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RESUMO 

 

 O processo de perda e fragmentação do habitat induzido pela ação humana é considerado a 

principal causa da diminuição global da biodiversidade. Apesar de muitos estudos fornecerem 

indicações sobre o grau de tolerância das espécies, poucos permitem determinar os mecanismos 

subjacentes à tolerância diferencial, o que seria de suma importância conservacionista. Neste 

foram investigados aspectos da responsividade ao estresse em Akodon montensis, uma espécie de 

roedor classificada em trabalhos prévios como tolerante ao processo de fragmentação. O objetivo 

do presente estudo foi avaliar possíveis alterações nos níveis plasmáticos de corticosterona, taxa 

metabólica e perfil leucocitário de machos e fêmeas em resposta a desafio hormonal, que 

consistiu na aplicação de Dexametasona (DXM) seguida pela aplicação de hormônio 

adrenocorticotrópico (ACTH) ou salina (grupo controle), bem como o curso temporal destas 

respostas e suas possíveis relações. Foram capturados 41 indivíduos em área de Floresta 

Atlântica (Reserva Florestal do Morro Grande) e transportados para laboratório em alojamento. 

Um dia após a captura foi realizado experimento e os indivíduos divididos em dois horários 

distintos de coleta sanguínea: 30 e 60 minutos. O tratamento com ACTH aumentou 

significativamente os níveis plasmáticos de corticosterona, com pico 30 minutos após a aplicação 

e forte tendência à diminuição após este período. Observamos relação diretamente proporcional 

entre a concentração plasmática de corticosterona, taxa metabólica, relação neutrófilo:linfócito 

(N:L) e índice de condição corpórea (IMC), apesar do tratamento com ACTH não afetar 

diretamente estes parâmetros dentro do intervalo amostrado (30 minutos a 6 horas). Os 

resultados sugerem a existência de uma relação entre a ativação do eixo Hipotálamo-Hipófise-

Adrenal (HHA), através da concentração plasmática de corticosterona, e aspectos metabólicos e 

leucocitários, embora seus possíveis efeitos possam se dar em intervalos temporais mais tardios 

ou após a repetição de estímulos. A realização de novos experimentos, com a obtenção de maior 

número de indivíduos e maior intervalo de coleta de amostras, se faz necessária para mais 

inferências sobre o perfil fisiológico de indivíduos desta espécie frente a estímulos estressores. 

 

Palavras-chave: Estresse; ACTH; Akodon montensis. 
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ABSTRACT 

 

The process of habitat loss and fragmentation caused by anthropic action is considered 

the main cause of global biodiversity loss. Despite many studies provide data about the degree of 

tolerance of the species, few of them determine the differential tolerance mechanisms, which 

would be very important for conservation decision processes. This study investigated aspects 

of responsiveness to stress in Akodon montensis, a rodent specie classified as tolerant to habitat 

fragmentation process in previous works. The aim of the present study was to evaluate possible 

changes in plasma corticosterone levels, metabolic rate and leukocyte profile of males and 

females in response to hormonal challenge, which involves the injection of dexamethasone 

followed by the administration of adrenocorticotropic hormone (ACTH) or saline (control 

treatment), the accompaniment along time of these responses and their possible relationships. 

Forty-one individuals were captured in an Atlantic forest area (Reserva Florestal do Morro 

Grande) and transported to the laboratory in the field station. One day after capture, the 

experiment subjects were conducted and individuals divided into two different times of blood 

sample collection: 30 and 60 minutes. The treatment with ACTH significantly increased plasma 

corticosterone levels, showing a peak 30 minutes after application and strong tendency to 

decrease thereafter. We observed a positive relationship between the corticosterone plasma 

levels, metabolic rate, neutrophil:lymphocyte ratio and body condition index, despite the 

treatment with ACTH not affect directly these parameters (30 minutes to 6 hours). These results 

suggest a relationship between the activation of the Hipothalamic Pituitary Axis (HPA) and 

metabolic and leukocyte aspects, indicated by plasma corticosterone levels, however possible 

effects of corticosterone could occur later or after repeated stimuli. Complementary experiments, 

with a large number of individuals and more blood sample collection along time, are necessary 

to infer more thoroughly about the physiological profile of stressful stimuli in individuals from 

this specie. 

