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RESUMO 

 Os transtornos que afetam a traqueia podem levar a graves complicações de 

saúde e reduzir significativamente a qualidade de vida das pessoas. Até o presente não 

existe uma opção clinicamente viável disponível para pacientes com distúrbios severos 

dessa via aérea. As técnicas de Engenharia de Tecidos apresentam um cenário promissor 

na tentativa de produzir um substituto traqueal satisfatório, com características mecânicas 

e biológicas compatíveis com os tecidos do paciente. Nesse trabalho, apresenta-se um 

sistema de aquisição de imagens de vídeo que permite medir as variações da área da 

projeção bidimensional de traqueias autotransplantadas de ratos, in vivo, com o objetivo 

de apresentar uma ferramenta que possa caracterizar as suas propriedades mecânicas e 

acelerar a avaliação das técnicas e dos tecidos gerados. Seis ratos, da linhagem Wistar, 

tiveram exposição de toda a traqueia cérvico-mediastinal, foram ventilados e submetidos 

a um protocolo experimental com diferentes cenários de broncoconstrição, a fim de se 

poder relacionar os dados obtidos a partir da ventilação mecânica com as imagens da 

movimentação das paredes da traqueia antes e depois de um autotransplante e 

aprofundar a discussão do sistema respiratório nas situações de maior broncoconstrição. 

Os resultados do pré-transplante, no cenário de maior broncoconstrição, mostraram um 

aumento médio da área da projeção da traqueia de 0,9 ± 0,24% nas fases inspiratórias 

das perturbações quasi-senoidais e, nas fases expiratórias, reduções de 5,2 ± 6,1%. No 

pós-transplante, o aumento médio foi de 0,7 ± 0,26% e a redução foi de 1,7 ± 0,73%, para 

o mesmo cenário de broncoconstrição. As diferenças das fases inspiratórias e expiratórias 

sugerem uma maior cautela para interpretar os parâmetros da mecânica ventilatória nos 

cenários de maior broncoconstrição das vias aéreas. Por intermédio das imagens da 

traqueia, também foi possível observar os diferentes instantes de tempos de resposta 

para a ação de um agente constritor da musculatura lisa. Pode-se concluir que essa 

técnica de aquisição de imagens apresenta resolução e frequência de aquisição 

suficientes para monitorar as variações do calibre de traqueias autotransplantadas de 

ratos e trazem uma boa perspectiva para o seu uso na avaliação das propriedades 

mecânicas de enxertos traqueais produzidos por Engenharia Tecidual.  

Palavras chave: Ventilação pulmonar. Processamento de imagem assistida por 

computador. Aloenxertos. Engenharia de tecidos.  



 

ABSTRACT 

 

 Tracheal disorders can lead to serious health complications and significantly 

reduce the people life´s quality. There is no clinically feasible option available for 

patients with several airway disorders. Tissue Engineering techniques present a 

promising scenario to produce a satisfactory tracheal replacement, with compatible 

mechanical and biological characteristics with the patient's tissues. This work presents 

a video image acquisition system that allows measure in vivo two-dimensional 

projection area variations of auto transplanted rat's tracheas with the objective of 

presenting a tools that can characterize its mechanical properties and accelerate the 

evaluation of techniques and tissues. Six Wistar rats were exposed to the entire 

cervical-mediastinal trachea, ventilated and submitted to an experimental protocol in 

different bronchoconstriction scenarios, before and after an auto transplantation in 

order to correlate the data obtained from the mechanical ventilation and images of the 

trachea walls movement before and after the auto transplantation and improve the 

discussion about respiratory system in greater bronchoconstriction status. The pre-

transplant results, in the greater bronchoconstriction scenario, showed an average 

increase of 0.9 ± 0.24% in the inspiratory phases of the quasi-sinusoidal perturbations 

and, in the expiratory phases, a reduction of 5.2 ± 6.1%. In the post-transplant, the 

mean increase was 0.7 ± 0.26% and the reduction was 1.7 ± 0.73%, for the same 

bronchoconstriction scenario. Differences between inspiratory and expiratory phases 

suggest caution in interpreting the parameters of the ventilatory mechanics in the 

scenarios of greater bronchoconstriction. Through the trachea's images it was also 

possible to observe different response times for the action of a smooth muscle 

constriction agent. It can be concluded that this technique of acquisition of images 

presents sufficient resolution and frequency of acquisition to monitor the calibers 

variations of auto transplanted rat´s tracheas and bring a good perspective for its use 

in the evaluation of the mechanical properties of tracheal grafts produced by 

Engineering Tissue. 

 

Key words: Pulmonary Ventilation. Image Processing, Computer-Assisted. Allografts. 

Tissue engineering.  
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1 INTRODUÇÃO 

 Os transtornos que afetam a traqueia podem levar a graves complicações de 

saúde e reduzir significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Até o presente 

não existe uma opção clinicamente viável disponível para pacientes com distúrbios 

extensos dessa via aérea. Em adultos, apenas a metade do comprimento traqueal – 

aproximadamente seis centímetros – pode ser tratada com sucesso por ressecção e, 

em crianças, apenas um terço do comprimento da traqueia pode ser reconstruído 

(HONG et al., 2012; KOJIMA; VACANTI, 2014). 

 A aparente simplicidade da substituição traqueal incentivou, entre os anos 1940 

a 1960, o uso de objetos tubulares, inicialmente de materiais sólidos e não biológicos. 

No entanto, as próteses sólidas, apesar de alguns sucessos por intervalos de tempo 

variados, tendem a deslocar-se, obstruir as extremidades com tecidos conectivos, 

causar novas estenoses e provocar infecções na interface com o tecido biológico, 

sendo que a epitelização completa raramente ocorreu nesses estudos (TOOMES; 

MICKISCH; VOGT-MOYKOPF, 1995). 

 Mais recentemente, com o desenvolvimento da técnica de Engenharia de 

Tecidos, começou-se a buscar um substituto para o órgão danificado, imitando a 

matriz extracelular (ECM) nativa na sua estrutura e função, com um arcabouço para o 

apoio e adesão celular, bem como para a sua diferenciação e proliferação (CLARK et 

al., 2016). 

 Independentemente dos materiais escolhidos e dos métodos adotados para 

gerar um substituto traqueal satisfatório, uma questão chave para acelerar a avaliação 

das técnicas e dos tecidos gerados é o desenvolvimento de ferramentas que possam 

realizar medidas das suas propriedades mecânicas, de forma não invasiva e não 

destrutiva, preferencialmente em tempo real (SCHOEN, 2011). 

Diversas técnicas de imagem foram adotadas na tentativa de prover imagens 

de tecidos e órgãos que permitam observar modificações estruturais e funcionais 

consequentes das doenças respiratórias (TGAVALEKOS et al., 2003). Porém, os 

trabalhos que utilizam técnicas de imagem para obter informações funcionais dos 

tecidos nem sempre conseguem superar uma dificuldade inerente do processo de 

aquisição, de fornecer uma imagem de alta resolução e com frequência de aquisição 

adequadas às variações morfológicas estudadas.  
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A proposta deste trabalho é apresentar uma nova técnica de aquisição de 

imagens de vídeo com uma frequência de aquisição e uma resolução que permita 

monitorar as variações do calibre de traqueias autotransplantadas de ratos, in vivo, 

durante a ventilação mecânica. 

 Para a realização deste estudo, adotou-se um agente constritor da musculatura 

lisa das vias aéreas a fim de provocar uma mudança no seu calibre e avaliar o 

comportamento da traqueia durante a ventilação em diferentes cenários de 

broncoconstrição. Neste sentido, além de uma revisão das técnicas de transplantes 

de traqueia já realizadas e dos sistemas usados para avaliar a mecânica respiratória, 

a revisão apresentada no capitulo 2 apresenta também as implicações do agente 

constritor no sistema respiratório. 

 A metodologia do estudo da traqueia in vivo, com a ação sistêmica de um 

agente constritor, descrita no capitulo 3, e os resultados apresentados no Capítulo 4 

permitem observar que não se pode fazer uma avaliação das medidas obtidas da 

traqueia sem compreender o comportamento dos demais tecidos do sistema 

respiratório. Neste sentido, a discussão dos resultados apresentado no Capítulo 5 é 

realizado num contexto mais amplo, trazendo referências de trabalhos que buscam 

interpretar os mecanismos de ação do agente constritor da musculatura lisa no 

sistema respiratório.  

1.1 Objetivo geral 

Apresentar uma técnica de aquisição e processamento de imagem que permita 

monitorar o comportamento de traqueias de ratos durante a ação sistêmica de um 

agente constritor da musculatura lisa de via aéreas, permitindo relacionar os dados 

obtidos a partir da mecânica ventilatória com as imagens da movimentação das 

paredes da traqueia, em dois contextos:  antes a depois de um autotransplante. 

1.2 Objetivos específicos 

Elaborar um novo sistema de aquisição de imagens para o estudo de traqueia 

in vivo, baseando-se na instrumentação previamente desenvolvida no Laboratório de 

Engenharia Biomédica (LEB) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(EPUSP) para estudos de traqueias de ratos ex vivo. 
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Avaliar o sistema de aquisição de imagens para a o monitoramento da 

mecânica da traqueia antes e depois de um autotransplante com base nas 

informações da mecânica respiratória obtidas de um ventilador para pequenos 

animais. 

Aprofundar a discussão do modelo de compartimento único, amplamente usado 

para modelar o sistema respiratório em cenários de broncoconstrição ou outras 

afecções das vias aéreas, a partir das informações das imagens da traqueia. 

1.3 Justificativa  

Uma parceria com o Laboratório de Pesquisa em Cirurgia Torácica (LIM 61) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) vem sendo mantida 

desde 2008 e um dos grandes objetivos desse trabalho conjunto está relacionado aos 

estudos de transplantes de traqueias (BIBAS et al., 2014). A motivação principal é 

fazer um estudo piloto de um método de avaliação in vivo de autotransplante de 

traqueias para, posteriormente, aplicá-lo na avaliação das propriedades mecânicas de 

enxertos traqueais produzidos por Engenharia Tecidual. 

A técnica já utilizada pelo Laboratório de Engenharia Biomédica (LEB) da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP), para adquirir imagens de 

traqueias de ratos ex vivo (SILVA et al., 2014), pode representar uma importante 

colaboração na obtenção de imagens dinâmicas das traqueias de ratos in vivo, bem 

como na relação entre as alterações anatômicas da traqueia e os parâmetros da 

mecânica ventilatória obtidos a partir de modelos matemáticos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste Capítulo será apresentada uma revisão dos principais conteúdos 

relacionados com a proposta desse trabalho. Nas sessões 2.1 e 2.2 descreve-se as 

principais técnicas e os modelos matemáticos para a avaliação da mecânica 

respiratória, na sessão 2.3 são apresentados alguns sistemas de medição dos sinais 

respiratórios, na sessão 2.4 descreve-se algumas características da mecânica das 

vias aéreas, bem como alguns métodos adotados para a substituição de segmentos 

traqueais afetados por doenças diversas e, por fim, na sessão 2.5, as principais 

técnicas de imagem usadas para avaliar a função respiratória são descritas. 

2.1 A mecânica respiratória 

O estudo da mecânica respiratória normalmente está baseado na medição de 

alguns sinais respiratórios, como, por exemplo, pressão e fluxo do ar (SCHUESSLER, 

1993). 

Esses dados podem ser adquiridos durante a ventilação regular (espontânea 

ou mecânica) ou enquanto a ventilação é interrompida e uma perturbação específica 

é aplicada. O arranjo experimental típico para se estudar a mecânica respiratória em 

roedores é mostrado na figura 1. Outros sinais como pressão esofágica, pressão 

sanguínea ou pressão alveolar, também podem ser acrescentados (SCHUESSLER, 

1993). 

 Figura 1 – Arranjo experimental típico para o estudo da mecânica respiratória.  

 

Fonte: traduzido de Schuessler (1993) 
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Os dados adquiridos são processados e ajustados de acordo com um modelo 

escolhido e os parâmetros desse modelo descrevem a dinâmica e o estado do sistema 

respiratório (SCHUESSLER, 1993).  

Na inspiração por pressão positiva, o ar precisa ser pressionado a fim de vencer 

a impedância do pulmão e da caixa torácica. Esta impedância procede principalmente 

da força necessária para superar a resistência elásticas dos tecidos e da resistência 

provocado pelo atrito dos tecidos do pulmão e tórax, bem como da força necessária 

para superar a resistência do fluxo de ar ao longo das ramificações da traqueia e 

brônquios.  

O movimento do pistão do ventilador deslocando o ar para dentro do pulmão 

provoca um aumento da pressão nas vias aéreas. Nesse instante, a pressão da 

traqueia é maior do que a pressão nos tecidos ao redor da traqueia (aproximadamente 

igual a pressão atmosférica), o que provoca também uma expansão das suas 

paredes, como mostra a figura 2A. O mesmo fenômeno ocorre no espaço 

intratorácico, onde a pressão das vias áreas de maior calibre é maior que a pressão 

pleural, provocando a expansão das paredes dessas vias. 

No final da inspiração, a energia potencial acumulada pelos tecidos elásticos 

do pulmão e da caixa torácica, durante a inspiração, é usada para produzir o gradiente 

de pressão que irá promover a expiração (CARVALHO; ZIN, 2011). 

Figura 2 – Diagrama do gradiente de pressão nas paredes das vias aéreas de maior calibre na 
inspiração imposta (A) e na expiração imposta (B), sendo Ptr a pressão na traqueia, Patm a pressão 
atmosférica, Pbr a pressão nos brônquios e Ppl a pressão pleural. 

 

Fonte: modificado de Kriger et al. (1976) 
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No caso das perturbações realizadas pelo ventilador, pode ocorre também uma 

expiração imposta, ou seja, o deslocamento do pistão puxa o ar para fora do pulmão, 

promovendo uma diminuição da pressão no interior das vias aéreas, como mostra a 

figura 2B. Nessa situação, a pressão traqueal é menor que a pressão externa e essa 

diferença provoca um estreitamento do lúmen traqueal. O mesmo fenômeno ocorre 

nas vias aéreas de menor calibre, onde a pressão interna é menor que a pressão 

pleural. 

2.2 Modelos matemáticos da mecânica respiratória 

Para avaliar a mecânica respiratória, pode-se utilizar alguns modelos, no 

domínio do tempo ou da frequência, que expressam, por meio de equações 

matemáticas, algumas características fisiológicas do sistema respiratório.  

A estratégia mais simples para modelar as propriedades mecânicas do sistema 

respiratório é o modelo linear de compartimento único (LSCM, do inglês Linear Single-

Compartment Model). Neste modelo, o pulmão é representado como um balão cuja 

abertura está conectada com um tubo que representa as vias aéreas (CARVALHO; 

ZIN, 2011). O modelo é linear porque as suas variáveis de fluxo e volume são 

independentes e estão relacionadas linearmente com a pressão. Assim, se o fluxo for 

constante, a relação entre a pressão e o volume deverá ser linear e a elastância do 

sistema também será linear. 

Um modelo que considera a não linearidade entre a variação da resistência 

total das vias aéreas e o fluxo de ar, é o modelo de resistência fluxo-dependente. Esse 

modelo pode ser usado quando o fluxo é turbulento. A aplicação mais comum ocorre 

quando o paciente é submetido à ventilação mecânica através de um tubo 

endotraqueal, em que a impedância do tubo pode contribuir significativamente na 

relação entre a pressão e o fluxo (SULLIVAN; PALIOTTA; SAKLAD, 1976). 

O modelo de elastância volume-dependente considera a alteração da 

elastância do pulmão devido ao volume. Nesse modelo, a variável elastância é 

dividida em uma componente volume-independente e outra volume-dependente. Uma 

vantagem desse modelo é que ele pode ser usado independentemente da forma de 

onda do fluxo ventilatório e pode ser usado nos ventiladores com fluxo controlado por 

pressão ou por volume (CARVALHO; ZIN, 2011). 
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Nos modelos que consideram o pulmão como um compartimento único, a 

expiração passiva é descrita por uma exponencial simples. No entanto, numa análise 

simples do movimento expiratório é possível verificar a evidência de que o pulmão 

possui múltiplos compartimentos. Além disso, é bem conhecido o fato de que a 

elastância aumenta com a frequência respiratória (OTIS et al., 1956). Assim, uma 

exponencial simples não é a representação mais adequada para descrever o 

comportamento do sistema respiratório e vários autores propuseram modelos com 

dois ou mais compartimentos que preveem duas exponenciais para a expiração 

passiva e consideram a elastância dependente da frequência respiratória 

(CARVALHO; ZIN, 2011). 

O modelo de dois compartimentos consiste no arranjo de dois balões com seus 

respectivos tubos, conectados a um tubo comum (OTIS et al., 1956). Cada 

compartimento é descrito por uma equação de pressão, introduzindo assim a noção 

da heterogeneidade fisiológica da ventilação. Assim, a diferença de pressão causada 

pela resistência das vias aéreas no modelo de compartimento único é reescrita, 

incluindo a bifurcação entre a via central e as periféricas, de cada compartimento. 

Apesar de ser matematicamente plausível, esse modelo é bastante difícil de 

ser implementado, pois há uma dificuldade de se fazer uma interpretação fisiológica 

quando se trabalha com a variação simultânea de vários parâmetros. Além do mais, 

valores negativos e uma ampla variabilidade na estimativa dos parâmetros são 

frequentemente observados no cenário experimental (GILLIS; LUTCHEN, 1999a). 

Os dois compartimentos podem também ser arranjados em série, a fim de se 

representar o parênquima distal e as vias aéreas proximais (MEAD, 1969). 

