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RESUMO 

A Ventilação Mecânica (VM) tem como objetivo manter uma troca gasosa adequada no 

tratamento do paciente crítico. Todavia, a VM pode induzir processos inflamatórios e ao 

desequilíbrio redox devido aos seus efeitos antifisiológicos no sistema respiratório, bem como 

em outros órgãos e sistemas do corpo humano. Objetivos: O presente estudo analisou os efeitos 

oxidantes da VM nos modos ventilação controlada a volume (VCV) e ventilação controlada a 

pressão (VCP) em ratos wistar; assisto-controlado à volume (ACV) e assisto-controlado a 

pressão (ACP) em humanos adultos sobre a resposta inflamatória pulmonar e sistêmica. 

Metodologia: o projeto foi composto por dois estudos: Estudo 1 (realizado em animais), fêmeas 

Wistar adultas, foram divididas em três grupos: controle (GC), ventilação controlada a pressão 

(GVCP) e ventilação controlada a volume (GVCV). Após a realização do protocolo 

experimental, os animais foram eutanasiados e, então foi coletado o lavado broncoalveolar 

(LBA), o sangue e o tecido pulmonar para as análises morfométricas e bioquímicas. Para 

realização do Estudo 2 (realizado em humanos) foram utilizados pacientes, de ambos os sexos, 

com faixa etária entre 18 e 90 anos, que estavam sob ventilação mecânica, nas primeiras 24 h 

após intubação orotraqueal, sendo divididos de forma randomizada em dois grupos 

experimentais, modo assisto-controlado à volume (ACV) e modo assisto-controlado a pressão 

(ACP). Realizado o protocolo experimental, foram coletados o aspirado traqueal, o soro e os 

parâmetros ventilatórios dos pacientes. Resultados: No estudo 1, não houve diferença no 

número de leucócitos totais no LBA entre os grupos experimentais, entretanto, entre os subtipos 

celulares analisados foi observado maior influxo de linfócitos e neutrófilos no GVCV e GVCP 

em relação ao GC. Houve um aumento das atividades das enzimas SOD, catalase e MPO no 

GVCP comparado ao GC no parênquima pulmonar. Em relação ao dano tecidual, foi observado 

maiores índices tanto na peroxidação lipídica avaliado pelo TBARS quanto na oxidação de 

proteínas, avaliado pela proteína carbonilada no GVCP comparado ao GC. Quanto aos 

biomarcadores inflamatórios analisados, as quimiocinas CCL3 e CCL5 estiveram aumentadas 

nos dois grupos sob VM comparados ao GC. Em relação às análises estereológicas do 

parênquima pulmonar foi observado redução na densidade de volume de espaços aéreos 

alveolares e aumento na densidade de volume dos septos alveolares no GVCP quando 

comparado ao GC. No estudo 2, foram recrutados 15 pacientes, sendo 9 pacientes do sexo 

masculino e 6 feminino, o Escore de RASS variou entre -4 e -5, os modos ventilatórios foram 

escolhidos randomicamente de forma que ficaram 9 no modo ACP e 6 no ACV, com PEEP 

entre 5 a 7 cm H2O, FiO2 entre 28 a 40%, FR: 12-18 irpm. Na avalição do influxo leucocitário 

no aspirado traqueal, foi observado um maior número de neutrófilos no ACP quando comparado 

ao ACV. As análises bioquímicas revelaram maior atividade da catalase no grupo ACP, no 

entanto houve maior peroxidação lipídica e oxidação de proteínas no modo ACV quando 

comparado ao ACP. Em relação aos biomarcadores inflamatórios no aspirado traqueal, os níveis 

de IL-6, IL-8, IL-33 e TNF-α foram maiores no modo ACV quando comparado ao modo ACP. 

Conclusão: No estudo 1, o modo controlado a pressão promoveu alterações estruturais no 

parênquima pulmonar, bem como um maior desquilíbrio redox em animais adultos saudáveis 

submetidos a ventilação mecânica. No estudo 2, nossos resultados demonstraram que modo 

ACV levou a um influxo de neutrófilos e ao dano oxidativo pulmonar em humanos submetidos 

a ventilação mecânica. 

Palavras-chave: ventilação mecânica, estresse oxidativo, inflamação pulmonar. 

 

     

 



 

 

ABSTRACT 

Mechanical ventilation (MV) aims to maintain an adequate gas exchange in the treatment of 

critically ill patients. However, MV may induce inflammatory processes and redox imbalance 

due to its anti-physiological effects on the respiratory system as well as on other organs and 

systems of the human body. Objectives: The present study analyzed the oxidative effects of 

MV in volume-controlled ventilation (VCV) and pressure-controlled ventilation (PCV) modes 

in Wistar rats; assist volume-controlled (AVC) and assist pressure-controlled (APC) modes in 

adult humans in the pulmonary and systemic inflammatory response. Methodology: The project 

consisted of two studies: Study 1 (performed on animals), adult Wistar females were divided 

into three groups: control (CG), pressure-controlled ventilation (PCVG), and volume-controlled 

ventilation (VCVG). After the experimental protocol was performed, the animals were eu-

thanized, and the bronchoalveolar lavage (BAL), blood and lung tissue were collected for mor-

phometric and biochemical analyzes. In order to perform Study 2 (assessed in humans), patients 

of both sexes, between the ages of 18 and 90 years, who were under mechanical ventilation, for 

the first 24 h after orotracheal intubation, and were randomly divided into two experimental 

groups, assist volume-controlled (AVC) and assist pressure-controlled (APC) modes. At the 

end of the experimental protocol, tracheal aspirate, serum, and ventilatory parameters were col-

lected from the patients. Results: In study 1, there was no difference in the number of total BAL 

leukocytes between the experimental groups, however, between the cell subtypes analyzed, 

there was a greater influx of lymphocytes and neutrophils in VCVG and PCVG compared to 

CG. There was an increase in the activities of the enzymes SOD, catalase, and MPO in PCVG 

compared to CG in the pulmonary parenchyma. Regarding tissue damage, higher rates were 

observed in the lipid peroxidation evaluated by TBARS as well as in protein oxidation, evalu-

ated by carbonated protein in PCVG compared to CG. The inflammatory markers, CCL3 and 

CCL5 chemokines, increased in both groups under MV compared to CG. Regarding the stere-

ological analysis of the pulmonary parenchyma, a reduction in the volume density of the alve-

olar airspace and an increase in the volume density of the alveolar septa in PCVG were observed 

when compared to CG. In study 2, 15 patients were enrolled, 9 men and 6 women, the RASS 

score ranged from -4 to -5, the ventilatory modes were randomly chosen so that 9 were in APC 

mode and 6 were in AVC mode, with PEEP between 5 to 7 cm H2O, FiO2 between 28 to 40%, 

RR: 12-18 bpm.  While evaluating the leukocyte influx in tracheal aspirate, a higher number of 

neutrophils were observed in APC compared to AVC. Biochemical analyses showed a higher 

catalase activity in APC compared to AVC group. However, there was a significant lipid pe-

roxidation and protein oxidation in the AVC mode when compared to the APC mode. Regard-

ing the inflammatory biomarkers in tracheal aspirate, IL-6, IL-8, IL-33, and TNF-α levels were 

higher in AVC when compared to APC mode. Conclusion: In study 1, the pressure-controlled 

ventilation mode promoted structural changes in the lung parenchyma, as well as a more sig-

nificant redox imbalance in healthy adult animals submitted to mechanical ventilation. In study 

2, our results demonstrated that AVC increased the neutrophil influx and pulmonary oxidative 

damage in mechanically ventilated humans. 

Keywords: mechanical ventilation, oxidative stress, lung inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ventilação mecânica (VM) é um método de suporte à vida utilizado no tratamento da 

insuficiência respiratória aguda (Gonçalves e Cicarelli, 2005; Aikawa e Nakagawa, 2009).  

Anualmente milhões de pacientes necessitam de suporte ventilatório invasivo para tratar 

disfunções no sistema respiratório e/ou para manutenção da oxigenação celular (Haitsma, 2007; 

Powers et al., 2013). A VM é uma importante ferramenta no tratamento do paciente crítico 

auxiliando a ventilação pulmonar, pois, atua no restabelecimento das trocas gasosas, 

promovendo descanso e recuperação da musculatura respiratória em muitos estados patológicos 

(Morris, 1988; Whidden et al., 2010).  Nas últimas décadas, um grupo internacional de pesquisa 

clínica sobre o tratamento da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) denomi-

nado ARDS Network (ARDS, do inglês Acute Respiratory Distress Syndrome), demonstraram 

que a VM não está restrita apenas às doenças pulmonares e insuficiência respiratória, estando 

também indicada em outras condições clínicas, em que seu uso implica indicação criteriosa, 

experiência clínica e conhecimento adequado do equipamento utilizado (Brower et al., 2000; 

Holanda et al., 2001; Luque, 2008). 

A VM, além de utilizada nos casos de lesão pulmonar aguda (LPA) ou em sua forma 

mais grave a SDRA, (Whidden et al., 2010), também é aplicada em outras situações como, por 

exemplo, doenças respiratórias, choque séptico e condições neurológicas (Schettino et al., 

2007; Weese-Mayer et al., 2008). Entretanto, a utilização da VM pode ocasionar alguns efeitos 

deletérios, tais como: atelectrauma, barotrauma ou volutrauma, como também alterações 

relacionadas ao estresse oxidativo (Ferreira et al., 1997; Luque, 2008).  

Diversos são os modos ventilatórios utilizados, mas independentemente do modo, a VM 

sempre é iniciada através de um disparo realizado pelo ventilador, que detecta variações na 

sensibilidade do paciente, através de alterações na contração dos músculos envolvidos na 

ventilação, permitindo que os dados programados sejam enviados ao paciente e finaliza o ciclo 

através de limites estabelecidos para minimizar as lesões ocasionadas pela ventilação artificial 

(De Prost et al., 2011; Wang et al., 2018). 

Na prática clínica, existem dois modos ventilatórios mais utilizados: ciclados a pressão 

e a volume (Prella et al., 2002; Acosta et al., 2007; Koh, 2007). Independente do modo 

utilizado, a ventilação é considerada um recurso não fisiológico, uma vez que ocasiona 

alterações na mecânica pulmonar (Ferreira et al., 1997; Veldhuizen et al., 1998). Essas 
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alterações induzidas pela VM geram variações nas pressões e forças elásticas existentes no 

tecido pulmonar como, por exemplo, na produção de surfactante,substância esta responsável 

pela abertura e manutenção dos alvéolos, que possuem uma tendência natural de se fechar por 

pressões geradas pela tensão superficial produzida intra-alveolar pelas micropartículas de água 

(Hauber et al., 2010). 

Estudos experimentais em animais demonstraram que a VM é capaz de promover 

estresse oxidativo e, consequentemente, induzir aumento na permeabilidade vascular pulmonar, 

ocasionando o extravasamento de proteínas plasmáticas, aumento da migração de células 

inflamatórias e também lesões endoteliais (Card et al., 2006; Nagato et al., 2009). Entretanto, 

o estresse oxidativo tem seus danos minimizados pela ação do sistema de defesa enzimático, 

composto por proteínas que se localizam no interior das células e agem tanto na prevenção da 

oxidação gerada pelos radicais livres quanto na reparação dos danos causados pela VM 

(Valença et al., 2007; Sun et al., 2015). Além desta modulação, dados epidemiológicos e 

experimentais sugerem que os hormônios sexuais podem ser importantes moduladores 

fisiológicos, pois exercem efeitos reguladores no desenvolvimento, na fisiologia e patologias 

do pulmão de acordo com o gênero, já que existem diferenças no risco, incidência e patogênese 

de várias doenças pulmonares em animais e em seres humanos, de acordo com o gênero (Miller 

e Hunt, 1996; Yagui e Beppu, 2007; Larcombe et al., 2011). 

Nesse contexto, busca-se cada vez mais pesquisar alternativas de minimizar os danos 

induzidos pela VM ou mesmo reduzir o risco de provocar iatrogenias, portanto, a proposta desse 

trabalho foi analisar os efeitos oxidantes da ventilação mecânica em diferentes modos 

ventilatórios sobre a resposta inflamatória pulmonar e sistêmica em ratos Wistar e humanos 

adultos. 
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2 REVISÃODA LITERATURA 

2.1 Desenvolvimento do Sistema Respiratório 

O sistema nervoso central, em sua maioria, desenvolve-se no período gestacional, porém 

os componentes neuronais e musculares do sistema respiratório apresentam significativa 

maturação apenas após o nascimento (Suzue, 1984; Greer et al., 2006). Todavia, durante o 

período intra-útero nos humanos, há a presença de movimentação diafragmática, da caixa 

torácica, dos músculos intercostais externos e oblíquos externos do feto (Ioffe et al., 1987; 

Jansen e Chernick, 1991). Os movimentos ventilatórios em embriões de ratos são detectados 

no 16o a 17odia da gestação que dura em torno de 21 dias (Eric Di Pasquale, 1992)e em 

humanos, os movimentos ventilatórios fetais podem ser observados por volta de 11 semanas 

em gestação, que se completa em torno de 40 semanas (Abu-Shaweesh, 2004). Os movimentos 

ventilatórios inicialmente são rápidos e isolados e com o avanço gestacional e maturidade fetal 

vão se tornando cada vez mais periódicos, lentos e profundos (Patrick et al., 1978; Patrick et 

al., 1980; Trudinger e Knight, 1980). Em ambos, animais e humanos, a ventilação intrauterina 

aumenta o débito cardíaco e, consequentemente, o fluxo sanguíneo para vários órgãos como o 

coração, sistema nervoso central e os pulmões através das artérias pulmonares (Kitterman, 

1988; Jansen et al., 1989). A atividade respiratória que é iniciada no princípio do 

desenvolvimento fetal, torna-se mais ativa à medida que aumenta a idade gestacional 

(Pagliardini et al., 2003; Ballanyi, 2004). 

Nos mamíferos, a maioria das estruturas cerebrais não se tornam completamente 

funcionais até o nascimento e apesar de não funcionante no intra-útero a parte neuronal e 

muscular do sistema respiratório já estão avançadas no desenvolvimento para então permitir a 

ventilação espontânea, de forma periódica e, consequentemente, ocorrerem às trocas gasosas 

(Pagliardini et al., 2003; Greer et al., 2006; Thoby-Brisson e Greer, 2008).  

O processo respiratório tem como função principal manter no organismo a oxigenação 

adequada, já o dióxido de carbono (CO2) e o pH no sangue de forma homeostática objetivam 

um bom funcionamento das funções fisiológicas do organismo, portanto, após o nascimento, o 

sistema respiratório tem que se adaptar às alterações ambientais e as atividades da vida extra 

uterina (Haldane e Priestley, 1905; Purves, 1982; Jansen e Chernick, 1991). A respiração 

constitui um método complexo e altamente integrado nos organismos, de forma que ainda há 

muitas lacunas neste campo, o que requer mais estudos ontogenéticos, ou seja, relacionados a 
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origem e desenvolvimento de um organismo desde o embrião (Abu-Shaweesh, 2004; Wong-

Riley e Liu, 2005). De modo geral, a presença de movimentações respiratórias no feto constitui 

um dos parâmetros utilizados para avaliar o bem-estar fetal, juntamente com observação da 

frequência cardíaca, movimentos corporais e volume de líquido aminiótico (Manning, 1995; 

Begum et al., 1996). Indiretamente, alterações das movimentações fetais são os indicadores de 

probilidade de óbito fetal e perinatal, além de comorbidades pós-parto, ou até mesmo 

necessidade de ventilação mecânica (Baskett et al., 1987; Manning, 2002) que também pode 

ser indicada em pacientes adultos que necessitam de aporte de oxigênio. 

2.2 Ventilação Mecânica 

Em casos que ocorram falha na ventilação ou déficits de oxigenação, como por exemplo 

no tratamento da insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, a intervenção com 

ventilação mecânica se faz necessária e se torna imprescindível à manutenção da vida(Singer e 

Corbridge, 2009; Burns et al., 2014).Várias doenças de origens neuromusculares podem levar 

à quadros de hipoventilação alveolar de forma crônica e, em casos de descompensação é 

necessário o manejo com suporte ventilatório invasivo, já que a insuficiência respiratória é uma 

das principais causas de imobilidade e mortalidade nas distrofias musculares progressivas 

(Tabela 1) (Hukins e Hillman, 2000; Paschoal et al., 2007; Kuru, 2011). 

Tabela 1: Listagem de condições neuro-músculo- esqueléticas que podem levar à 

hipoventilação crônica. 

Condição 

   

Miopatia   

Distrofias Musculares 

 - Distrofia de Duchernere Becker miotônica 

 - Outras distrofias musculares, como limb-girdle, Emery-Dreifuss, 
fáscio-escapulo-umeral, congênita, autossômica recessiva, distrofia 

Miopatias não-Duchener 

 - Miopatias metabólicas ou congênitas 

 - Miopatias inflamatórias (polimiosite, associadas às doenças do 

tecido conjuntivo ou outras doenças sistêmicas)  

 - Doença de junção mioneural, como miastenia gravis 
  

Doenças neurológicas  

Atrofia muscular espinal  - Nueropatias (hereditárias, adquiridas, síndrome de Guillain-Barré) 

Doenças do neurônio motor   - Mielopatias 

Fonte: Adaptado de Paschoal et al., 2007. 
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A progressão das complicações respiratórias nos pacientes com doenças 

neuromusculares surge em consequência direta da fraqueza e fadiga dos músculos respiratórios, 

da incapacidade de se manter as vias aéreas livres de secreções por ineficácia da tosse, dos 

episódios recorrentes de aspiraçãoeda alteração do mecanismo da deglutição (Braun et al., 

1983; King et al., 1985; Paschoal et al., 2007). Em determinadas condições clínicas, como a 

perda da capacidade de ventilação aguda ou em traumatismos raquimedulares cervicais, a 

indicação da ventilação mecânica é mandatória (Nebhani et al., 2015; Zong et al., 2019). 