 

Key-words: Stress ; ACTH; Akodon montensis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de perda e alteração antrópica da paisagem (degradação e fragmentação de 

habitats) é considerado uma das principais causas da perda global da biodiversidade (Laurance e 

Bierregaard, 1997; Fahrig, 2003; Paglia et al., 2006; Homyack, 2010). Estudos direcionados a 

entender como populações respondem a este processo, tradicionalmente envolvem métricas que 

relacionam padrões de distribuição, riqueza e abundância de diferentes espécies com 

características da paisagem (Mazerolle e Villard, 1999; Olifiers et al., 2005; Elith e Leathwick, 

2009; Vieira et al., 2009). Evidências sugerem que algumas espécies são mais resilientes que 

outras (Gascon et al., 1999; Viveiros de Castro e Fernandez, 2004; Umetsu e Pardini, 2007; 

Püttker et al., 2008a, 2008b), porém a comparação entre estes padrões não permite detectar quais 

seriam os mecanismos subjacentes à tolerância diferencial. Compreender os mecanismos 

atuantes é fundamental tanto do ponto de vista teórico como prático, para determinar a amplitude 

de respostas que as espécies podem apresentar quando confrontadas com distúrbios e assim, 

determinar a priori¸ seu grau de tolerância aos efeitos da alteração antrópica da paisagem. 

Recentemente, a ideia de que protocolos e métodos derivados da fisiologia poderiam auxiliar na 

construção deste conhecimento levou ao surgimento de um novo campo de pesquisa, conhecido 

como Fisiologia da Conservação (Wikelski e Cooke, 2006; Cooke e O’Connor, 2010; Cooke et 

al., 2013). Um dos conceitos fundamentais no uso de biomarcadores fisiológicos para acessar o 

potencial de resposta das espécies a distúrbios antrópicos é o conceito de alostase, definido na 

literatura como os processos de ajuste fenotípico desempenhados por um indivíduo, a fim de 

manter sua homeostase em resposta a um desafio ambiental, ou seja, em uma resposta de estresse 

(McEwen e Wingfield, 2003; Romero et al., 2009). Tais ajustes, realizados frente a mudanças 

ambientais previsíveis ou imprevisíveis, podem envolver caracteres morfológicos, fisiológicos e 

comportamentais, implicando em um substancial custo energético em sua história de vida (carga 

alostática - McEwen e Wingfield, 2003). 

Em um contexto de mudança ambiental antrópica, os animais devem lidar não só com 

mudanças ambientais previsíveis e associadas a sua história natural, mas também com 

estressores potencias como subdivisão de habitat, invasão de competidores generalistas, 

predadores exóticos e alterações microclimáticas (Bierregaard et al., 1992; Fischer e 
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Lindenmayer, 2007; Ellis et al., 2012; Johnstone et al., 2012a; Wingfield, 2013). Em teoria, tais 

mudanças podem levar a um estado elevado de carga alostática, resultando em um aumento na 

ativação do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA) dos indivíduos e na consequente 

liberação de hormônios glicocorticoides (GCs) no plasma sanguíneo, um dos principais 

mediadores da manutenção da alostase em vertebrados (McEwen e Wingfield, 2003; Goymann e 

Wingfield, 2004; Landys et al., 2006). Antes da liberação de GCs, a ativação do eixo HHA 

envolve uma cascata de eventos hormonais: no hipotálamo é secretado o hormônio liberador de 

corticotropina (CRH), o qual estimula células da adeno-hipófise a secretar o hormônio 

adrenocorticotrópico (ACTH); via sistema circulatório, o ACTH atinge a glândula adrenal, 

estimulando a síntese e liberação de hormônios GCs (Sapolsky et al., 2000; Reeder e Kramer, 

2005), sendo a corticosterona considerada o GC primário em roedores (Romero, 2004; Touma e 