Uma variação do modelo de um compartimento é proposta no modelo 

viscoelástico, no qual são incluídos elementos que permitem avaliar não apenas a 

resistência das vias aéreas ao fluxo do ar e a elastância do pulmão, mas também a 

resistência e a elastância dos tecidos distais ou parenquimais. A equação desse 

modelo é similar às equações dos modelos bi compartimentais série e paralelo e, do 

ponto de vista fisiológico, permite avaliar o comportamento viscoelástico do pulmão e 

da caixa torácica e/ou a heterogeneidade da ventilação devido às diferentes 

constantes de tempo do pulmão e da caixa torácica (BATES et al., 1985 a e b; AULER 

et al., 1987). Este modelo permite também separar a resistência das vias aéreas em 

central (vias aéreas de maior calibre) e periféricas (de menor calibre) (BATES et al., 

1988; SALDIVA et al., 1992). 
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Uma outra abordagem sobre a avaliação da mecânica respiratória foi proposta 

por DuBois (DUBOIS et al., 1956) e consiste no estudo dos modelos no domínio da 

frequência. Na técnica de oscilação forçada (FOT, do inglês Forced Oscillation 

Technique), um dispositivo externo, normalmente um alto-falante com um 

acoplamento acústico, aplica uma oscilação senoidal de fluxo de ar para uma faixa de 

frequências, na entrada das vias aéreas, resultando em uma resposta em pressão do 

sistema respiratório. A relação entre as transformadas de Fourier da pressão e do fluxo 

do ar possibilitam encontrar a impedância do sistema respiratório para as diferentes 

faixas de frequências. Essa técnica pode ser aplicada nas equações dos modelos de 

um ou mais compartimentos. 

Uma alternativa para simplificar os complexos sistemas de equações 

diferenciais é a adotada pelo modelo de fase constante (HANTOS et al., 1987 a, b), 

no qual os compartimentos são tratados separadamente e um número limitado de 

parâmetros são usados para descrever as propriedades mecânicas.  

Nessa revisão, descrever-se-á com mais detalhes o LSCM e o modelo de fase 

constante, que podem ser aplicados em experimentos com ratos por meio de alguns 

ventiladores respiratórios de pequeno porte. 

2.2.1 Modelo linear de um compartimento 

 O modelo de tubo e balão (figura 3A) é, intuitivamente, o modelo mais simples 

possível para se representar a anatomia/fisiologia do sistema respiratório. O tubo 

representa as vias aéreas e o balão representa os tecidos elásticos (BATES, 2009). 

Os parâmetros encontrados neste modelo são a elastância ( E ) do balão e a 

resistência ( R ) que o ar sofre ao passar pelo tubo. Supõem-se ainda que o sistema 

seja linear, ou seja, as propriedades do sistema são independentes do volume (V ) e 

do fluxo (V ) e que as forças inerciais sejam desprezíveis para frequências abaixo de 

2 Hz (BATES, 2009; ZIN, 1999). 

Para se compreender melhor esse modelo matemático, utiliza-se uma analogia 

mecânica como mostra a figura 3B, com uma mola que representa a elasticidade dos 

tecidos e, cilindros sobrepostos, que representam as variações do volume pulmonar 

(BATES, 2009).  
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Figura 3 – (A) Modelo simplificado do sistema respiratório representado por meio de tubo e balão; (B) 
representação mecânica do modelo linear de compartimento único com uma mola e cilindros 
sobrepostos, que representam, respectivamente, a elastância dos tecidos (E) e as variações do volume 
pulmonar V(t). Pel é a pressão elástica, R é a resistência do tubo, ΔP é a diferença de pressão nas 

extremidades do tubo e V (t) é o fluxo do ar. 

  

Fonte: modificado de Bates (2009) 

As representações do modelo são matematicamente equivalentes porque o 

estado de ambos pode ser especificado em qualquer instante por uma única variável 

física, que é o volume do gás no compartimento elástico. No entanto, a representação 

da figura 3B é mais didática ao incorporar detalhes dos tecidos pulmonares. Nesta 

representação, o compartimento alveolar consiste num par de cilindros conectados 

por uma mola que fica mais tensionada à medida em que o volume do compartimento 

(V ) aumenta. A tensão gerada produz uma pressão elástica ( elP ) dentro do 

compartimento. Essa pressão faz com que o compartimento retorne ao estado original 

quando a pressão de entrada do ar é removida. Este processo reproduz a expiração 

passiva que ocorre em um pulmão quando os tecidos ficam tensionados no final da 

inspiração.  

Alguns pulmões são mais facilmente inflados do que outros e a escolha da força 

da mola pode representar bem o estado de um pulmão em particular. Admitindo-se 

que a mola da figura 3B tenha as características de uma mola de Hook, a sua tensão 

aumenta linearmente com o comprimento. Assim, tem-se que: 

    tVEtPel   (1) 

onde 
elP  representa a pressão de recolhimento elástico do balão, E  é a elastância e 

V é o volume pulmonar.  

(A) (B) 
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 Neste caso, o volume após uma expiração normal passiva é considerado zero. 

Desta forma, a elastância ( E ) denota a dificuldade para insuflar o pulmão. 

Para deslocar o ar através do tubo que conecta o meio externo com 

compartimento é necessário impor uma pressão ( P ) tanto para a entrada como para 

a saída do ar, ou seja, o tubo oferece uma resistência ao fluxo do ar. Esta resistência 

é alta se o tubo for longo e estreito e pequena se o tubo for curto e grosso. A escolha 

correta das suas dimensões pode representar bem o conjunto de vias aéreas de 

qualquer pulmão (BATES, 2009). 

A diferença de pressão ( P ) entre as extremidades proximal e distal do tubo é 

diretamente proporcional ao fluxo de ar. Assim: 

 VRP   (2) 

onde R  é a resistência do tubo e o fluxo  (V ) é a derivada do volume (V )  em relação 

ao tempo.  

Assim, a pressão total do modelo da figura 3A, entre a entrada do tubo e o 

interior do compartimento que representa o pulmão é a soma da queda de pressão ao 

longo do tubo e a pressão no compartimento: 

 PPP el  VRVE   (3)  

Como no interior do pulmão há sempre uma pressão residual que impede o 

colabamento dos alvéolos, faz-se necessário introduzir na equação do modelo um 

parâmetro 0P , que representa a pressão interna do compartimento quando o volume   

(V ) e o fluxo  (V ) forem zero. Então, a equação do modelo é melhor representada 

por: 

 
0PVRVEP    (4) 

Com a equação do modelo de compartimento único e os dados de P , V  e V

medidos durante a ventilação mecânica, pode-se calcular os valores de E  e R  por 

meio da técnica de regressão múltipla linear. 
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Essa técnica permite encontrar os valores dos parâmetros que melhor se 

ajustam ao modelo utilizado. Para que isso ocorra, a soma dos resíduos quadrados 

(SSR, do inglês Sum of Squared Residual) deve ser mínima, ou seja, deseja-se obter 

o valor dos mínimos quadrados para o modelo representado pela eq. (4): 
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A soma é realizada sobre todos os pontos N medidos, 
iP é a pressão medida no 

experimento, iP̂  é a sua predição dada pela eq. (3). 

O próximo passo é fazer a derivada parcial de cada um dos parâmetros da SSR 

( E  e R ), mantendo o outro parâmetro fixo: 
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Reescrevendo as equações tem-se: 
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   (9) 

Assim, os parâmetros E , R  podem ser encontrados através da resolução das 

eq. (8) e (9). 

Historicamente, o modelo linear de compartimento único é frequentemente 

aplicado para monitorar as propriedades mecânicas do sistema respiratório devido a 

facilidade de se medir os parâmetros de P , V  e V  nos pacientes ventilados. No 

entanto, a utilização da pressão nas vias aéreas como uma representação de toda a 

impedância do pulmão é bastante limitada (CARVALHO; ZIN, 2011). 
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Esse modelo utiliza como estímulo de entrada uma oscilação forçada de ar com 

uma frequência única, conhecida como perturbação quasi-senoidal, que impulsiona e 

retira um valor pré-definido de volume de ar nas vias aéreas. 

2.2.2 Modelo de fase constante 

 Como já descrito, uma exponencial simples não é a representação mais 

adequada para descrever o comportamento do sistema respiratório. Assim, 

aestimulação com uma somatória de frequências permitiria trabalhar com várias 

exponenciais, ou seja, com constantes de tempos diferentes, simulando 

compartimentos com diferentes características expiratórias.  

 A aplicação de um volume de ar que representa a somatória de sinais senoidais 

de diferentes frequências e a medição dos respectivos sinais de pressão e fluxo, 

permitem encontrar os valores da elastância e resistência para cada uma das 

frequências, por meio da decomposição dos sinais gravados e dos cálculos de ajuste, 

através da eq. (4) do LSCM (Bates et al., 1997). 

 A figura 4 apresenta um modelo que permite incluir inúmeros compartimentos 

com diferentes valores de resistência e elastância e que pode representar bem 

diferentes regiões do pulmão. No entanto, devido à complexidade de se interpretar 

múltiplas equações com constantes de tempo diferentes, esse modelo só é aplicável 

quando se trabalha com um número pequeno de compartimentos. 

Figura 4 – Representação do modelo linear de múltiplos compartimentos. Cada compartimento pode 
ser representado por um valor de elastância (E) e de resistência (R). 

  
Fonte: Bates (2009) 

 Assim, o modelo de fase constante surgiu com a ideia de tentar simplificar a 

modelagem do pulmão para estimulação com sinais de múltiplas frequências, tendo 

em conta que o modelo da figura 4 aumenta muito o número de parâmetros que 

precisam ser equacionados. Outro aspecto relevante que torna necessário uma nova 
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abordagem para o problema é o fato de que a parte real da impedância dos tecidos 

tem uma relação quase fixa com a parte imaginária, para uma ampla faixa de 

frequências, ou seja, não parece adequado analisar separadamente a resistência da 

elastância, pois quando um deles é afetado, o outro invariavelmente também muda 

(Bates, 2009).  

 Em 1992, Hantos e seus colaboradores observaram que a resistência e a 

elastância tecidual variavam da mesma forma com a frequência, ou seja, com fase 

constante entre elas. Assim, não seria conveniente manipular separadamente a 

resistência e a elastância tecidual. 

 A figura 5 apresenta o modelo de fase constante para um compartimento. A 

resistência RN representa uma resistência Newtoniana, similar ao do LSCM, ou seja, 

é devido à energia dissipada durante a condução do ar nas vias aéreas e I é a 

inertância da via de condução do ar. 

 Por outro lado, não existem análises físicas óbvias para G e H tal como existem 

para E no LSCM. O tecido pulmonar é um sistema complexo formado por células, 

fibras e fluidos a partir dos quais surgem as propriedades elásticas e dissipativas dos 

tecidos. A impedância dos tecidos é representada conjuntamente por G e H. G é 

comumente chamado de amortecimento de tecido e representa a componente 

dissipativa dessa impedância, ou seja, está associado a resistência dos tecidos. O 

componente H caracteriza o armazenamento de energia elástica dentro dos tecidos e 

se equipara à elastância tecidual.   

Figura 5 – Representação do modelo de fase constante. G e H representam os componentes dos 
tecidos e I e RN das vias aéreas. 

 

Fonte: Bates (2009) 
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 A eq. (10) representa o comportamento da impedância do sistema respiratório para 

o modelo de fase constante. 

 𝑍(𝑓) = 𝑅𝑁 + 𝑖𝜔𝐼 +
𝐺−𝑖𝐻

𝜔𝛼
 (10) 

e  

 𝛼 =
2

𝜋
 𝑡𝑎𝑛−1 𝐻

𝐺
 (11) 

 A grande utilidade do modelo de fase constante reside no fato de que, com 

apenas quatro parâmetros, pode-se dividir com mais precisão a impedância do 

pulmão em um componente relacionado às vias aéreas (caracterizadas por RN e I) e 

um componente relacionado aos tecidos (caracterizados por G e H). Isso representa 

um avanço significativo sobre o LSCM, cuja resistência das vias áereas contém uma 

contribuição substancial, mas geralmente desconhecida, da resistência dos tecidos. 

  A broncoconstricção, por exemplo, faz com que as vias aéreas se estreitem, o 

que aumenta RN e I. Já a interpretação das mudanças em G e H não são tão simples. 

Existem várias formas possíveis de explicar essas alterações, uma das quais é que 

as propriedades reológicas intrínsecas dos tecidos mudaram. Alternativamente, se 

uma fração do pulmão se fecha, como resultado do fechamento da via aérea ou 

colapso alveolar, então tanto G quanto H aumentarão pela mesma fração. Por outro 

lado, se o pulmão tornar-se heterogêneo então, G aumentará proporcionalmente mais 

do que H (Hantos et al., 1992).  

2.3 Medição dos sinais de pressão, fluxo e volume 

A avaliação da mecânica respiratória é realizada analisando-se basicamente as 

informações de pressões, volumes e fluxos de ar.  

Os ventiladores para pequenos animais (SAV, do inglês Small Animal 

Ventilation), normalmente utilizam a técnica de pressão positiva para controlar o fluxo 

de ar nos pulmões. Um modelo muito utilizado em pesquisas com pequenos animais 

é o Harvard Model 683 (Harvard Bioscience, EUA) que permite ventilar animais com 

peso entre 250 g e 10 kg, como por exemplo, ratos, coelhos, macacos e cachorros de 
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pequeno porte (figura 6A). Este aparelho é basicamente uma seringa cujo êmbolo ou 

pistão é deslocado pela rotação de um disco acoplado a um motor. 

Figura 6 – (A) ventilador Harvard 683; (B) esquema de conexão das válvulas de entrada e saída de ar. 
(A)

 

(B) 

 

Fonte: adaptado do manual de usuário do Harvard 683 

A combinação entre o movimento do pistão e a posição das válvulas permite 

controlar o fluxo de ar. O esquema da figura 6B mostra o diagrama do ventilador 

Harvard 683. Quando o pistão é deslocado para dentro do cilindro, comprimindo o ar, 

a válvula 2 é aberta e as válvulas 1 e 3 são fechadas, fazendo com que o ar seja 

impulsionado para as vias aéreas do animal. Quando o pistão atinge a posição 

prevista para o volume desejado, a válvula 2 é fechada e as válvulas 1 e 3 são abertas, 

permitindo que o ar seja expelido espontaneamente pelo animal para o ambiente 

externo (válvula 1) e possibilitando a entrada de ar no cilindro (válvula 3), para o 

próximo ciclo respiratório. 

Neste aparelho, o controle da frequência respiratória e do volume do ar injetado 

nos pulmões é ajustado através de dispositivos eletromecânicos e as medições dos 

parâmetros respiratórios devem ser feitas com sensores e circuitos eletrônicos 

externos. Outra característica desse modelo de ventilador é que ele fornece um fluxo 

inspiratório com um envoltório quasi-senoidal, enquanto que a saída do ar é realizada 

passivamente pelo animal. 

Nos arranjos experimentais que usam esse ventilador, como por exemplo, nos 

trabalhos de (ROMERO et al., 1992) e (WANG et al., 1986) um pneumotacógrafo e 

um sensor diferencial de pressão são conectados na entrada das vias aéreas para 

medir o fluxo do ar e a pressão na traqueia. No entanto, os pneumotacógrafos 
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fornecem medidas satisfatórias de fluxo de ar em humanos e em animais de médio e 

grande porte, mas para animais menores, tais como, ratos e camundongos, esses 

sensores não apresentam uma precisão satisfatória na medida do fluxo. A impedância 

elevada do sistema respiratório desses animais resulta numa inadequada razão de 

rejeição em modo comum no sinal gerado por esses transdutores (SCHUESSLER, 

1993). Além disso, os pneumotacógrafos aumentam o volume morto dos ventiladores 

para uma ordem de grandeza comparável ao volume corrente dos animais de 

pequeno porte, fazendo com que esses sensores só possam ser usados durante 

curtos períodos na aquisição dos dados (WANG et al., 1986).  

Um ventilador para pequenos animais controlado por computador foi proposto 

por Schuessler e Bates (1995), com o objetivo de contornar as limitações dos arranjos 

experimentais com pneumotacógrafos bem como permitir a utilizações de 

perturbações ventilatórias mais complexas, que permitam estudar modelos mais 

sofisticados do sistema respiratório. Um esquema desse ventilador pode ser 

visualizado na figura 7.  

Figura 7 – Diagrama do ventilador de pequenos animais controlado por computador. RV é a válvula de 
respiro, MV é a válvula principal, EV é a válvula de expiração, DAC é o conversor analógico-digital, 
ADC é o conversor analógico digital, LVDT é um sensor linear de medição de deslocamento e PV é um 
computador pessoal. 

 

Fonte: traduzido de Schuessler (1993) 

 A inovação desse modelo está no uso de um motor linear, acoplado ao êmbolo 

de uma seringa, cujo deslocamento pode ser controlado por um computador. A 

posição do êmbolo é determinada por um transdutor diferencial variável linear (LVDT), 

o que possibilita estimar o volume do ar deslocado. Um sensor de pressão piezo-
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resistivo foi usado para medir a pressão na entrada das vias aéreas e o fluxo do ar é 

obtido a partir do cálculo da derivada do volume do ar deslocado pelo êmbolo da 

seringa (SCHUESSLER; BATES; MAKSYM, 1993). 

 Durante a inspiração o êmbolo é impulsionado na direção do animal, a válvula 

principal (MV, na figura 7) está aberta enquanto as válvulas de expiração (EV), e da 

entrada do ar (RV), estão fechadas. Na expiração, a válvula MV é fechada, a válvula 

(EV) é aberta, permitindo que o animal solte o ar passivamente, e é aberta também a 

válvula RV, permitindo a entrada do ar no movimento de retorno do pistão. Nessa 

configuração, o ventilador funciona no modo convencional. 

 Com o objetivo de identificar os parâmetros da mecânica respiratória, a 

ventilação convencional pode ser interrompida e perturbações em volume podem ser 

aplicadas, mantendo a válvula MV aberta e as válvulas EV e RV fechadas. Nesta 

configuração, tanto a entrada como a saída do ar das vias aéreas são controladas 

diretamente pelo movimento do êmbolo. Os resultados desse trabalho mostraram que 

o SAV é capaz de aplicar pequenas perturbações de volume com frequências de até 

55 Hz. 

 Esse ventilador trouxe novas perspectivas para o estudo da mecânica 

respiratória em pequenos animais. O protótipo desse trabalho foi aprimorado e, em 

1997 o modelo flexiVent foi produzido em escala comercial pela empresa SCIREQ. A 

figura 8 mostra a evolução do protótipo de Schuessler e sua evolução para os modelos 

comerciais. 

Figura 8 – Evolução dos ventiladores flexiVent: (A) protótipo do ventilador; (B) primeiro modelo 
comercial; (C) versão atual. 

 

 

Fonte: SCIREQ 

 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Schuessler,%20T.F..QT.&newsearch=true
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 No modelo flexiVent FX, o sensor LVDT foi substituído por um controle mais 

preciso de deslocamento, baseado em escaneamento ótico, e a sua válvula 

expiratória permite controlar a Pressão Positiva ao Final de Expiração (PEEP, do 

inglês Positive End Expiratory Pressure)  sem a necessidade de uma coluna de água, 

como mostra o diagrama da figura 9. 