A ventilação mecânica não é uma terapia curativa por si só, mas alivia a dispnéia, corrige 

os gases sanguíneos e reduz o consumo de oxigênio (Carvalho, Toufen Junior, et al., 2007; Jain 

e Bancalari, 2019). Segundo evidenciado por estudo epidemiológico realizado por Damasceno 

e colaboradores (2006), 55,6% dos pacientes que internam nas unidades de terapia intensiva 

brasileiras necessitam receber suporte ventilatório e, em 95,8% dos casos, a VM é administrada, 

de forma invasiva, sendo a insuficiência respiratória aguda a principal causa (Damasceno, 

2006). Ao inciar a VM, o principal objetivo é manter as pressões parciais dos gases séricos para 

que propiciem uma adequada oxigenação tecidual, sem gerar acidose metabólica grave, aliviar 

a carga sobre a musculatura respiratória e prevenir que o ventilador induza lesões ou agrave as 

lesões pre-existentes nos pacientes (Melo et al., 2014; Cressoni et al., 2016). Em relação as 

complicações associadas a VM, estudos demonstraram que os parâmetros ventilatórios devem 

estar bem ajustados sob o risco de induzir efeitos deletérios ou mesmo agravar lesões pré-

existentes que inclusive podem ser letais (Mandava et al., 2003). Acredita-se que, tanto a 

pressão positiva mais elevada, quanto a FiO2 acima de 21% causam o estresse oxidativo em 

níveis tão altos que os mecanismos antioxidantes são pouco eficazes (Whidden et al., 2010), 

sendo que em algumas situações clínicas, como por exemplo na SDRA,  recomenda-se manter 

aceitação de hipercapnia e volumes menores do que era empregado na prática (Tabela 2) 

(Coimbra e Silverio, 2001; Hickey e Giwa, 2019). 
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Tabela 2: Novas estratégias de ventilação mecânica na Lesão Pulmonar Aguda/na Síndrome 

da Angústia Respiratória Aguda. 

ESTRATÉGIAS 

Volume Corrente Reduzido (4-8 mL/Kg)  

Hipercapnia Permissiva 

Ventilação Limitada a Pressão 

Ventilação com Relação Inspiratória: Expiratória Invertida 

Ventilação em Pronação (decúbito ventral) 

Fonte: Adaptado de Coimbra e Silverio, 2001 

A imobilidade imposta pela VM acarreta inúmeras complicações como úlceras de 

decúbito, consumo muscular e tromboembolismo principalmente em idosos (Allen et al., 1999; 

Nava et al., 2002; Martin et al., 2011).  Uma lesão muscular, frequentemente gerada pela VM, 

é a diafragmática, por uma variedade de mecanismos, como resposta inflamatória, dano 

oxidativo entre outros. O estudo desses mecanismos possibilita manejo ventilatório com 

estratégias protetivas contra o miotrauma diafragmático (Figura 1) (Powers et al., 2013; Ahmed 

et al., 2019). 

 

Figura 1: Ilustração dos mecanismos responsáveis pela disfunção diafragmática induzida pelo ventilador com 

disfunção de contratilidade. 

Fonte: adaptado de (Powers et al., 2013). 

 

Os pacientes internados em centros de terapia intensiva necessitam de intervenções 

complexas e integradas para manter suas funções vitais e evitar novos danos ao organismo. 

Portanto, a intervenção de equipe multidisciplinar é de fundamental importância, 

principalmente através de um programa fisioterapêutico, cuidados da enfermagem, abordagem 
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médica, apoio nutricional e atendimento psicológico (Nava et al., 2002; Porta et al., 2005; 

Moodie et al., 2011).  

O uso da ventilação mecânica prolongada pode aumentar o risco de diversas infecções 

hospitalares como, por exemplo, a pneumonia associada com a ventilação mecânica (PAV), 

seja por vias exógenas ou endógenas (Figura 2) (Sirvent et al., 1997; Ibrahim et al., 2002; Safdar 

et al., 2005). Quanto às vias endógenas de contaminação, pode-se destacar a colonização das 

bactérias das vias aéreas superiores e ou trato digestivo para o trato respiratório inferior e, 

quanto às vias exógenas, podem-se apontar as adquiridas pelas mãos ou vestuário de 

profissionais de saúde, equipamento respiratório contaminado (por exemplo, equipamentos de 

terapia respiratória, broncoscópios), as inoculações diretas no trato respiratório inferior pela 

manipulação de aparelhos por profissionais que realizam contaminação cruzada ou pela 

realização de procedimentos ou mesmo pela inalação de perdigotos contaminados (Adair et al., 

1999; Adair et al., 2002; Safdar et al., 2005; De Souza et al., 2014; Danin et al., 2015). 

 

Figura 2:Rotas de colonização e infecção endógena e exógena secundárias à VM. 

A) colonização de vias aéreas superiores; B) Colonização do trato digestivo; C) colonização via orofaringe; D) 

Colonização pela manipulação de equipamentos; E) Contaminação durante o uso de dispositivos respiratórios; F) 

Contaminação dos aerossóis. Fonte: Adaptado de Safdar, Crnich, Maki (2005). 

Devido às complicações inerentes ao suporte ventilatório, recomenda-se que assim que 

a causa que levou à necessidade de VM seja resolvida total ou parcialmente, deve-se o mais 
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breve possível considerar o desmame do suporte ventilatório (Esteban et al., 1994; Boles et al., 

2007), e para tal, vários fatores devem ser considerados antes da extubação conforme 

descriminação na Tabela 3 (Goldwasser, Rosane et al., 2007). 

 

Tabela 3: Fatores a serem considerados antes da extubação. 

Fatores Condições Requeridas 

Evento agudo que motivou a VM Revertido ou controlado 

Troca gasosa PaO2 ≥ 60 mmHg com FiO2 ≤ 0,40 e PEEP 

≤ 5 a 8 cmH2O 

Avaliação hemodinâmica Boa perfusão tecidual, independência de 

vasopressores (doses baixas e estáveis são 

toleráveis), ausência de insuficiência 

coronariana ou arritmias com repercussão 

hemodinâmica. 

Capacidade de iniciar esforço inspiratório Sim, presença de drive respiratório 

Nível de consciência Paciente desperta ao estímulo sonoro, sem 

agitação psicomotora 

Tosse Eficaz 

Equilíbrio ácido-básico pH ≥ 7,30 

Balanço Hídrico Ausência de sobrecarga hídrica 

Eletrólitos séricos (K, Ca, Mg, P) Valores normais 

Intervenção cirúrgica próxima Não 

VM = ventilação mecânica; K = potássio; Ca = cálcio; Mg = magnésio; P = fósforo. Fonte: Adaptado de 

Goldwasse, Rossane (2007). 

A denominação desmame ventilatório refere-se ao retorno à ventilação espontânea de 

indivíduos que permaneceram em processo de VM por período maior que 24 horas e o atraso 

no desmame além de aumentar o risco de complicações clínicas, representa 37% dos custos em 

uma unidade de terapia intensiva (Esteban et al., 1994; Boles et al., 2007; Goldwasser, R. et 

al., 2007). Dessa forma, as intervenções que resultem em redução do tempo de permanência na 

unidade de terapia intensiva e/ou na duração da ventilação mecânica pode levar à diminuições 

substanciais no custo de internação hospitalar (Dasta et al., 2005; Needham e Pronovost, 2005).  

Ao longo das últimas décadas a busca pela compreensão da ventilação protetiva, 

estratégias de redução de danos, aceleração do desmame, e especificamente alguns parâmetros 

e condutas estão sendo incluídas na prática clínica com intuito de minimizar os efeitos deletérios 
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da VM (Figura 3) (Kacmarek et al., 2016; Marini e Jaber, 2016; Marini e Gattinoni, 2018; 

Marini, 2019). Portanto, temos como exemplosde medidas de proteção para minimizar a lesão 

induzida pelo ventilador (LIPV), volumes correntes mais baixos, práticas com menor pressão 

de platô, menor pressão de condução, menor potência de ventilação, menor potência de 

acionamento e frequência reduzida de ciclos de deformação (Network, 2009; Amato et al., 

2015; Sahetya e Brower, 2017). 

 

Figura 3: Cronograma de avanço no sentido de minimizar as causas da LPVI. 

Fonte: Adaptado de Marini, 2019. 

Atualmente existem diversos modos ventilatórios disponíveis na ventilação mecânica 

por pressão positiva (Singh et al., 2014), entretanto a escolha do modo ventilatório mais 

adequado depende do quadro clínico do paciente, do tipo de ventilador disponível e da 

experiência da equipe assistente (Singer e Corbridge, 2009; Garnero, 2013). 

2.3 Modos ventilatórios 

A consolidação da ventilação mecânica foi estabelecida após a epidemia de poliomielite 

na década de 50, os ventilatores eram rudimentares, bem limitados e estavam associados à alta 

mortalidade (Charo e Ransohoff, 2006). Na década de 60 foi criado o primeiro ventilador com 

pressão positiva (BIRD MARK7) sendo revolucionário naquela epóca, mas, somente nos anos 
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80 que se observou uma melhoria significativa na qualidade da ventilação mecânica com o 

surgimento dos ventiladores microprocessados (Paschoal et al., 2007; Kacmarek, 2011). 

No mercado existem muitas opções de ventiladores, inúmeras possibilidades de 

modificações de parâmetros ventilatórios, mas para um correto manejo do ventilador é 

necessário o conhecimento dos diferentes modos ventilatórios e da nomenclatura utilizada 

(Schettino et al., 2007; Toufen Junior, 2007; Chatburn, 2010). Do ponto de vista de 

classificação, ainda há necessidade de consenso e padronização internacional, o que ainda gera 

dificuldade de entendimento entre os profissionais da saúde e comunidade acadêmica, já que 

nomes variam de acordo com fabricantes, que nomeam de formas distintas funcionalidades 

semelhantes (Chatburn, 2007; Chatburn, 2014). 

A definição de modo ventilatório é a forma pela qual o ventilador é regulado para 

determinar parcial ou totalmente os ciclos ventilatórios ao paciente, ou seja, o modo determina 

o padrão respiratório do indivíduo durante a VM (Barbas, 2014; Chatburn, 2014).Os modos 

ventilatórios mais difundidos na prática clínica são: Ventilação por Volume Controlado (VCV), 

Ventilação por Volume Controlado: modo assisto-controlado (A/C), Ventilação por Pressão 

Controlada (PCV), Ventilação por Pressão Controlada: modo assisto-controlado (A/C), 

Ventilação Mandatória Intermitente (VMI), Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada 

(SIMV/V) com Volume controlado, Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada 

(SIMV/P) com Pressão controlada, Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada (SIMV) 

(com volume controlado ou com pressão controlada) associada a ventilação com pressão de 

suporte (SIMV+PSV), Ventilação com Pressão de suporte (PSV), Pressão positiva contínua nas 

vias aéreas (CPAP)(Gutiérrez Muñoz, 2011). Especificamente no estudo em humanos 

selecionamos os modos que estão descritos na Tabela 4. 
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Tabela 4: Definição dos modos ventilatórios ACV e ACP  

Modos ventilatórios utilizados Conceito 

Ventilação Volume Controlado- modo assisto controlado 

O disparo do ventilador ocorre mediante a inspiração do 
paciente ventilado. Entretanto, no caso do paciente não 
atingir o valor pré-definido de sensibilidade para volume 
corrente e para o fluxo, o ventilador irá disparar 
automaticamente de acordo com a freqüência respiratória 
pré-estabelecida pelo operador, oferecendo então um fluxo 

e volume corrente pré-determinados (Carvalho, Junior, et 
al., 2007; Ferrero R et al., 2008; Gutiérrez Muñoz, 2011). 

Ventilação Pressão Controlada - modo assisto controlado 

O disparo do ventilador ocorre mediante a inspiração do 
paciente ventilado. Entretanto, no caso do paciente não 
atingir o valor pré-definido de sensibilidade para 
freqüência respiratória, tempo inspiratório ou a relação 
inspiração/expiração (relação TI/TE), e para o limite de 
pressão inspiratória, o ventilador irá disparar 
automaticamente de acordo com a freqüência respiratória 

pré-estabelecida pelo operador.É válido ressaltar que 
nesse modo o fluxo e o volume corrente variam de acordo 
com a demanda do paciente(Carvalho, Toufen Junior, et 
al., 2007; Ferrero R et al., 2008; Gutiérrez Muñoz, 2011). 

 

No entanto, estudos demonstraram que na VM, o uso da PEEP elevada, assim como 

frações inspiradas de oxigênio maior que 21% promovemo desequilíbrio redox e que os 

mecanismos internos antioxidantes são pouco eficazes (Junior, 2005; Mazullo Filho et al., 

2012). O oxigênio que é utilizado para fins fisiológicos como respiração celular, defesa tecidual, 

combate à infecções, crescimento embrionário pode ser convertido em espécies não fisiológicas 

tóxicas para o organismo e com alta reatividade bioquímica (Gottfredsen et al., 2013; 

Zampetaki et al., 2013). Quando o sistema antioxidante endógeno não consegue neutralizar a 

quantidade de espécies reativas de oxigênio (ERO) produzidas instala-se o desequilíbrio redox, 

resultando em estresse oxidativo (Touyz, 2004; Stocker e Keaney, 2005; Tinti e Soory, 2013). 

Durante a VM e, de acordo com os parâmetros utilizados, o pulmão é lesionado pelo 

ventilador e, consequentemente, ocorre o desequilíbrio redox, portanto, esse processo leva à 

síntese de vários marcadores que exacerbam a inflamação e, com a possível disseminação desse 

processo, teremos como consequência, à disfunção orgânica e óbito dos pacientes em VM 

(Arlati et al., 2007; Hopper e Haskins, 2011). Neste contexto, o pulmão ao ser lesionado pelas 

altas concentrações de espécies reativas de oxigênio, promove à biossíntese de inúmeros 

mediadores que modulam o processo inflamatório local e sistêmico, tais como peroxidação 

lipídica e destruição de proteínas (Figura 4)(Bedreag et al., 2015).  
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Figura 4:Consequências do estresse oxidativo 

Fonte: Adaptado de Bedreag et al., 2015 

No tecido pulmonar, as fontes que mais contribuem na formação de radicais livres são 

os neutrófilos, eosinófilos e leucócitos (Yun et al., 2011). Sendo que o aumento da produção 

de espécies reativas de oxigênio (ERO) é diretamente proporcional à agressão e propagação da 

inflamação causada por mediadores inflamatórios como endotoxinas, citocinas, enzimas 

lipolíticas e histaminas, que são participantes na descompensação do estado clínico do 

organismo (Michael et al., 2013; Oakley e Cidlowski, 2013).  

Estudos mostraram que o estresse oxidativo apresenta influência significativa em várias 

condições clínicas como câncer, diabetes, doenças autoimunes, danos isquêmicos seguidos 

dereperfusão dentre outras (Taniyama e Griendling, 2003; Reis et al., 2008; Rodrigues et al., 

2019).  As EROs produzidas promovem efeitos funcionais distintos em cada tipo de célula e 

incluem crescimento celular, apoptose, migração, expressão gênica e inflamatória, como pode 

ser observado na Figura 5 (Taniyama e Griendling, 2003; Papaharalambus e Griendling, 2007). 
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Figura 5:Papel das espécies reativas de oxigênio no organismo. 

As EROs comprometem o tônus vascular, promovem migração, apoptose, proliferação e inflamação das células 

musculares lisas. Monocyte = Monócito, Cytokines = citocinas, Ang II = Angiotensina II, PDGF = fator de 

crescimento derivado de plaquetas, ROS = Espécie Reativa de Oxigênio, NOX 1= NADPH oxidase 1, NOX2= 

NADPH oxidase 2, NOX4= NADPH oxidase 4, VACM-1 = molécula de adesão à célula vascular. 

Fonte: Adaptado de Papaharalambus e Griendling, 2007. 

O organismo possui um complexo antioxidante, que é formado por moléculas 

degradadoras das EROs e podemos destacar o ácido úrico, ácido ascórbico, α-tocoferol e 

enzimas antioxidantes como catalase (CAT), Glutationa Peroxidase (GPx) e superóxido 

desmutase (SOD) (Frei et al., 1988; Stinefelt et al., 2005). Em casos de acúmulo das EROs, 

poderá ocorrer  alterações de forma irreversíveis nas moléculas como DNA, proteínas, 

carboidratos e lipídeos (Frei et al., 1988; Du et al., 2000). 

2.4 Biomarcadores de estresse oxidativo 

Os marcadores do estresse oxidativo constituem ferramentas notáveis na avaliação dos 

possíveis efeitos e implicações sobre vários processos metabólicos no nosso organismo, sendo 

considerados sinalizadores de processos patológicos e inflamatórios, os marcadores podem ser 

mensurados no sangue periférico, tornando-se assim possível o acompanhamento beira-leito. 

(Barbosa, 2010; Baio, 2011). 

Estudos experimentais com compostos antioxidantes, naturais ou sintéticos objetivam 

neutralizar ou reduzir o processo redox através do controle dos seus efeitos adversos (Pinchuket 
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al., 2012; Sindhi et al., 2013; Carocho, 2018). A análise do estresse oxidativo é dependente da 

possibilidade de se medir as espécies reativas de oxigênio, mas que por possuirem algumas 

particularidades, as vezes precisam ser mensuradas indiretamente (mediante avaliação do 

dano). Outras limitações para essa medida incluem: concentrações extremamente baixas (da 

ordem de 10 -11M), alta reatividade e a existência de técnicas muito dispendiosas que 

impossibilitam essa medida (Halliwell, 2000; Ceballos Reyes et al., 2006; Terán, 2014). 

Segundo Reyes e colaboradores em 2006, há pelo menos 3 abordagens na análise de 

biomarcadores: 1) quantificação da concentração de moléculas  resultantes  da reação com as 

espécies reativas; 2) quantificação da magnitude do dano produzido; 3) quantificação da 

capacidade antioxidante (Ceballos Reyes et al., 2006).  

As EROs têm meia vida curta, mas os subprodutos das reações biológicas que se tornam 

estáveis são alvos frequentes de estudos sobre o estresse oxidativo (Halliwell, 2000; Hicks et 

al., 2006). As EROs reagem sobres várias biomoléculas e, portanto, os biomarcadores podem 

ser classificados e pesquisados respectivamente de acordo com o dano às macromoléculas as 

quais são reativas: lipídios, proteínas ou DNA (Mayne, 2003; Hwang e Kim, 2007). 