Palme, 2005). A modulação exercida pelos GCs é fundamental para a manutenção da 

homeostase por modular importantes processos de ajuste fisiológico, tais como a 

disponibilização de substrato energético via quebra de lipídeos e proteínas, gliconeogênese, e 

inibição de comportamentos para realocar energia para processos essenciais à sobrevivência 

(Sapolsky et al., 2000). Entretanto, a persistência desses estímulos de forma frequente ou 

prolongada pode levar a um estado de sobrecarga alostática, afetando-o fisiologicamente e 

resultando em progressivo declínio populacional (Mullner et al., 2004; Arlettaz et al., 2007). 

Assim, indivíduos capazes de reagir de forma eficiente às novas condições ambientais, 

desempenhando respostas fisiológicas e mantendo seu balanço energético e homeostático, teriam 

maior probabilidade de sobrevivência e capacidade de ocupação em áreas fragmentadas 

(Angelier e Wingfield, 2013). 

Uma das formas de se investigar a relação entre vertebrados e seu ambiente é através da 

avaliação de estresse fisiológico (Romero, 2004; Suorsa et al., 2004; Wikelski e Cooke, 2006; 

Davis et al., 2008; Homyack, 2010; Johnstone et al., 2012a, 2012b). Entre os índices de estresse 

utilizados atualmente podemos citar a concentração de hormônios GCs (ex: corticosterona no 

plasma sanguíneo e metabólitos desses hormônios em fezes e urina), a contagem diferencial de 

leucócitos (ex: proporção entre neutrófilos e linfócitos – N:L), avaliações do sistema 

imunológico (ex: teste de capacidade antimicrobiana plasmática) e avaliações do estado corpóreo 

geral (ex: índices estimados por massa e métricas corpóreas). Devemos considerar, contudo, o 

desafio de interpretação desses dados, uma vez que as métricas podem ser rapidamente alteradas 
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frente à retenção por armadilhas e manipulação dos indivíduos (Romero e Romero, 2002; 

Fletcher e Boonstra, 2006; Lynn e Porter, 2008; Delehanty e Boonstra, 2009). Sabe-se que 

concentrações de GCs podem ser alteradas entre três e cinco minutos no plasma sanguíneo de 

vertebrados, enquanto métricas envolvendo células do sistema imune podem ser alteradas após 

20 minutos (Romero e Romero, 2002; McLaren et al., 2003; Romero e Reed, 2005; Davis et al., 

2008; Johnstone et al., 2012b). No caso de trabalhos com animais de vida livre, uma forma de 

contornar tal limitação é através da abordagem experimental, submetendo os indivíduos a 

desafios comportamentais ou fisiológicos após a captura (Sheriff et al., 2011). 

Um exemplo de desafio fisiológico realizado em estudos com roedores é o desafio hormonal, 

onde há diminuição artificial dos níveis plasmáticos de corticosterona, através da aplicação de 

Dexametasona (DXM), seguido pela simulação de estímulo estressor com a aplicação de ACTH 

(Amirat e Brudieux, 1993; Boonstra et al., 2001; Touma et al., 2004). A DXM inibe a secreção 

de GCs através de mecanismos de feedback negativo a nível cerebral (eixo HHA), causando 

redução do ACTH e consequente diminuição da secreção de corticosterona. A aplicação de 

ACTH por sua vez estimula a liberação de corticosterona pelas glândulas adrenais. Esta é uma 

maneira de acessar a sensibilidade do eixo HHA como uma medida de responsividade a 

estímulos agudos e imprevisíveis, mesmo que não haja uma relação direta entre o método de 

indução de estresse e os estímulos nocivos experimentados pelos animais em vida livre 

(Boonstra, 2005).  
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2. OBJETIVOS 

 