Figura 9 – Diagrama de funcionamento do ventilador flexiVent FX. Um motor linear com deslocamento 
controlado movimenta um pistão que desloca o ar dentro de um cilindro. Duas válvulas controlam o 
fluxo de ar para as vias aéreas do animal ou para o ambiente externo. Três transdutores fazem a 
aquisição dos dados:  volume do ar deslocado no cilindro (Vcyl), pressão no cilindro (Pcyl) e na entrada 
da via aérea (Pao). Ptr é a pressão na traqueia, Vtr é o volume na traqueia, A/D é o conversor de sinal 
analógico para digital e PEEP é pressão positiva no final da expiração. 

 

Fonte: modificado do manual flexiVent 

 O software de controle do SAV (flexiWare 7.0, SCIREQ, Canadá) faz a leitura 

contínua de três parâmetros: volume do ar deslocado no cilindro (Vcyl), obtido através 

de um sensor ótico que determina a posição do pistão no cilindro; a pressão no cilindro 

(Pcyl) e na entrada da via aérea (Pao). As informações obtidas pelos transdutores são 

digitalizadas por um conversor analógico-digital de 12 bits, com uma frequência de 

aquisição de 256 Hz e podem ser visualizadas no software de interface de controle do 

SAV. A versão utilizada só permite a gravação desses três parâmetros durante 

manobras ventilatórias de perturbações em volume. Nessa situação, a válvula 

expiratória permanece fechada durante a inspiração e a expiração e o ar entra e sai 

das vias aéreas do animal de forma ativa, ou seja, controlado pelo movimento do 

pistão. 
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2.3.1 Avaliação da mecânica respiratória na inspiração e na expiração 

A técnica de regressão múltipla linear, descrita anteriormente, permite encontrar 

os parâmetros da mecânica respiratória que melhor se ajustam ao sinal de saída 

esperado para o modelo escolhido.  

Essa técnica, juntamente com os ventiladores que permitem um controle ativo 

dos movimentos inspiratório e expiratório, proporcionou resultados que estão de 

acordo com aqueles obtidos pelos métodos convencionais, como por meio da medição 

com fluxo constante, do método da oclusão no final da inspiração ou da medição da 

pressão esofágica (IOTTI et al., 1995), e é amplamente usada nos experimentos com 

pequenos animais que utilizam ventiladores similares ao previamente descrito, ou nos 

estudos com pessoas, nos mais variados quadros respiratórios (ROUSSELLOT; 

PESLIN; DUVIVIER, 1992; BENHAUMOU et al., 1987; e EBERHARD et al., 1992).  

No entanto, em situações com limitação do fluxo expiratório, como por exemplo, 

nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC), o simples ajuste dos sinais 

obtidos a um modelo pode levar a resultados equivocados dos parâmetros 

respiratórios (VOLTA et al., 2002).  Os resultados desse trabalho mostraram que, nos 

pacientes com uma limitação do fluxo expiratório, houve uma acentuada diminuição 

na precisão das medidas de Resistência e Complacência por meio da técnica de 

regressão múltipla linear. Por outro lado, foi possível calcular os parâmetros 

respiratórios aplicando a mesma técnica apenas durante a fase inspiratória do ciclo 

respiratório. 

Esse resultado foi também observado em ratos submetidos à ventilação 

mecânicas e com constrição das vias aéreas induzidas por doses crescentes de 

metacolina (MCh) (AOKI et al., 2015). Nesse trabalho, os valores de resistência e 

complacência foram significativamente diferentes quando obtidos a partir do ajuste 

dos dados de fluxo e pressão na entrada das vias aéreas para o modelo linear de 

compartimento único, em diferentes fases do ciclo respiratório. Para concentrações 

elevadas de MCh (300 µg/mL), observou-se diferentes valores da Resistência e 

Elastância quando calculados exclusivamente na fase inspiratória, na fase expiratória 

ou no ciclo respiratório completo. 
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2.4 Biomecânica das vias aéreas 

 A função das vias aéreas é assegurar a troca eficiente dos gases na interface 

dos alvéolos com os vasos sanguíneos, e a estratégia principal do organismo para 

assegurar essa troca é maximizar a área de contato entre as duas superfícies. No 

pulmão humano o processo de condução do ar começa na traquéia, que é a via aérea 

com a maior seção transversal, é subdividido progressivamente em vias aéreas 

menores e termina após aproximadamente 24 gerações de bifurcações, quando a 

área de superfície alveolar somada pode chegar a 80m2 (BATES, 2016).  

 Até aproximadamente a 16a geração as vias aéreas são fundamentalmente 

para condução do ar, quando começa uma zona de transição, com os bronquíolos 

respiratórios, até chegar aos sacos alveolares, como mostra a figura 10. A partir da 

zona de transição, a área da região de troca de gás aumenta enormemente (WEST, 

2002). 

Figura 10 – Diagrama de bifurcação das diferentes gerações das vias aéreas. 

 

Fonte: Modificado de West (2002) 

 O processo de ventilação é governado pelo músculo diafragma, que controla o 

gradiente de pressão entre o espaço intratorácico e o ambiente externo e promove a 

troca constante de gases. Nesse processo, a manutenção estrutural das vias aéreas 

é fundamental para o fluxo do ar.  

 No entanto, a ventilação não é um simples processo de escoamento de ar 

através de tubos estáticos. O fluxo de ar que percorre as ramificações interage com a 
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estrutura das vias aéreas, em parte por meio da chamada interdependência 

parenquimatosa. Ou seja, depois de atravessar as vias aéreas condutoras, o gás 

inalado passa para o parênquima (alvéolos e estruturas associadas) e, ao insulflar 

essa região, altera a estrutura do pulmão, modificando o ambiente mecânico em que 

as vias aéreas estão sustentadas. Assim, ao regular o fluxo de ar, as vias aéreas 

condutoras alteram o volume do parênquima, o que, por sua vez, altera o 

comportamento da via aérea (DONOVAN, 2016). Este processo é ilustrado 

esquematicamente na figura 11A. 

Figura 11 – (A) Diagrama da interdependência entre as vias aéreas e o parênquima; (B) estrutura básica 
da via aérea imersa no parênquima. As setas negras indicam as forças de interação com o parênquima 
e as setas brancas a tensão gerada pelo musculo liso presente na parede das vias. 

 

Fonte: traduzido de Donovan (2016) 

 Os detalhes das estruturas fisiológicas dentro e ao redor da via aérea 

poderiam ser abordados com um grande nível de detalhes; no entanto, para os 

propósitos deste trabalho, parece suficiente considerar uma via aérea individual como 

um cilindro, envolta por uma camada de músculo liso que, quando ativado, provova o 

estreitamento do seu lúmen.  Além disso, cada via aérea também está conectada ao 

tecido parenquimatoso circundante. Quando o músculo é estimulado a contrair, o 

movimento interno da parede da via aérea distende esses tecidos circundantes, 

gerando uma força de restauração, como mostra a figura 11B.  

 Dentre os estudos sobre o comportamento das vias aéreas, parece suficiente 

destacar três aspectos: (1) que as vias aéreas maiores e centrais são mais rígidas 



24 

(menos complacentes) do que as vias aéreas menores e periféricas, altamente 

complacentes (LAMBERT et al., 1982); (2) A ação da musculatura lisa da via aérea 

desempenha um papel crucial no grau de estreitamento das vias aéreas e tem sido 

objeto de inúmeros estudos de modelagem experimental (DONOVAN, 2013) e; (3) as 

interações das paredes das vias aéreas com o parênquima estabelece uma força 

restauradora que se opõe à constrição das vias aéreas (MA et al., 2013 a, b). 

  A traqueia e as primeiras ramificaçãos brônquicas representam uma pequena 

parcela das vias aéreas que não estão submetidas aos mecanismos descritos. Além 

da condução do ar, a traqueia funciona como um canal de depuração de secreções 

traqueais e brônquicas. Em adultos, o lúmen traqueal tem um formato variável entre 

circular e elíptico, com um achatamento anteroposterior. Os anéis cartilaginosos são 

normalmente em forma de “C”, com a parede membranosa posterior que conecta os 

braços do "C" em uma linha essencialmente reta, medindo geralmente menos de um 

terço da circunferência da traquéia. O comprimento e o diâmetro da traquéia são 

proporcionais ao tamanho do indivíduo (GRILLO, 2004). 

 A forma da traqueia num adulto varia mesmo na ausência de uma doença. 

Algumas permanecem mais circulares outras mais elípticas e a área da seção 

transversal e a forma mudam dinamicamente com alterações da pressão intraluminal, 

respiração, ventilação, tosse ou outros movimentos de pescoço (GRILLO, 2004). 

2.4.1 Transplante de traqueia 

 Os transtornos que afetam a traqueia podem levar a graves complicações de 

saúde, reduzindo significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Os mais 

comuns são: fístula traqueo-esofágica, estenose pós-intubação, pós-actínicas, pós-

traumáticas, neoplasias primárias e secundárias, a traqueomalácia e as doenças 

infecciosas e degenerativas que podem afetar a traqueia (GRILLO, 2012).  

 As opções de tratamento existentes são limitadas. Atualmente, o tratamento 

referencial é a ressecção traqueal com uma reconstrução primária para restaurar a 

continuidade. No entanto, até agora não existe uma opção clinicamente viável 

disponível para pacientes com distúrbios extensos da via aérea. Em adultos, apenas 

a metade do comprimento traqueal, aproximadamente seis centímetros, pode ser 

tratada com sucesso por ressecção e, em crianças, apenas um terço do comprimento 

da traqueia pode ser reconstruído (HONG et al., 2012; KOJIMA; VACANTI, 2014), 
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sendo que as ressecções mais longas estão relacionadas a índices de insucesso que 

frequentemente decorrem das complicações anastomóticas (WRIGHT et al., 2004). 

A aparente simplicidade da substituição traqueal incentivou, entre os anos 1940 

a 1960, o uso de objetos tubulares, inicialmente de materiais sólidos e não biológicos. 

Mais frequentemente essas substituições foram realizadas em cães, com tubos de 

aço inoxidável e vidro (DANIEL, 1948), bobinas rígidas de arame de aço 

(KESHISHIAN; BLADES; BEATTIE, 1956); Vitallium e acrílico (MICHELSON et al., 

1961), polietileno (MORFIT et al., 1955), silicone (SPINAZZOLA; GRAZIANO; 

NEVILLE, 1969); Teflon (KRAMISH; MORFIT, 1963) e tubos de Teflon, Ivalon e 

elastômero de silicone (ARONSTAM; NIMS; WINN, 1961). As próteses sólidas 

também foram testadas clinicamente em alguns casos com silicone (NEVILLE; 

BOLANOWSKI; KOTIA, 1990; TOOMES; MICKISCH; VOGT-MOYKOPF, 1995) e 

polietileno (ATAMANYUK; MELROSE, 1965). 

As próteses sólidas, apesar de alguns sucessos por períodos variados, tendem 

a deslocar-se, obstruir as extremidades com tecidos conectivos, causar novas 

estenoses e provocar infecções na interface com o tecido biológico, sendo que a 

epitelização completa raramente ocorreu nesses estudos (TOOMES; MICKISCH; 

VOGT-MOYKOPF, 1995).  

Traqueias de cadáveres também foram utilizadas tanto experimental quanto 

clinicamente como substituições traqueais (GRILLO; DIGNA; MIURA, 1964). Os 

tecidos enxertados foram geralmente substituídos ao longo do tempo pelo tecido 

cicatricial do hospedeiro; porém, os tecidos mortos não funcionaram como um modelo 

para a regeneração da complexa estrutura da traquéia e, na maioria dos estudos, os 

enxertos tornaram-se fibróticos, não restando cartilagem viva na traquéia doadora 

(ELLIOTT; HAW; JACOBS, 1996). 

Mais recentemente, com o desenvolvimento da área de Engenharia de Tecidos 

começou-se a buscar um substituto para o órgão danificado, imitando a matriz 

extracelular (ECM, do inglês Extracellular Matrix) nativa na sua estrutura e função, 

com um arcabouço para o apoio e adesão celular, a diferenciação e a proliferação 

(CLARK et al., 2016).  

Resumidamente, a técnica de engenharia de tecidos compreende na 

semeadura de células (ao longo do espectro de células-tronco a diferenciadas) em um 

arcabouço de sustentação. O composto célula - arcabouço é, então, amadurecido em 

um biorreator (um dispositivo que simula in vitro um ambiente propício do ponto de 
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vista fisiológico, metabólico e mecânico) para consolidar um tecido. O último passo é 

o transplante de tecido de um ambiente in vitro para in vivo, onde ele irá crescer e se 

remodelar (SCHOEN, 2011). 

Os arcabouços para os tecidos traqueais são projetados para atuar como uma 

estrutura de suporte a fim de manter uma via aérea aberta e imitar a função biológica 

e mecânica do ECM nativo. Fornecem também um modelo para as células-tronco até 

que essas tenham se proliferado, regenerando e estabilizando a área desejada 

(BONASSAR; VACANTI,1998). 

Vacanti e Langer (1999) mostraram que a composição do arcabouço é uma 

característica chave e pode acelerar a regeneração do tecido, mesmo sem células ou 

outros fatores de crescimento. Os arcabouços podem ser biológicos, como um 

alotransplante descelularizado, ou compostos por um material sintético, que pode ser 

biodegradável ou não. 

Os arcabouços sintéticos foram estudados de várias formas, incluindo hidrogel 

à base de polietileno glicol, ácido poliláctico/glicólico (PLGA), poli (e-caprolactona) 

(PCL), poliéster-uretano, esponja de gelatina, malhas Marlex e outras formas 

modificadas. Embora muitos desses tratamentos possam ser potencialmente 

utilizados em adultos, as opções de tratamento para crianças são mais limitadas a 

medida que o nível de complexidade aumenta e devido a variações no tamanho da 

traqueia ao longo do tempo, devido ao crescimento (BOGAN; TEOH; BIRCHALL, 

2016). 

Na prática clínica os arcabouços decelularizados são atualmente os mais 

utilizados no implante traqueal. Para criar um arcabouço decelularizado, uma traqueia 

doadora é retirada de um cadáver, submetida a inúmeros ciclos de lavagem para 

remover as células do doador através de detergentes, sais, enzimas e/ou meios físicos 

(CONCONI; COPPI; LIDDO, 2005; SCARRIT, 2015), e é, então, recelularizada com 

as células do próprio paciente. Isso assegura as características biomecânicas e 

diminui a possibilidade de problemas imunológicos, ao eliminar complexos maiores de 

histocompatibilidade classes I e II (BADER; MACCHIARINI, 2010). Para a completa 

integração do arcabouço, o processo de decelularização deve manter as 

características de um ECM saudável. 

A ECM é uma estrutura dinâmica e também tem um papel bioquímico e 

biomecânico, sendo muito mais do que um mero substrato (FRANTZ; STEWART; 

WEAVER, 2010). É composto por uma miríade de componentes que podem variar 
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dependendo do tecido em que são encontrados, e alguns exemplos incluem colágeno, 

elastina, proteoglicanos, hialuronano, laminina e fibronectina (FRANTZ; STEWART; 

WEAVER, 2010; JÄRVELÄINEN et al., 2009).  

Os receptores de ECM presentes na membrana celular (por exemplo, 

integrinas) permitem a ligação de ECM ao citoesqueleto que, por sua vez, possui uma 

conexão de nucleoesqueleto (STARR; FRIDOLFSSON, 2010). As propriedades 

mecânicas do ECM têm também várias funções no fenótipo e comportamento celular, 

como a forma celular, migração, diferenciação, proliferação e adesão (HUMPHREY; 

DUFRESNE; SCHWARTZ, 2014; PEYTON et al., 2007).  

Para que o processo de consolidação de uma traqueia gerada a partir da 

engenharia de tecidos alcance êxito, são essenciais, ainda, dois conjuntos de células: 

as células epiteliais e os condrócitos.  

As populações celulares que compõem esse epitélio pseudo estratificado 

incluem células ciliadas, caliciformes e basais. Como a traquéia é exposta ao 

ambiente externo por meio da passagem do ar, o epitélio respiratório proporciona a 

proteção e mantém a homeostase. Através das camadas mucosas, pode-se aderir 

partículas e agentes patogênicos, limpar o muco e manter um epitélio saudável 

(BOGAN; TEOH; BIRCHALL, 2016). 

Os condrócitos produzem e conservam a matriz extracelular da cartilagem. As 

principais fontes de condrócitos são as cartilagens auricular, nasal, traqueal e costal. 

Os anéis da traquéia em forma de U são formados a partir de cartilagem hialina, que 

só está presente nas articulações, nas vias respiratórias e no esqueleto em fase de 

crescimento. A distinção entre os tipos de cartilagem (hialina, elástica e 

fibrocartilagem) pode ser problemática quando se trata de cultivar condrócitos para 

fins específicos. Como a obtenção e o crescimento dos condrócitos são mais difíceis 

do que as células epiteliais, tem-se usado células tronco mesenquimais da medula 

óssea (MSCs), que podem ser diferenciadas em condrócitos, bem como em células 

epiteliais. Ao longo do tempo, os condrócitos cultivados in vitro, independentemente 

da sua fonte, alteram a expressão de seus genes e efetivamente diferenciam-se 

(BOGAN; TEOH; BIRCHALL, 2016). 

Ainda com relação à técnica de engenharia de tecidos, os fibroblastos, que são 

células constituintes do tecido conjuntivo e sintetizam a matriz extracelular e a rede 

de colágeno que forma a estrutura básica para todos os tecidos, desempenham um 

papel fundamental nas interações das células epiteliais-mesenquimatosas e 
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demonstraram apoiar o crescimento das células epiteliais e mesenquimais por meio 

da reconstrução da membrana basal (KOBAYASHI; NOMOTO; SUZUKI, 2006). Os 

fibroblastos também melhoram a migração, a proliferação e a diferenciação das 

células em células ciliadas, caliciformes e basais, permitindo a reconstrução de um 

epitélio ciliado pseudo estratificado semelhante ao epitélio nativo (KOBAYASHI; 

NOMOTO; SUZUKI , 2006).  