Lipídios: umas das técnicas de maior relevância na oxidação lipídica são os testes das 

substâncias que reagem com o ácido tiobarbitúrico (TBARS) (Mayne, 2003; Grotto et al., 

2007);  

DNA: existe uma gama de variedade de ensaios para avaliar oxidação do DNA. A ação 

principalmente do radical hidroxila sobre o DNA produz danos estruturais compostas pelas 

bases nitrogenadas, açúcar desoxirribose e ligações cruzadas.  São vários os compostos 

resultantes de tais interações, constituindo, portanto os biomarcadores do dano ao DNA (Baird 

e Mahadevan, 2004; Bartsch e Nair, 2004).  

Proteínas: para a oxidação de proteínas destacamos as proteínas carboniladas. O estudo 

da oxidação de proteína e dos biomarcadores tem sua importância principalmente devido às 

suas implicações na alteração funcional de enzimas, receptores, proteínas transportadoras e 

imunidade. Seus compostos podem produzir danos secundários a outras biomoléculas (Dyer et 

al., 1993; Reddy et al., 1995). 

Nesse contexto, o presente trabalho objetivouanalisaros efeitos oxidantes da VM em 

diferentes modos ventilatórios sobre a resposta inflamatória pulmonar e sistêmica em ratos 

Wistare humanos adultos.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar e comparar os efeitos oxidantes da ventilação mecânica sobre a resposta 

inflamatória pulmonar e sistêmica de ratos Wistar ventilados artificialmente nos modos 

controlados à volume ou pressão e de humanos adultos ventilados de forma assisto-controlado 

à pressão ou volume. 

3.2 Objetivos Específicos 

O projeto foi composto por dois estudosEstudo 1, o experimento em animais, e estudo 

2, o estudo de coorte em humanos. 

3.2.1 Objetivos Específicos (Estudo 1) 

 Analisar e comparar o influxo de células inflamatórias para o parênquima pulmonar 

de animais ventilados artificialmente; 

 Mensurar a atividade das enzimas antioxidantes no parênquima pulmonar; 

 Avaliar a peroxidação lipídica e os danos à oxidação de proteínas; 

 Analisar o padrão histológico do parênquima pulmonar 

 Mensurar os níveis dos biomarcadores inflamatórios no parênquima pulmonar: IL-

1,CCL2, CCL3, CCL5, TNF. 

3.2.2 Objetivos Específicos (Estudo 2) 

 Analisar dados hematológicos e antropométricos de pacientes submetidos à 

ventilação mecânica; 

 Analisar e comparar o influxo de células inflamatórias no aspirado traqueal de 

pacientes ventilados artificialmente;  

 Realizar ensaios bioquímicos para mensurar a atividade das enzimas antioxidantes 

no aspirado traqueal; 

 Mensurar a peroxidação lipídica e os danos à oxidação de proteínas;  

 Mensurar os níveis dos biomarcadores inflamatórios: IL-6, IL-8, IL-17 e IL-33.  
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4 ESTUDO 1 

4.1 Estudo em animais 

4.1.1 Materiais e Metódos 

O estudo foi realizado no Laboratório de Fisiopatologia Experimental (LAFEx) do 

Departamento de Ciências Biológicas (DECBI) no Instituto de exatas e Ciências Biológicas 

(ICEB) e aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Animal da Universidade 

Federal de Ouro Preto (CEUA-UFOP), sob o protocolo de número: 2013/06.Para o 

procedimento foram utilizados ratos Wistar fêmeas,com aproximadamente 10-12 semanas de 

idade, obtidos do Centro de Ciência Animal (CCA) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). Todos os animais tiveram livres acesso a ração e a água.  

4.1.2 Grupos experimentais 

Os animaisforam divididos em 3 grupos, com um n amostral de 6 animais em cada 

grupo, sendo os grupos assim caracterizados: 

 Grupo sob ventilação espontânea (GC); 

 Grupo sob ventilação mecânica no modo ventilação controlada à volume (GVCV); 

 Grupo no modo ventilação controlada a pressão (GVCP). 

4.1.3 Ventilação espontânea e ventilação mecânica 

4.1.3.1 Ventilação espontânea 

O grupo controle foi mantido sob ventilação espontânea em ar ambiente, 

acondicionados em gaiola apropriada. Para registro da função pulmonar, os animais deste grupo 

foram previamente ambientalizados a uma caixa hermeticamente fechada para adaptação 

prévia. Após o período de adaptação, os animais foram colocados individualmente na caixa 

hermeticamente fechada e permaneceram cerca de 8 minutos para registro dos parâmetros 

ventilatórios (freqüência respiratória, volume corrente e volume minuto) através de 

pletismografia de corpo total, sendo expostos a ar medicinal com volume conhecido por meio 

de um tubo conectado ao sistema. Para o registro, o fluxo de gases respiratórios foi detectado 

pelo espirômetro de mesa (AdInstruments) e o sinal amplificado e analisado pelo software 

PowerLab.   
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4.1.3.2 Ventilação mecânica 

Os grupos submetidos à VM foram ventilados artificialmente através do ventilador 

mecânico Inspira Advanced Safety Ventilator (Harvard Apparatus, Massachusetts, EUA). Os 

grupos foram ventilados durante uma hora de acordo com os parâmetros ventilatórios listados 

a seguir: Volume corrente: 8 mL/kg, Frequência respiratória: aproximadamente 80 

incursões/min, PEEP: 0 cmH2O; FiO2: 21%, no modo ventilação controladaà volume (VCV), 

onde o volume-minuto é completamente dependente da freqüência e do volume corrente 

do respirador. Nenhum esforço respiratório do animal irá contribuir para o volume -

minuto, ou a pressão (PCV), onde inspiração cessa quando é alcançada a pressão máxima 

prédeterminada. Os volumes oferecidos variarão de acordo com as mudanças da 

mecânica pulmonar. A ventilação-minuto não é garantida. A análise da saturação 

periférica e da temperatura corporal foi realizada durante todo o período sob ventilação a fins 

de monitoramento (Andrade et al., 2017). 

4.1.4 Sedação e analgesia 

Os animais foram sedados por via intraperitoneal (i.p.) com Midazolam (5mgKg) e com 

Fentanil (0,16 gKg). Após a sedação foi realizado bloqueio neuromuscular por via 

intravenosa (i.v.) com Cloreto de Suxametônio (1mLKg) e os animais foram submetidos a 

suporte ventilatório. As agulhas utilizadas para os ratos foram as de calibre 22G e o local da 

administração i.p. foi o quadrante abdominal inferior direito do animal, sendo conferido de 

rotina que a agulha tinha o comprimento necessário para atravessar toda espessura da parede 

abdominal e penetrado, efetivamente, na cavidade abdominal, sem induzir perfuração 

intestinal.(Card et al., 2006). 

4.1.5 Canulação da artéria femoral para coleta de sangue 

Para canulação da artéria femoral foi realizada uma pequena incisão na pele, para 

separar a musculatura e então ser possível a localização do feixe vásculo-nervoso femoral. A 

cânula então foi introduzida na artéria femoral. A seguir, a mesma foi amarrada junto ao feixe 

com fio cirúrgico. No final da VM, uma alíquota de sangue foi colhida da artéria femoral e 

então foi destinada para realização da gasometria. Para tal exame, foi realizada a coleta 1 mL 

de sangue arterial utilizando-se a seringa heparinizada (Monovette®, Sarstedt). A gasometria 

foi realizada pelo gasômetro modelo PRIME +® VET (Nova Biomedical Corporation,Waltham, 
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Mass). A gasometria é um exame que possibilita medida dos gases arteriais como (PaO2 e 

PaCO2) e outros parâmetros como Bicarbonato, saturação de oxigênio, relação PaO2 /FiO2. 

4.1.6 Coleta do lavado broncoalveolar (LBA) 

Imediatamente após a eutanásia, foram realizados os procedimentos para a coleta do 

Lavado Broncoalveolar (LBA). Os ratos foram traqueostomizados com cateter (18G) acoplado 

a uma seringa de 1 mL e os pulmões perfundidos com solução salina (0,9%NaCl), esse 

procedimento foi realizado três vezes, totalizando um volume final de 2,5-3,0 mL de líquido 

coletado (lavado broncoalveolar). As amostras armazenadas em tubos de polipropileno e foram 

mantidas em gelo (4º C) até o término do experimento para evitar a lise celular (Pena et al., 

2016; Soares et al., 2016; Campos et al., 2017). 

4.1.7 Eutanásia 

Ao término do protocolo experimental, os animais tiveram o tórax aberto, seguido de 

incisão no terceiro espaço intercostal para eutanásia por exsanguinação (Murta et al., 2016; 

Soares et al., 2016).  

4.1.8 Contagem total e diferencial de células do LBA 

Para a avaliação das células presentes nas vias aéreas, o LBA foi centrifugado a 4°C na 

velocidade de 3000 RPM (Eppendorf 5415R; Eppendorf®, Hamburgo, Alemanha) por 10 min. 

O pellet que contém os leucócitos foi imediatamente ressuspenso em 0.1 mL de salina. 

Os leucócitos obtidos após a centrifugação foram utilizados para realizar a contagem 

total e diferencial. Para isto, 20 μL da solução ressuspensa foram colocados em um tubo 

contendo 180 μL da solução de Turk e, em seguida, uma alíquota foi retirada e colocada em 

uma câmara de Neubauer para contagem total de leucócitos em microscópio óptico. Para a 

contagem diferencial de células do LBA, as amostras foram centrifugadas em Cito-centrífuga 

(INBRAS equipamentos para saúde, SP, BR). Uma lâmina histológica e 50 μL de amostra 

foram colocadas na centrífuga e o material foi centrifugado por um minuto a 1000 rpm. Após a 

secagem, as lâminas foram coradas com o kit de coloração rápido (Renylab química e 

farmacêutica Ltda., Barbacena, MG, BR) através da imersão do material em três soluções 

distintas e utilizadas para realização da contagem diferencial de leucócitos em microscópio 

óptico com imersão em óleo, em objetiva de 100x com aumento de 1000x (Campos et al., 2013; 
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Chirico et al., 2018). Dois investigadores com domínio na área, em tempos diferentes, contaram 

lâminas não identificadas através de uma contagem duplo-cega. 

4.1.9 Coleta dos pulmões 

4.1.9.1 Processamento tecidual 

Após a realização do LBA, o ventrículo direito foi perfundido com solução salina para 

remoção do sangue nos pulmões. O pulmão direito foi clampeado para que fosse instilada, 

apenas no pulmão esquerdo, via traqueia, formalina tamponada 4% (pH 7,2) a uma pressão de 

25 cmH2O por 2 min. O pulmão esquerdo então foi removido e imerso em solução fixadora por 

48 horas. Em seguida, o material foi processado da seguinte forma: banho em água corrente por 

30 min, banho em álcool a 70% e 90% por 1 h cada etapa, 2 banhos em álcool a 100% por 1 h 

cada e inclusão em parafina. Após o processamento de rotina e inclusão em parafina, foram 

realizados cortes seriados a quatro micrômetros de espessura, que foram corados em 

hematoxilina-eosina para análise morfométricas (Pena et al., 2016). 

4.1.9.2 Análises estereológicas do parênquima pulmonar 

As análises estereológicas foram realizadas sobre secções pulmonares coradas com 

hematoxilina e eosina.  Para a realização da captura das imagens, foi utilizado um microscópio 

modelo Primo Star, com câmera digital Axiocam 105 color, fabricante Carl Zeiss. Estes são 

interligados a um computador, Pentium IV, onde está instalado o software Leica Application 

Suíte (Versão 2.4.0 RI) usado para o processo de captura das imagens. Dessa forma, as imagens 

foram digitalizadas, com o uso da objetiva de 40x do microscópio Primo Star, Zeiss, Camera 

Axiocam105 color (De Souza et al., 2018). 

Para estereologia, a análise de densidade de volume (Vv) foi realizada em um sistema 

teste composto por 16 pontos e uma área de teste conhecida onde a linha proibida foi tomada 

como limite, para evitar a superestimação do número de estruturas. O sistema teste foi acoplado 

ao monitor e foram analisados 20 campos aleatórios das lâminas fotografadas em objetiva de 

40x com aumento de 400x, para a obtenção de amostras pulmonares uniformes e proporcionais. 

O número de pontos (Pp) que atingiram os septos alveolares (Vv [sa]) e os espaços alveolares 

(Vv [a]) foram avaliados de acordo com o número total de pontos do sistema teste (Pt). O 

volume de referência foi estimado pela contagem de pontos utilizando o ponto de teste do 

sistema (Pt). A área total de 1,94mm² foi analisada para determinar a análise volumétrica dos 
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septos alveolares (Vv [sa]) e os espaços alveolares (Vv [a]) em seções coradas com HE 

(Mandarim-De-Lacerda, 2003). Dois investigadores com domínio na área, em tempos 

diferentes, contaram lâminas não identificadas através de uma contagem duplo-cega (Valenca 

et al., 2006; Valença et al., 2007). 

4.1.9.3 Homogenato pulmonar 

Para o estudo das enzimas antioxidantes, dano oxidativo e biomarcadores inflamatórios 

no tecido pulmonar, utilizamos 100 mg do pulmão foram colocados em tubo de polipropileno 

em 1,0 mL de tampão fosfato (pH 7,8), e depois homogeneizado utilizando um homogeneizador 

de tecidos. Em seguida, as amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 13.000 RPM, o 

sobrenadante coletado e armazenado em freezer (-80ºC) (Campos et al., 2017). 

4.1.10 Biomarcadores do Estresse Oxidativo 

4.1.10.1 Proteínas totais 

A dosagem de proteínas foi realizada nas amostras do homogenato tecidual pelo método 

de Bradford (Bradford, 1976). O reagente de Bradford contém como principal componente o 

corante Coomasie brilhante azul, que em solução ácida se liga as proteínas da amostra, alterando 

sua absorbância de 465 nm para 595 nm. Para essa análise uma curva padrão foi reproduzida 

por meio de concentrações crescentes da proteína albumina, para isso, 0,01g de albumina foi 

dissolvida em 1000 µL de água Mili-Q. A partir dessa solução inicial, foi utilizado 200 µL 

adicionado em 3,8 mL de água Mili-Q, obtendo-se um total de 4 mL de solução na concentração 

de 0,5 mg/mL. Os pontos da curva variam de 0,5 mg/mL até 0,05 mg/mL. Os demais pontos da 

curva padrão estão descritos na Tabela 5. 

Tabela 5:Curva do padrão de albumina 

Concentração da albumina Albumina 0,01 g/mL Água mili-Q 

0,5 mg/mL 1000 μL * 

0,4 mg/mL 800 μL 200 μL 

0,3 mg/mL 600 μL 400 μL 

0,2 mg/mL 400 μL 600 μL 

0,1 mg/mL 200 μL 800 μL 

0,05 mg/mL 100 μL 900 μL 
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Para a solução de Comassie azul foi realizada a diluição em água Mili-Q na 

concentração de 4:1 (água Mili-Q: Solução Comassie azul). Feito a curva padrão e a diluição 

da curva, em seguida foram adicionados em cada poço correspondente 2 µL de amostra do 

homogenato pulmonar diluído em 8 µL de água Mili-Q. Posteriormente, 190 µL de Solução 

Comassie azul diluída foi pipetada em todos os poços da placa. A placa então foi incubada em 

temperatura ambiente por 30 min e a leitura realizada em espectrofotômetro de placas a 

595nm(Campos et al., 2017). 

4.1.10.2 Atividade de Enzimas Antioxidantes: Superóxido dismutase (SOD) e Catalase 

(CAT) 

Homogenatos pulmonares foram utilizados para determinar as atividades de enzimas no 

processo de defesa antioxidante tecidual. A atividade da SOD foi determinada pela mensuração 

da inibição da auto-oxidaçãodo pirogalol à uma absorbância de 480 nm, representada por U/mg 

de proteína. A atividade da CAT foi mensurada a partir da taxa de decréscimo de peróxido de 

hidrogênio à uma absorbância de 240 nm, representada por U/mg de proteína. O teor protéico 

total foi medido em amostras do tecido do pulmão direito através do método de Bradford (De 

Souza et al., 2018).  

4.1.10.3 Atividade da Superóxido Dismutase 

A atividade de Superóxido Dismutase (SOD) foi mensurada no homogenato tecidual de 

acordo com o método descrito por (Marklund e Marklund, 1974).  Esse método é baseado na 

capacidade da SOD em inibir a auto-oxidação do pirogalol. Os reagentes de trabalho utilizados 

foram: fosfato de potássio monobásico (KH2PO4), fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4), 

Pirogalol e MTT (brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2H]- 2,5-difenilterazolio) e Dimetilsulfóxido 

(DMSO). Para a realização da dosagem, fragmentos de 50 mg de tecido pulmonar foram 

homogeneizados com 500μL tampão fosfato (pH 7,0), em seguida, centrifugados por 10 

minutos a 12000 RPM a 4ºC. O sobrenadante obtido após a centrifugação foi pipetado em placa 

de 96 poços seguido a adição dos reagentes como descrito na Tabela 6. 
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Tabela 6: Reagentes utilizados para a análise da atividade da superóxido dismutase 

 Amostra - μL Tampão -μL 
MTT 

(1,25 mM) - μL 

Pirogalol 

(100 mM) – μL 

Branco  * 144 6 * 

Padrão * 129 6 15 

Amostra  30 99 6 15 

 

A placa foi incubada por 5 minutos a 37ºC, logo após 150 μL de DMSO foram 

adicionados para parar a reação. Posteriormente, a placa foi lida em espectrofotômetro de placas 

à 570nm. Após a leitura da placa, o valor de absorbância foi convertido em unidade de SOD 

pela subtração do valor de absorbância da amostra pelo valor do branco, seguido pela divisão 

desse valor pelo encontrado na subtração do padrão pelo branco. O resultado foi expresso em 

U/mg de proteína (Campos et al., 2017). 

4.1.10.4 Atividade da Catalase 

A atividade de Catalase (CAT) foi mensurada de acordo com o método descrito por 

Aebi (Aebi, 1984) a partir do decréscimo do peróxido de hidrogênio (H2O2 à 30%) a uma 

absorbância de 240 nm. O método se baseia na decomposição enzimática do H2O2 30% em um 

intervalo de 60 segundos por espectrofotometria. Para a preparação das amostras, 100mg do 

tecido pulmonar foram homogeneizados com 1 mL de tampão fosfato 0,1M (pH 7,2) em 

seguida, as amostras foram centrifugadas por 10 min a 10000 x g a 4ºC. O sobrenadante foi 

coletado e utilizado como amostra biológica. 

