baixos de 

temperatura retal (figura 22), mas a frequência respiratória mais elevada, sugere uma 

situação contrária aos dos Brahman, em que tiveram necessidade de realizar polipneia para 

manutenção da termoneutralidade, tal poderá ter sido devido provavelmente a valores 

inferiores de sudação, assim como é referido por Pereira et al. (2008). 

 

 

Figura 22. Valores médios e desvios padrão da temperatura retal de cada raça na sombra e no sol 
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A raça Mertolenga foi a que apresentou valores mais elevados para ambos os 

parâmetros fisiológicos. Neste caso devem-se referir aos níveis de temperatura retal antes 

da permanência ao sol, onde os valores médios de 39 °C foram anormalmente elevados. 

Esta situação é algo surpreendente e parece estar em desacordo com os resultados de 

Pereira et al. (2008) onde esta raça exibiu uma elevada capacidade na manutenção da 

homeotermia, aumentando a frequência respiratória em situações de estresse térmico, mas 

mantendo constante a temperatura retal. Na verdade esta contradição poderá ser apenas 

aparente, uma vez que esta raça apresenta valores de temperatura retal após o sol 

inferiores, o que demonstra uma elevada capacidade de perder calor. 

A raça Mertolenga está adaptada a regimes sazonais onde ocorrem verões quentes e 

secos, e a estabilidade da temperatura corporal está de acordo com os valores obtidos por 

Pereira et al. (2008). As características da pelagem possibilitam uma menor aquisição de 

calor (Pereira et al., 2012) enquanto que a termólise evaporativa é bastante superior às 

encontradas em muitas raças Bos taurus (Pereira et al., 2011). 

No entanto, este resultado poderá ser justificado pelos valores de temperatura de 

globo negro (TGN) obtidos em Portugal terem sido significativamente mais elevados que os 

restantes observados durante a fase experimental (figura 23). 

 

Figura 23. Valores médios e desvios padrão da temperatura de globo negro para o período experimental de 
cada raça, na sombra e no sol 

 

Visto que o experimento decorreu em diferentes momentos, não tendo sido os 

animais sujeitos às mesmas condições ambientais, é lícito supor que o nível de estresse ao 
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qual os animais estiveram sujeitos não terá sido igual em todas as situações. Pela figura 23 

verificamos que as TGN médias foram mais elevadas nos períodos experimentais relativos à 

raça Holstein e à raça Mertolenga. Tendo em conta que a raça Holstein apresenta valores de 

frequência respiratória tendencialmente superiores e de temperatura retal inferiores ao da 

raça Mertolenga, podemos afirmar que a raça Mertolenga parece ter uma maior 

participação de sudação, que pode ter influenciado a dinâmica de perda de calor.  

 Pelos dados apresentados podemos supor que provavelmente a raça Limousine foi a 

que esteve sujeita a um nível de estresse menos severo. As ligeiras alterações tanto na 

frequência respiratória como na temperatura retal, sugerem que a fraca intensidade do 

estresse térmico não foi suficiente para impor níveis de desconforto suficientes que 

determinassem armazenamentos de calor relevantes ou respostas termolíticas mais 

expressivas. 

 

7.3.2 Parâmetros celulares 

 

Na análise dos valores de ΔCt dos genes HSPA1A e HSP90AA1 para ambos os genes 

endógenos (ACTB e PPIA), é notória a dispersão nas respostas da raça Mertolenga em 

ambos os tratamentos (figuras 24 e 25). Esta dispersão mantém-se para ambos os 

endógenos e para ambas as HSPs. Este fato pode ser resultado da variabilidade individual 

dentro da raça. A raça Limousine apresentou um comportamento de dispersão idêntico ao 

da raça Mertolenga, mas em menor escala.  

Aparentemente, existe uma diminuição da abundância de transcritos de HSPA1A e 

principalmente HSP90AA1 quando corrigidos com ambos os genes endógenos, nos animais 

da raça Brahman e raça Holstein. 
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Figura 24. Box plots dos ΔCt para o gene HSPA1A para a sombra e o sol: à esquerda com ACTB como gene 
endógeno; à direita com PPIA como gene endógeno 

 

Tal como se antevia em função das variações de temperatura retal observadas, as 

diferenças observadas nos ΔCt não foram muito expressivas. Atendendo ao fato de que as 

respostas genéticas estarão associadas a níveis de armanezamentos de calor elevados e à 

duração da hipertermia transitória, então não seria expectável que os valores dos ΔCt 

exibissem grandes expressões, tãopouco diferenças muito acentuadas entre as raças. 

 

 

Figura 25. Box plots dos ΔCt para o gene HSP90AA1 para a sombra e o sol: à esquerda com ACTB como gene 
endógeno; à direita com PPIA como gene endógeno 
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Relativamente aos valores encontrados para a expressão gênica relativa de HSPA1A 

e HSP90AA1 quer considerando o endógeno ACTB quer o PPIA, com base numa 

transformação logarítmica é possível admitir o pressuposto da normalidade e a 

homogeneidade de variâncias. A covariável temperatura não se revelou significativa, nem 

nenhuma interação com fatores tratamento e raça, pelo que foi excluída do modelo. 