Além dos arcabouços decelularizados, a impressão tridimensional e a 

bioimpressão apresentam grande potencial para a criação de estruturas de 

sustentação e a consolidação de novos tecidos. Esta técnica permite a produção de 

arcabouços sólidos tridimensionais de qualquer forma a partir de imagens digitais, 

comoas  tomografias, proporcionando um alto nível de reprodutibilidade e controle 

sobre as propriedades do material estruturante, como porosidade e rugosidade da 

superfície. Avanços também foram realizados com o desenvolvimento da 

bioimpressão, permitindo tanto a impressão de uma estrutura de suporte sobre a qual 

as células podem proliferar, como a incorporação de populações de células biológicas 

na solução de impressão, resultando em um arcabouço bastante coeso (BOGAN; 

TEOH; BIRCHALL, 2016). 

Um dos principais benefícios nos arcabouços gerados a partir da impressão 

tridimensional é sua precisão e a reprodutibilidade em relação aos procedimentos 

tradicionais. No entanto, apesar dessas vantagens, uma questão chave é a escolha 

do material de impressão, que deve imitar o tecido nativo. Os materiais naturais têm 

integridade estrutural inferior em comparação com os materiais sintéticos, mas 

fornecem um ambiente biocompatível superior. Já os polímeros sintéticos, que 

apresentam maior resistência mecânica, têm um grau de biocompatibilidade limitado. 

Por esta razão, a combinação de materiais naturais e sintéticos em um arcabouço 

híbrido resultaria em uma prótese mais satisfatória (BOGAN; TEOH; BIRCHALL, 

2016). 

Independentemente dos materiais escolhidos e das técnicas adotadas para 

gerar um substituto traqueal satisfatório, uma questão chave para acelerar a avaliação 

das técnicas e dos tecidos gerados é o desenvolvimento de ferramentas que possam 

realizar medidas das suas propriedades mecânicas, de forma não invasiva e não 

destrutiva, preferencialmente em tempo real. Cada pesquisador deve ter a 

preocupação de escolher a ferremanta adequada para avaliar a integridade estrutural 

antes e depois da implantação (SCHOEN, 2011). 



29 

2.4.2 Responsividade de via aérea  

 São inúmeros os estudos que usam a MCh ou a histamina como agente 

constritor da musculatura lisa para estudar hipóteses sobre as alterações fisiológicas 

do sistema respiratório. Os primeiros estudos acreditavam que a MCh causava 

constrição apenas nas vias aéreas condutivas (PETAK et al., 1997). Posteriormente, 

ocorreu uma divisão no estudo da resistência das vias entre vias aéreas condutivas e 

vias aéreas parenquimais e obteve-se um importante conhecimento da 

responsividade pulmonar para diferentes estímulos constritores (KARIYA et al., 1989; 

NAGASE et al., 1994; ROBATTO et al., 1993; ROMERO et al., 1992; SALERNO et al., 

1995).  

 No entanto, vários estudos apresentaram resultados conflitivos sobre a região 

de atuação do agente constritor, bem como sobre as diferentes ações em função das 

formas de administração da MCh nos tecidos. Peták propôs um estudo para avaliar 

as diferentes respostas dos tecidos pulmonares, administrando a MCh por via 

endovenosa e por meio da sua nebulização na entrada das vias aéreas (PETÁK et al., 

1997).  

Seus resultados apresentaram diferenças significativas. Na injeção 

endovenosa, a constrição triplicou o valor da resistência das vias aéreas e do 

amortecimento provocado pelos tecidos parenquimais e não alterou o valor da 

inertância e da elastância, sugerindo que a constrição foi induzida principalmente nas 

vias aéreas.  Por outro lado, na administração por nebulização, a resistência e 

elastância dobraram de valor e o amortecimento provocado pelos tecidos 

parênquimas aumentou quatro vezes, sugerindo que a constrição ocorreu nas vias 

aéreas e no parênquima (PETÁK et al., 1997).  

Uma possível explicação para a diferença de resultado é que a MCh atua em 

diferentes estruturas quando injetada por via endovenosa ou administrada por 

inalação. Ainda que o efeito tardio pode ter produzido uma não homogeneidade na 

constrição das vias aéreas periféricas que provocaria uma redução do volume do 

pulmão, o autor acredita que a ação da MCh através de diferentes receptores também 

é um fator que precisa ser considerado (PETÁK et al., 1997). 

Essa e outras conclusões de estudos sobre a mecânica respiratória mostram 

que os dados obtidos por meio da mecânica ventilatória são insuficientes para se 

conhecer com mais detalhes as alterações fisiológicas do pulmão. Questões em 
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relação à heterogeneidade da constrição e a consequente heterogeneidade da 

distribuição do ar durante a ventilação, ou ainda, sobre a relação do calibre das vias 

aéreas afetadas pela constrição e a alteração da função respiratória, só podem ser 

respondidas com o auxílio de técnicas de imagem que permitam observar o 

comportamento do órgão durante a ação dos agentes usados para modificar a sua 

fisiologia (TGAVALEKOS et al., 2005). 

2.5 Avaliação da função respiratória por meio de técnicas de imagem 

O avanço de diferentes técnicas para prover imagens de tecidos e órgãos 

possibilitaram novas descobertas nas modificações estruturais e funcionais 

consequentes das doenças respiratórias. Numa escala mais grosseira, as imagens de 

ressonância magnética fornecem uma boa diferenciação dos tecidos moles de todo o 

órgão, com resolução milimétrica, possibilitando medidas morfológicas das vias 

aéreas (OAKES et al., 2012) ou de todo o pulmão (BRAGA et al., 2011). 

Equipamentos de tomografia computadorizada de alta resolução foram usados 

para medir, com resolução espacial da ordem de centenas de micrometros, a 

espessura das paredes e a área das vias aéreas (BROWN; MITZNER, 2003; KING et 

al., 2004; MOTT et al., 2012; NAKANO et al., 2002). Regiões de pulmões 

enfisematosos e áreas de aprisionamento de ar são habitualmente identificadas por 

meio da tomografia computadorizada (GODDARD et al., 1982; NEWMAN et al., 1994) 

e técnicas similares, com resolução de dezenas de micrometros, já foram usadas em 

experimentos com pequenos animais para adquirir imagens de câncer (NAMATI et al., 

2010), asma (LEDERLIN et al., 2010), inflamações pulmonares crônicas 

(ARTAECHEVARRIA et al., 2010), enfisema (GODDARD et al., 1982), desafio com 

agente broncoconstritor (DUBSKY et al., 2017), e imagens ex vivo, com escala de 5 

µm, em tecidos humano e animal (LANGHEINRICH et al., 2004; LITZLBAUER et al., 

2006; PARAMESWARAN et al., 2009; WATZ et al., 2005). 

Equipamentos síncronos de raio-X de alta potência foram usados para adquirir 

imagens dinâmicas, com frequência de 60 frames1 por segundo, e construir imagens 

em 3D com resolução de 20 µm/voxel, possibilitando o estudo de distintas regiões do 

pulmão (DUBSKY et al., 2012). 

                                            
1 Um frame corresponde a uma imagem individual da sequência de vídeo, também conhecida como 
quadro ou fotograma. Nessa tese será empregado o termo frame. 
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A tomografia por coerência óptica, técnica que oferece imagens com resolução 

entre 1 e 20 µm e com penetração de 2 a 3 mm nos tecidos, vem sendo utilizada nos 

estudos in vivo na quantificação dos tecidos, calibre e complacência das vias aéreas 

e dos alvéolos (MCLAUGHLIN et al., 2014). 

Modelos computacionais também foram usados para simular estruturas 

consistentes com a morfologia das vias aéreas e estudar o comportamento da 

Resistência e da Complacência do pulmão após a imposição de condições como 

broncoconstrições heterogêneas e a contração da musculatura lisa. Estes estudos 

mostraram a relação da Resistencia e da Elastância do pulmão com a frequência 

respiratória (HANTOS et al., 1992, GILLIS; LUTCHEN, 1999a) e previram que o 

padrão de constrição pode ser um componente crucial da asma. Observaram também 

um aumento substancial na Resistência e na Complacência do pulmão, para 

frequências respiratórias típicas, mesmo para constrições de uma pequena parte 

(~10%) das vias aéreas periféricas, distribuídas randomicamente (GILLIS; LUTCHEN, 

1999b).  

 Tgavalekos e seus colaboradores (2003) relacionou um modelo matemático 

tridimensional com a estrutura, função e imagem de um pulmão humano, isto é, 

estabeleceram uma correlação entre as ramificações das vias aéreas e a sua real 

anatomia, com seus lobos e vias aéreas, para conhecer não apenas o calibre das vias 

que provocam alterações funcionais significativas, mas também a sua localização e a 

gradação dos defeitos estruturais e funcionais gerados. 

 Nesse estudo, as imagens da distribuição do ar nas vias aéreas e alvéolos 

foram feitas com um tomógrafo por emissão de pósitrons (PET, do inglês Positron 

Emission Tomography), permitindo observar a heterogeneidade da ventilação. Esses 

dados foram comparados com os dados de Resistência e Complacência do pulmão, 

obtidos da mecânica ventilatória, a fim de identificar condições de constrição 

consistentes com as duas técnicas de aquisição de dados. 

 Os resultados mostraram que após a imposição de um mesmo grau de 

constrição em regiões específicas dos pulmões (superior, medial e inferior) não 

ocorreu alterações substanciais nas propriedades da mecânica ventilatória. No 

entanto, quando as medidas da Resistência e Complacência foram anormais, 

observou-se que a constrição ocorreu em toda a extensão das ramificações das vias 

aéreas, o que estaria de acordo com a noção de que a função pulmonar não é abalada 

por constrições localizadas (TGAVALEKOS et al., 2003). 
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 Os mesmos autores propuseram uma nova abordagem para comparar a 

influência da constrição entre as vias aéreas de menor e maior calibre de pacientes 

com asma, com uma avaliação simultânea dos parâmetros obtidos a partir da 

mecânica ventilatória. Utilizando a mesma técnica de formação das imagens pelo 

tomógrafo por emissão de pósitrons, incorporaram a capacidade de analisar a 

distribuição do ar em cada terminação brônquica (TGAVALEKOS et al., 2005). 

 Essa estratégia permitiu concluir que, nos indivíduos asmáticos ocorre uma 

disfunção ventilatória quando há um fechamento não homogêneo e confinado nas vias 

aéreas com calibre menor que 2 mm. No entanto, a constrição forte dessas vias 

aéreas, por si só, não é suficiente para provocar uma degradação da função 

respiratória, ou seja, é necessária também a constrição das vias aéreas de menor 

calibre. Essa conclusão sugere que, no tratamento da asma, deve-se prevenir o 

fechamento das vias aéreas de pequeno calibre, podendo ser necessário também 

promover uma hiper-reatividade nas vias aéreas de pequeno e grande calibre 

(TGAVALEKOS et al., 2005). 

 Em um trabalho do LEB, utilizou-se essa mesma estratégia de trabalhar com 

uma imagem funcional do órgão e informações da mecânica ventilatória para avaliar 

a ação da MCh nas traqueias isoladas de ratos. A principal diferença foi que as 

alterações da geometria da traqueia foram medidas a partir da aquisição de imagens 

de vídeo de uma câmara com tecnologia CCD (do inglês Charge-Coupled Device), 

que possibilitou a aquisição de 30 frames por segundo durante a ventilação da 

traqueia com um ventilador para pequenos animais (SILVA et al., 2011). 

Os resultados mostraram que é possível medir as variações do diâmetro 

externo da traqueia durante a ventilação e avaliar o efeito da MCh nos tecidos, ao 

longo do tempo. Por intermédio dessa técnica, observou-se também que a amplitude 

da variação do diâmetro da traqueia durante a ventilação foi maior na extremidade 

distal do que na proximal, comportamento já observado pela técnica de tracionamento 

dos segmentos da traqueia para avaliação da sua resposta contrátil (TAVARES; 

SILVA, 1998). 
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3 METODOLOGIA 

A descrição da metodologia foi dividida em quatro partes: preparação dos animais, 

protocolo experimental, sistema de medição e processamento das imagens. 

3.1 Preparação dos animais 

Foram utilizados seis ratos machos da linhagem Wistar não SPF (do inglês 

Specific Pathogen Free) com peso médio de 314 ± 17 g (média ± desvio padrão) e dez 

semanas de vida. Os animais provenientes do Biotério da FMUSP, receberam ração 

e água de acordo com as suas necessidades e foram mantidos num ambiente com 

ciclos de iluminação de 12 h com luz artificial e 12 sem luz. Todos os animais 

receberam cuidados de acordo com as normas estabelecidas no Guide for the Care 

and Use of Laboratory Animal (Institute of Laboratory Animal Resources – National 

Academy of Sciences, Washington, D.C., 1996) e segundo os Princípios Éticos na 

Experimentação Animal da Legislação Brasileira e do Colégio Brasileiro de 

Experimentação (COBEA). O experimento com animais foi aprovado pela Comissão 

de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq – 0057/12) da Diretoria 

Clínica do Hospital das Clínicas da FMUSP. Os procedimentos cirúrgicos foram 

realizados no laboratório LIM 61 da FMUSP, pelo Dr. Rogério Pazetti, auxiliado pelo 

fisioterapeuta Thiago Guimarães Rodrigues. 

Os animais foram pesados e anestesiados por via intraperitoneal com xilazina 

1 mg/100 g (cloridrato de xilazina 20 mg /ml, Rompun, Bayer) e cetamina 7,5 mg/100g 

(cloridrato de dextrocetamina 75 mg/ml, Cristália). Foram colocados em posição 

supina para a intubação endotraqueal, onde uma cânula de polietileno (ID = 3 mm,         

L = 85 mm) foi ajustada. Com uma respiração espontânea, uma segunda cânula foi 

inserida na veia jugular para as injeções doses de solução salina e MCh que foram 

aplicadas durante o protocolo experimental. 

 Posteriormente, foi realizada uma cervico-esternotomia mediana, com 

exposição de toda a traqueia cérvico-mediastinal, como mostra a figura 12. Um 

pequeno pedaço de tecido preto foi posicionado entre a traqueia e os outros tecidos 

para melhorar o contraste do processo da detecção dos movimentos da traqueia por 

imagem durante a ventilação. O tempo médio desse procedimento cirúrgico foi de        

25 minutos.  
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 Após essa preparação, os animais foram mantidos com ventilação mecânica 

através do SAV, usando um volume corrente de 10 mL/kg, frequência respiratória de 

90 bpm e uma PEEP de 3 cmH2O. 

Figura 12 – (A) Visão geral do rato intubado e ventilado; (B) Cervico-esternotomia mediana para a 
exposição da traqueia. 

  

Fonte: próprio autor 

Depois de realizar as medições descritas no protocolo experimental (item 3.3) 

correspondentes a primeira parte do experimento, foi realizado o autotransplante, 

através de uma incisão nos ligamentos anulares do 2º - 3º ou 3º - 4º anéis abaixo do 

cricoide e uma segunda incisão, espaçada de 6 ou 7 anéis, seguida de sutura das 

seções. Na figura 13 pode-se visualizar em detalhe as incisões e o segmento da 

traquéia suturada. 

 Tendo em conta que a traquéia está sob tensão e para não alongar o tempo 

da cirurgia, o segmento autotransplantado não foi completamente seccionado e uma 

pequena parte membranosa foi mantida para facilitar a sua posterior sutura.  

Figura 13 – (A) Detalhe das incisões dos ligamentos anulares; (B) segmento suturado. 

  

Fonte: próprio autor 

A 
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35 

3.2 Protocolo experimental 

Realizada a calibração do SAV e com o animal sendo ventilado, foi iniciado o 

protocolo experimental, que consiste na aplicação de perturbações ventilatórias para 

a aquisição dos sinais respiratórios de pressão (Ptr) e volume (Vtr) na traqueia e a 

captura das imagens da traqueia em cinco diferentes cenários de broncoconstrição 

das vias aéreas: basal, solução salina (cloreto de sódio 0,9%), MChMCh 30 µg/kg, 

300 µg/kg e metabolizado. A figura 14 ilustra como foram feitas as medidas ao longo 

do tempo.  

Figura 14 – Sequência do protocolo experimental. Iniciada a ventilação, foram realizadas duas 
manobras de insuflação em rampa até um platô de 27 cmH2O + 3 cmH2O da pressão final da expiração 
para homogeneizar o pulmão (recrutamento). Para cada um dos cinco cenários (Basal, PBS, MCh 30, 
MCh 300 µg/kg e metabolizado) foram realizadas quatro perturbações quasi-senoidais e quatro 
perturbações com múltiplas frequências para aquisição dos sinais respiratórios. 

 
Fonte: próprio autor 

Ao iniciar o protocolo e antes de realizar as perturbações do cenário 

metabolizado, foram realizadas manobras de insuflação em rampa até um platô de   

27 cmH2O + 3 cmH2O da PEEP (recrutamento na figura 14) para homogeneizar as 

regiões dos pulmões. 

Quatro perturbações ventilatórias quasi-senoidais (SnapShot) com volume de  

5 mL/kg e frequência de 90 bpm (1,5 Hz), foram aplicadas a cada 30 s a fim de calcular 
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os parâmetros de elastância e resistência do sistema respiratório segundo o LSCM, 

descrito no Capítulo 2, sendo que a primeira perturbação foi realizada 15 s após a 

injeção endovenosa. Nessas manobras, o pistão do SAV simula uma inspiração e uma 

expiração em um circuito pneumático fechado, ou seja, com as válvulas de entrada e 

saída do ar fechadas, como mostra a figura 15A.  

Figura 15 – Perturbações quasi-senoidal (A), com duração de 0,7 s, e múltiplas frequências (B), com 
duração de 3 s geradas pelo SAV para cálculo dos parâmetros do sistema respiratório. 

 

Fonte: próprio autor 

Outras quatro perturbações ventilatórias com múltiplas frequências 

(QuickPrime) compostas por uma somatória de 13 frequências (1 a 20 Hz) foram 

aplicadas a cada 30 s com o intuito de calcular a impedância do sistema respiratório 

e aplicar o modelo de fase constante, sendo que a primeira perturbação foi realizada 

30 s após a injeção endovenosa. Nessas manobras, o pistão do SAV reproduz 

movimentos de acordo com o sinal apresentado na figura 15B, com a válvula de 

expiração fechada. 