Primeiramente foram empregados os reagentes para o preparo do tampão fosfato 

descritos a seguir: cloreto de sódio (NaCl), fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) e fosfato de 

potássio monobásico (KH2PO4), os sais foram diluídos em água destilada e mantidos na 

geladeira. No momento do ensaio foi utilizado 25 mL de tampão, que foram misturados com 

40 μL de peróxido de hidrogênio. Depois do preparo dos reagentes foi iniciado a leitura em 

espectrofotômetro. O tampão com o peróxido foi aliquotado juntamente com cada amostras em 

cubeta de quartzo (970 μL e 30 μL, respectivamente) e registrados a 240 nm durante 60 

segundos, com anotação a cada 10 segundos. A atividade da catalase foi definida pela 

diminuição da absorbância a 240nm, de acordo com a Lei de Lambert Beer, onde 1 U equivale 
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a 1μmol de hidrólise de H2O2 por minuto, por mL. A concentração da catalase foi determinada 

utilizando o coeficiente de extinção molar do H2O2 –Ɛ=39,4.(Campos et al., 2017). 

4.1.10.5 Atividade da Mieloperoxidase (MPO) no homogenato pulmonar 

Alíquotas do homogenato pulmonar foram ultilizadas para dosar os níveis de MPO, uma 

enzima pró-oxidante liberada por neutrófilos(Schmekel et al., 1990). Os níveis de MPO foram 

medidos através do uso de 3,3’5,5’-tetrametilbenzidina (TMB), brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (HTAB), peróxido de hidrogenio (H2O2) e tampão de acetato de sódio 

(NaOAc). Inicialmente, 50 µL do homogenato pulmonar foram centrifugados com 450 µL de 

HTAB em 14.000 g durante 15 min. A alíquota 75 µL do sobrenadante foi incubado com 5 µL 

de TMB por 5 min em 37 C. A mistura foi incubada com 50 µL de H2O2 em 10 min, 37 C, 

depois disto, foi adicionado 125 µL de tampão de acetato de sódio. A reação foi lida num leitor 

de microplaca em 630 nm. A atividade enzimática foi expressa em Um/mg proteína 

total(Schmekel et al., 1990; Campos, 2018). 

4.1.10.6 Análise do Dano Oxidativo (TBARS) 

O lobo inferior do pulmão direito foi utilizado para análise das espécies reativas do ácido 

tiobarbitúrico. O ácido tiobarbitúrico reage com lipídios oxidados, e gera malondialdeído. Os 

tecidos foram homogeneizados e macerados. Para a realização da análise, 500 μL do 

homogeneizado tecidual foram pipetados em tubo criogênico. Posteriormente, 250 μL de 

solução de ácido tricloroacético (TCA 28% p/v dissolvido em ácido clorídrico), 250 μL de TBA 

1% dissolvido em ácido acético 1:1 e 125 μL de bultilhidróxitolueno (BHT) 5 Mm dissolvido 

em etanol foram adicionados. Em seguida, o tubo foi levado ao vórtex e colocado em banho-

maria a 95°C por 15 minutos. Após serem resfriadas em banho de gelo por 5 minutos, o material 

foi centrifugado por 10 minutos a 13000 rpm. O sobrenadante foi lido em espectrofotômetro a 

535 nm. A concentração de TBARS foi determinada utilizando o coeficiente de extinção molar 

do ácido tiobarbitúrico (ε= 1,56 x 105L x mol-1 x cm-1), seguindo a lei de Lambert Beer. O 

resultado foi representado em mmol/mg proteína(Soares et al., 2016; De Souza et al., 2018).  

4.1.10.7 Dosagem de proteína carbonilada 

A oxidação de proteínas pelas espécies reativas de oxigênio leva a formação de 

derivados carbonílicos. Esses podem ser mensurados por métodos sensíveis, particularmente 
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aqueles que utilizam o 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNP). O DNP reage com grupos carbonílicos 

e gera a hidrazona correspondente, a qual foi analisada espectrofotometricamente.  

Para a análise da proteína carbonilada foi utilizado um protocolo adaptado do método 

descrito por Reznick e Packer (Reznick e Packer, 1994).Para tal 500 μL do homogeneizado 

pulmonar foi colocado em tubos de polipropileno e adicionados e 500 μL de TCA 10%, 

misturou-se no vórtex e em seguida as amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 5000 

rpm. O sobrenadante foi descartado e ao precipitado foi adicionado 500μL de 2,4-

dinitrofenilhidrazina (DNPH) para identificação de aldeídos e cetonas. As amostras foram 

mantidas em temperatura ambiente e no escuro, por sessenta minutos e a cada 15 minutos eram 

misturadas no vórtex. Ao final do período foi acrescentado 500 μL de TCA e as amostras eram 

novamente centrifugadas por 10 minutos a 5000 rpm. O sobrenadante foi descartado e 1 mL da 

mistura de etanol/acetato de etila (1:1) foi adicionado aos tubos e misturados no vórtex e 

novamente centrifugados, essa etapa da reação foi repetida por duas vezes. Após a segunda 

lavagem com a solução de etanol/acetato de etila, o sobrenadante foi descartado e adicionou-se 

1 mL de Dodecil sulfato de sódio (SDS) 6% misturou-se no vórtex e centrifugou-se à 10000 

rpm por 10 minutos à 4ºC. Os sobrenadantes foram lidos no espectrofotômetro a 370 nm. A 

concentração de proteína carbonilada nas amostras foi determinada de acordo com a equação 

de Lambert Beer descrita abaixo: 

𝐶 =
𝐴𝑏𝑠

𝜀
𝑥
1𝑥109

𝑉𝐴
 

 Abs = Absorbância  

 ε = coeficiente de extinção molar do DNPH em unidades de 22000 M.L-1 cm-1;  

 VA = volume da amostra;  

 C = concentração de proteína carbonilada na amostra (nmol/mL).  

Para a determinação da concentração de proteína carbonilada em relação à concentração 

de proteínas totais utilizou-se o valor encontrado na análise de proteínas pelo método de 

(Bradford, 1976).  

Equação: Proteína carbonilada (nmol/mL) /Proteína total (mg/mL) 

4.1.10.8 Os ensaios imunoenzimáticos no pulmão 

As análises de Interleucina-1 (IL-1) e das quimiocinas CCL2,CCL3, CCL5,foram 

realizadas no tecido homogenato pulmonar misturado com 1mL de tampão fosfato (PBS). Para 

tais análises teciduais, 100 mg de tecido pulmonar foi homogeneizado com 1 mL de tampão 
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fosfato (PBS). Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 4°C, o sobrenadante foi 

congelado a -20°C e, posteriormente, utilizadas para análises por meio do método Enzyme-

Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Estes ensaios foram realizados utilizando kits, sendo 

todos os anticorpos e reagentes reconstituídos e aliquotados de acordo com as orientações dos 

fabricantes e as análises foram realizadas como descrito a seguir.  

Em resumo, em placas de 96 poços foram adicionados 100 μL de anticorpo monoclonal 

contra o peptídeo (anticorpo de captura), reconstituído em PBS, sendo estas placas incubadas 

por 12 horas, a temperatura ambiente. Os anticorpos não adsorvidos pelas placas foram 

descartados, por inversão e sucessivas lavagens em PBS-Tween (PBS adicionado de 0,05% de 

Tween20) e as placas foram bloqueadas com 100 μL/poço de uma solução contendo PBS-BSA 

1%, durante 1 hora a temperatura ambiente. A seguir, as placas foram novamente lavadas. Foi 

preparada por diluição seriada uma curva padrão. As amostras foram aplicadas em um volume 

de 25 μL para cada poço e, a seguir, foi realizada incubação por 2 horas em temperatura 

ambiente.  

Os anticorpos secundários (anticorpo de detecção), após os poços serem devidamente 

lavados, foram diluídos em PBS-BSA 0,1% e incubados por 2 horas à temperatura ambiente. A 

placa foi novamente lavada e 100 μL de estreptoavidina ligada à peroxidase (na diluição 

recomendada pelo protocolo de cada kit) em PBS-BSA 0,1% foram adicionados à placa e a 

mesma incubada por 20 minutos à temperatura ambiente. O cromógeno escolhido para 

revelação foi a Tetrametilbenzidina (Color Reagent B - R&D Systems, Minneapolis, USA), 5 

mL do cromógeno foi adicionado a 5 mL de peróxido de hidrogênio adquirida pelo mesmo 

fabricante (Color reagent A - R&D Systems, Minneapolis, USA). 100 μL dessa solução foram 

adicionados em cada um dos poços e após vinte minutos de incubação em ausência de luz e 

temperatura ambiente, a reação foi bloqueada adicionando-se 100 μL de ácido sulfúrico 

(H2SO4) 2,5 M por poço.  

A leitura da intensidade de coloração foi realizada em leitor de ELISA utilizando-se o 

comprimento de onda de 450 nm, imediatamente após a adição de H2SO4 para o bloqueio das 

reações. A quantificação das quimiocinas e interleucina presentes nas amostras foi determinada 

baseada na densidade óptica obtida com a curva padrão dos peptídeos, analisadas pelo software 

SOFT Max PRO 4.0. (Penitente et al., 2015). 
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4.1.10.9 Análises estatísticas 

Os dados foram expressos em média ± erro padrão da média. Para os dados com 

distribuição normal foi utilizada a análise de variância univariada (ANOVA one-way) seguido 

pelo pós-teste de Tukey. Para os dados discretos foram utilizado o teste Kruskal-Wallis seguido 

do pós-teste de Dunns. Em ambos os casos, a diferença significativa foi considerada quando o 

valor de p<0,05. Todas as análises foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 

versão 5.00 para Windows 7, GraphPad Software (San Diego, CA, USA). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Estudo em animais 

5.1.1 Parâmetros ventilatórios e gasométricos 

Ao término do protocolo experimental foi realizada a gasometria arterial para 

possibilitar a análise dos gases séricos e durante o protocolo análise dosparâmetros 

ventilatóriotais como frequência respiratória, volume corrente e volume minuto, nos grupos 

submetidos à ventilação espontânea e aos modos ventilatórios VCP e VCV. Os valores foram 

apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7:Gasometria e função pulmonar de ratas fêmeas submetidos a ventilação mecânica. 

 GC GVCV GVCP 

pH 7,37 ± 0,01 7,41 ± 0,01 7,36 ± 0,04 

SO2 (%) 94,58 ± 0,53 92,97 ± 1,48 81,0 ± 8,85 

PaO2 (mmHg) 76,7 (70,8; 81,2) 66,95 (52,1; 86,1) 55,4 (28,7; 77,4) 

PaCO2 (mmHg) 43,3 (42,9; 45,2) 33,05 (30,7; 37,9) 35,9 (29,8; 41,3) 

HCO3 (mmol/L) 26,6 (24,3; 27,0) 21,6 (20,6; 23,6) 23,4 (20,3; 26,1) 

FR (irpm) 119,0 ± 7,27 76,33 ± 0,71a 76,88 ± 0,85a 

VC (mL) 1,47 ± 0,41 1,56 ± 0,05 1,53 ± 0,09 

Vmin (mL/min) 177,4 (55,1; 230,8) 122,3 (105,8; 126,0) 121,2 (85,1; 142,3) 

GC: grupo controle; GVCV: grupo ventilação controlada a volume; GVCP: grupo ventilação controlada a pressão; 

SO2: saturação de oxigênio; pO2: pressão parcial de oxigênio; pCO2: pressão parcial de dióxido de carbono; HCO3: 

bicarbonato; FR: frequência respiratória; irpm: incursões respiratórias por minuto; VC: volume corren-te; Vmin: 

volume minuto. (a) representa diferença significativa em relação ao GC. Os dados estão expressos em média ± 

erro padrão da média ou em mediana, valor mínimo e valor máximo. Análise de Variância One Way ANOVA ou 

Kruskal Wallis seguido do pós teste de Tukey ou Dunn’s (p<0.05), n= 6 animais por grupo. 
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Não houve diferença nos parâmetros gasométricos avaliados, todavia, a frequência 

respiratória nos dois grupos submetidos à VM foi menor quando comparados ao GC, uma vez 

que foi previamente ajustada no VM em um valor próximo a 80 irpm. 

5.1.1.1 Análise das células presentes no Lavado broncoalveolar 

A análise das células presentes no Lavado broncoalveolar nas ratas fêmeas, nos grupos 

submetidos aos modos ventilatórios VCV e VCP. Não houve diferença significativa em relação 

ao número de leucócitos totais e macrófagos entre os grupos analisados. Entretanto, o influxo 

de linfócitos e neutrófilos foi maior nos grupos submetidos à VM comparados ao GC (Figura 

6).  

 

Figura 6:Efeitos da ventilação mecânica sobre o recrutamento de células para o lavado broncoalveolar em ratos 

Wistarfèmeas. 

(a) representa diferença significativa em relação ao GC. Os dados estão expressos em média ± erro padrão da 

média. Análise de Variância One Way ANOVA seguido dos pós teste de Tukey (p<0.05), n= 6 animais por grupo. 

5.1.1.2 Ensaio Imunoenzimático para Marcadores Inflamatórios 

A análise dos níveis de biomarcadores inflamatórios CCL2, CCL3, CCL5 e IL-1 foram 

realizados no homogeneizado pulmonar e demonstrados na Tabela 8. Demonstramos que houve 

aumento nos níveis de CCL3 e CCL5 nos dois grupos submetidos à VM em relação ao GC. 

Para CCL2 e IL-1 não houve diferença entre os grupos avaliados. 
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Tabela 8: Marcadores inflamatórios no parênquima pulmonar de ratas fêmeas submetidas a 

ventilação mecânica. 

 GC GVCV GVCP 

CCL2 (pg/mL) 1456,9 ± 63,6 1414,3 ± 36,4 1311,9 ± 37,2 

CCL3 (pg/mL) 160,6 ± 5,6 201,04 ± 7,4a 193,8 ± 10,01a 

CCL5 (pg/mL) 372,1 ± 123,2 1205,5 ± 177,3a 1152,04 ± 123,8a 

IL-1 (pg/mL) 1582,7 ± 176,5 1329,4 ± 137,4 1194,9 ± 26,2 

GC: grupo controle; GVCV: grupo ventilação controlada a volume; GVCP: grupo ventilação controlada a pressão; 

CCL2 ou MCP1: proteína quimiotática de monócitos 1; CCL3 ou MIP-1α: proteína inflamatória de macrófago 1-

alfa; CCL5: RANTES; IL-1: interleucina 1 (a) representa diferença significativa em relação ao GC. Os dados estão 

expressos em média ± erro padrão da média. Análise de Variância One Way ANOVA seguido do pós teste de 

Tukey (p<0.05), n= 6 animais por grupo 

5.1.1.3 AnálisesEsterológicas do Parênquima Pulmonar 

Foram realizadasanálises estereológicas do parênquima pulmonar dos diferentes grupos 

estudados, e de modo particular foram encontradas diferenças em relação à densidade de 

volume de espaço aéreo alveolar, sendo menor no grupo GVCP em relação ao GC e quanto à 

densidade de volume de septos alveolares, sendo maior no grupo GVCP em relação ao GC 

(Figura 7). 
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Figura 7:Análises estereológicas das seções de pulmão e fotomicrografias de cortes do pulmão corado em H&E. 

Fotomicrografia representativa de pulmão coradas com HE. Barra = 50µm, magnificação de 400x (A) Densidade de volume de espaço aéreo alveolar (B) Densidade de volume 

de septo alveolar. Para A e B os dados estão expressos em mediana, valor mínimo e valor máximo. Análise de variância pelo teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de 

Dunn’s (p<0.05), (a) representa diferença significativa em relação ao GC. n= 6 animais por grupo. 
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5.1.1.4 Biomarcadores de estresse oxidativo 

Os biormacadores de estresse oxidativo no parênquima pulmonar foram avaliados 

através da análise de SOD, CAT, MPO, TBARS e proteína carbonilada. A atividade da enzima 

SOD estava aumentada no GVCP comparada ao GC, bem como a atividade da enzima CAT 

em GVCP comparada GCCV e GC. A enzima MPO apresentou maiores níveis em ambos os 

modos ventilatórios analisados comparados ao GC. Quanto à formação de Substâncias Reativas 

ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS), os resultados mostraram que a peroxidação lipídica foi 

maior no GVCP quando comparado ao GC. Além disso, foi observada uma maior oxidação de 

proteínas no grupo GVCP comparado ao GC. 

Tabela 9: Biomarcadores do estresse oxidativo no parênquima pulmonar de ratas fêmeas 

submetidas a ventilação mecânica. 

 GC GVCV GVCP 

SOD (U/mg PTN) 12,59 ± 2,27 23,69 ± 2,65 29,34 ± 3,77a 

CAT (U/mg PTN) 0,77± 0,13 0,94 ± 0,12 2,33 ± 0,33a,b 

MPO (U/mg PTN) 0,18 ± 0,02 0,58 ± 0,07a 0,60 ± 0,08a 

TBARS 

(nmol/mg PTN) 
3,61± 0,38 5,94 ± 2,22 11,05± 2,26 a 

PTN carbonilada 

(nmol/mg PTN) 

7,53  

(5,71; 8,30) 

10,59  

(8,73; 14,20) 

19,28a 

(14,82; 29,04) 

GC: grupo controle; GVCV: grupo ventilação controlada a volume; GVCP: grupo ventilação controlada a pressão; 

SOD: superóxido dismutase; CAT: catalase, MPO: mieloperoxidase; TBARS: substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico. PTN carbonilada: Proteína carbonilada.  (a) representa diferença significativa em relação ao GC, 

(b) representa diferença significativa em relação ao GVCV. Os dados estão expressos em média ± erro padrão da 

média ou em mediana, valor mínimo e valor máximo. Análise de Variância One Way ANOVA seguido do pós 

teste de Tukey ou teste de Kruskal Wallis seguido do pós teste de Dunn’s (p<0.05), n= 6 animais por grupo. 
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6 ESTUDO 2 

6.1 Estudo em humanos 

6.1.1 Materiais e Metódos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) sob o n 2.166.790 e pelo Comitê de Ética do Hospital Santa Casa da Misericórdia de 

Ouro Preto (ANEXO n.2). 