Quando considerado o ACTB como gene endógeno, foi encontrada significância na 

interação tratamento x raça. O mesmo já não aconteceu para o gene PPIA, mas foi mantida 

no modelo, de modo a permanecer idêntico ao obtido para o ACTB. 

 

 

Figura 26. Box plots da expressão gênica relativa do HSPA1A para a sombra e o sol: à esquerda com ACTB como 
gene endógeno; à direita com PPIA como gene endógeno  

 

Através das figuras 26 e 27 é possível observar que o comportamento dos endógenos 

foi idêntico para ambos os genes em estudo, HSPA1A e HSP90AA1. 
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Figura 27.  Box plots da expressão gênica relativa do HSP90AA1 para a sombra e o sol: à esquerda com ACTB 
como gene endógeno; à direita com PPIA como gene endógeno 

 

Apenas na raça Mertolenga ambos os endógenos apresentam coerência nos valores 

obtidos. Nas raças Brahman e Holstein as variações nas expressões gênicas relativas vão no 

sentido contrário. Enquanto que com o ACTB a expressão ao sol é inferior à observada à 

sombra, quando o gene endógeno é o PPIA a expressão ao sol é superior. 

Um problema na comparação de expressão de HSPs entre espécies reside na 

interpretação dos padrões observados que são frequentemente confundidos com questões 

filogenéticas e estatísticas (FEDER & HOFMANN, 1999). 

As diferenças que se verificaram entre as raças devem-se principalmente aos baixos 

valores de expressão gênica da raça Mertolenga à sombra, sendo inferior às restantes 

expressões gênicas das outras raças e também inferior à expressão gênica que ela própria 

expressou ao sol. 
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Figura 28. Valores médios e desvios padrão da expressão gênica relativa para cada raça para a sombra e o sol 

  

Nas restantes raças não se registraram diferenças significativas entre o sol e a 

sombra. Esta resposta celular está de acordo com as respostas fisiológicas que se verificam 

quando ocorre apenas um estresse térmico moderado e transitório. As diferenças na 

expressão de HSP70 poderão ser o reflexo das diferenças de termorregulação entre espécies 

(AGNEW & COLDITZ, 2008). 

Estas diferenças entre raças estão de acordo com Feder & Hofmann (1999), segundo 

os quais a expressão de HSPs exibe variação genética entre indivíduos da mesma espécie, 

estando normalmente esta variação relacionada com a resistência ao estresse. Já foi 

demonstrado o efeito da raça sobre a resposta celular ao estresse térmico (KAMWANJA et 

al., 1994; LACETERA et al., 2006; PAULA-LOPES et al., 2003). Por outro lado, de acordo com 

Bambou et al. (2011) a sobrevivência de linfócitos sujeitos a estresse térmico, está 

dependente do tempo e intensidade desse estresse, mas é independente da raça.  

A expressão gênica relativa basal nos Mertolengos (sendo que foi considerada como 

basal a situação de sombra) como se pode verificar pelas figuras 26 e 27, é uma situação 

que deve ser tida em consideração. Atendendo ao fato da temperatura retal antes do sol 
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apresentar valores anormalmente elevados (39 °C), esta menor expressão gênica parece 

querer indicar que as respostas celulares ao estresse térmico nesta raça parecem iniciar-se 

mais tarde. Todavia, perante uma diminuição da temperatura retal após o sol, seria 

expectável que a expressão gênica pudesse permanecer inalterável, o que não aconteceu. 

Esta situação terá sido o corolário de um período de hipertermia transitória após a 

permanência ao sol, que terá desencadeado uma resposta termolítica que culminou com a 

dissipação completa do calor armazenado, mas em que os resultados celulares permitem 

evidenciar uma relevante expressão gênica. 

 Animais mais adaptados ao estresse térmico são aqueles que expressam mais HSPs, 

uma vez que a concentração destas proteínas é função do estresse térmico (BARAJA-

VÁSQUEZ et al., 2005). 

 

 

 

7.4  Conclusão 

 

 

Animais com diferentes capacidades termolíticas também apresentam diferentes 

expressões gênicas relativas de HSPA1A e HSP90AA1. 

Existe uma variabilidade individual na expressão gênica relativa de proteínas de 

choque térmico.  

O nível de estresse térmico ao qual o animal é sujeito tem consequências diretas nas 

suas respostas fisiológicas e celulares. 
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8. Discussão geral e Perspectivas futuras 

 

 

Este estudo teve como um dos principais propósitos conhecer as variações na 

expressão gênica relativa de proteínas de choque térmico perante situações diferentes, 

nomeadamente in vitro e in vivo, e em animais de diferentes raças.  

As razões subjacentes ao estudo devem-se ao fato das expressões gênicas perante 

acréscimos de temperatura poderem ser diferentes consoante estes sejam aplicados 

diretamente nos linfócitos ou por oposição, aplicados no animal interagindo com as 

características adaptativas inerentes a cada indivíduo de cada raça. 