No cenário basal foram aplicadas perturbações ventilatórias para a aquisição 

dos sinais respiratórios sem a injeção de solução no acesso venoso. No segundo 

cenário foi aplicado uma dose da solução PBS (do inglês Phosphate Buffered Saline) 

no acesso da veia jugular, seguido das quatro perturbações para as medições. Nos 

dois cenários seguintes foram realizadas medições logo após as aplicações de MCh 

nas doses de 30 e 300 µg/kg. Por fim, foi realizada uma última aquisição dos sinais 

respiratórios, 5 min após a última dose de MCh, que representa o cenário onde a 

droga já teria sido metabolizada. 
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3.3 Sistema de medição 

Para realizar a aquisição dos sinais respiratórios dos animais e monitorar as 

variações do diâmetro das traqueias durante a ventilação, foi aprimorado o sistema 

de aquisição de imagens de um projeto previamente desenvolvido no LEB (SILVA et 

al., 2011), cujo diagrama é apresentado na figura 16. 

Figura 16 – Diagrama do sistema de avaliação de mecânica respiratória de traqueias isoladas. 

 

Fonte: modificado de Silva et al. (2011) 

No trabalho de Silva e seus colaboradores (2011), utilizou-se um ventilador 

convencional para pequenos animais com transdutores externos de pressão e 

pneumotacógrafo conectados a um sistema de condicionamento e aquisição dos 

sinais, e uma câmera padrão NTSC (do inglês National Television System Committee) 

com 30 frames por segundo, 752 x 582 pixels e transferência analógica de dados. 

Para realizar a aquisição dos sinais respiratórios dos animais e monitorar as 

variações do diâmetro das traqueias in vivo e durante a ventilação, foi desenvolvido 

um novo sistema de aquisição, como mostra a figura 17, utilizando um SAV,     

(flexiVent FX2, SCIREQ Inc., Canada) que já incorpora os transdutores de pressão e 

volume. 

 Uma câmera de vídeo mono cromática (scA640-70fm, BASLER, Alemanha) foi 

fixada num estéreo microscópio (SZ61, OLYMPUS, Japão) para adquirir as imagens 

das traqueias expostas dos ratos durante a ventilação. O sistema de lentes do estéreo 

microscópio permitiu ampliação de 40 vezes das imagens das traqueias. 
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Figura 17 – Sistema de aquisição dos sinais respiratórios e da imagem da traqueia: (1) rato intubado; 
(2) ventilador mecânico e software de controle; (3) câmera de vídeo fixada no estéreo microscópio (4) 
e; (5) aquisição das imagens: controle da câmera, captura e armazenamento das imagens. 

 

Fonte: Valenga et al. (2016) 

O controle da câmera foi feito por uma placa de aquisição de imagens (NI PCI-

8252, NATIONAL INSTRUMENTS, EUA) instalada no computador e gerenciada por 

uma rotina computacional desenvolvida num ambiente de instrumentação virtual 

(LabVIEW, NATIONAL INSTRUMENTS, EUA), responsável por capturar e armazenar 

as imagens de vídeo, como mostra a figura 18. Essas imagens foram adquiridas com 

uma resolução de 640 x 480 pixels a uma frequência de aquisição de 60 frames por 

segundo.  

 Para cada uma das cinco etapas do protocolo experimental, a gravação foi 

iniciada logo após a injeção endovenosa, e teve duração de 150 s, sendo que os 

vídeos foram salvos no formato AVI (do inglês Audio Video Interleaved), sem perdas 

por compactação. 
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Figura 18 – Tela da rotina desenvolvida em ambiente de instrumentação virtual. 

 

Fonte: próprio autor 

 Para facilitar o enquadramento das imagens adquiridas pela câmera, foi 

desenhado um retângulo amarelo no centro da interface gráfica. Como o foco do 

trabalho era avaliar o potencial dessa técnica de imagem para o monitoramento da 

traqueia, não foram realizadas calibrações de escala ou correções devido às 

distorções da lente, procedimentos básicos num sistema de instrumentação por 

imagem, pois não se pretendia obter medidas absolutas da traqueia, mas sim observar 

a variação das amplitudes dos movimentos em relação às medições do período de 

repouso, ou seja, no final da expiração. 

3.4 Processamento das imagens 

As imagens capturadas foram pós processadas por uma rotina computacional 

dedicada desenvolvida num ambiente de programação matemática (Matlab, The 

MATHWORKS Inc., EUA), cujo fluxograma é mostrado na figura 19. 

O arquivo no formato AVI de cada experimento foi aberto e, a partir do primeiro 

frame da imagem, delimitou-se manualmente a região que se deseja segmentar, por 

meio de uma seleção retangular, como mostra a figura 20A. Após essa seleção, fez-
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se um ajuste de contraste através da função imadjust() (Matlab, The MATHWORKS 

Inc., EUA) para realçar os valores dos pixels da área selecionada e melhorar a 

qualidade da imagem para o processo de segmentação. Posteriormente, cada frame 

de vídeo foi convertido em uma matriz de 256 tons de cinza, representados por 

números inteiros entre 0 e 255.  

Figura 19 – Fluxograma do software de pós processamento dos vídeos dos experimentos. 

 

Fonte: próprio autor. 

Para determinar a variação da área da traqueia durante a ventilação, cada 

frame de vídeo passa por um processo de segmentação, visando delimitar os tecidos 

da traqueia. Dois passos foram usados para a realização dessa tarefa.  

O primeiro passo foi estabelecer um valor de tom de cinza do pixel que melhor 

representa a interface entre o tecido traqueal e a imagem do fundo.  
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Como a imagem da traqueia tem um espectro bem delimitado (tons de cinzas 

mais claros para o tecido cartilaginoso e tons escuros para os tecidos moles) e com 

um tom de cinza próximo do preto de fundo (figura 20A), foi possível usar um algoritmo 

de valor ótimo de limiar para estabelecer as bordas da traqueia (OTSU, 1979). Esse 

algoritmo de segmentação de imagens permite escolher, a partir do histograma de 

tons de cinza, um limiar ótimo de separação entre um objeto e uma imagem de fundo. 

A figura 20B mostra o histograma da área selecionada na figura 20A, bem como o 

resultado do pixel que determina o limiar ótimo de separação entre o fundo escuro e 

a traqueia, ou seja, a borda da traqueia (seta vermelha).  

Figura 20 – (A) imagem da traqueia com a delimitação da área de interesse (retângulo) e (B) histograma 
da área de interesse (nível 0 representa um pixel preto e 255 um pixel branco). 

 
(A)

 

(B) 

 

Fonte: próprio autor  

 

O segundo passo foi realizar uma varredura pixel a pixel a partir do eixo central 

da traqueia até encontrar o pixel com valor igual ao do limiar ótimo, previamente 

calculado, na direção das bordas superior e inferior, como mostra as setas 1 e 2 da 

figura 21.  

Esse procedimento foi repetido ao longo de todo o comprimento da traqueia, 

da extremidade distal até a proximal (seta 3), com a finalidade de se obter a área total 

da projeção da seção da traqueia, ou seja, a somatória de todos os pixels cujos valores 

estão acima do limiar da borda, durante toda a varredura.  

  

proxi

mal 

proximal distal 
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Figura 21 – Sequência de varredura da imagem: (1) varredura do centro até o limiar da borda superior, 
(2) do centro até o limiar da borda inferior e (3) repetição dos passos (1) e (2) ao longo do comprimento 
da traqueia. 

 

Fonte: próprio autor 

Esse processo de delimitação dos tecidos da traqueia e cálculo da área da 

seção foi repetido para todos os 7500 frames do vídeo de cada experimento.  Por fim, 

os valores das áreas calculadas de cada frame foram salvos numa planilha (Excel, 

Microsoft, EUA) para posterior análise. 

Para poder avaliar com mais detalhes o comportamento da traqueia durante os 

experimentos, foram feitas subdivisões na área delimitada pelo processo de 

segmentação para cada conjunto anel cartilaginoso e ligamento anular. A 

determinação desses conjuntos foi feita manualmente, no primeiro frame de vídeo. 

Como as traqueias autotransplantadas sofrem uma redução do seu tamanho devido 

às suturas e, para poder comparar o comportamento de cada segmento antes e depois 

do transplante, as escolhas de cada conjunto anel cartilaginoso e ligamento anular 

foram feitas primeiramente na traqueia suturada (pós-transplante). Posteriormente, 

fez-se a delimitação na traqueia intacta (pré-transplante), mantendo a 

correspondência com os mesmos segmentos. 

A figura 22 mostra a imagem do primeiro frame da traqueia capturada pela 

câmera de vídeo antes e depois do transplante, subdividida em quatro segmentos, 

formados pela cartilagem e pelo ligamento anular, e identificados, respectivamente, 

pelos tons claros e escuros na imagem. Os segmentos foram diferenciados em quatro 

cores: vermelho para o mais distal, verde e azul para os segmentos centrais e 

magenta para o segmento mais proximal. As figuras 22 A e B mostram as bordas da 

proximal distal 
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traqueia que foram delimitadas pelo processo de segmentação e as figuras 22 C e D 

mostram como foi delimitada a área de cada segmento. 

Figura 22 – Imagem do primeiro frame de vídeo da traqueia do rato N, antes e depois do transplante, 
dividida em quatro segmentos. As linhas coloridas das figuras A e B indicam as bordas detectadas pela 
técnica de segmentação da imagem e as figuras C e D apresentam as áreas calculadas entre as bordas 
superior e inferior.   

Pré-transplante Pós-transplante 

  

  

Fonte: próprio autor 

As variações das áreas desses segmentos durante a ventilação mecânica, 

antes do transplante, podem ser visualizadas na figura 23. É possível identificar o 

movimento de entrada de ar na traqueia, representada pelas fases ascendentes dos 

gráficos até alcançar um valor de pico (no 4), e o movimento de saída, representada 

pela fase descendente, até um valor mínimo, que é a posição de repouso (no 5). 

Nos resultados apresentados na figura 23, um período de repouso mais longo 

pode ser observado ao redor do frame 1000 (no 1), seguido por um estímulo quasi-

senoidal – SnapShot –, (nos 2 e 3). Esta manobra ventilatória é usada pelo SAV para 

calcular os parâmetros da mecânica do sistema respiratório através do LSCM. O no 6 

proximal distal distal proximal 
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indica a manobra ventilatória de múltiplas frequências – QuickPrime –. As linhas 

tracejadas indicam o período T de um dos ciclos ventilatórios.  

Figura 23 – Amostra de 2000 frames de vídeo (60 frames equivalem a 1 s) com as variações das áreas 
da projeção da traqueia. A linha preta do gráfico superior representa a variação da área total analisada 
e as linhas coloridas do gráfico inferior, das áreas das seções de cada um dos segmentos mostrados 
na figura 20. A marca (T) indica o período de um ciclo ventilatório normal; (1) repouso prévio à 
perturbação quasi-senoidal; (2) pico da perturbação; (3) vale da perturbação; (4) final da inspiração na 
ventilação; (5) final da expiração na ventilação; (6) perturbação com múltiplas frequências. 

 

Fonte: próprio autor  

 É possível observar um pequeno ruído de alta frequência ao longo do sinal que 

representa o valor da área da seção da traqueia no tempo. Esse ruído é inerente ao 

processo de segmentação das imagens e está associado à resolução da imagem da 

câmera de vídeo. Para atenuar esse ruído foi escolhido um filtro passa baixa de 

Savitzky-Golay com uma janela de onze amostras e polinômio de sétima ordem, 

implementado por meio da função sgolayfilt () (Matlab, The MATHWORKS Inc., EUA). 

Esse filtro apresenta a vantagem de suavizar os ruídos de alta frequência preservando 

as informações dos picos e vales do sinal original, sendo mais eficiente do que os 

filtros de média ou mediana com janela móvel. 

 O controle do SAV foi realizado por um software dedicado (FlexWare 7.0, 

SCIREQ Inc., Canadá) que permite configurar os principais parâmetros ventilatórios 

por meio de uma interface gráfica amigável. Além disso, esse software permite 

elaborar pequenos códigos com instruções para o ventilador ao longo do tempo 

(scripts), possibilitando executar os protocolos experimentais com mais precisão e 
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reprodutibilidade. A figura 24 apresenta um diagrama com os sinais de volume e 

pressão do SAV gerados a partir do movimento do pistão. Nas perturbações quasi-

senoidal e de múltiplas frequências, a válvula de expiração permanece fechada e a 

entrada e saída do ar para o animal são controlados de forma ativa pelo movimento 

do pistão. Para diferenciar esses movimentos dos que ocorrem durante a ventilação 

corrente adotou-se para esses instantes a nomenclatura “inspiração-imposta” e 

“expiração-imposta”. 

Figura 24 – Diagrama com principais sinais ventilatórios antes, durante e depois de uma perturbação 
quasi-senoidal. 

 
Fonte: próprio autor  

 As análises das variações das imagens da traqueia foram realizadas em dois 

instantes: durante a ventilação corrente e nas perturbações quasi-senoidais.  

 Na ventilação corrente o pistão do SAV desloca aproximadamente 3 mL de ar 

(10 mL/kg) para os pulmões, sendo que a expiração ocorre espontaneamente devido 

a força elástica dos tecidos.  

 Uma vez que os valores das áreas da traqueia de todo o experimento foram 

salvos numa planilha (Excel, Microsoft, EUA), foi elaborada uma rotina computacional 

(Matlab, The MATHWORKS Inc., EUA) para ler esses valores e calcular os instantes 

de tempo e os valores de pico da inspiração e da expiração. Esse cálculo foi realizado 

através da função findpeaks () (Matlab, The MATHWORKS Inc., EUA), adotando uma 

distância mínima de 55 frames entre dois picos consecutivos. A confirmação dos 

valores detectados pela rotina computacional foi realizada visualmente para assegurar 
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a correção de todo o processo. Essa medida possibilitou avaliar o comportamento de 

cada segmento da traqueia durante todo o experimento.  

 Durante as perturbações quasi-senoidais o software (FlexWare 7.0, SCIREQ 

Inc., Canadá) faz a gravação (frequência de amostragem de 256 Hz) dos valores de 

pressão e volume no cilindro do pistão do SAV e também calcula, a partir dos valores 

de calibração da cânula, os valores de pressão e volume na traqueia. Assim, esses 

são os instantes em que é possível comparar as variações da área da traqueia com 

os parâmetros da mecânica respiratória. 

 Para calcular as variações máximas e mínimas da área da projeção da traqueia 

durante as perturbações, foram usadas as informações das imagens em três 

momentos, como mostram as marcações da figura 23: (1) no período de repouso 

prévio à perturbação quasi-senoidal; (2) no valor máximo, ou seja, quando o pistão do 

SAV atingiu o máximo volume inspiratório e; (3) no valor mínimo, quando o pistão do 

SAV retornou à posição original.  

 Uma rotina computacional (Matlab, The MATHWORKS Inc., EUA) foi criada 

para detectar automaticamente as perturbações quasi-senoidais, encontrar os pontos 

de repouso, máximo e mínimo e realizar o cálculo da amplitude inspiratória                       

(= valor máximo - valor repouso) e expiratória (= valor máximo - valor mínimo). 

 A figura 25 apresenta com mais detalhes a variação das amplitudes da área da 

traqueia durante a perturbação quasi-senoidal nos cenários basal e MCh 300 µg/kg.  

Figura 25 – Detalhe da variação da área total da imagem da projeção da traqueia durante a primeira 
perturbação quasi-senoidal do cenário Basal (A) e MCh 300 µg/kg (B). 

 

 

Fonte: próprio autor  
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3.5 Análise dos dados coletados 

Em função do baixo número de ratos com autotransplante bem sucedido            

(n = 6), não foi possível fazer uma análise estatística dos resultados dos experimentos. 

Assim, os dados são apresentados como média ± desvio padrão e os gráficos foram 

elaborados com o auxílio de softwares comerciais (GraphPad Prism 6, GraphPad 

Software, EUA) (Excel, Microsoft, EUA). Para algumas medidas, nas quais não foram 

observados um padrão de comportamento entre os animais, ou antes e depois dos 

transplantes, foram apresentados apenas os resultados referentes a um único rato, a 

fim de ilustrar o potencial da técnica de captura e análise das imagens. 
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4 RESULTADOS 

Os resultados dos experimentos são apresentados em três partes: avaliação 

da mecânica respiratória, imagens de vídeo pré e pós-transplante e comportamento 

dos segmentos da traqueia pré e pós-transplante.  

Durante todo o trabalho foram usados 24 ratos Wistar. Os cinco primeiros ratos 

(A, B, C, D e E) foram empregados na primeira fase do estudo para testar a viabilidade 

da técnica de captura das imagens por vídeo. Foram realizados outros dois 

experimentos com os ratos F e G para a prática da técnica cirúrgica de transplante, 

ajustes do protocolo, medição da mecânica respiratória e captura das imagens pré e 

pós-transplante.  

Após esses testes iniciais, foram programados outros 12 experimentos com o 

objetivo de comparar a mecânica respiratória pré e pós-transplante e ampliar a 

discussão desses resultados com as imagens da traqueia. Nesse sentido, optou-se 

por fazer o autotransplante em seis ratos e usar outros seis como grupo controle, 

realizando a exposição da traqueia, executando o mesmo protocolo experimental, mas 

sem o transplante. 

Nessa fase, quatro ratos morreram antes da metade do experimento (H, I, J e 

K) e a causa só foi esclarecida no experimento do rato K. As mortes ocorreram pela 

elevada concentração das doses de MCh, que estavam sendo preparadas, desde o 

experimento do rato A, com uma concentração de 30 mg/kg e 300 mg/kg. Esse erro 

só foi identificado quando se verificou que nos primeiros experimentos foi usado um 

fármaco fora da data de validade, ou seja, provavelmente com um efeito diminuído. 

Assim, foi corrigida a concentração da MCh para 30 µg/kg e 300 µg/kg e descartados 

os resultados de todos os experimentos anteriores.  

Os experimentos com os ratos L, M, N, P, Q e S ocorreram conforme o 

planejado, sendo que os ratos O e R morreram devido a complicações do 

procedimento cirúrgico. Por fim, foram realizados os experimentos controles com os 

ratos C1, C2, C3, C4 e C5. O rato C2 também morreu na segunda metade do 

experimento, provavelmente devido a uma dose mais elevada de anestesia. Como os 

experimentos eram relativamente longos (aproximadamente 2 h) e o controle da dose 

de manutenção da anestesia era difícil, para evitar outras mortes optou-se por manter 

a sedação através da inalação de Isoflurano, acoplado na entrada de ar do SAV. 