Para este estudo, foi utilizada a coleta de aspirado traqueal de pacientes internados em 

uma UTI, que estavam sob VM nas primeiras 24 h após intubação oro-traqueal, e ventilados 

em modo ACP ou ACV. Para o procedimento, foramselecionados pacientes de ambos os sexos, 

com faixa etária de 18 a 90 anos, que foram divididos em 02 grupos de diferentes modos 

ventilatórios e distribuídos de forma randomizada. Os pacientes não apresentavam 

comorbidades pulmonares identificadas à admissão e foram submetidos a parâmetros 

ventilatórios pré-estabelecidos.  

6.1.2 Seleção da amostra 

A seleção da amostra foi feita da seguinte maneira: os pacientes entre a faixa etária 

estabelecida, que atenderam os critérios de inclusão entraram na pesquisa apenas após 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, em anexo), na 

impossibilidade de os mesmos assinarem, foram colhidas assinatura do representante legal. 

Cabe ressaltar que a privacidade do paciente foi preservada, pois as análises dos 

parâmetros ventilatórios, coleta do sangue e do aspirado traqueal foram realizadas no Hospital 

Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, em ambiente reservado, no setor da UTI. Os dados 

foram coletados na UTI através da análise do formulário de monitorização dos parâmetros 

ventilatórios preenchidos pela equipe de fisioterapia do setor. A pesquisa poderia ser suspensa 

caso o coordenador da UTI e/ou hospital achasse pertinente ou quando fosse coletado o número 

de dados suficientes para a pesquisa. 

Os pacientes, instituição e a comunidade foram beneficiadas indiretamente devido ao 

projeto contribuir com dados sobre a ventilação mecânica em pacientes críticos que ajudarão 

na dinâmica e condução desses casos, podendo diminuir o tempo de permanência no setor. 
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Os riscos para os sujeitos da pesquisa foram considerados mínimos, ou seja, foram os 

riscos inerentes a participação em uma pesquisa de análise de dados gerados pela VM e análise 

dos dados bioquímicos. Para a realização do exame bioquímico, foi coletado de acordo com a 

rotina e orientação do hospital através de profissionais treinados para coleta e que já executavam 

essa rotina no setor.  

6.1.3 Grupos experimentais 

 Grupo Assisto Controlado a Pressão (ACP) 

 GrupoAssisto Controlado a Volume (ACV) 

6.1.4 Critérios de inclusão no estudo 

 Faixa etária de18 a 90 anos. 

 Não apresentar comorbidades pulmonares identificadas. 

 Estáveis em relação a dinâmica ventilatória, sem comprometimento de troca gasosa. 

 Com necessidade de Suporte ventilatório mecânico. 

 Permitirem fração inspirada de oxigênio (FiO2) entre 21 e 40%. 

 Estarem sedados com fentanil e Midazolam. 

 Se em ACV, utilizarão um volume corrente (VC) de 6 a 8 mLkg. 

 Se em ACP utilizará a menor pressão inspiratória possível necessária para 

proporcionar um VT próximo a 6 a 8 mL/Kg. 

 Frequência respiratória (FR) de 12 a 20 ciclos por minuto na VM (Farias et al., 2005; 

Hauber et al., 2010).  

6.1.5 Critérios de exclusão no estudo 

 Instáveis hemodinamicamente. 

 Comprometimento nas trocas gasosas. 

 Não permitirem FiO2 entre 21 e 40%. 

 Os pacientes que vierem a óbito nas primeiras 24 h de VM. 

6.1.6 Ventilação mecânica (VM) 

Os pacientes que necessitavam ser submetidos à VM por diversos fatores como, por 

exemplo, rebaixamento de consciência ou insuficiência respiratória foram analisados e 
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admitidos respeitando os critérios de inclusão. Os mesmos foram intubados pela técnica de 

intubação em sequência rápida (tubo marca Comper), utilizando-se Midazonlan (Dormonid®) 

e Fentanil (Cristália) intra-venoso (IV) e, posteriormente os pacientes recebiam sedação de 

forma contínua através de  bomba de infusão e foram avaliados através de uma escala de 

sedação(RASS) entre -4 e -5 durante todo o protocolo do estudo.Todos os parâmetros foram 

coletados por 24 h, mediante assinatura de assentimento pelo responsável legal. Todos os 

grupos utilizaram o ventilador mecânico Dixtal DX 3012, nos modos ventilatórios ACP e ACV. 

Durante o procedimento os pacientes foram mantidos hemodinamicamente otimizados, 

(Thammanomai et al., 2013) e monitorizados a saturação periférica de oxigênio (SpO2), 

frequência cardíaca (FC), pressão arterial média (PAM), pressão sistólica (PS) e diastólica 

(PD). A coleta do sangue (1 mL), para as análises das pressões parciais dos gases sanguíneos 

arteriais, foi realizada no início e ao final do procedimento (No tempo 0 e 24 horas de VM). 

6.1.7 Canulação da artéria para monitorização hemodinâmica 

A canulação ou cateterização arterial constitui o modo mais preciso de monitorização 

da pressão arterial, conhecida como Pressão Arterial Invasiva (PAI), que consiste na introdução 

de um catéter em uma artéria por punção percutânea direta ou através de dissecção.  

A mensuração da pressão arterial é realizada através da punção de artérias periféricas 

ou centrais e ligação a sistemas que possibilitem a leitura da pressão arterial média (PAM). Esse 

método é empregado para obter mensurações diretas e contínuas da pressão arterial (PA) 

empacientes criticamente enfermos. As vias de escolha mais comuns incluem as artérias radial 

e femoral, sendo a primeira a mais comum, pois sua utilização está associada com menor 

número de complicações (Araújo, 2003). A avaliação dos diferentes parâmetros 

cardiovasculares (PAM, FC) foram realizados através do registro direto da PA dos pacientes, 

extraídos no monitor Dixtal DX 2022.  

6.1.8 Coleta do sangue 

Uma alíquota sanguínea de cada paciente foi coletada através de punção periférica, em 

tubos de polipropileno com 15 μL de anticoagulantes para obtenção do plasma. A primeira 

alíquota com 200 μL de sangue foi encaminhada ao Laboratório Christiano Eduardo para a 

realização do hemograma, o sangue foi homogeneizado e os parâmetros hematológicos 
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avaliados. Os parâmetros determinados foram eritrócito, hematócrito, hemoglobina, leucócitos, 

macrófagos, linfócitos, neutrófilos e plaquetas. 

6.1.9 Coleta do aspirado traqueal (AT) 

A coleta do AT foi realizada, 24 horas após o início da VM, conforme procedimento 

padrão, após pré-oxigenação do paciente.Entre 1-2 mLde uma solução salina à 0,9% foi 

instilada pelo tudo orotraqueal e, em seguida uma sonda de aspiração traqueal nº 12 French (Fr) 

– de cloreto de polivinil (PVC) siliconizada (Embramed®, Brasil) foi introduzida através do 

tubo oro-traqueal até encontrar resistência (nível da carina na traqueia), sendo retraída 

aproximadamente 2 cm. Seguiu-se com liberação do vácuo e retirada delicada, em movimentos 

giratórios, a partir da qual a secreção foi aspirada para um tubo coletor estéril de polipropileno 

(bronco coletor; Zammi®, Brasil). 

6.1.10 Biomarcadores do Estresse Oxidativo 

6.1.10.1 Atividade de enzimas antioxidantes: superóxido dismutase (SOD)e catalase 

(CAT) 

Os aspirados traqueais dos pacientes foram utilizados para determinar as atividades de 

enzimas superóxido dismutase e catalase. A atividade da SOD extracelular foi determinada pela 

mensuração da inibição do auto oxidação da adrenalina à uma absorbância de 480m, 

representada por U/mg de proteína. A atividade da CAT foi mensurada a partir da taxa de 

decréscimo de peróxido de hidrogênio à uma absorbância de 240 nm, representada por U/mg 

de proteína. O teor protéico total e amostras do aspirado traqueal e do plasma foram medidos 

através do método de Bradford. 

6.1.11 Análise do dano oxidativo (TBARS) 

O aspirado traqueal também foi utilizado para análise das espécies reativas do ácido 

tiobarbitúrico. O ácido tiobarbitúrico reage com lipídios oxidados, e geramalondialdeído. O 

conteúdo foi adicionado de 300 µL de SDS 8,1%, agitado e acondicionado em gelo picado 

durante 15 min. Após centrifugação de 2000 RPM/10 min, o sobrenadante foi incubado com 

uma solução de 300 µL ácido tiobarbitúrico 0,8% + 300 µL de ácido acético 20% pH 3.5 por 1 

h a 90ºC. O conteúdo foi lido a 532 nm por espectrofotometria(Yagi, 1987). 
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6.1.12 Dosagem de proteína carbonilada 

A oxidação de proteínas pelas espécies reativas de oxigênio leva a formação de 

derivados carbonílicos. Esses podem ser mensurados por métodos sensíveis, particularmente 

aqueles que utilizam o 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNP). O DNP reage com grupos carbonílicos 

e gera a hidrazona correspondente, a qual pode ser analisada espectrofotometricamente. A 

determinação da concentração de proteína carbonilada foi realizada no aspirado 

traqueal(Levine et al., 1994). 

6.1.13 Ensaios imunoenzimáticos no soro e no Aspirado traqueal 

As análises de IL-6, IL-8, IL-17, IL-33 e TNF-α (ρg/mL), foram realizadas em amostras 

do aspirado traqueal para os quais foram utilizados kits específicos, sendo todos os anticorpos 

e reagentes reconstituídos e aliquotados de acordo com as orientações dos fabricantes. 

Basicamente, em placas de 96 poços foram adicionados 100 µL de anticorpos monoclonal 

contra o peptídeo (anticorpo de captura), reconstituído em PBS, sendo estas placas incubadas 

por 12 h a temperatura ambiente. Os anticorpos não adsorvidos pelas placas foram descartados, 

por inversão e sucessivas lavagens em PBS-Tween (PBS adicionado de 0,05% de Tween 20) e 

as placas foram bloqueadas com 100 µL/poço de uma solução contendo PBS-BSA 1%, durante 

1 h a temperatura ambiente. A seguir, as placas foram novamente lavadas. As amostras foram 

aplicadas em volume de 100µL para cada poço. Paralelamente, a proteína investigada foi 

diluída em várias concentrações para o estabelecimento da curva padrão e, a seguir, foi 

realizado incubação por 2 h em temperatura ambiente. Os anticorpos secundários (anticorpo de 

detecção), após os poços serem devidamente lavados, foram diluídos em PBS-BSA 0,1%  e 

adicionados à placa e a mesma incubada por 2 h a temperatura ambiente. A placa foi novamente 

lavada e 100 µL de estreptoavidina ligada à peroxidase (na diluição recomendada pelo 

protocolo de cada kit) em PBS-BSA 0,1% foram adicionados à placa e a mesma incubada por 

20 min a temperatura ambiente.  

O cromógeno escolhido para a revelação foi a Tetrametilbenzidina (Color Reagent B – 

R& D Systems, Minneapolis, USA).  5 mL do cromógeno foi adicionado a 5 mL de água 

oxigenada (H2O2) fornecida pelo mesmo fabricante (Color Reagent B – R& D Systems, 

Minneapolis, USA).  100 µL dessa solução foram adicionados em cada um dos poços e após 

20 min de incubação em ausência de luz e temperatura ambiente, a reação foi bloqueada 

adicionando-se 100 µL de ácido sulfúrico (H2SO4) 2,5 M por poço.  A leitura da intensidade 
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de coloração foi realizada em leitor de Elisa utilizando-se o comprimento de onda de 450 nm, 

imediatamente após adição de H2SO4 para o bloqueio das reações. A quantificação das 

químiocinas e citocinas presentes nas amostras foi determinada baseada na densidade óptica 

obtida com a curva padrão dos peptídeos, analisadas pelo software SOFT Max PRO 4.0 

(Penitente et al., 2015). 

6.1.14 Análises estatísticas 

Os dados foram expressos em média ± erro padrão da média. Para os dados com 

distribuição normal foram analisados pelo Teste t-student. Para os dados discretos foi utilizado 

U-Mann-Whitney. Em ambos os casos, a diferença significativa foi considerada quando o valor 

de p<0,05. Todas as análises foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism versão 

5.00 para Windows 7, GraphPad Software (San Diego, CA, USA). 
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7 RESULTADOS 

7.1 Estudo em humanos 

7.1.1 Análise dos leucócitos no aspirado traqueal 

A análise das células presentes no aspirado traqueal dos pacientes submetidos aos 

diferentes modos ventilatórios. Em realção aos leucócitos totais, macrófagos e linfócitos não 

houve diferença significativa entre os dois grupos avaliados, entretanto, houve maior influxo 

de neutrófilos no grupo ACV quando comparado ao grupo ACP (Figura 8). 

 

Figura 8:Influxo de células inflamatórias no lavado broncoalveolar dos grupos experimentais. 

ACV: grupo de pacientes em ventilação assistocontrolado à volume; ACP: grupo de pacientes em ventilação 

assistocontrolado à pressão. * Representa diferença significativa. Os dados estão expressos como média ± erro 

padrão da média (n= 15) e foram analisados pelo Teste t-student (p<0,05). 

7.1.2 Ensaio Imunoenzimático para Marcadores Inflamatórios 

A análise dos níveis de biomarcadores inflamatórios IL-6, IL-8, IL-17, IL-33 e TNF 

foram realizados no aspirado traqueal e demonstrados na Tabela 10.  Com exceção da IL-17, 



 

54 

todos os marcadores pró-inflamatórios avaliados tiveram seus níveis aumentados em ACV 

comparados ao ACP.  

Tabela 10:Ensaio imunoenzimático de mediadores inflamatórios no Aspirado Traqueal. 

 ACP ACV 

IL-6 (ρg/mL) 305.60 ± 44.58 840.40 ± 204.00 a  

IL-8 (ρg/mL) 315.00 

(283.00 – 346.00) 

426.50 a 

(391.00 – 838.00) 

IL-17 (ρg/mL) 64.82 ± 19.12 61.62 ± 20.29 

IL-33 (ρg/mL) 283.90 ± 104.40 806.70 ± 183.70 a 

TNF-α (ρg/mL) 480.40 ± 62.35 

 

678.00 ± 35.05 a 

IL- 6: Interleucina 6; IL-8: Interleucina 8; IL-17: Interleucina 17; IL-33: Interleucina 33; TNF-α: Fator de Necrose 

Tumoral Alfa; ACV: grupo de pacientes em ventilação assisto-controlada a volume; ACP: grupo de pacientes em 

ventilação assisto-controlada a pressão. (a) Representa diferença significativa entre os grupos. Os dados estão 

expressos como media ± EPM ou Mediana (Valor Mínimo – Valor Máximo) conforme parametria e foram 

analisados pelo Teste de normalidade: Kolmogorov-Smirnov e Teste T-student Não-Pareado ou Teste U Mann-

Whitney (p<0.05). 

 

7.1.3 Análise dos biormacadores do estresse oxidativo 

Os biomarcadores do estresse oxidativo no aspirado traqueal foram avaliados através da 

atividade das enzimas SOD, CAT, TBARS e proteína carbonilada. Observou-se que a atividade 

da SOD estava aumentada em ACV quando comparada a ACP, entretanto a CAT teve sua 

atividade diminuida em ACV comparada a ACP. Quanto à formação de Substâncias Reativas 

ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS), os resultados mostraram que a peroxidação lipídica foi 

maior em ACV quando comparado a ACP.Além disso, foi observada uma maioroxidação de 

proteínas no grupo ACV comparado ao ACP (Tabela 11).  

Tabela 11: Avaliação de marcadores de estresse oxidativo no aspirado traqueal dos grupos 

experimentais. 
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 ACP ACV 

SOD (U/mg PTN) 69.33 ± 8.17 132.70 ± 23.20a 

CAT (U/mg PTN) 3.95 ± 0.45 2.08 ± 0.38a 

TBARS (nmol/mg PTN) 0.83 ± 0.17 1.71 ± 0.29a 

Proteína Carbonilada   

(nmol/mg PTN) 

2.64 ± 0.72 8.11 ± 1.08a 

SOD: Superóxido Dismutase; CAT: Catalase; TBARS: Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico; ACV: 

grupo de pacientes em ventilação assistocontrolado à volume; ACP: grupo de pacientes em ventilação 

assistocontrolada a pressão. (a) Representa diferença significativa entre os grupos. Os dados estão expressos como 

media ± EPM ou Mediana (Valor Mínimo – Valor Máximo) conforme parametria e foram analisados pelo Teste 

de normalidade: Kolmogorov-Smirnov e Teste T-student Não-Pareado ou Teste U Mann-Whitney (p<0.05). 

 

7.1.4 Dados demográficos, antropométricos e escala de sedação 

Os dados da Tabela 12 se referem ao estudo em humanos adultos, apresentando um 

N=15, sendo 09 pacientes do sexo masculino e 06 pacientes do sexo feminino. A faixa etária 

variou de 25 a 82 anos e o peso de 50 a 70 Kg. Em relação ao diagnóstico principal, nota-se que 

não houve prevalência de um diagnóstico específico, sendo que em todos eles as doenças 

pulmonares como causa base não estavam presentes. Em relação ao Escore de RASS, os 

pacientes encontravam-se sedados e oscilaram entre o escore -4 e -5, sendo mantidos durante o 

tempo do estudo em estado comatoso.   
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Tabela 12: Dados demográficos, antropométricos e escala de sedação dos pacientes submetidos 

a Ventilação Mecânica nos modos ACP x ACV. 