Ficou claro que a utilização da HSPA1A e da HSP90AA1 não é indiferente. A 

capacidade de avaliar respostas a diferentes temperaturas in vitro e in vivo e a combinação 

com diferentes endógenos que estas duas HSPs apresentam são suficientemente diferentes. 

Tal fato requer estudos adicionais delineados de forma a que a variação de temperatura 

deverá ser mais precisa, bem como o tempo de exposição ao fator estressante. Lindquist 

(1986) refere que a gama de temperaturas para uma resposta transitória pode ser muito 

estreita, em alguns organismos, mas muito ampla em outros. De acordo com o mesmo 

autor a indução de HSPs ocorre alguns minutos após a exposição ao calor, mas as 

temperaturas máximas de indução variam entre organismos, estando relacionadas com a 

gama normal de exposição ambiental. Tal fato é observado nos mais variados organismos, 

tais como anfípodas (BEDULINA et al., 2013), bichos-da-seda (LI et al., 2012)... Todavia, nos 

mamíferos superiores, com diferentes graus de adaptabilidade, verifica-se uma falta de 

conhecimento, e consequentemente uma grande variabilidade de resultados. 

A variabilidade individual dentro das raças é claramente ampliada nas respostas 

celulares, tanto na HSPA1A como na HSP90AA1. Essa variabilidade individual e a capacidade 

potencial de a registrar nas respostas da HSPA1A e da HSP90AA1, poderá contribuir para o 

desenvolvimento de uma via potencialmente útil para o melhoramento genético para a 

tolerância ao calor.  

 Parece existir diferença na capacidade discriminatória entre os endógenos 

escolhidos, permanecendo assim a ideia de que a utilização de endógenos requer mais 

estudos com maior detalhe, de modo a identificar qual o mais ajustado, quer para o tipo de 
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tecido quer para o tipo de tratamento. O fato de neste estudo o tratamento ter sido a 

temperatura, este fator específico poderá ter algum efeito sobre os genes que foram 

considerados como endógenos. LI et al. (2010) estudaram níveis de mRNA-HSP70 em 

diferentes tecidos e verificaram diferenças significativas entre alguns. Uma questão que se 

poderá colocar é se os linfócitos serão o material biológico mais indicado para realizar 

estudos desta natureza e com estes objetivos, principalmente quando estamos a falar de 

colheitas in vivo, uma vez que o sangue é um tecido com um papel bastante importante na 

termorregulação. Sørensen (2010) afirma que análises de HSP tendo o sangue como tecido 

de amostra, além de ser menos invasiva é mais fácil de colher no campo, no entanto a sua 

resposta pode ser diferente da obtida com outros tecidos. 

No entanto, Agnew & Coldtiz (2008) referem que a expressão de HSP em linfócitos 

pode ser um indicador útil sobre a adaptação dos organismos ao estresse ambiental ou 

fisiológico. O aumento da concentração de HSP70 pode servir como um rápido mecanismo 

de proteção da homeostasia celular contra o estresse térmico (PATIR & UPADHYAY, 2007). 

Basiricò et al. (2011) utilizaram linfócitos de animais de diferentes genótipos a um estresse 

térmico de 43 °C durante uma hora, tendo observado um aumento na expressão do gene 

HSP70.1 em todos os genótipos. 

O calor é um dos principais fatores estressantes em ambientes áridos, e em resposta 

a essas temperaturas elevadas, todos os organismos produzem proteínas de choque térmico 

das famílias HSP70 e HSP90, sobretudo os organismos mais tolerantes ao calor (BARAJA-

VÁSQUEZ et al., 2005). De acordo com os mesmos autores, o fato de existir uma variação 

individual entre os níveis de resistência a uma gama de agentes estresssores, a seleção para 

uma maior resistência a determinado estressor pode aumentar a resistência a outros – por 

exemplo, a seleção de animais que mais se adaptam ao calor, pode levar também à seleção 

de animais com metabolismos energético e hídrico mais favoráveis a situações de escassez. 

Assim a análise comparativa da expressão de proteínas de choque térmico pode explicar o 

mecanismo subjacente à termotolerância (LI et al., 2012). 

 Os resultados obtidos neste estudo permitiram concluir que estudos sequentes 

devem ser delineados tendo por base critérios diferentes dos seguidos neste estudo. Na 

verdade, os estudos in vitro devem servir como base para os estudos in vivo. Perante 

condições controladas, o material biológico coletado de um animal que apresente respostas 

diferenciadas, deve ser aquele que deverá ser avaliado in vivo. Esta metodologia 
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possibilitará não apenas estabelecer um paralelismo com os resultados in vitro, mas 

também agregar as respostas fisiológicas individuais que estão associadas à eficiência 

termorreguladora. A constatação de correlações entre as diferentes variáveis associadas à 

tolerância ao calor poderá perspectivar a sua utilização em programas de melhoramento 

genético. 
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