 Posteriormente, ao processar as imagens das traqueias desses animais 
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verificou-se que esse acoplamento da entrada do anestésico interferiu na pressão do 

ar na traqueia e inviabilizou a análise das imagens desses experimentos (C3, C4 e 

C5). Devido à morte dos ratos O e R não havia mais animais para o experimento C6. 

Em resumo, foram coletados dados da mecânica de seis animais transplantados e de 

quatro do grupo controle e imagens dos seis animais transplantados e um do grupo 

controle. 

Esses contratempos impediram obter resultados com uma amostragem mais 

significativa, mas permitiu avaliar o potencial da técnica de imagem para a avaliação 

dinâmica da mecânica da traqueia.  

4.1 Resultados da mecânica respiratória 

 Como já descrito, o cálculo dos valores da elastância e resistência do LSCM 

está baseado nas medidas de pressão e volume do ar na traqueia durante o 

movimento do pistão do SAV no estímulo quasi-senoidal. A figura 26 apresenta as 

medidas dessas duas variáveis para o rato N, antes do transplante. Nos cenários 

Basal, PBS e Metabolizado os valores da pressão são bastante similares. Nos 

cenários MCh 30 e 300 µg/kg os valores da pressão na traqueia são maiores durante 

a inspiração imposta e menores durante a expiração imposta, sendo que no cenário 

MCh 300 µg/kg a pressão de pico no final da expiração é negativa (-5,1 cmH2O). 

 Os valores do volume na traqueia apresentam valores bastante similares nos 

diferentes cenários de broncoconstrição. 

Figura 26 – Gráficos da pressão (Ptr) e volume (Vtr) na traqueia durante o primeiro estímulo quasi-
senoidal, nos cenários de broncoconstrição do rato N, antes do transplante. 

 
Fonte: próprio autor 
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As figuras 27 e 28 apresentam, respectivamente, os cálculos da elastância pré 

e pós-transplante, de acordo com a eq. (4). O LSCM foi aplicado para as quatro 

perturbações quasi-senoidais provocados em cada cenário do experimento, fazendo 

o ajuste dos dados de pressão, fluxo e volume, obtidos experimentalmente, para três 

diferentes situações: inspiração forçada, expiração forçada e ciclo completo. Os dados 

apresentados são referentes aos ratos L, M, N, P, Q e S. 

Figura 27 – Valores da elastância (média ± desvio padrão) dos 6 ratos antes do autotransplante, 
calculados em quatro instantes para os cinco cenários do protocolo experimental: Basal, PBS, MCh 30 
e 300 µg/kg e Metabolizado. Foram calculados três valores da elastância para diferentes instantes da 
perturbação quasi-senoidal: inspiração forçada, expiração forçada e ciclo completo. 
 

 
Fonte: próprio autor 
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Figura 28 – Valores da elastância (média ± desvio padrão) dos 6 ratos depois do autotransplante, 
calculados em quatro instantes para os seis cenários do protocolo experimental: Basal, PBS, MCh 30 
e 300 µg/kg e Metabolizado. Foram calculados três valores da elastância para diferentes instantes da 
perturbação quasi-senoidal: inspiração forçada, expiração forçada e ciclo completo. 
 

 

Fonte: próprio autor 

 Observa-se que as diferentes formas de aplicação do modelo – inspiração 

forçada, expiração forçada e ciclo completo – apresentaram diferenças significativas 

nas duas primeiras medidas da elastância para o cenário com maior dose de MCh 

(300 µg/kg). 

As figuras 29 e 30 apresentam, respectivamente, os cálculos da Resistência 

pré e pós-transplante, para três diferentes momentos da perturbação quasi-senoidal: 

inspiração forçada, expiração forçada e ciclo completo. 
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Figura 29 – Valores da Resistência (média ± desvio padrão) dos 6 ratos antes do autotransplante, 
calculados em quatro instantes para os cinco cenários do protocolo experimental: Basal, PBS, MCh 30 
e 300 µg/kg e Metabolizado. Foram calculados três valores da resistência para diferentes instantes da 
perturbação quasi-senoidal: inspiração forçada, expiração forçada e ciclo completo. 

 
Fonte: próprio autor 

Figura 30 – Valores da Resistência (média ± desvio padrão) dos 6 ratos depois do autotransplante, 
calculados em quatro instantes para os cinco cenários do protocolo experimental: Basal, PBS, MCh 30 
e 300 µg/kg e Metabolizado. Foram calculados três valores da resistência para diferentes instantes da 
perturbação quasi-senoidal: inspiração forçada, expiração forçada e ciclo completo. 

 
 Fonte: próprio autor 
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 Os valores médios dos coeficientes de determinação (COD, do inglês 

Coefficient Of Determination) de cada uma das quatro perturbações quasi-senoidais, 

realizadas nos diferentes cenários de broncoconstrição antes e depois dos 

transplantes, e que foram apresentados nas figuras 27 a 30, estão acima do limiar de 

0,9 estabelecido pelo SAV, como mostra a figura 31, confirmando que os valores da 

elastância e resistência permitem um bom ajuste da curva prevista como modelo para 

o cálculo. 

Figura 31 – Valores do Coeficiente de Determinação dos valores de E e R para os cenários Basal, PBS, 
MCh 30 e 300 µg/kg e Metabolizado, pré e pós-transplante. A linha tracejada no valor de 0,9 estabelece 
o valor do limiar mínimo para a validação da medida. 

 

 Fonte: próprio autor 

 Na figura 32 é possível observar a variação das medidas da elastância e 

resistência antes e depois do transplante, para a primeira perturbação quasi-senoidal, 

ou seja, no instante mais próximo da máxima ação da MCh, para cada um dos 

cenários do protocolo experimental. 
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Figura 32 – Valores comparativos pré e pós-transplante da primeira medida de cada um dos cinco 
cenários do protocolo experimental: Basal, PBS, MCh 30 e 300 µg/kg e Metabolizado (média ± desvio 
padrão). (A) Elastância calculada na fase inspiratória; (B) Resistência calculada na fase inspiratória.  

  

 Fonte: próprio autor 

 As medidas de RN, G e H realizadas pelo SAV através das perturbações de 

múltiplas frequências (QuickPrime) para o modelo de fase constante apresentaram 

uma grande variação entre os cenários do protocolo experimental e também entre os 

ratos. A figura 33 apresenta os valores médios dos COD de cada uma das quatro 

perturbações QuickPrime, realizadas em cada cenário de broncoconstrição (pré e pós- 

transplante).  

Figura 33 – Valores do Coeficiente de Determinação das medidas de RN, G e H para os cenários Basal, 
PBS, MCh 30 e 300 µg/kg e Metabolizado, pré e pós-transplante. A linha tracejada no valor de 0,9 
estabelece o valor do limiar mínimo para a validação das medidas. 

 

 Fonte: próprio autor 

(A) (B) 
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4.2 Resultados das imagens de vídeo 

 Foi possível capturar e processar as imagens das traqueias de quase todos os 

ratos, com exceção dos ratos O, R, C3, C4 e C5.  

 A informação mais elementar que pode ser extraída dos vídeos é a medida dos 

intervalos de tempos entre os ciclos respiratórios. A tabela 1 mostra os períodos 

médios dos ciclos respiratórios (média ± desvio padrão), calculados a partir de um 

programa desenvolvido em ambiente de programação matemática (Matlab, The 

MATHWORKS, EUA) para detectar os picos e os vales do sinal que representa a 

variação das áreas e calcular automaticamente os períodos de cada ciclo. A tabela da 

esquerda apresenta as medições dos ratos usados na fase inicial dos experimentos e 

a tabela da direita as medições dos ratos cujos experimentos foram satisfatórios. 

Tabela 1 – Cálculo dos períodos respiratórios (frames) e da frequência respiratória (bpm – do inglês 

breath per minute) para todos os ratos usados nos experimentos (média ± desvio padrão). Para os 

ratos A a G 50 frames equivalem a 1 s e, para os demais experimentos, 60 frames equivalem a 1 s. 

Rato frames bpm  Rato frames bpm 

A 35,3 ± 1,1 85,0 ± 2,7  L 39,8 ± 0,7 90,4 ± 1,5 

B 35,3 ± 0,9 85,0 ± 2,2  M 39,4 ± 2,5 91,3 ± 5,5 

C 35,2 ± 1,9 85,2 ± 4,4  N 39,5 ± 1,7 91,1 ± 3,7 

D 35,3 ± 2,1 85,1 ± 4,9  P 39,5 ± 1,8 91,1 ± 3,9 

E 35,2 ± 0,6 85,0 ± 1,5  Q 39,7 ± 1,5 90,8 ± 3,3 

F 35,3 ± 2,1 85,0 ± 1,5  S 39,5 ± 1,8 91,2 ± 3,9 

G 35,2 ± 2,5 85,2 ± 5,7  C1 39,6 ± 1,7 91,0 ± 3,7 

H 39,8 ± 0,5 90,5 ± 1,2  C2 39,1 ± 3,8 92,2 ± 8,2 

I 39,4 ± 2,9 91,3 ± 6,3  

J 40,2 ± 3,4 89,6 ± 6,9  

K 40,7 ± 2,4 88,5 ± 4,9  

 Fonte: próprio autor 

 A principal informação obtida a partir dos vídeos capturados foi o cálculo da 

projeção da área do segmento da traqueia ao longo do experimento. A figura 34 

apresenta a variação da área de um segmento da traqueia do rato N, antes do 

transplante, durante 133 s (8000 frames), com início logo após a aplicação da dose 

de MCh 300 µg/kg.  
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 É possível observar a variação da área devido ao movimento de entrada e 

saída de ar do pulmão, ou seja, da ventilação promovida pelo SAV e uma modulação 

dos valores máximos e mínimos devido à ação da MCh no tempo. Logo após a 

aplicação da dose (instante zero) há uma diminuição dos valores de pico da inspiração 

e também dos valores no final da expiração. Após o frame 300 percebe-se a 

estabilização dos valores do final da expiração e de um aumento nos picos da 

inspiração, até um valor máximo, que ocorre por volta do frame 2400, momento em 

que os valores voltam a diminuir. 

 Também é possível observar os movimentos do pistão do SAV durante as 

quatro perturbações quasi-senoidais (frames 900, 2800, 4700, 6500) e as quatro 

perturbações QuickPrime (frames 1800, 3700, 5600, 7500). 

 O resultado do aumento médio da área da projeção da traqueia foi de 0,9 ± 

0,24% nas fases inspiratórias e, nas fases expiratórias, redução de 5,2 ± 6,1%, nos 

picos das perturbações quasi-senoidais dos cenários de maior broncoconstrição, no 

pré-transplante. No pós-transplante os aumentos médios foram de 0,7 ± 0,26% e as 

reduções de 1,7 ± 0,73%, para o mesmo cenário.  

Figura 34 – Variação da área da traqueia logo após a aplicação da dose de 300 µg/kg no rato N, antes 
do transplante (1000 frames equivalem a 16,7 s). 

 

 Fonte: próprio autor 

 A figura 35 apresenta a variação da área do mesmo segmento da traqueia do 

rato N e para o mesmo cenário de broncoconstrição, depois do autotransplante. É 
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possível observar que logo após a aplicação da dose (instante zero) há uma elevação 

dos valores de pico da inspiração e também um aumento dos valores do final da 

expiração. 

Figura 35 – Variação da área da traqueia logo após a aplicação da dose de 300 µg/kg no rato N, após 
o transplante (1000 frames equivalem a 16,7 s). 

 

 Fonte: próprio autor 

 Para ilustrar melhor as alterações provocadas pela ação da MCh ao longo do 

tempo, foi realizado um pós-processamento por meio de uma rotina computacional, a 

partir das informações temporais das variações da traqueia, conforme mostrado nas 

figuras 34 e 35, retirando as variações de área referentes á ventilação a às 

perturbações ventilatórias. A figura 36 apresenta a variação dos valores do final da 

inspiração e da expiração das informações da figura 34. Visualiza-se com mais clareza 

a rápida e acentuada diminuição dos valores da área no final da inspiração e da 

expiração, indicando o início do efeito da MCh e o posterior crescimento dos picos da 

inspiração até aproximadamente o frame 2500, quando começa a reduzir. 

 Com a possibilidade de observar o efeito da MCh ao longo do tempo, foi 

calculado o ponto de maior efeito da dose para cada um dos experimentos antes e 

depois do transplante. 
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Figura 36 – Envoltória dos valores máximos da fase inspiratória (azul) e mínimos da fase expiratória 
(laranja) da figura 34, após a aplicação da dose de MCh (300 µg/kg), com as linhas tracejadas indicando 
os instantes em que as perturbações ventilatórias foram realizadas no rato N (SS – SnapShot ou quasi-
senoidal; QP – QuickPrime ou múltiplas frequências).  

 
Fonte: próprio autor 

 A tabela 2 apresenta esses valores bem como a diferença de tempo entre o 

instante desse valor e os instantes das 1ª e 2ª medidas das perturbações quasi-senoidais. 

Tabela 2 – Instantes de tempo (segundos) do maior efeito da MCh e das perturbações quasi-senoidais 

(SnapShot) para os seis animais no cenário MCh 300 µg/kg. A letra “T” após a nomenclatura do rato 

significa transplantado. 

Rato Pico da dose 
de MCh (s) 

Δt entre pico 
MCh e 1ª SS (s) 

1ª SnapShot (s) 
Δt entre pico 

MCh e 2ª SS (s) 
2ª  SnapShot (s) 

L 15,0 2,5 17,5 34,2 49,2 

LT 42,0 24,4 17,6 6,8 48,7 

M 38,7 21,0 17,8 10,7 49,4 

MT 41,4 24,3 17,1 6,7 48,1 

N 41,8 23,7 18,1 7,3 49,1 

NT 31,1 13,5 17,6 17,4 48,6 

P 28,2 10,3 17,9 21,2 49,5 

PT 30,7 13,5 17,2 17,4 48,1 

Q 37,6 20,1 17,4 11,4 48,9 

QT 36,2 19,3 16,9 12,2 48,5 

S 37,4 19,7 17,8 11,3 48,7 

ST 38,8 21,6 17,2 9,5 48,2 

 Fonte: próprio autor 
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 Com exceção dos ratos L, NT, P e PT, o pico da dose de MCh ocorreu entre os 

instantes 35 e 42 s, a primeira perturbação quasi-senoidal ocorreu por volta de 17,5 s 

e a segunda por volta do instante 48,7 s. 

 A informação dos valores máximos da inspiração e mínimos da expiração 

permitem avaliar o comportamento da parede da traqueia nos diferentes cenários. A 

figura 37 apresenta um resumo da variação da projeção da área da traqueia do rato 

S durante todos os ciclos respiratórios do experimento, antes e depois do transplante, 

em relação ao cenário Basal.  

Figura 37 – Variação dos valores máximos das inspirações e mínimos das expirações para os diferentes 
cenários de broncoconstrição durante o pré-transplante (linhas azul e vermelha) e no pós-transplante 
(linhas cinza e amarela) do rato S, em relação ao cenário Basal. 

 

 

Fonte: próprio autor 

 Observa-se que antes do transplante não ocorreram variações significativas da 

área no final da inspiração e da expiração no cenário PBS, antes e depois do 

transplante. No cenário MCh 30 µg/kg percebe-se uma diminuição da área no final da 

expiração no pré-transplante, indicando um estreitamento do lúmen traqueal, seguido 

por um aumento da área do final da inspiração, indicando que está ocorrendo um 

aumento na amplitude da ventilação. No pós-transplante desse cenário, não há uma 

variação significativa devido à ação da MCh, ocorrendo apenas um aumento do lúmen 

traqueal de aproximadamente 3,8%. No cenário MCh 300 µg/kg percebe-se a ação da 

MCh no pré e pós-transplante, sendo que as variações nas amplitudes da ventilação 

são maiores no pré-transplante. No cenário metabolizado, percebe-se que a área da 
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traqueia aumentou de tamanho em relação ao início do experimento (cenário Basal), 

no pré e pós-transplante, indicando um aumento do seu lúmen. 

 Não foi observado um padrão de comportamento da variação da traqueia nos 

experimentos dos seis ratos. A figura 38 apresenta de forma resumida as variações 

da área antes e depois do transplante.  

Figura 38 – Variação da área da projeção da traqueia no final da expiração (repouso) dos seis ratos no 
pré-transplante (azul), pós-transplante (vermelho) e ventilação (preto) com a representação percentual 
das suas variações em relação ao cenário Basal durante todo o experimento. A letra “T” após a 
nomenclatura do rato significa transplantado. 

 

Fonte: próprio autor 

 As figuras 39 e 40 apresentam um resumo da variação da projeção da área da 

traqueia dos seis ratos durante o primeiro estímulo quasi-senoidal para os diferentes 

cenários de broncoconstrição antes e depois do transplante, separando os momentos 

da inspiração e da expiração impostas.  

 Na figura 39A observa-se um aumento médio na área da projeção da traqueia, 

normalizada em relação às variações do cenário basal, de 1,7 vezes durante a 

inspiração imposta para os cenários MCh 30 µg/kg e 3,1 vezes para os cenários MCh 

300 µg/kg, antes do transplante. No pós-transplante (figura 39B) praticamente não 

houve variação significativas para os cenários MCh 30 µg/kg e ocorreu um aumento 

de 2,4 vezes nos cenários MCh 300 µg/kg. 
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Figura 39 – Variação das áreas das traqueias durante a inspiração forçada da primeira perturbação 
quasi-senoidal para os cenários PBS, MCh 30 e 300 µg/kg em relação às variações do cenário Basal. 
(A) Pré-transplante; (B) Pós-transplante. 
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Fonte: próprio autor 
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 A figura 40A mostra uma diminuição na área da traqueia durante a expiração 

imposta de 3,3 vezes para o cenário MCh 30 µg/kg e de 13,4 vezes para o cenário 

MCh 300 µg/kg. No pós-transplante (figura 40B) só houve variações significativas para 

o cenário MCh 300 µg/kg, com uma redução média de 4,5 vezes em relação ao 

cenário basal. 

Figura 40 – Variação das áreas das traqueias durante a expiração forçada da primeira perturbação 
quasi-senoidal para os cenários PBS, MCh 30 e 300 µg/kg em relação às variações do cenário Basal. 
(A) Pré-transplante; (B) Pós-transplante. 
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Fonte: próprio autor 
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 A figura 41 apresenta com mais detalhes a variação da área da traqueia no 

cenário MCh 300 µg/kg durante a fase inspiratória das quatro perturbações quasi-

senoidais, para os seis animais, antes e depois do transplante. No pré-transplante, 

observa-se uma diminuição do valor médio entre as primeiras e a segundas medidas 

de 2,9 vezes para 1,8 vezes, com uma dispersão que mostra similaridade entre alguns 

resultados. No pós-transplante a dispersão dos valores entre as primeiras e a 

segundas medidas é ainda maior. 