Dentro desse contexto, este estudo teve por objetivo analisar a responsividade ao estresse em 

roedores da espécie Akodon montensis, previamente classificados como tolerantes ao processo de 

fragmentação (Pardini, 2004; Pardini et al., 2005; Pardini e Umetsu, 2006). Para tanto, os 

indivíduos foram submetidos a teste de desafio hormonal, que consiste na aplicação de DXM 

seguida de ACTH ou salina (grupo controle).  O perfil de resposta foi obtido investigando-se os 

seguintes aspectos: hormonal (concentração plasmática de corticosterona), metabólico (taxa de 

consumo de oxigênio) e leucocitário (relação N:L). A obtenção destes dados representa um 

primeiro passo para o entendimento do perfil de resposta de Akodon montensis frente a estímulos 

estressores, contribuindo assim na investigação de fatores que devem ser considerados no quadro 

de sensibilidade diferencial à fragmentação (Hammond et al., 2015). 

As seguintes hipóteses foram testadas: 

1) A aplicação de desafio hormonal deve resultar na ativação do eixo HHA e consequente 

liberação de hormônios GCs, representada pelo aumento dos níveis plasmáticos de 

corticosterona em relação aos níveis pré-estressores (após DXM) (Boonstra, 2005). 

Adicionalmente, a aplicação de ACTH deve gerar resposta de estresse mais acentuada em 

comparação à aplicação de solução salina (grupo controle). 

2) O perfil leucocitário é considerado particularmente útil em estudos de fisiologia da 

conservação por sofrer alterações frente a estressores e relacionar-se diretamente aos 

níveis de GCs (Davis et al., 2008). Dessa forma esperamos que, após a aplicação de 

desafio hormonal, com o aumento da concentração plasmática de corticosterona, ocorra 

concomitante aumento da proporção N:L (Dhabhar et al. 1996; Dhabhar, 2002; Davis et 

al., 2008). 

3) Por estarem envolvidos na regulação de disponibilização de energia, a liberação de 

hormônios GCs deve elevar a taxa metabólica intermediária, aumentando também o 

metabolismo geral do organismo e sua demanda energética (Durant et al., 2008). De 

acordo, o estressor imposto aos roedores deve gerar elevação da taxa metabólica quando 

comparados aos níveis pré-estressores e ao grupo controle. 
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4) O conceito de “condição”, o qual é geralmente baseado em medidas de massa e tamanho 

corpóreos, ocupa grande importância em estudos ecológicos, uma vez que se assume que 

animais em melhor condição são mais aptos a resistir a eventos ambientais adversos 

(Evans, 1969; Barnett et al., 2015). Indivíduos com melhor condição teriam portanto 

melhor estado geral e estariam mais capacitados a desempenhar uma resposta de estresse, 

o que se refletiria numa relação positiva entre o índice corpóreo e a responsividade ao 

estímulo estressor. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Espécie estudada, local de coleta e manutenção em cativeiro 

Akodon montensis são pequenos roedores terrestres (superfamília Muroidea, família 

Cricetidae, subfamília Sigmodontinae) (Musser e Carleton, 2008), de hábito noturno, insetívoro-

onívoro (Bonvicino et al., 2008). Neste estudo os indivíduos foram coletados na Reserva 

Florestal do Morro Grande (RFMG) (10870 ha) (23°39’-23°48’ S,47°01’-46°55’ W) (Cotia - 

SP), em áreas contínuas de vegetação nativa de Floresta Atlântica em estágio médio e avançado 

de regeneração (Pinotti, 2010). 

O clima na região é caracterizado como temperado quente e úmido (Köppen 1948), sem uma 

estação seca bem definida no inverno (Metzger et al., 2006). Apesar de haver uma sazonalidade 

na região, com diminuição na pluviosidade e nas temperaturas médias entre os meses de abril e 

agosto, não há déficit hídrico e as variações de precipitação não são suficientes para caracterizar 

um clima com estação seca marcada (Metzger et al., 2006). As temperaturas médias registradas 

nas áreas de coleta, através de carregadores de dados entre os anos de 2010 e 2014, foram de 

20,72°C entre Setembro e Março (máxima de 37,63°C e mínima de 6,60°C) e 15,59°C entre 

Abril e Agosto (máxima de 34,17°C e mínima de 1,10°C). Informações adicionais sobre a área 

encontram-se descritas em Metzger e colaboradores (2006). 