Paciente Gênero 
Idade 

(anos) 
Peso (Kg) 

Diagnóstico 

Principal 

Escore 

de RASS 

Modo  

Ventilatório 

1 Masculino 38 66.0 
Sepse Secundária a 

Angina de Ludwig 
-5 ACP 

2 Feminino 79 57.0 

Insuficiência Cardíaca 

Descompensada e 

Doença Renal Crônica 

Agudizada 

-5 ACP 

3 Masculino 29 65.0 Status Epilepticus -5 ACP 

4 Masculino 38 70.0 
Meningite; TCE Leve 

e Sepse 
-4 ACP 

5 Masculino 59 - 
Sepse de Partes Moles 

e Úlcera Infectada 
-5 ACP 

6 Masculino 80 62.0 

Insuficiência Cardíaca 

Descompensada e 

Doença Renal Crônica 

Agudizada 

-5 ACP 

7 Masculino 63 64.0 

Hemorragia Digestiva 

Alta e Cirrose 

Hepática 

-4 ACP 

8 Feminino 76 61.5 

Infarto Agudo do 

Miocárdio com Supra 

de ST Pós PCR 

-5 ACP 

9 Masculino 82 60.0 

Pós-Operatório de 

Abdomem Agudo 

Perfurativo 

-5 ACP 

10 Masculino 25 69.9 
Drepanocitose e Crise 
Falciforme Após 

Etilismo 

-5 ACV 

11 Feminino 80 52.6 

Febre Hemorrágica e 

Insuficiência Renal 

Aguda 

-5 ACV 

12 Masculino 48 50.0 Neurocriptococose -4 ACV 

13 Feminino 51 65.0 
Intoxicação Exógena 
por Álcool 

-4 ACV 

14 Feminino 39 60.0 
Pós-Operatório de 

Perfuração Intestinal 
-5 ACV 

15 Feminino 52 60.0 

Trombose de Seio 

Venoso com Acidente 

Vascular Isquêmico 

Temporal à Esquerda 

-5 ACV 

RASS=Escala de agitação e sedação de Richmond, ACP=Assisto-controlada a pressão, ACV=Assistocontroladoà 

volume. Os dados estão expressos como média ± EPM ou Mediana (Valor Mínimo – Valor Máximo) conforme 

parametria. Teste de normalidade: Kolmogorov-Smirnov, p<0,05. 
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7.1.5 Dados da Mecânica Ventilatória 

Os dados da Tabela 13 se referem aos parâmetros ventilatórios utilizados durante o 

experimento. Do total de 15 pacientes, 09 foram incluídos randomicamente no modo ACP e 06 

no modo ACV. A PEEP variou de 5 a 7, sendo sempre mantida abaixo de 08 para evitar 

possíveis danos ao parênquima pulmonar e repercussões hemodinâmicas. A FiO2 variou de 28a 

40%, sendo o máximo tolerado 40%, no intuito de prevenir danos ao parênquima pulmonar. A 

FR variou de 12 a 18 irpm, considerando-se a faixa fisiológica. Além disso, a Pressão de Pico 

variou de 12 a 25 cmH2O, a Pressão de Platô de 9 a 28 cm H2O, a complacência estática variou 

com média de 10,40 a 38,52 cmH20, e a complacência dinâmica com média de 7 a 42 cm H2O. 

 



 

58 

Tabela 13: Dados da mecânica ventilatória dos pacientes submetidos a Ventilação Mecânica nos modos ACP x ACV. 

Paciente Modo Ventilatório PEEP (cmH2O) FiO2 (%) FR (irpm) 
Pressão de Pico 

(cmH2O) 

Pressão de Platô 

(cmH2O) 

Complacência Estática 

(cmH2O) 

Complacência Dinâmica 

(cmH2O) 

1 ACP 6 40 14.00 (12.00 – 14.00) 19.00(14.00 – 23.00) 16.38 ± 0.24 26.77 ± 0.41 23.46 ± 0.81 

2 ACP 6 30 e 40 12.00(12.00 – 16.00) 18.00(17.00 – 20.00) 16.00(14.00 – 19.00) 19.54 ± 1.39 16.85 ± 1.01 

3 ACP 6 30 e 40 14.00 15.62 ± 0.36 11.00(9.00 – 15.00) 36.92 ± 1.60 25.31 ± 0.53 

4 ACP 6 40 14.00 17.00 16.00(15.00 – 16.00) 21.00 ± 1.00 19.00(14.00 – 22.00) 

5 ACP 6 e 7 40 14.00 13.00(12.00 – 18.00) 14.46 ± 0.82 28.00 ± 2.90 28.15 ± 2.18 

6 ACP 7 40 14.00 25.00± 0.62 21.38 ± 0.24 10.85 ± 0.45 8.00(7.00 – 10.00) 

7 ACP 6 30 e 40 14.00 12.00(12.00 – 15.00) 12.00 ± 0.51 35.38 ± 2.31 32.31 ± 1.50 

8 ACP 6 28 e 30 12.00(12.00 – 15.00) 19.00(18.00 – 20.00) 17.00(16.00 – 18.00) 16.85± 0.47 15.23± 0.39 

9 ACP 6 30 e 40 16.00(15.00 – 16.00) 20.54± 0.35 17.46 ± 0.43 24.69± 0.73 20.00(17.00 – 24.00) 

10 ACV 5 e 6 30 e 40 12.00 16.00(15.00 – 17.00) 15.00 (14.00 – 16.00) 26.62 ± 0.44 25.00(23.00 – 27.00) 

11 ACV 6 30; 35 e 40 14.00(10.00 – 15.00) 16.69 ± 0.77 15.00(13.00 – 28.00) 17.00(7.00 – 42.00) 15.00(10.00 – 42.00) 

12 ACV 6 30; 35 e 40 14.00(12.00 – 14.00) 14.77 ± 0.55 14.15 ± 0.88 20.85 ± 1.60 19.00 ± 0.89 

13 ACV 6 e 7 40 e 45 14.00(12.00 – 14.00) 18.00(13.00 – 19.00) 17.00(16.00 – 19.00) 19.46 ± 0.36 19.00(15.00 – 29.00) 

14 ACV 6 35 e 40 14.00 21.00(20.00 – 25.00) 18.00(18.00 – 21.00) 18.00(13.00 – 19.00) 14.08 ± 0.53 

15 ACV 6 30 e 40 18.00 15.00(13.00 – 15.00) 14.00(11.00 – 14.00) 21.00(20.00 – 28.00) 19.00(18.00 – 23.00) 

PEEP= Pressão Positiva Expiratória Final, FiO2=Fração inspirada de oxigênio, FR=Frequência respiratória, ACP=Assistocontrolado a pressão, 

ACV=Assistocontroladoà volume. Os dados estão expressos como média ± EPM ou Mediana (Valor Mínimo – Valor Máximo) conforme parametria. Teste 

de normalidade: Kolmogorov-Smirnov, p<0,05. 
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7.1.6 Dados da Gasometria Arterial 

Na Tabela 14, o volume corrente variou com média de 395,37 a 478,03 cmH20, o 

volume minuto variou com média 6,05 a 6,68 Lmin, o pH variou com média de 7,3 a 7,38, 

com um HCO3 (mmol/L) variando com média de 12,56 a 20,36. O PaCO2 (mmHg)variou com 

média de 22,82 a 31,09. Em todos os pacientes a saturação de oxigênio se manteve com média 

acima de 97% e o índice de oxigenação expresso através da razão da Pressão arterial parcial de 

oxigênio (mmHg) pela Fração inspirada de oxigênio (PaO2/FiO2) com uma média acima de 

250. 

Tabela 14: Dados da gasometria arterial e Mecânica ventilatória dos pacientes submetidos a 

Ventilação Mecânica. 

Parâmetro ACP ACV Valor de p 

VC (mL) 459.5 ± 18.53 415.8 ± 20.43 0.145 

VM (L/min) 6.42 ± 0.26 6.34 ± 0.29 0.846 

pH 7.36 ± 0.02 7.31 ± 0.01 0.150 

PaO2 (mmHg) 111.1 ± 7.43 107.2 ± 13.62 0.790 

PaCO2 (mmHg) 28.86 ± 2.23 26.35 ± 3.53 0.477 

HCO3 (mmol/L) 18.60 ± 1.76 15.12 ± 2.56 0.266 

BE -6.96 ± 2.26 -9.18 ± 2.59 0.536 

SAT. O2 (%) 97.91 ± 0.36 98.00 ± 0.45 0.881 

PaO2/FiO2 353.1 ± 29.06 329.4 ± 76.57 0.744 

Lactato (mmol/L) 1.30 ± 0.48 2.03 ± 0.78 0.466 

ACP=Assistocontrolado a pressão, ACV=Assisto-controladoà volume, VC=Volume Corrente, VM=Volume 

Minuto, pH=Potencial hidrogeniônico, PaO2=Pressão arterial parcial de oxigênio, PaCO2= Pressão arterial parcial 

de gás carbônico, HCO3=Bicarbonato, BE= Base Excess, SAT.O2=Saturação de Oxigênio, PaO2FiO2=índice de 

oxigenação expresso através da razão da Pressão arterial parcial de oxigênio pela Fração inspirada de oxigênio. 

Os dados estão expressos como media ± EPM conforme parametria. Teste de normalidade: Kolmogorov-Smirnov, 

p<0,05. Unpaired Student-t Testpara compração entre os grupos, p<0.05. 
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7.1.7 Dados Hematológicos 

Observa-se na Tabela 15, os parâmetros hematimétricos dos humanos adultos incluídos 

no estudo. Os eritrócitos variaram com média de 3,01 a 3,71 milhões/mm3, a hemoglobina 

variou de 7,0 a 16,7 g/dL, o hematócrito de 26,54 a 32,74%, o V.C.M. de 82,19 a 91,9 fl, o 

H.C.M. de 28,56 a 31,94 pg, o C.H.C.M. de 31,40 a 44 g/dL,o RDW de 13,14 a 15,84%. Em 

relação aos leucócitos, houve uma variação de 2.900 a 25.800 mm3, com os segmentados 

variando de 5.536 a 11.988 mm3, os linfócitos de 875 a 1807 mm3, os monócitos de 149,58 a 

402,81 mm3 e as plaquetas de 98.666 a 261.659 mm3. 

Tabela 15: Parâmetros hematológicos dos grupos experimentais. 

Parâmetro ACP ACV Valor de p 

Eritrócitos 

(milhões/mm3) 
3.36 ± 0.35 3.31 ± 0.21 0.915 

Hemoglobina (g/dL) 10.30 (7.00 – 16.70) 9.30 (8.80 – 12.70) 0.953 

Hematócrito (%) 29.89 ± 2.85 28.63 ± 2.09 0.753 

V.C.M (fl) 89.58 ± 2.32 86.47 ± 4.28 0.500 

H.C.M (pg) 30.90 ± 0.62 30.25 ± 1.69 0.683 

C.H.C.M (g/dL) 34.90 (31.60 – 35.80) 33.95 (31.40 – 44.00) 0.723 

RDW CV (%) 13.69 ± 0.55 14.73 ± 1.11 0.371 

Leucócitos (/mm3) 11200 (4800 – 25800) 7350 (2900 – 23900) 0.443 

Segmentados (/mm3) 9739 ± 2086 8762 ± 3226 0.793 

Linfócitos (/mm3) 1638 ± 169.0 1102 ± 226.3 0.075 

Monócitos (/mm3) 345.2 ± 57.61 221.8 ± 72.22 0.202 

Plaquetas (/mm3) 233311 ± 28348 147000 ± 48334 0.122 

ACP=Assistocontrolado a pressão, ACV=Assistocontroladoà volume, V.C.M.=Volume corpuscular médio, 

H.C.M.=Hemoglobina corpuscular média, C.H.C. M=Concentração de hemoglobina corpuscular média, 

RDW=Redcelldistribution with, índice que indica anisocitose. Os dados estão expressos como média ± EPM ou 

Mediana (Valor Mínimo – Valor Máximo) conforme parametria. Teste de normalidade: Kolmogorov-Smirnov, 

p<0,05. Unpaired Student-t TestorU-Mann- Whitneypara comparação entre os grupos, p<0.05. 
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8 DISCUSSÃO 

8.1 Estudo 1, emanimais 

Recentemente em nosso grupo de pesquisa, demontramos que a ventilação mecânica 

(modo ventilação controlada à volume, VCV) com PEEP (5cmH20) causou desequilíbrio redox 

e inflamação nos pulmões de ratosWistar machos saudáveis, em apenas 1 hora de VM, no 

entanto, não houve diferença entre o grupo ventilação espontânea e o grupo VM no mesmo 

modo ventilatório (VCV), porém com PEEP = zero (Andrade et al., 2017). Portanto, no presente 

trabalho decidimos avaliar o efeito da ventilação mecânica (VM) em dois modos ventilatórios, 

controlado à volume e controlado a pressãosob a resposta inflamatória nas vias aéreas e em 

pulmões saudáveis de ratos Wistar fêmeas, sem interferência da PEEP. 

Andrade e colaboradores demonstraram que o modo VCV PEEP zero não induziu 

resposta inflamatória em ratos machos saudáveis(Andrade et al., 2017) e, mais recentemente, o 

nosso grupo de pesquisa não encontrou diferença na avalição entre os dois modos ventilatórios 

(VCV e VCP) em ratos Wistar machos comparados aos animais controles (dados não 

publicados). Aqui objetivamos em avaliar a resposta em fêmeas, uma vez que vários estudos 

examinaram o efeito do gênero e hormônios sexuais em uma variedade de modelos de lesões e 

doenças pulmonares. Esses estudos incluem modelos de inflamação não alérgica e alérgica, 

lesão pulmonar aguda, doença pulmonar obstrutiva crônica e fibrose pulmonar(Card e Zeldin, 

2009). 

Os sistemas nervoso central, imune e endócrino são integrados por meio de uma rede de 

moléculas sinalizadoras - citocinas, hormônios e neurotransmissores - que atuam em um 

conjunto de receptores. Além dos profundos efeitos sobre a diferenciação e reprodução sexual, 

os esteróides sexuais influenciam o desenvolvimento e a função das células do sistema 

imunológico(Davis et al., 1993; Angele et al., 2000). Isso resulta em uma resposta imunológica 

dimórfica, com as fêmeas tendo níveis mais altos de imunoglobulina Ig e aumentando a resposta 

imune após a sensibilização ou infecção do que os machos. A maior capacidade de resposta 

imune nas fêmeas também é evidente em sua maior suscetibilidade a doenças autoimunes. 

Estudos em modelos murinos fornecem uma visão considerável sobre os efeitos 

imunomoduladores de hormônios sexuais(Ansar Ahmed et al., 1985; Grossman, 1985; Ahmed 

e Talal, 1990).Estudos iniciais mostraram que camundongos fêmeas tinham níveis séricos de 
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Ig mais altos e produziram mais anticorpos contra uma variedade de heteroantígenos do que os 

machos(Gonzalez et al., 2010).  

De modo geral, os modelos experimentais em animais são bastante utilizados em 

pesquisas e constituem ferramentas valiosas, uma vez que seus resultados podem ser aplicáveis 

aos seres humanos (Fagundes, 2004; Hyde et al., 2009). Especificamente, os modelos murinos 

possuem grande relevância no estudo de lesões pulmonares, pois apesar do sistema respiratório 

entre ratos e humanos mostrarem diferenças na fisiologia, os valores de gasometria arterial que 

refletem os parâmetros respiratórios são próximos,em 1982, Brun-Pascaud e colaboradores 

encontraram valores médios de gasometria para o rato Wistar: pH: 7,40-7,48; PaO2: 115-129 

mmHg, HCO3: 23-29 mmol /L(Brun-Pascaud et al., 1982; Carvalho et al., 2009; Santos Mrv, 

2010).   

A avaliação do estado ácido-base do organismo é feita através de quatro parâmetros 

principais, determinados em amostras de sangue artérial são eles: valores de potencial de 

Hidrogênio (pH) sanguíneo, da pressão parcial de gás carbônico (PaCO2) e oxigênio (PaO2), 

íon Bicarbonato (HCO3) e saturação da Oxi-hemoglobina(Barbas, 2014). Com isto podemos 

avaliar a adequação da ventilação, equilíbrio ácido-base e oxigenação, avaliar a resposta do 

paciente à terapia e/ou avaliação diagnóstica, e por fim monitorar a gravidade e progressão de 

um processo de doença conhecida (Barbas, 2014). No presente estudo, os grupos sob VM 

apresentaram volumes correntes diferentes do grupo controle, no entanto, devido ao ajuste da 

frequência respiratória e manutenção do volume minuto sem diferença estatística entre grupos, 

não foi possível detectar variações significativas em relação aos níveis de PaO2 e PCO2, bem 

como das demais variáveis fisiológicas investigadas. 

A ventilação mecânica é uma característica fundamental dos cuidados intensivos para 

pacientes com insuficiência respiratória e outras condições que necessitem do recurso VM,  

porém pode causar lesão pulmonar associada ao ventilador, denominada LPIV.Embora os 

mecanismos da LPIVpermaneçam incompletamente compreendidos, a infiltração neutrofílica 

é uma característica marcante (Oeckler e Hubmayr, 2007) e, uma variedade de mediadores 

inflamatórios e processos estão associados a essa lesão (Jaecklin et al., 2011).   Embora sejam 

vitais para combater a infecção, os neutrófilos podem contribuir para a lesão pulmonar por 

vários mecanismos, incluindo a secreção de proteases, produção de espécies reativas de 

oxigênio e liberação de citocinas e outros mediadores pró-inflamatórios (Matthay et al., 2012). 
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A LPIV também é caracterizada pelo aumento da permeabilidade da membrana alvéolo-

capilar, vazamento de proteínas, produção de mediadores inflamatórios e, por fim, prejuízo nas 

trocas gasosas (Parker et al., 1993). O grau de lesão depende da estratégia e do modo de 

ventilação. Recentemente, foi demonstrado in vivo em ratos nocautes que a proteína 

inflamatória macrofágica inflamatória (MIP)-2, é capaz de recrutar neutrófilos e também um 

mediador crítico no desenvolvimento de LPIV. Também foi demonstrado que estratégias com 

altas pressões de pico e sem PEEP induziram maior expressão de MIP-2 no pulmão(Belperio 

et al., 2002). Além disso, nos animais nocautes para o receptor MIP-2 (CXCR2) - / -, o 

desenvolvimento de LPIV é extremamente reduzido(Belperio et al., 2002). Estudos em ratos, 

pré-tratados com HCl ou lipopolissacarídeo intratraqueal, mostraram que estratégias de 

ventilação prejudiciais, com altos volumes correntes,além de promover inflamação pulmonar 

também aumentam os níveis de fator de necrose tumoral (TNF-α) e MIP-2 no pulmão e na 

circulação sistêmica, assim como o influxo de neutrófilos (Chiumello et al., 1999; Haitsma et 

al., 2000).  