Figura 41 – Variação das áreas das traqueias dos seis ratos durante a inspiração imposta das quatro 
perturbações quasi-senoidais do cenário MCh 300 µg/kg, em relação às medidas do cenário basal.  

 

Fonte: próprio autor 

 

 Durante a fase expiratória, as diferenças das médias entre as primeiras e 

segundas medidas aumentam ainda mais, como mostra a figura 42. A primeira medida 

do pré transplante mostra que está ocorrendo um estreitamento médio de 13,3 vezes 

em relação ao tamanho da área no cenário basal. Já na segunda medida esse 

estreitamento é menos intenso, com uma redução média de 2,2 vezes. No pós-

transplante os estreitamentos são menores, com uma redução média na área de 4,5 

vezes na primeira medida e 1,8 vezes na segunda em relação ao seu tamanho no 

cenário basal. Os valores das terceiras e quartas medidas são similares e indicam 

uma redução do efeito da dose da MCh. 
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Figura 42 – Variação das áreas das traqueias dos 6 ratos durante a expiração imposta das quatro 
perturbações quasi-senoidais do cenário MCh 300 µg/kg, em relação às medidas do cenário basal. 

 
Fonte: próprio autor 

 Por fim, a figura 43 apresenta com mais detalhes as variações das áreas das 

traqueias de cada rato entre as primeiras e segundas medidas do cenário                     

MCh 300 µg/kg, antes e depois do transplante. No pré-transplante é possível observar 

que a área da traqueia do rato L apresenta um valor similar entre as medidas              

(3,74 vezes na primeira e 3,70 na segunda) e a área da traqueia do rato N tem um 

aumento na segunda medida, passando de 2,68 para 2,79 vezes em relação ao 

cenário basal. No pós-transplante, as traqueias dos ratos LT e ST apresentam pouca 

variação entre as medidas e o rato MT apresenta um aumento maior na segunda 

medida, passando de 2,4 para 3,8 vezes em relação ao tamanho do basal. 

Figura 43 – Variação da área da traqueia de cada rato entre as primeiras e segundas perturbações 
quasi-senoidais do cenário MCh 300 µg/kg, apresentados na figura 41.  

 
Fonte: próprio autor 
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4.3. Comportamento dos segmentos da traqueia pré e pós-transplante 

 A técnica de captura de imagem de vídeo permitiu avaliar o comportamento de 

alguns segmentos da traqueia (anel cartilaginoso e ligamento anular) antes e depois 

dos autotransplantes. A figura 44 mostra a variação de quatro segmentos da traqueia 

do rato N, durante o cenário MCh 300 µg/kg, antes do transplante. Observa-se que o 

segmento mais distal (vermelho) sofre uma acentuada redução dos valores finais da 

expiração nos primeiros 500 frames. Percebe-se também um aumento na amplitude 

da área durante a ventilação, sendo que os segmentos centrais (linhas azul e verde) 

apresentaram maior ampliação de movimento.  

Figura 44 – Variação da projeção da área total da traqueia do rato N (gráfico inferior) e de quatro 
segmentos (gráfico superior), sendo que a cor vermelha representa o segmento mais distal e o magenta 
o mais proximal, durante os primeiros 3500 frames, do cenário MCh 300 µg/kg antes do transplante. 

 
Fonte: próprio autor 

 A figura 45 apresenta as variações dos mesmos segmentos e no mesmo 

cenário de broncoconstrição apresentado na figura 44, após o autotransplante. 

Observa-se que nenhum segmento sofreu alterações na fase final da expiração e a 

dose de MCh provocou um aumento nos picos da inspiração por volta do frame 500. 

Comparando o comportamento dos segmentos no pré e pós-transplante, percebe-se 

que o segundo segmento mais distal (verde) teve uma menor variação de área após 

o transplante.  
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Figura 45 – Variação da projeção da área total da traqueia do rato N (gráfico inferior) e de quatro 
segmentos (gráfico superior), sendo que a cor vermelha representa o segmento mais distal e o magenta 
o mais proximal, durante os primeiros 3500 frames, do cenário MCh 300 µg/kg depois do transplante. 

 

Fonte: próprio autor 

 A figura 46 apresenta um resumo do comportamento de cada segmento 

visualizado nas figuras 44 e 45 durante a ventilação. Pode-se visualizar que antes do 

transplante ocorreu um estreitamento de 2,5 % no segmento mais distal (vermelho) e 

de 1,2 % no segundo segmento distal (verde).  

Figura 46 – Variação dos valores máximos da inspiração e da expiração de quatro segmentos da 
traqueia do rato N, antes e depois do transplante, durante a ventilação, apresentados nas figuras 44 e 
45, respectivamente. A cor preta representa a variação dos valores máximos da expiração (repouso), 
sendo que os valores negativos representam um estreitamento do lúmen, e as cores representam os 
valores máximos da inspiração para os respectivos segmentos.  

 

Fonte: próprio autor 
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 Outra informação relevante sobre os movimentos das paredes da traqueia foi 

observada durante as perturbações quasi-senoidais, quando o movimento de 

expiração imposta provocou acentuados estreitamentos do lúmen traqueal. A figura 

47 apresenta a variação percentual da área de cada segmento visualizado nas figuras 

44 e 45 durante a primeira e a segunda perturbação.  

Figura 47 – Variação da área dos quatro segmentos da traqueia do rato N durante a aplicação das duas 
primeiras perturbações quasi-senoidais, antes e depois do transplante, apresentados nas figuras 44 e 
45, respectivamente. As cores representam a variação dos respectivos segmentos, sendo que os 
valores positivos representam a variação durante a inspiração imposta e os negativos durante a 
expiração imposta. 

 

Fonte: próprio autor 

 Pode-se observar que o segundo segmento (verde) teve uma menor variação 

na primeira perturbação após o transplante e o quarto segmento (magenta) um 

discreto aumento. As variações foram menores para as medidas da segunda 

perturbação, principalmente durante a expiração imposta. 
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5 DISCUSSÃO 

 Como já apresentado no Capítulo 2, uma questão chave para acelerar a 

avaliação das técnicas e dos tecidos gerados pela Engenharia de Tecidos é o 

desenvolvimento de ferramentas que possam realizar medidas das suas propriedades 

mecânicas, de forma não invasiva e não destrutiva, preferencialmente em tempo real 

(SCHOEN, 2011).  

 Vários testes precisam ser feitos previamente in vitro, assegurando as 

condições mínimas necessárias para a viabilidade de um implante. Entretanto, o ponto 

mais crítico e complexo é sempre a avaliação da integridade estrutural e biológica in 

vivo. 

 O aprimoramento do sistema de aquisição de imagens previamente 

desenvolvido no LEB possibilitou contornar algumas dificuldades descritas por Silva e 

colaboradores (2011) para o contexto in vitro. 

A utilização de um ventilador mais sofisticado (flexiVent FX, SCIREQ, Canadá) 

tornou o sistema de medição mais simples e robusto. Além disso, esse ventilador 

possibilitou realizar manobras ventilatórias nas fases inspiratórias e expiratória e 

permitiu avaliar a mecânica ventilatória através do LSCM de forma mais direta, sendo 

que é o modelo mais amplamente usado na avaliação da mecânica respiratória em 

roedores. 

 A utilização de uma câmera de vídeo com interface Fireware IEEE 1394b, 

possibilitou uma transmissão digital das imagens capturadas, eliminando os ruídos e 

interferências presentes no sistema de transmissão analógica da câmera anterior. A 

maior frequência de aquisição da câmera de vídeo também melhorou a resolução 

temporal das variações da área da traqueia de 30 para 60 frames por segundo. 

 A aquisição das imagens da traqueia in vivo diminuiu o problema relatado por 

Silva et al. (2011) com relação as dificuldades de se manter um padrão de 

distensibilidade das traqueias no sistema de medição in vitro, bem como a 

manutenção das propriedades fisiológicas dos tecidos.  
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5.1 Imagens da traqueia 

 Os resultados das imagens da traqueia mostraram que foi possível obter 

informações relevantes sobre o deslocamento das paredes da traqueia em condições 

normais e de broncoconstrição com a utilização de apenas uma câmera.  

Como mostrado na figura 23 as informações extraídas das imagens 

correspondem à área da projeção da seção da traqueia a partir da posição da câmera 

(plano frontal). Assim, as variações das áreas das imagens capturadas correspondem 

às variações laterais das paredes da traqueia a partir da visão ventral. Essas variações 

permitem estimar as alterações na área da seção transversal da traqueia e do seu 

volume se for feita uma comparação com um cilindro, no qual a área da seção e o 

volume variam o dobro da variação do raio. Assim, um aumento de 1% na área da 

imagem da traqueia significaria um aumento de 1% no seu diâmetro e, portanto, um 

aumento de 2% na área da seção da traqueia e no seu volume. 

 No entanto, como o formato do lúmen traqueal é irregular ao longo do seu 

comprimento, a comparação com um cilindro acaba sendo uma simplificação 

imprecisa e não foi adotada nesse trabalho. 

As medições dos deslocamentos das paredes da traqueia foram feitas a partir 

da posição do repouso, ou seja, adotando como referência o final da expiração e com 

uma PEEP de 3 cmH2O. A construção de um sistema que permitisse medições 

absolutas da traqueia exigiria adotar um aparato para controlar com precisão a 

posição, a distância da câmera, a posição do animal, o controle da iluminação, bem 

como um sistema de calibração prévia, fatores que ultrapassam o escopo desse 

trabalho. Assim, a adoção de medidas relativas, normalizadas com a notação 

percentual, tornou viável o uso dessa técnica em um ambiente laboratorial. 

Variações do ângulo de iluminação, por exemplo, podem alterar a detecção da 

região segmentada em um ou dois pixels ao longo de toda a borda da traqueia, o que 

por si só pode representar uma alteração de 1 a 2% da área total medida. Por outro 

lado, para realizar as medições relativas, uma vez iniciado o protocolo, foi fixado um 

cenário de medição (posição do animal e da câmera, iluminação e foco) que 

permaneceu inalterado durante todo o experimento. 

É possível observar na figura 22 que a colocação de um tecido escuro, produziu 

um bom contraste entre a imagem de fundo e a traqueia, tornando mais simples e 
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preciso o processo de detecção das bordas. Uma pequena quantidade de líquido 

acumulou-se sobre o tecido, ocultando as irregularidades próprias da malha têxtil. 

As frequências respiratórias calculadas através da contagem dos frames de 

vídeo ao longo do tempo, como mostra a tabela 1, apresentou um valor médio de    

39,5 frames por ciclo respiratório, que corresponde a uma frequência respiratória de 

91,1 bpm, com um desvio padrão de 3,9. A proximidade com a frequências de 90 bpm 

imposta pelo SAV assegura que o sistema de captação de imagens é estável e fornece 

uma referência de tempo com suficiente precisão para as análises feitas a partir das 

informações extraídas das imagens. 

Nota-se também que frequência respiratória dos ratos A a G foi de 85 bpm 

enquanto que a frequência ventilatória do SAV tinha sido ajustada para 90 bpm. Essa 

diferença deve-se ao fato de que o sinal de controle da captura dos frames de vídeo 

(trigger) estava sendo feito por software nesses primeiros experimentos. 

Posteriormente, optou-se por fazer um controle de captura das imagens com um 

trigger externo por hardware e uma frequência de 60 Hz, ou seja, 60 frames por 

segundo, e que apresentou resultados mais próximos dos 90 bpm impostos pelo SAV. 

As figuras 34 e 35 exemplificam bem como pode-se extrair informações temporais 

sobre os instantes de início das perturbações geradas pelo SAV.  

Com uma frequência de aquisição de 60 Hz, o sistema de captura de imagem 

e pós processamento foi capaz de identificar pequenas variações no deslocamento 

das paredes da traqueia, como por exemplo, durante a ventilação corrente e as 

perturbações.  

5.2 Ação da Metacolina 

Como apresentado no Capítulo 2, foi usado um agente constritor da 

musculatura lisa (MCh) para produzir uma mudança de cenário no sistema respiratório 

e possibilitar a observação das alterações fisiológicas da traqueia. Como a aplicação 

da MCh foi realizada por um acesso venoso, a sua ação produziu efeito em toda a 

musculatura lisa dos ratos. 

Essa ação sistêmica assegura uma maior uniformidade temporal na absorção 

da dose pelos diversos tecidos do sistema respiratório (PETÁK et al., 1997), ao 

mesmo tempo, torna mais complexa a interpretação das variações da dimensão da 

traqueia, devido às diversas alterações que ocorrem no sistema respiratório. A simples 
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consideração das diferentes velocidades e magnitudes dos estreitamentos 

provocados nas vias aéreas ao longo das ramificações brônquicas gera uma 

variedade de cenários que precisam ser cuidadosamente avaliados ao se fazer uma 

interpretação dos parâmetros da mecânica respiratória como um todo. 

De uma forma geral, os resultados da mecânica ventilatória apresentados nas 

figuras 27 a 30 estão de acordo com os dados encontrados por Bates e seus 

colaboradores (1997) quando se utiliza a MCh como agente agonista da musculatura 

lisa. Através do modelo de um compartimento, pode-se interpretar que a constrição 

nas vias aéreas de maior calibre provoca um aumento no valor da resistência e a 

constrição das vias aéreas de menor calibre pode dificultar ou até mesmo impedir a 

entrada de ar em algumas regiões do pulmão. Essa redução é caracterizada pelo 

aumento no valor da elastância, ou seja, o pulmão fica mais “rígido” devido, ou a maior 

dificuldade da entrada de ar nas regiões mais distais, ou ao ar que ficou aprisionado 

nessas regiões mais distais (volume residual), durante as ventilações anteriores e que 

não está saindo com a mesma facilidade, dificultando a entrada do ar nas inspirações 

posteriores. 

Uma primeira informação complementar na discussão desse modelo que se 

pode extrair da análise da variação das imagens da traqueia durante a ação da MCh, 

ou seja, nos cenários de maior broncoconstrição, é o intenso estreitamento do lúmen 

traqueal observado no momento da expiração imposta da primeira perturbação quasi-

senoidal. Esse fenômeno pode ser observado pela diminuição da área da projeção da 

traqueia do rato N logo após o frame 1000 nas figuras 34 e 35 e, com mais detalhes, 

nas figuras 44 e 45. Essa diminuição está associada ao movimento de retorno do 

pistão do SAV durante a manobra ventilatória, ou seja, o que se observa é uma maior 

dificuldade do SAV para extrair o ar dos pulmões, o que provoca uma grande redução 

da pressão no interior da traqueia. 

Esse fenômeno foi observado em todos os animais como mostra a variação 

das áreas da primeira medida do cenário MCh 300 µg/kg. Durante a fase inspiratória 

(figura 39A), observa-se um aumento médio na área da projeção das traqueias de 3,1 

vezes em relação ao cenário basal e na fase expiratória (figura 40A), ocorre uma 

diminuição de 13,4 vezes. 

A partir da diferença das imagens da traqueia nas fases inspiratória e 

expiratória do estimulo quasi-senoidal, foi formulada a hipótese de que o modelo 

LSCM apresentaria resultados diferentes quando o cálculo da elastância e resistência 
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fossem realizados com os valores de volume e pressão obtidos pelo SAV para a 

manobra completa do pistão ou separadamente, nas fases inspiratória e expiratória. 

Os resultados dos valores da elastância apresentados na figura 27 confirmam 

um aumento de 47% no valor médio da primeira medida da elastância durante a fase 

expiratória no cenário MCh 300 µg/kg quando comparado com o cálculo do ciclo total. 

Quando calculada apenas durante a fase inspiratória, ocorreu uma diminuição de 60% 

em relação ao cálculo para o ciclo total. Essas diferenças são bem atenuadas na 

segunda medida desse cenário, e praticamente são insignificantes nas demais 

medidas dos experimentos, sem broncoconstrição. 

Nos cálculos da resistência também foram observadas diferenças, como 

mostra a figura 29. A resistência média das vias aéreas na inspiração imposta foi 34% 

menor em relação ao ciclo total e 52% menor quando calculada apenas na expiração 

imposta do primeiro estímulo quasi-senoidal do cenário MCh 300 µg/kg.  

No entanto, os valores da elastância calculados apenas na fase inspiratória são 

significativamente menores do que quando calculados no ciclo total ou na expiração. 

Esses valores sugerem que o ar está conseguindo entrar e se acomodar nas regiões 

mais distais do pulmão na inspiração imposta, mas na expiração imposta está 

ocorrendo um aprisionamento do ar, o que explicaria a maior “rigidez” do pulmão, 

refletida no valor mais alto da elastância quando calculada apenas durante a fase 

expiratória.  

Possivelmente está ocorrendo um fechamento de algumas vias aéreas de 

menor calibre, sendo que boa parte do volume de ar removido no retorno do pistão 

estaria nas vias aéreas de maior calibre (proximais). Nesse sentido, o grande 

estreitamento nas imagens da traqueia durante a fase expiratória parece reforçar essa 

hipótese. A pressão negativa no interior da traqueia parece ser um reflexo de que o ar 

das vias de maior calibre está sendo retirado, mas parte significativa está ficando 

aprisionado nas regiões distais. 

Fenômeno similar deveria ocorrer com a medida da resistência. Durante a 

inspiração forçada, o deslocamento do pistão consegue proporcionar um fluxo de ar 

para dentro dos pulmões, gerando um valor de resistência menor do que na expiração 

forçada, quando se observa uma forte redução na pressão devido à redução do fluxo 

de saída do ar, aprisionado nas regiões mais distais do pulmão. Porém, esse resultado 

só foi observado nas segundas medidas do cenário MCh 300 µg/kg, como mostra a 

figura 29. Nas primeiras medidas ocorre uma inversão na relação dos valores 
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esperados e o valor da resistência na inspiração forçada é maior do que na expiração 

forçada. 

Uma justificativa para os diferentes valores encontrados na inspiração e na 

expiração impostas é a mudança de cenário provocado pelo deslocamento do pistão. 