A coleta de roedores ocorreu ao longo dos anos de 2013 e 2014, em quatro expedições 

durante os meses de janeiro, fevereiro, abril e julho. O método de captura utilizado foi o uso de 

armadilhas Sherman (37,5 x 10 x 12 cm) e de interceptação e queda (pitfalls), com esforço 

amostral de aproximadamente 200 armadilhas por noite. Como o estado reprodutivo pode afetar 

a resposta ao desafio hormonal, características morfológicas como mamas visíveis, vagina aberta 

e testículos escrotados foram observadas, sendo mantidos em alojamento na cidade de Cotia (SP) 

machos e fêmeas adultos fora de período reprodutivo. Os animais foram mantidos em caixas de 

biotério individuais, com água e ração especial para hamsters fornecidas ad libitum [composição: 

grãos (soja, milho, arroz, amendoim), sementes (linhaça, girassol e abóbora), aveia descascada, 

frutas cristalizadas e ração extrusada].  
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3.2. Desafio hormonal: tratamento exógeno com DXM e ACTH 

Os procedimentos experimentais foram realizados em laboratório montado em alojamento na 

cidade de Cotia (SP). Com a preocupação de não incorrermos em aumento da variabilidade de 

resposta associadas ao tempo de manutenção em cativeiro, padronizamos a realização dos 

experimentos um dia após a captura dos indivíduos. Adicionalmente, para minimizar o efeito da 

variação circadiana de GCs, os experimentos foram realizados no período da manhã. O protocolo 

experimental encontra-se descrito abaixo e exposto na Figura 1. 

a) Entre 6h e 8h da manhã, cada indivíduo recebeu dose única de DXM, um hormônio GC 

sintético, capaz de inibir a secreção de GCs (Decadron injetável 4mg/mL; dosagem 300 

µg/100 g de massa corpórea). A substância foi diluída em solução salina e administrada 

via injeção intraperitoneal (IP), com volume total injetado de aproximadamente 23 µL. 

b) Após três horas, foi colhida amostra de sangue representativa da concentração de GCs 

após DXM (Romero et al., 2008), análoga a uma concentração basal em cativeiro 

(Boonstra, 2005). 

c) Os indivíduos foram então submetidos a tratamento de indução de estresse com dose 

única de ACTH (Sigma Aldrich A0298) (0,5 IU/100g de massa corpórea), suspenso em 

DMSO e diluído em solução salina, administrado via IP. Apesar de não haver uma única 

dose recomendada para todas as espécies de vertebrados, concentrações semelhantes 

foram utilizadas em outros estudos com pequenos mamíferos (Amirat e Bredeux, 1993; 

Boonstra et al., 2001; Touma et al., 2004). O volume total injetado foi de 

aproximadamente 30µL. O grupo controle recebeu apenas aplicação de solução salina, 

por mesma via e com mesmo volume. 

d) A fim de minimizar erros experimentais por excesso de manuseio dos animais, foi 

utilizado método de obtenção de amostras únicas após efeito estressor (Johnstone et al., 

2012b), no qual cada indivíduo tinha seu sangue coletado 30 ou 60 minutos após o 

tratamento. 
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3.3. Amostras sanguíneas 

As amostras de sangue foram obtidas do plexo retro orbital dos roedores, com a utilização de 

pipetas Pasteur (230 mm) previamente heparinizadas, com os animais imobilizados em tubos de 

PVC e anestesiados com Xylocaina 2% (uso tópico). 

As amostras foram obtidas em média 3 minutos após a retirada dos animais de suas gaiolas. 

Após a coleta, as amostras (volume médio de 100 µL) foram imediatamente centrifugadas (5 

minutos a 3000 rpm) e apenas o plasma conservado em tubos e galão criogênicos. 

Posteriormente as amostras foram armazenadas em freezer -20°C, até serem analisadas. 