No presente estudo, mesmo utilizando volumes correntes próximos ao fisiológico em 

ambos modos ventilátorios, foi demonstrado que não houve alteração no número total de 

leucócitos e macrófagos nas vias aéreas dos animais submetidos a VM comparado ao controle, 

entretanto, foi observado aumento no influxo de linfócitos e neutrófilos no LBA dos animais 

nos dois modos ventilatórios avaliados, caracterizando inflamação nas vias aéreas com apenas 

60 minutos de ventilação, que refletiu no aumento dos níveis das quimiocinas pró-inflamatórias 

avaliadas CCL3 (ou MIP-1α: proteína inflamatória de macrófago 1-alfa) e CCL5 (ou 

RANTES). 

As quimiocinas são pequenas citocinas quimiotáticas que desempenham um papel 

importante no recrutamento e ativação de leucócitos em uma variedade de condições 

inflamatórias no pulmão e são divididas em 4 grupos distintos: as quimiocinas C, CC, CXC e 

CX3C (Park et al., 2001; Halbertsma et al., 2005; Curley et al., 2016). No nosso estudo, 

demonstramos o aumento nos níveis de CCL3 e CCL5 no homogenato pulmonar em ambos os 

modos ventilatórios. A CCL3 é uma quimiocina importante para o influxo de neutrófilos, já 

relatado em casos lesão pulmonar aguda (LPA) por LPS e estudos demonstraram aumento de 

CCL3 e CCL5 em diferentes modelos murinos com lesão pulmonar induzida pelo ventilador 

(Halbertsma et al., 2005; Blazquez-Prieto et al., 2015), corroborando aos nossos achados. 



 

64 

 

Recentemente, Porto e Stein (2016) demonstraram que há liberação de citocinas e quimiocinas 

pró-inflamatórias na fase inicial da lesão pulmonar induzida pelo ventilador(Porto e Stein, 

2016), que também foi confirmado em nosso modelo experimental de curto tempo, 60 minutos. 

O aumento dessas quimiocinas pro-inflamatórias promovem o aumento no influxo das 

células inflamatórias e, com isso, o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e, 

consequentemente, o desequilíbrio redox(Barbosa, 2010).  As espécies reativas de oxigênio 

(ROS), como radicais ânion superóxido (O2
-), peróxido de hidrogênio (H2O2), radicais hidroxila 

(OH-) e ácido hipocloroso (HOCl) desempenham papéis centrais na patogênese da lesão 

pulmonar aguda(Tate e Repine, 1983; Haegens et al., 2009). Como tentativa de controle, as 

células endoteliais ou epiteliais liberam enzimas antioxidantes como o superóxidodismutase, 

catalase e glutationa peroxidase para neutralizar os radicais livres e atenuar os efeitos 

prejudiciais das EROs (Fink, 2002). Ou seja, os efeitos destrutivos dos radicais livres e do 

estresse oxidativo são minimizados naturalmente pelo organismo através do sistema 

antioxidante defensivo. Os antioxidantes são compostos que inibem ou retardam o dano 

oxidativo(Wu et al., 2009; Öztürk, 2011)trazido para uma molécula ou por um radical 

livre(Rajendran et al., 2014; Xiao, 2014). Os antioxidantes reagem de várias formas (Harakotr 

et al., 2014), como por exemplo, inibidores da reação oxidativa determinados por radicais 

livres, saturação com oxigênio singleto, bloqueando a cadeia de reações oxidativas, 

transformando hidroxil-peróxidos em compostos estáveis, inibindo algumas enzimas pró-

oxidativas ou através da sinergia com outros antioxidantes (Chuang et al., 2006; Blass et al., 

2012).   

No entanto, as EROs geradas pelos fagócitos durante a resposta inflamatória aguda 

sobrecarregam esses antioxidantes e levam a danos celulares e pulmonares (Nauseef, 2001). 

Em condições fisiológicas, o oxigênio é usado pelo nosso corpo para respiração celular, defesa, 

desintoxicação e desenvolvimento embrionário. Devido a desequilíbrios fisiológicos ou 

traumas, o oxigênio é transformado em espécies não fisiológicas, que são tóxicas para o 

organismo e são chamadas de radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis, íons ou 

aglomerados de átomos, com uma reatividade extremamente altaem relaçãoàs moléculas em 

torno deles (Gottfredsen et al., 2013; Steele et al., 2013), e o estresse oxidativo afetará 

principalmente as organelas celulares (Kim et al., 2013).Essas alterações das funções 

fisiológicas são causadas por compostos radicais livres extremamente reativos que influenciam 
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as atividades enzimáticas, bem como da membrana celular (Tkaczyk e Vizek, 2007; Bansal et 

al., 2014). Espécies reativas de oxigênio são produzidas em altas quantidades por meio do 

metabolismo endógeno (Kalogeris et al., 2014), enquanto, ao mesmo tempo, há também uma 

grande classe de fatores exógenos que aumentam a produção de radicais livres. Tais 

mecanismos que podem gerar radicais livres dentro do corpo são representados por: ativação 

de neutrófilos, cadeia de transporte de elétrons no nível mitocondrial, metabolismo do ácido 

araquidônico, redução de óxido de xantina ou síntese de óxido nítrico (Douzinas et al., 2011; 

Patra et al., 2013).  

Além disso, infecções graves do tecido pulmonar podem levar à síntese maciça de 

espécies reativas de oxigênio e acúmulo local (Ferreira et al., 1997). Os processos enzimáticos 

que participam da defesa dos tecidos transformam uma parte do oxigênio em espécies reativas 

que levam à inflamação tecidual (Al-Ghoul et al., 2014). No tecido pulmonar, a fonte mais 

importante de radicais livres são os neutrófilos, eosinófilos, leucócitos ou diferentes 

moduladores enzimáticos(Yun et al., 2011). No presente estudo, à atividade das enzimasanti-

oxidantesSOD e CAT, tiveram suas atividades aumentadas no GVCP em relação ao GC, 

sugerindo que os níveis das EROs possam estar aumentados neste grupo. No entanto, a MPO 

que é uma enzima pró-oxidante e indicativa da presença de neutrófilos apresentou maiores 

níveis em ambos os modos ventilatórios analisados, que pode estar associado ao aumento de 

neutrófilos nas vias aéreas observado nestes dois grupos. Em relação ao dano tecidual, o modo 

controlado a pressão se mostrou mais lesivo ao parênquima pulmonar, avaliado pela 

peroxidação lipídica e oxidação de proteínas. Em, 2009, Costa&Hong demonstraram que o 

estresse oxidativo caracterizado pelo aumento do TBARS pode está associado à VM prolongada 

e disfunção endotelial, devido ao aumento da produção de radicais livres derivados do oxigênio 

e também EROs, como o peróxido de hidrogênio, causando dano tanto pulmonar quanto 

sistêmico(Costa-Hong, 2009), reforçando os nossos achados. 

De modo geral, as reações bioquímicas levam à superprodução de moléculas 

inflamatórias com resposta imediata na disseminação da inflamação(Khan e Gupta, 1991; 

Michael et al., 2013), portanto, os níveis de mediadores inflamatórios irão determinar o nível 

de resposta inflamatória (Oakley e Cidlowski, 2013), neste sentido a endotoxina, a ativação do 

complemento, as citocinas, os metabólitos do ácido araquidônico, as enzimas lipossômicas e 

cininas, a histamina, o óxido nítrico ou os mediadores derivados do endotélio, são os elementos 
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responsáveis na descompensação do quadro clínico do paciente, e então as complicações irão 

surgir em conjunto com microembolias, hipertensão arterial pulmonar e alteração das funções 

respiratórias (Skrabal et al., 2005; Boots, 2012). Especificamente, o acúmulo de neutrófilos e a 

biossíntese exacerbada da citocina inflamatória, combinada com as condições da UTI (PAVM, 

SEPSE, etc.), levarão a uma grave destruição do tecido pulmonar(Sakashita et al., 2007; 

Paumann-Page et al., 2013; Yoshida et al., 2014). 

Em nosso estudo, o período de 60 minutos de ventilação mecânica foi suficiente para 

promover lesões pulmonares significativas, entretanto, observamos que a VM no modo 

controlado a pressão promoveu diferenças significativas na densidade volumétrica dos septos 

alveolares e do espaço aéreo alveolar, portanto, houve alterações na histoarquitetura pulmonar.  

 

8.2 Estudo 2, em humanos 

A ventilação mecânica e seus parâmetros podem induzir ou agravar a lesão pulmonar 

através da produção de citocinas, infiltrado inflamatório, desequilibrio na produção de espécies 

reativas ao oxigênio e alterações na permeabilidade da barreira alvéolo-capilar (Syrkina et al., 

2008; Campos et al., 2015). Apesar da necessidade de reduzir a mortalidade determinada pela 

ventilação mecânica na prática clínica, especialmente em relação às dúvidas associadas ao 

melhor modo ventilatório empregado, pouco se avançou neste campo nas últimas décadas 

(Oliveira, 2015). Neste contexto, nosso estudo analisou a resposta inflamatória pulmonar e os 

efeitos oxidantes sobre dois modos ventilatórios ACP e ACV frequentemente utilizados na 

prática clínica.  

No modo ACP, fixa-se a freqüência respiratória, o volume corrente e o fluxo inspiratório. 

O inicio da inspiração (disparo) ocorre de acordo com a freqüência respiratória pré-estabelecida 

e o disparo ocorre exclusivamente por tempo, ficando o comando sensibilidade desativado. Já 

no modo ACV, a freqüência respiratória pode variar de acordo com o disparo decorrente do 

esforço inspiratório do paciente, porém mantêm-se fixos tanto o volume corrente como o fluxo. 

Caso o paciente não atinja o valor pré-determinado de sensibilidade para disparar o aparelho, 

este manterá ciclos ventilatórios de acordo com a freqüência respiratória mínima indicada pelo 

operador (Carvalho, Toufen Junior, et al., 2007). 
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No modo ventilatório ACP, fixa-se a freqüência respiratória, o tempo inspiratório ou a 

relação inspiração: expiração (relação TI/TE), e o limite de pressão inspiratória. O disparo 

continua pré-determinado de acordo com a freqüência respiratória indicada, porém a ciclagem 

agora acontece de acordo com o tempo inspiratório ou com a relação TI/TE. O volume corrente 

passa a depender da pressão inspiratória pré-estabelecida, das condições de impedância do 

sistema respiratório e do tempo inspiratório selecionado pelo operador. No modo ACP, os ciclos 

ocorrem conforme o esforço do paciente ultrapasse a sensibilidade. O volume corrente obtido 

passa a depender também desse esforço(Carvalho, Toufen Junior, et al., 2007). 

As forças que atuam no parênquima pulmonar durante a VM são superiores às forças 

aplicadas na via aérea (Parameswaran et al., 2006), portanto, a ação de forças mecânicas sobre 

os componentes da arquitetura pulmonar resultam na liberação de citocinas pró-inflamatórias, 

recrutamento de leucócitos e início de processos inflamatórios locais (Beitler et al., 2016). Os 

neutrófilos são considerados centrais na patogênese da maioria das formas de lesão pulmonar 

aguda (LPA)(Grommes et al., 2012), e o seu envolvimento na LPA pode ser conceituado em 

estágios sequenciais, aumento na microvasculatura pulmonar, seguido de adesão e ativação, e 

culminando na produção de uma resposta pró-inflamatória (Esteban et al., 2000). Acredita-se 

que a resposta inflamatória na LPA inicialmente pode ser adaptativa, com o papel primordial 

desempenhado pelos neutrófilos, como em infecções (Lee e Downey, 2001; Deniset e Kubes, 

2016), no entanto, é a persistência ou a desregulação da ativação de neutrófilos que poderá levar 

a LPA, bem como danos desnecessários aos tecidos(Kolaczkowska e Kubes, 2013). 

A associação consistente entre neutrófilos polimorfonucleares (PMNs) e lesão pulmonar 

em humanos e modelos animais, e a propensão dos PMNs e seus produtos em causar lesão 

tecidual em sistemas experimentais, levou à conclusão de que os PMNs têm um importante 

papel na causa da LPA (Repine e Beehler, 1991; Lee e Downey, 2001). Embora os estudos em 

seres humanos sejam muito limitados, os PMNs migram para os pulmões humanos normais em 

resposta a um quimioatrativo intra-alveolar sem causar lesões, e sem sofrer degranulação 

significativa inicialmente (Martin et al., 1989). Dependendo da resposta e dos produtos gerados, 

o dano ao parênquima pulmonar irá acontecer (como mediadores que induzem a degranulação 

de neutrófilos). Em nosso estudo, após 24 horas de VM (volume corrente fisiológico, 6 a 8 

mLkg) foi observado maior influxo de neutrófilos no aspirado traqueal dos pacientes 

submetidos ao modo ACV comparado ao modo ACP, podendo caracterizar que foi iniciada 
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uma resposta pró-inflamatória induzida por este modo, uma vez que os pacientes inclusos ao 

estudo não possuíam pneumopatias prévias. 

No pulmão humano, a estimulação de células endoteliais com LPS, IL-1β ou TNF-α 

induz a secreção de IL-8 e peptídeo ativadores de neutrófilos epiteliais (ENA-78), mediadores 

do recrutamento e degranulação de neutrófilos(Beck et al., 1999).A persistência de neutrófilos 

no lúmen brônquico pode manter o processo inflamatório que leva à hipersecreção de muco e 

remodelação das vias aéreas (Ciepiela et al., 2015). Após a ativação por vários mediadores, os 

neutrófilos sintetizam proteínas envolvidas em sua resposta imunológica, incluindo uma 

variedade de quimiocinas, que estão potencialmente implicadas no recrutamento de 

subpopulações leucocitárias distintas (Pelletier et al., 2010).  

Em geral, a patogênese de diversas doenças pulmonares está correlacionada a grupos 

complexos de mediadores, incluindo a interleucina-6, interleucina-8 e Fator de Necrose 

Tumoral (IL-6, IL-8 e TNF). A IL-8 também já foi chamada de proteína ativadora de 

neutrófilos-1 (NAP-1), assim como vários outros quimiotáticos, a IL-8 induz à reorganização 

do citoesqueleto, alterações nos níveis de Ca2+ intracelular, ativação de integrinas e exocitose 

de proteínas granulares (Huber et al., 1991). Há algumas doenças inflamatórias crônicas, como 

a psoríase, artrite reumatoide, bem como doenças pulmonares, em que há a superexpressão de 

IL-8, assim como é observado altos níveis de IL-8, após choque séptico(Camp et al., 1991; 

Kunkel et al., 1991; Martich et al., 1991). Já a IL-6, uma citocina produzida em locais de 

inflamação tecidual e liberada na circulação por uma variedade de diferentes tipos celulares, 

incluindo macrófagos, linfócitos, células endoteliais, células epiteliais e fibroblastos (Gadient 

e Patterson, 1999) durante a sepse e lesões agudas de órgãos(Fattori et al., 1994), levando a 

alterações locais e sistêmicas, incluindo febre, recrutamento e ativação de leucócitos e efeitos 

hemodinâmicos (Vaporidi et al., 2008).  

Considerando este papel fundamental da IL-6 como mediador da resposta de fase aguda, 

seu valor como biomarcador prognóstico na sepse e várias lesões agudas de órgãos tem sido 

amplamente investigado em estudos clínicos e experimentais. Estudos correlacionaram os 

níveis plasmáticos e/ ou broncoalveolares de IL-6 como biomarcadores precoces da lesão 

pulmonar(Veldhuizen et al., 2001; Vaporidi et al., 2008) e fatores preditivos de ventilação 

mecânica prolongada, disfunções orgânicas, morbidade e mortalidade na SDRA(Parsons et al., 

2005; Frank et al., 2006).  
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O TNF é o membro mais estudado da super-família TNF, por exemplo é secretado por 

macrófagos estimulados por lipopolissacarídeos (Carswell et al., 1975).  Em condições 

homeostáticas, as funções biológicas dessa família de citocinas abrangem efeitos benéficos e 

protetores tanto na imunidade inata quanto na hematopoiese, e tem um papel crucial na 

organogênese (Aggarwal, 2003), estando também envolvido em mecanismos de sinalização de 

proliferação celular, sobrevivência e apoptose (Aggarwal, 2003). Em modelo animal, a 

administração de lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) é capaz de induzir um alto nível de 

produção de TNFque é uma característica comum do choque séptico com reações pró-

inflamatórias severas(Ito et al., 2006). Estudos in vitro e in vivo indicaram que o aumeno nos 

níveis de TNFα proporciona à exacerbação de respostas inflamatórias e pró-oxidativas que são 

importantes na patogênese de muitas doenças, incluindo vários distúrbios pulmonares (Sack, 

2002). Nesse estudo, observou-se que os niveis de todas essas citocias anteriormente relatadas, 

IL-6, Il-8 e TNF foram maiores no aspirado traqueal do grupo ACV em relação ao ACP, 

portanto, sugerindo um perfil pró-inflamatório no nosso modelo experimental. 

Além destes mediadores pró-inflamatórios, também avaliamos e comparamos neste 

estudo os níveis da interleucina-17 (IL-17) e da interleucina-33 (IL-33) nos diferentes modos 

ventilatórios. A IL-17 é capaz de promover a ativação e o recrutamento de neutrófilos nas vias 

aéreas, induzindo a produção de quimiocinas como IL-8, em células endoteliais e epiteliais 

(Ouyang et al., 2008). A IL-17 é produzida porlinfócitos TCD4 + helper 17 e outros tipos 

celulares tais como células T gama delta (γδ T), células natural killer (NK), células indutoras 

do tecido linfóide (LTi), macrófagos, eosinófilos, e neutrófilos(Yao et al., 1995; Weaver et al., 

2006; Gaffen, 2009; Ramirez-Velazquez et al., 2013). Em geral, os receptores da IL-17 estão 

presentes na superfície de uma variedade de células, incluindo células epiteliais, fibroblastos, 

queratinócitos e granulócitos, como neutrófilos e eosinófilos (Hwang et al., 2004; Tang et al., 

2014), e esta ampla distribuição dos receptores IL-17R tornam a IL-17 um mediador importante 

tanto da defesa do hospedeiro quanto nos processos de homeostase e processos fisiológicos nos 

locais de barreira mucosa, como o pulmão, intestino e orofaringe(Lee et al., 2011; Liao et al., 

2013). Camundongos deficientes em IL-17 são mais suscetíveis a uma variedade de patógenos 

respiratórios, incluindo Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae e Pseudomonas 

aeruginosa (Liang et al., 2006; Zelante et al., 2007). No presente estudo, não houve diferença 

nos níveis de IL-17 no aspirado traqueal dos pacientes nos diferentes modos ventilatórios. 