Durante a inspiração, o ar é impulsionado de forma ativa pelo deslocamento do pistão 

e a pressão positiva superaria as dificuldades impostas pelo estreitamento das vias 

aéreas e pelas forças elásticas contrárias, exercidas pelos tecidos pulmonares e da 

caixa torácica. No regresso do pistão, as forças elásticas dos tecidos e a diminuição 

da pressão no interior das vias aéreas colaborariam ainda mais com o estreitamento 

das vias aéreas provocadas pelo agente constritor.  

O estudo de Kriger e seus colaboradores (1976) apresenta uma abordagem 

diferente sobre os gradientes de pressão nas paredes das vias aéreas durante a 

entrada e a saída de ar dos pulmões que permite reforçar essa influência do pistão do 

SAV.  

Na figura 2, pode-se perceber que os movimentos do pistão durante a 

inspiração e a expiração forçadas exercem uma influência no gradiente de pressão 

das paredes das vias aéreas. Os parâmetros da mecânica ventilatória mostrados nas 

figuras 27 e 29 e o aumento da área da traqueia na inspiração bem como a sua 

diminuição durante a expiração, como mostrados nas figuras 39 e 40, sugerem que 

essa influência do pistão do SAV pode ser ainda maior nos cenários de maior 

broncoconstrição. 

Estudos com traqueia de porcos in vitro (NOBLE et al., 2010) mostraram que 

os segmentos mais distais das vias aéreas ao longo das ramificações dos brônquios 

apresentam um estreitamento maior que os segmentos mais proximais, quando 

submetidos a um agente agonista. Resultados similares foram encontrados no 

trabalho de Duguet e seus colaboradores (2010), para quatro diferentes estirpes de 

camundongos, onde, além do maior estreitamento dos segmentos mais distais, foi 

observado também uma maior velocidade de resposta para a dose.  

Essas características sugerem que o estreitamento das vias aéreas após a 

aplicação sistêmica da MCh está ocorrendo primeiramente nas vias mais distais, 

promovendo um eventual aprisionamento do ar nessas regiões. Nesses instantes a 

expiração forçada do ar será mais difícil e o fenômeno da diminuição da pressão nas 

vias aéreas de maior calibre, incluindo a traqueia, será mais acentuado, como 

indicados na figura 2B. 
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Uma outra questão que pode ser considerada na discussão sobre a diferença 

no cálculo dos parâmetros ventilatórios durante a inspiração e a expiração é devido a 

forma indireta na qual o SAV faz a medida do fluxo e do volume do ar deslocado. O 

FlexiVent calcula o fluxo e o volume de ar pela medida do deslocamento do pistão. Se 

a força do motor linear for suficiente para promover o retorno do pistão, pode não 

haver um fluxo de ar correspondente – devido à constrição das vias aéreas – gerando 

valores equivocados do fluxo e do volume. 

No gráfico da figura 26B, percebe-se que no rato N, os valores do volume na 

traqueia obtidos pelo SAV são muito similares para as primeiras perturbações quasi-

senoidais dos cenários Basal e MCh 300 µg/kg. Por outro lado, os valores de pressão 

na traqueia no cenário MCh 300 µg/kg (figura 26A) são significativamente maiores 

durante a inspiração em relação ao cenário Basal, e com um pico negativo durante a 

expiração, que indica uma dificuldade para a retirada do ar. Dificuldade essa que não 

ficará evidenciada nos valores de fluxo do ar na traqueia, dado que o SAV obtém esses 

valores através da derivada dos valores do volume, obtidos indiretamente através do 

deslocamento do pistão. 

Assim, os valores dos COD, que foram bastante satisfatórios no caso do rato N 

(0,996 no cenário Basal e 0,992 no MCh 300 µg/kg) e nos demais ratos, como mostra 

os resultados da figura 31, também precisam ser avaliados com cautela nos cenários 

de maior broncoconstrição.  

 Portanto, a aplicação do LSCM durante o ciclo completo, procedimento padrão 

do SAV, pode apresentar parâmetros respiratórios que não correspondem à situação 

fisiológica real dos tecidos pulmonares em cenários de maior broncoconstrição. 

5.3 Instantes de tempo de resposta máxima à Metacolina 

Uma outra informação relevante que se pode extrair da análise da variação das 

imagens da traqueia durante a ação da MCh é a observação dos diferentes instantes 

de tempos de resposta máxima para a contração e relaxamento da musculatura lisa. 

A ação sistêmica da MCh produz uma contração na musculatura lisa da 

traqueia, e também nas vias aéreas do sistema respiratório. Essas alterações, como 

já apresentadas, provocam um aumento na resistência e na elastância do sistema 

respiratório bem como um aumento nos valores da pressão na traqueia durante a 
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inspiração e a expiração. A variação dos valores máximos e mínimos da traqueia 

durante a ventilação permitem monitorar o efeito da dose no sistema respiratório. 

Na figura 34 é possível observar a ação da MCh no aumento da envoltória 

formada pelos picos da inspiração durante a ventilação, que atinge um valor máximo 

no instante de captura ao redor do frame 2500, e começa a diminuir, indicando assim 

o instante de maior resposta à MCh. Na figura 36 é possível observar com mais 

precisão a modificação dos valores máximos e mínimos das áreas da traqueia, 

tornando mais precisa a identificação do instante de maior efeito da dose. 

Os instantes em que ocorreram os picos das doses para cada um dos ratos, 

apresentados na tabela 2, indicam um intervalo de tempo médio de 39,4 s (frame 

2100). O rato P e PT apresentaram uma resposta mais rápida e o rato L teve um pico 

precoce da dose, provavelmente, devido a um descuido na aplicação da dose através 

da seringa com a liberação de uma fração do volume antes do instante previsto. 

O controle manual da aplicação das doses de MCh gerou uma variação entre 

os intervalos de tempo de início e fim do deslocamento do embolo da seringa e é um 

fator que impede uma comparação mais precisa dos instantes de maior ação da dose 

entre os ratos.  

De qualquer forma, a determinação do instante de maior efeito da MCh 

possibilita compreender melhor os motivos das diferenças que podem ocorrer nas 

medidas dos parâmetros respiratórios de experimentos com broncoconstrição. As 

linhas tracejadas da figura 36 apresentam os instantes em que as perturbações foram 

realizadas no rato N e pode-se observar que o pico da dose está mais próximo da 

segunda perturbação quasi-senoidal (2ª SS). Essa informação poderia justificar o fato 

de a segunda medida da elastância do rato N (5,74 cmH2O/mL), ser maior do que a 

primeira medida (4,83 cmH2O/mL), quando calculado apenas na fase inspiratória. O 

mesmo não ocorre com a medida da resistência que é maior na primeira medida. No 

entanto, devido às limitações desse cálculo pelo SAV, como já explicado, não parece 

possível fazer uma comparação precisa dos parâmetros respiratórios obtidos com o 

LSCM para os cenários de maior broncoconstrição.  

Por outro lado, se de um modo geral o pico da dose está ocorrendo mais 

próximo da segunda perturbação quasi-senoidal, como mostram as diferenças de 

intervalos de tempo entre o pico da dose e as primeiras e segundas perturbações da 

tabela 2, por que os valores de elastância e resistência foram significativamente 

maiores nas primeiras medidas, como mostram os resultados das figuras 27 a 30?  
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A mesma pergunta pode ser feita ao observar a redução das áreas das imagens 

da traqueia durante a expiração imposta da perturbação quasi-senoidal, quando os 

valores mínimos que representam o estreitamento do lúmen traqueal, são maiores 

nas primeiras medidas do que nas segundas, como mostra a figura 42. 

Uma possível explicação para esse fenômeno parece estar justamente no 

efeito da MCh na musculatura lisa, que provoca um “enrijecimento” das paredes dos 

brônquios e bronquíolos ao longo do tempo. As informações das imagens da traqueia 

mostram que está havendo uma maior dificuldade para se extrair o ar do pulmão na 

primeira medida, quando a dose da MCh ainda não teria chegado ao seu efeito 

máximo.  Ou seja, as vias aéreas ainda não se enrijeceram suficientemente e estariam 

colabando mais facilmente no instante em que o ar é retirado pela diferença de 

pressão. Quando as paredes das vias aéreas enrijecem mais devido ao efeito da MCh, 

algumas vias permanecem abertas, facilitando a saída do ar. Esse fenômeno é 

confirmado pelas medidas das resistências (figuras 29 e 30), que são menores nas 

segundas perturbações, ou seja, está mais fácil de extrair o ar nesses instantes. 

Os resultados encontrados por Bates e seus colaboradores (1997) nas medidas 

de elastância e resistência obtidas pelo SAV em cenários de broncoconstrição 

provocados por MCh, mostram que há diferenças significativas nos valores quando 

obtidos com diferentes PEEP (2, 4 ou 6 cmH2O). Quando a PEEP é maior, os valores 

da elastância e resistência diminuem significativamente. Esses resultados estão de 

acordo com a linha de raciocínio apresentada, pois uma maior pressão interna das 

vias aéreas favorece à manutenção do seu lúmen e o fluxo do ar. 

Considerando a variação da área da traqueia na inspiração imposta, como 

mostra a figura 41, percebe-se que a diferença entre os valores médios das primeiras 

e segundas perturbações são menores do que na expiração (figura 42) e a figura 43 

mostra que no pré-transplante, o rato N teve um aumento de 4% da área da traqueia 

na segunda perturbação e no rato L praticamente não houve variação (-1%). No pós-

transplante o rato MT teve um aumento de 58% na segunda medida, e os rato ST e 

LT tiveram medidas muito similares nas primeiras e segundas medidas. Essas 

medições estão mais de acordo com os instantes de maior efeito da dose de MCh 

apresentados na tabela 2, onde pode-se ver que os ratos LT, M, MT, N, Q, QT, S, ST 

tiveram o pico da dose mais próximos da segunda medição. 
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Essas informações novamente sugerem que a fase da inspiração forçada 

parece ser o melhor instante para se avaliar a mecânica da traqueia em situações de 

maior broncoconstrição. 

5.4 Autotransplante 

Além do uso da MCh como agente causador de mudança no cenário , foi 

realizado o autotransplante de um segmento da traqueia a fim de se comparar através 

das imagens de vídeo o comportamento dos segmentos pré e pós- transplante.  

Essas avaliações foram realizadas através da comparação entre as imagens 

da traqueia nos diferentes cenários, antes e depois do transplante e entre cada 

segmento da mesma traqueia e cenários similares, antes e depois do transplante. 

Através dos resultados da figura 37, percebe-se uma diferença no 

comportamento da traqueia antes e depois do transplante. No caso do rato S, a ação 

da MCh provocou efeitos diferentes na variação da área da traqueia. No pré-

transplante, observa-se uma maior amplitude entre os valores da área no final da 

inspiração e expiração nos cenários MCh 30 e 300 µg/kg. No pós-transplante, 

praticamente não houve uma diferenciação nas amplitudes da inspiração e da 

expiração no cenário MCh 30 µg/kg, mas houve um aumento de aproximadamente 

4% da área no final da expiração, indicando que o lúmen traqueal aumentou. No 

cenário MCh 300 µg/kg, percebe-se um aumento na amplitude entre os valores da 

área no final da inspiração e expiração, mas de menor magnitude que no pré-

transplante. No cenário Metabolizado, as traqueias permaneceram com aumento de 

da área no final da expiração, sendo o valor do pós-transplante um pouco maior. 

A variação da seção do lúmen traqueal, identificado pela variação da área da 

traqueia no final da expiração, ou seja, na posição de repouso da traqueia, sugere que 

essa variável pode estar relacionada com a PEEP. Assim, um aumento estável do 

lúmen traqueal pode estar indicando uma auto-PEEP, ou seja, está ocorrendo um 

aumento na pressão da traqueia no final da expiração devido, por exemplo, a 

limitações do fluxo expiratório.  

Por outro lado, um aumento na amplitude das áreas entre o final da inspiração 

e o final da expiração sugere que está ocorrendo um aumento da pressão na traqueia 

devido à dificuldade de deslocar o ar para dentro do pulmão no cenário de 

broncoconstrição. 
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Avaliando as áreas da traqueia durante a ventilação, não foram observados 

padrões de comportamento nos demais ratos. A figura 38 apresenta um resumo das 

variações percentuais das áreas do final da expiração e das variações das amplitudes 

máximas durante a ventilação e não se observa um padrão de comportamento entre 

os animais.  

5.5 Imagens da traqueia nos diferentes cenários antes e depois do transplante 

Uma primeira alteração entre os experimentos pré e pós-transplante pode ser 

observada nos parâmetros da mecânica respiratória. O gráfico da figura 32 mostra 

que há uma redução de 21% no valor médio da primeira medida da elastância no 

cenário MCh 30 µg/kg e 30% no cenário MCh 300 µg/kg. Uma redução média de 45% 

também ocorreu nas medidas da resistência nos dois cenários de broncoconstrição. 

 As comparações das demais medidas podem ser feitas entre as figuras 27 e 

28 para a elastância e entre as figuras 29 e 30 para a resistência. Percebe-se que não 

ocorreram diferenças significativas nos valores de elastância e resistência nos 

cenários sem broncoconstrição. 

 Uma redução da variação da área das imagens da traqueia também foi 

observada após os transplantes. Os gráficos das figuras 39B e 40B apresentam uma 

redução na área da traqueia durante as fases inspiratórias e expiratórias da primeira 

perturbação para os cenários MCh 30 e 300 µg/kg.  

 A partir dessas informações, se poderia pensar que a traqueia transplantada, 

sem irrigação sanguínea e, portanto, sem sofrer a ação da MCh, colaborou para alterar 

os parâmetros da mecânica respiratória. No entanto, essa hipótese não pôde ser 

validade sem os resultados de um grupo controle. 

5.5.1 Avaliação dos segmentos da traqueia antes e depois do transplante 

 Foi possível medir também as variações de cada um dos segmentos da 

traqueia. A figura 44 apresenta uma visão geral da variação da área dos quatro 

segmentos da traqueia do rato N, antes do transplante. Observa-se que os segmentos 

indicados pelas cores vermelho e verde, que são os mais distais, sofrem uma redução 

do valor da área de final da expiração, indicando um maior estreitamento desses 

segmentos devido à ação da MCh. Esse fenômeno não se repete nos gráficos da 
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figura 45 que apresenta o comportamento dos mesmos segmentos e no mesmo 

cenário de broncoconstrição, após o transplante.  

 Uma observação mais detalhada da variação percentual das áreas de cada 

segmento, apresentada na figura 46, mostra que houve um estreitamento de 2,5% do 

segmento mais distal e de 1,2% do segundo segmento mais distal no pré-transplante. 

No pós-transplante não ocorreu um estreitamento, pelo contrário, ocorre uma 

expansão da área dos segmentos no final da expiração, durante a ventilação e as 

variações das amplitudes entre o final da inspiração e da expiração foram pequenas. 

 Essa alteração possivelmente está relacionada com o fato de o autotransplante 

ter interrompido os vasos sanguíneos desses segmentos não permitindo a ação da 

MCh no músculo liso. Assim, o que se observa nas imagens da traqueia no pós-

transplante é uma movimentação passiva das paredes em função dos gradientes de 

pressão durante a ventilação. 

 Esse fenômeno do estreitamento de alguns segmentos da traqueia foi 

observado nos ratos em que a exposição da traqueia atingiu um maior número de 

segmentos (cartilagem e ligamento anular) e sempre nos segmentos mais distais. 

 Essas diferenças de efeito de um agente constritor nos segmentos da traqueia 

estão de acordo com os resultados encontrados por Lima e Silva (1998), que 

apresentaram uma contração significativamente mais intensa dos segmentos distais, 

além de apresentarem uma resposta no tempo mais rápida em relação aos segmentos 

proximais, quando estimulados por um agente constritor num ambiente in vitro. 

Ao observar a variação dos segmentos apenas durante as duas primeiras 

perturbações quase-senoidais, como mostra a figura 47, percebe-se que durante a 

inspiração imposta as variações dos segmentos entre a primeira e a segunda medidas 

não são tão acentuadas quanto nas fases da expiração imposta, tanto para as 

medidas do pré quanto no pós-transplante. Essas diferenças confirmam o que já foi 

discutido anteriormente que as vias aéreas podem estar colabando no início da ação 

da MCh e dificultando a saída do ar. Quando o efeito da dose aumenta, as paredes 

das vias ficam mais enrijecidas e o ar consegue ser extraído com mais facilidade, 

como observa-se na fase expiratória das segundas medidas. 

Não foram observadas outras singularidades no comportamento dos 

segmentos de cada anel cartilaginoso entre o pré e o pós-transplante nos diferentes 

cenários de broncoconstrição. 
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Por fim, as variações da pressão no interior da traqueia podem provocar ainda 

uma distensão e contração dos ligamentos anulares, aumentando e diminuindo as 

distâncias entre os anéis cartilaginosos. Porém, essas variações foram nulas ou muito 

pequenas, sugerindo que os deslocamentos mais significativos dessas estruturas 

estão relacionados com os movimentos de cabeça e pescoço (GRILLO, 2004). 
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6 CONCLUSÃO 

Os resultados deste trabalho permitem concluir que a técnica de aquisição de 

imagens de vídeo da traqueia apresenta resolução e frequência de aquisição 

suficientes para monitorar as variações do calibre de traqueias auto transplantadas de 

ratos, durante a ventilação mecânica e nas perturbações mecânicas provocados pelo 

ventilador. Esses resultados trazem uma boa perspectiva para o uso dessa técnica na 

avaliação das propriedades mecânicas de enxertos traqueais produzidos por 

Engenharia Tecidual. 

O monitoramento das paredes da traqueia em tempo real, possibilitou ampliar 

a discussão dos resultados obtidos por meio da mecânica respiratória e alertar sobre 

eventuais equívocos que podem ocorrer na interpretação dos parâmetros obtidos com 

o modelo de compartimento único em cenários de maior broncoconstrição. 

Apesar das dificuldades relatadas durante os experimentos e da consequente 

redução do número de animais, o sistema de aquisição de imagens permitiu monitorar 

o comportamento individual dos anéis cartilaginosos – e do respectivo ligamento 

anular – o que o qualifica como um instrumento adequado para avaliar as alterações 

morfológicas dos tecidos antes e depois dos transplantes. 

Com isso, considera-se que os objetivos propostos e os resultados 

apresentados são satisfatórios e cumprem com os requisitos do programa de pós-

graduação para o depósito da presente tese. 
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