 

3.4. Perfil leucocitário 

Antes de centrifugar as amostras sanguíneas destinadas à dosagem hormonal, cerca de 10 μL 

de sangue foram utilizados para a realização de esfregaços. As lâminas foram fixadas em álcool 

metílico, armazenadas e posteriormente coradas com Guiensa (20%) por 20 minutos, para a 

contagem diferencial de leucócitos. Em cada esfregaço, cem leucócitos foram contados e 

classificados em neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, basófilos e monócitos, através do uso de 

microscópio óptico Nikon 104c (aumento 100x). A proporção entre neutrófilos e linfócitos (N:L) 

foi calculada a partir da divisão entre os valores totais de neutrófilos e linfócitos encontrados em 

cada esfregaço. 

Além da relação N:L, a fim de comparar a amplitude e direção de uma possível resposta 

leucocitária criamos a variável “variação na relação N:L”, obtida através da subtração entre a 

relação N:L após estressor (salina ou ACTH) e após DXM.  

 

3.5.  Dosagem hormonal 

Já em laboratório na cidade de São Paulo, as amostras de plasma passaram por processo de 

extração com éter etílico (Mendonça et al., 1996). Resumidamente, foram adicionados 3 mL de 

éter etílico às amostras de plasma, sendo esta mistura agitada por 30 segundos e centrifugada a 

4°C por 9 minutos a 1800 rpm. Os tubos de ensaio contendo as amostras foram então mantidos a 

-80°C por 10 minutos. A fase líquida foi transferida para novos tubos de ensaio, os quais foram 

mantidos em capela de exaustão de gases para evaporação do éter, por aproximadamente 48 
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horas. Posteriormente, as amostras foram ressuspensas em diluente (Corticosterone Null 

Standard – IBL International RE52217) e dosada concentração de corticosterona através de kits 

comerciais de imunoensaio enzimático, segundo orientações do fabricante (IBL International 

RE52211). 

A média e desvio padrão do coeficiente de variação intra-ensaio foi de 2,57 ± 2,91% entre 

duplicatas e de 7,68 ± 5,37% entre diluições. Já o coeficiente de variação inter-ensaio, obtido 

pela repetição da dosagem de 7 amostras com intervalos de 8 à 28 dias, teve média e desvio 

padrão de 14,83 ±  12,74%. Os coeficientes de variação inferiores a 20% indicam ser possível a 

dosagem de corticosterona nessa espécie através dos kits de imunoensaio enzimático utilizados. 

Além dos valores absolutos de concentração plasmática de corticosterona, a fim de 

quantificar o escopo da resposta hormonal criamos a variável “amplitude da resposta hormonal”, 

obtida através da razão entre a concentração plasmática de corticosterona após estressor (salina 

ou ACTH) e após DXM.  

 

3.6. Respirometria 

Em conjunto ao protocolo de desafio hormonal, cada animal teve sua taxa metabólica 

estimada através da medida da taxa de consumo de oxigênio (V̇O2) através de respirometria 

aberta. Estas medidas foram feitas em zona de termoneutralidade (30°C), em animais sob dieta 

restrita há no mínimo 12 horas. A média da massa corpórea dos animais, quantificada antes e 

depois das medidas metabólicas (balança eletrônica Ohaus, Modelo SP2001; capacidade 2000g, 

precisão 0,1 g), foi utilizada para os cálculos das taxas de consumo de oxigênio. A temperatura 

corpórea retal foi medida imediatamente após os experimentos (Thermocouple Cole Parmer 

91100-20), a fim de certificar que a mesma se encontrava em faixa de temperatura 

normotérmica. 