Como os pacientes incluídos no estudo não apresentavam comorbidades pulmonares e estavam 
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estáveis em relação a dinâmica ventilatória, sem comprometimento de troca gasosa, esses 

fatores podem ter contribuído para ausência de diferença entre os grupos. 

Além da IL-17, a IL-33 também está presente nos tecidos da via aérea e pulmão, 

participando dos processos envolvidos com o sistema respiratório, a IL-33 pode atuar como 

uma citocina convencional e, em segundo lugar, atuar como um fator nuclear intracelular com 

propriedades de regulação transcricional (Ali et al., 2011; Macedo et al., 2016). Além do mais, 

a IL-33 também é considerada um sinalizador que é prontamente descarregado de suas células 

produtoras por dano celular ou estresse celular (Cayrol e Girard, 2014).  O papel da IL-33 na 

lesão pulmonar foi primeiro identificado na inflamação pulmonar e nas doenças alérgicas, como 

a infecção viral e a asma (Lloyd, 2010; Miller, 2011). Nos últimos anos, a IL-33 também foi 

identificada em outros tipos de doenças pulmonares, como lesão pulmonar induzida por 

ventilação mecânica(Yang et al., 2015), lesão pulmonar aguda, doença pulmonar obstrutiva 

crônica(Liew, 2015) câncer de pulmão (Kim et al., 2015) e outras condições clínicas, mostrando 

assim sua relação com o sistema respiratório alvo de avaliação desse estudo, sendo que aqui foi 

demontrado maiores níveis dessa citocina também no modo ACV. Recentemente, Yang e 

colaboradores (2015), utilizando modelo de LPIV investigaram a sinalização de IL-33, a 

ventilação com 10 cmH2O de pressão inspiratória por quatro horas provocou uma alta expressão 

da IL-33 em tecidos pulmonares (Yang et al., 2015).  

Os efeitos sistêmicos da ventilação mecânica (VM), incluindo o aumento dos níveis de 

citocinas pró-inflamatórias, têm sido sugeridos como contribuintes para o desenvolvimento de 

falência múltipla de órgãos do sistema (MSOF) (Dreyfuss e Saumon, 1998; Slutsky e Tremblay, 

1998). Em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), não apenas os 

níveis intra-alveolares, mas também plasmáticos dos mediadores inflamatórios TNF-α, 

interleucina (IL) -6 e IL-1β foram maiores após ventilação convencional do que após ventilação 

pulmonar protetora(Ranieri et al., 1999). Além disso, mudanças nos níveis de citocinas e 

escores do MSOF foram positivamente correlacionados em pacientes com SDRA(Ranieri et 

al., 2000). Muitos pacientes em unidade de terapia intensiva (UTI) ventilados em estado crítico 

sofrem de imunossupressão inexplicada e um aumento do risco associado de infecções e 

MSOF(Choudhry et al., 1994; Xu et al., 1998; Menges et al., 1999; Peters et al., 1999; Angele 

e Faist, 2002). Também em pulmões saudáveis, há indícios de que a VM, como tal, pode 

contribuir para a supressão da resposta imune periférica, sendo relatado na literatura  alterações 
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na resposta imune periférica em crianças sem doenças pulmonares após 2 h de VM (sob 

anestesia), sendo observado tanto aumento na produção leucocitária periférica de citocinas pró-

inflamatórias, bem como a diminuição da atividade das células natural killer (NK)(Plötz, 2002).  

De modo geral, os níveis aumentados de citocinas pró-inflamatórias e a presença de 

infiltrado inflamatório irão contribuir para a formação das Espécies Reativas de Oxigênio 

(EROs), podendo lesionar as membranas celulares, as quais contêm uma grande quantidade de 

ácidos graxos poliinsaturados, já peroxidação lipídica irá ocorrer pela reação dos radicais livres 

com os lipídeos insaturados das membranas, resultando na formação de hidro ou lipoperóxidos, 

que são altamente reativos e podem dar início a uma cascata oxidativa, gerando danos na 

membrana celular(Devi e Anuradha, 2010). Em nosso trabalho, houve maior peroxidação 

lipídica no modo ACV, bem como oxidação de proteínas. As proteínas são alvos imediatos para 

a modificação oxidativa ocasionada por EROs, alterando sua estrutura e provocando perda de 

função e fragmentação das suas estruturas protéicas.A formação da proteína carbonilada parece 

ser um fenômeno comum durante a oxidação e sua quantificação pode ser usada para medir a 

extensão do dano oxidativo(Berlett e Stadtman, 1997; Dalle-Donne et al., 2003). O conteúdo 

de proteína carbonilada é atualmente o marcador de oxidação protéica mais usado e observa-se 

seu aumento em várias doenças humanas, tais como Diabetes mellitus, processos inflamatórios 

e Lesão Pulmonar Aguda. Vale ressaltar que níveis elevados de proteína carbonilada também 

são indicadores de doenças derivadas do metabolismo protéico, e não somente de estresse 

oxidativo (Dalle-Donne et al., 2003). 

Em geral, o dano oxidativo das biomoléculas pode ser neutralizado por defesas 

enzimáticas e não enzimáticas (Dalle-Donne et al., 2003). Os seres humanos apresentam vários 

mecanismos biológicos para se defender contra o estresse oxidativo intracelular, um dos 

mecanismos mais importantes envolve as ações de enzimas antioxidantes, como a superóxido 

dismutase (SOD) e a catalase (CAT) (Scott, 2006). No entanto, apesar de seu sistema de defesa 

antioxidante bem desenvolvido, as células podem ser danificadas sob algumas condições 

patológicas(Watanabe et al., 2002; Domanski et al., 2005). As enzimas antioxidantes SOD e 

CAT, servem como linha primária de defesa na destruição dos radicais livres. A SOD é uma 

enzima antioxidante que catalisa a dismutação do radical superóxido em peróxido de oxigênio 

e oxigênio. A CAT é uma hemeproteina citoplasmática que catalisa a redução do peróxido de 

hidrogênio a água e oxigênio(Ferreira et al., 1997). Em nosso estudo clínico, a atividade da 
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SOD estava aumentada no ACV e a atividade da CAT estava diminuída no modo ACV, 

sugerindo um efeito oxidante, não evitando assim, o dano oxidativo das biomoléculas, como 

foi observada maior oxidação de proteínas e peroxidação lipídica em ACV comparado ao ACP. 

Todavia, mais estudos clínicos com dados mais robustos são necessarios para confirmação dos 

dados obtidos no presente estudo. 

A ventilação mecânica como recurso terapêutico no manuseio da insuficiência 

respiratória tem avançado nas últimas décadas, modificando a evolução do tratamento, como 

em pacientes com SDRA(Prella et al., 2002). Em nosso estudo, não observamos diferenças 

consistentes em termos de mecância ventilatória, parâmetros hematológicos e gasometria 

arterial entre os grupos analisados. Embora a mortalidade por lesão pulmonar aguda (LPA) ou 

por sua forma grave, a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) tenha diminuído 

substancialmente nos últimos 30 anos, ainda permanece uma alta taxa de morbidade e 

mortalidade(Fan et al., 2005; Rubenfeld et al., 2005). A ventilação mecânica, que atua como 

medida de suporte mais significativa na insuficiência respiratória aguda (IRA), pode produzir 

uma complicação iatrogênica denominada lesão pulmonar induzida por ventilador (LPIV) que 

sua etiologia ainda permanece incerta (Wheeler e Bernard, 2007), justificando a execução deste 

trabalho que contribui para o entendimento de possíveis mecanismos relacionados a LPIV, tais 

como o modo ventilatório determinado, bem como os fatores envolvidos como inflamação 

pulmonar e estresse oxidativo.  

Entretanto a limitação principal do estudo envolvendo seres humanos é a dificuldade na 

obtenção de pacientes com necessidade de suporte ventilatório mecânico que se enquadrem nos 

critérios para inclusão tais como não apresentarem comorbidades pulmonares identificadas e 

permanecerem estáveis nas primeiras 24 horas de ventilação mecânica, e por se tratarem de 

pacientes críticos a freqüente exclusão afeta diretamente na amostragem do trabalho. Neste 

sentido, não foi possível avaliar a influência do gênero neste estudo, uma vez que todos os 

pacientes foram agrupados de forma aleatória. Outro fato que dever ser levado em consideração 

é a ampla faixa etária abrangida, 18 a 90 anos, já que o sistema respiratório sofre alterações 

peculiares ao envelhecimento por exemplo a como fibrose pulmonar(Ruivo et al., 2009), 

principalmente devido à maior exposição a poluentes ambientais ao longo dos anos afetando 

diretamente as medidas estáticas e dinâmicas da função pulmonar(Arbex et al., 2012), portanto, 

contribuindo para o desenvolvimento de doenças pulmonares crônicas (Doiron et al., 2019). No 
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entanto, no presente estudo, foi demonstrada pela primeira vez a análise do aspirado traqueal 

de pacientes sob VM durante 24 horas, nos modos ACP e ACV avaliando parâmetros 

inflamatórios e de estresse oxidativo, contribuindo para melhor entendimento dos efeitos 

oxidantes da ventilação mecânica sobre a resposta inflamatória pulmonar e sistêmica de 

humanos adultos ventilados artificialmente. 
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9 CONCLUSÃO 

No estudo 1, o modo controlado à pressão promoveu alterações estruturais no 

parênquima pulmonar, bem como um maior desquilíbrio redox em animais fêmeas adultas 

saudáveis submetidos a ventilação mecânica. No estudo 2, nossos resultados demonstraram que 

modo ACV levou a um influxo de neutrófilos e o dano oxidativo pulmonar em humanos 

submetidos a ventilação mecânica. 
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10 ANEXOS 

10.1 Comissão de Ética no Uso de Animais da UFOP 
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10.2 Conselho de Ética Médica da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto 
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10.3 Plataforma Brasil 
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10.4 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PACIENTE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa denominado “Análise 

Comparativa dos Efeitos Oxidantes dos Modos Ventilatórios Controlados a Volume e a Pressão 

em Humanos”, que será desenvolvido no Hospital Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto. 

Esse projeto faz parte do projeto de mestrado do médico Dr. Jacques Gabriel Álvares Horta e 

encontrase sob a coordenação do Professor Dr Frank Silva Bezerra (Departamento de Ciências 

biológicas – DECBI/UFOP).  

Trata-se de uma investigação simples, porém importante, onde os pesquisadores 

identificarão a associação entre os efeitos oxidantes e a ventilação mecânica dos pacientes 

internados na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Santa Casa da Misericórdia de Ouro 

Preto, MG. Diretamente você contribuirá para o fortalecimento dessa pesquisa que poderá, 

futuramente, beneficiar a comunidade e instituição, como forma de melhorar a assistência 

ventilatória dos pacientes e diminuir tempo de ventilação mecânica, que é uma das principais 

causas de aumento da taxa de permanência em UTI e morbi-mortalidade.  

De modo geral, serão avaliados pacientes internados na UTI, os quais serão 

monitorizados por 24 horas com os dados da ventilação mecânica coletados e anotados em 

formulário específico, além de analisar parte do material coletado pelo laboratório nos exames 

de rotina e aspirado traqueal.  

A possibilidade de qualquer tipo de dano, de dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural, ou espiritual, por causa da sua participação neste projeto de 

pesquisa, é mínima, seja individual ou coletiva.  

Por isso serão tomados cuidados nos procedimentos de avaliação sendo introduzido para 

uso dos funcionários que realizarão as avaliações e coleta dos dados, jalecos, luvas, máscaras 

cirúrgicas, toucas e prática correta de higienização e desinfecção das mãos e equipamentos 

utilizados. Para a realização do exame bioquímico também haverá profissionais treinados para 

a coleta a fim de minimizar e evitar os desconfortos gerados pela coleta de sangue.   
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Caso a Sr. (a) aceite participar dessa pesquisa, saiba que não haverá remuneração ou 

gratificação, sendo sua participação totalmente voluntária. Além de voluntário, sua participação 

será anônima, ou seja, em momento algum os resultados obtidos através de seus exames serão 

divulgados contendo nomes individualizados. Saiba que os resultados estarão sob a guarda do 

médico Dr. Jacques Gabriel Álvares Horta e arquivados em seu computador pessoal durante 5 

anos a após esse período serão descartados. Os originais de seus exames permanecerão 

arquivados na Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada obtendo acesso 

total sempre que desejarem, os dados não serão utilizados para outros fins que não os da 

pesquisa em questão. Seu nome e/ou o material que indique a sua participação não será liberado 

sem a sua permissão Você não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar 

deste estudo e a qualquer momento o Sr.(a) tem o direito de se retirar da pesquisa sem nenhum 

prejuízo.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, na Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto e a 

outra será fornecida a você.  

Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a 

responsabilidade pelos mesmos.  

Após ter sido devidamente esclarecido, através do TCLE, sobre o propósito do 

projeto intitulado “Análise Comparativa dos Efeitos Oxidantes dos Modos Ventilatórios 

Controlados a Volume e a Pressão em Humanos” e, após compreender minha condição 

de participante voluntário nessa pesquisa conhecendo os possíveis riscos ou desconfortos 

aos quais encontro-me sujeito(a) e, principalmente, após saber que poderei retirar-me à 

qualquer momento dessa pesquisa sem qualquer prejuízo na qualidade do meu 

atendimento na Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, assino de forma consciente 

esse termo de concordância como uma participante dessa pesquisa. 
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____________________________________________ 

Assinatura do paciente 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura 

Prof. Frank Silva Bezerra (Pesquisador) 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto, _____ de ___________________ de 2017. 
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10.5 Termo de Assentimento Livre e Esclatrecido 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO RESPONSÁVEL PELO 

PACIENTE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa denominado “Análise 

Comparativa dos Efeitos Oxidantes dos Modos Ventilatórios Controlados a Volume e a Pressão 

em Humanos”, que será desenvolvido no Hospital Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto. 

Esse projeto faz parte do projeto de mestrado do médico Dr. Jacques Gabriel Álvares Horta e 

encontrase sob a coordenação do Professor Dr Frank Silva Bezerra (Departamento de Ciências 

biológicas – DECBI/UFOP).  

Trata-se de uma investigação simples, porém importante, onde os pesquisadores 

identificarão a associação entre os efeitos oxidantes e a ventilação mecânica dos pacientes 

internados na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Santa Casa da Misericórdia de Ouro 

Preto, MG. Diretamente você contribuirá para o fortalecimento dessa pesquisa que poderá, 

futuramente, beneficiar a comunidade e instituição, como forma de melhorar a assistência 

ventilatória dos pacientes e diminuir tempo de ventilação mecânica, que é uma das principais 

causas de aumento da taxa de permanência em UTI e morbi-mortalidade.  

De modo geral, serão avaliados pacientes internados na UTI, os quais serão 

monitorizados por 24 horas com os dados da ventilação mecânica coletados e anotados em 

formulário específico, além de analisar parte do material coletado pelo laboratório nos exames 

de rotina e aspirado traqueal.  

A possibilidade de qualquer tipo de dano, de dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural, ou espiritual, por causa da sua participação neste projeto de 

pesquisa, é mínima, seja individual ou coletiva.  

Por isso serão tomados cuidados nos procedimentos de avaliação sendo introduzido para 

uso dos funcionários que realizarão as avaliações e coleta dos dados, jalecos, luvas, máscaras 

cirúrgicas, toucas e prática correta de higienização e desinfecção das mãos e equipamentos 
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utilizados. Para a realização do exame bioquímico também haverá profissionais treinados para 

a coleta a fim de minimizar e evitar os desconfortos gerados pela coleta de sangue.   

Caso a Sr. (a) responsável pelo paciente autorizar a participação do mesmo nessa 

pesquisa, saiba que não haverá remuneração ou gratificação, sendo a participação do paciente 

totalmente voluntária. Além de voluntário, a participação será anônima, ou seja, em momento 

algum os resultados obtidos através de seus exames serão divulgados contendo nomes 

individualizados Saiba que os resultados estarão sob a guarda do médico Dr. Jacques Gabriel 

Álvares Horta e arquivados em seu computador pessoal durante 5 anos a após esse período 

serão descartados. Os originais de seus exames permanecerão arquivados na Santa Casa da 

Misericórdia de Ouro Preto.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada obtendo acesso 

total sempre que desejarem, os dados não serão utilizados para outros fins que não os da 

pesquisa em questão. O nome do paciente e/ou o material que indique a participação não será 

liberado sem a sua permissão O paciente no qual o Sr.(a) está autorizando participar não será 

identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. A qualquer momento o 

Sr.(a) como responsável pelo paciente tem o direito de retirá-lo da pesquisa sem nenhum 

prejuízo.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, na Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto e a 

outra será fornecida a você.  

Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a 

responsabilidade pelos mesmos.  

Após ter sido devidamente esclarecido, através do TCLE, sobre o propósito do 

projeto intitulado “Análise Comparativa dos Efeitos Oxidantes dos Modos Ventilatórios 

Controlados a Volume e a Pressão em Humanos” e, após compreender minha condição 

de responsável pelo paciente participante voluntário nessa pesquisa conhecendo os 

possíveis riscos ou desconfortos aos quais ele (paciente) encontra-se sujeito(a) e, 

principalmente, após saber que o paciente no qual sou responsável poderá se retirar à 

qualquer momento dessa pesquisa sem qualquer prejuízo na qualidade do meu 

atendimento na Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, assino de forma consciente 
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esse termo de concordância como responsável do paciente pela participação do mesmo 

nessa pesquisa. 

____________________________________________ 

Nome do Paciente 

 

____________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo paciente 

 

______________________________________________ 

Prof. Frank Silva Bezerra (Pesquisador) 

 

 

Ouro Preto, _____ de ___________________ de 2017. 
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10.6 Artigo publicado em revista internacional: Applying Positive End-Expiratory Pressure 

During Mechanical Ventilation Causes Pulmonary Redox Imbalance and Inflammation 

in Rats 
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