Para a medição do VO2, utilizamos sistema respirométrico que permitia a leitura sequencial 

de três animais.  Para tanto, estes animais eram acondicionados em respirômetros de PVC 

(volume interno 400 mL), os quais eram então inseridos em gabinete tipo Peltier para controle da 

temperatura experimental. Uma bomba de vácuo (Gast, Modelo DOA-P161-AA) enviava ar 

(fluxo > 2000 mL/min) para uma coluna de Drierite (remoção da água), e posteriormente para 

um sistema de manifold (Sable System MF-8, Las Vegas, NV, USA), ao qual era ajustado 
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manualmente para subdividir e direcionar simultaneamente um fluxo médio de 550 mL/min para 

cada respirômetro.  As saídas de ar eram então conectadas a um multiplexer (Sable Systems 

Respirometer Multiplexer V2.0, Las Vegas, NV, USA), programado para direcionar o fluxo para 

outra coluna de Drierite, ligada a um fluxímetro (capacidade 3L/min, Sierra Instruments, 

Monterey, CA, USA) que realizava o registro do fluxo de saída de cada respirômetro. Após a 

leitura do fluxo, o ar era então sub-amostrado (PP-2 Dual Pump System V1.0, Sable System, Las 

Vegas, NV, USA) e uma alíquota de 100-150 mL/min era direcionada para um analisador de O2 

(Sable System FC-10, Las Vegas, NV, USA). Todos os equipamentos encontravam-se ligados a 

um conversor A/D (Sable System UI-2, Las Vegas, NV, USA) o qual, através de software 

(ExpeData versão Pro 1.3.2 - Sable Systems International), controlava qual respirômetro teria 

seu fluxo enviado, e por quanto tempo, ao analisador de O2, além de registrar, armazenar e 

analisar os dados resultantes destas leituras. 

Os experimentos duraram em média 12 horas, com quatro registros contínuos de 45 minutos 

por animal, referentes aos seguintes momentos: (a) 1h após DXM; (b) 30 ou 60 minutos após 

estressores (salina ou ACTH); (c) 3h após estressores; e (d) 6h após estressores. Um período de 5 

a 10 minutos de traços estáveis de cada registro foi utilizado para o cálculo do VO2 (mL O2. g-1. 

h-1). Os valores de VO2 foram calculados segundo equação de Respirometria, fornecida pelo 

próprio software, para configurações sem remoção de CO2, onde o fluxímetro se encontra 

posterior às câmaras respirométricas (VO2 = (FiO2 - FeO2) * FR / (1 - FiO2 * (1 - RQ))). FiO2 

representa a fração de O2 lida, FeO2 a concentração de O2 atmosférico (0,2095), FR o fluxo de ar 

lido (mL/min) e RQ o quociente respiratório, assumido como 0,80 (Gessaman e Nagy, 1988). 

 

3.7. Índice de condição corpórea 

O índice de condição corpórea (IMC) foi estimado através da regressão linear entre o 

comprimento do corpo (mm) (variável independente) e a massa corpórea (g) (variável 

dependente); os valores de resíduo dessa regressão foram então utilizados. Entre as abordagens 

indiretas para se medir condição em animais de vida livre, a abordagem residual ainda é 

considerada a forma mais confiável (Jakob et al. 1996; Schulte-Hostedde et al., 2001, 2005). 

A fim de minimizar a manipulação dos indivíduos, o comprimento cabeça-corpo foi 

mensurado após término dos experimentos hormonais e metabólicos, enquanto os valores de 
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massa corpórea utilizados no cálculo referem-se à primeira pesagem dos animais, após chegada 

em alojamento. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

 

A estatística descritiva completa foi realizada para as variáveis em machos e fêmeas de 

Akodon montensis, independente do período de coleta. Os dados experimentais foram 

transformados em log10 a fim de aumentar a normalidade para as análises estatísticas, com 

exceção das variáveis: 1) IMC e 2) variação na relação N:L, que apresentavam valores negativos 

e foram submetidas aos testes sem transformação. 

A fim de verificar se os indivíduos apresentavam diferenças prévias aos tratamentos 

experimentais, realizamos teste de Kruskal-Wallis para os parâmetros massa corpórea, IMC, taxa 

metabólica após DXM, concentração plasmática de corticosterona após DXM e proporção N:L 

após DXM. 

Para testar se houve efeito dos tratamentos (DXM seguido de ACTH e DXM seguido de 

salina), realizamos teste de Friedman para os dados de taxa metabólica e teste de Wilcoxon para 

as variáveis concentração plasmática de corticosterona e relação N:L. Já para verificar se houve 

diferença entre tratamentos: 1) Salina 30 minutos versus ACTH 30 minutos e 2) Salina 60 

minutos versus ACTH 60 minutos, realizamos teste de Mann-Whitney. 

Possíveis relações entre os dados foram investigadas através do teste de seleção de modelos 

lineares generalizados. Nesses testes, as variáveis proporção N:L, concentração plasmática de 

corticosterona e taxa metabólica foram utilizadas como variáveis dependentes, enquanto sexo e 

IMC foram inseridos como variáveis independentes. No caso de modelos de proporção N:L e 

metabolismo, a concentração de corticosterona foi adicionada às variáveis independentes, uma 

vez que estudos prévios têm encontrado relações significativas entre essas variáveis (Davis et al., 

2008; Durant et al., 2008). Para a seleção de modelos foram utilizados os critérios de valor de 

dAICc ≤ 2,0 juntamente com o maior valor de peso (WAICc) (Mazerolle, 2006). 

Os modelos foram construídos conforme o exemplo a seguir, que examina relações entre a 

proporção N:L 30 minutos após aplicação de ACTH, sexo, IMC e parâmetros hormonais. Foram 

construídos neste caso seis modelos possíveis: 

r1) φ ~ 1 (Modelo nulo - A variável dependente não é explicada por nenhuma das variáveis 

testadas); 

r2) φ ~ Sexo (A variável dependente é explicada pelo sexo dos indivíduos); 
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r2) φ ~ IMC (A variável dependente é explicada pelo índice de condição corpórea); 

r3) φ ~ Corticosterona após DXM (A variável dependente é explicada pela concentração 

plasmática de corticosterona após aplicação de DXM, equivalente à concentração inicial, pré-

estressores); 

r4) φ ~ Corticosterona após tratamento (A variável dependente é explicada pela concentração 

plasmática de corticosterona após a aplicação de ACTH); 

r5) φ ~ Amplitude da resposta hormonal (A variável dependente é explicada pela amplitude da 

resposta hormonal, isto é, pela razão entre os níveis plasmáticos de corticosterona antes e após 

tratamento estressor). 

Os testes de seleção de modelos foram realizados no programa RStudio versão 0.97.551 

(RStudio Inc. 2009-2012) e as demais análises realizadas no programa SPSS versão 13.0 (SPSS 

Inc. 1989-2004). 
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5. RESULTADOS 

 

A estatística descritiva dos dados 30 minutos e 60 minutos após os animais serem submetidos 

aos tratamentos encontra-se nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. 

Previamente à aplicação de salina ou ACTH, machos e fêmeas apresentaram diferenças no 

nível plasmático de corticosterona, com concentração hormonal 1,63 vezes superior em fêmeas 

(P = 0,004). As demais variáveis (massa corpórea, IMC, taxa metabólica após DXM e proporção 

N:L após DXM) não apresentaram diferenças entre os sexos (P ≥ 0,279). 

A aplicação de ACTH aumentou a concentração plasmática de corticosterona em relação aos 

valores observados após DXM. Em fêmeas esse aumento é significativo após 30 minutos (Z = -

2,366, P = 0,018; Figura 2), enquanto em machos ocorre pico em 30 minutos, com valores ainda 

superiores após 60 minutos (ACTH 30’: Z=-2,666, P = 0,008; ACTH 60’: Z = -2,201, P = 0,028; 

Figura 3). Com a aplicação de salina, houve aumento dos níveis plasmáticos de corticosterona 

apenas em machos, após 30 minutos (Z = -2,201, P = 0,028; Figura 3). Comparando-se os 

tratamentos salina versus ACTH observamos que 30 minutos após a aplicação indivíduos 

tratados com ACTH apresentaram maior amplitude de resposta hormonal, com valores 6,72 

vezes maiores em fêmeas (U ≤ 0,001, P ≤ 0,001; Figura 4) e 5,92 vezes maiores em machos (U ≤ 

0,001, P = 0,024; Figura 4). Após 60 minutos não foram observadas diferenças entre os 

tratamentos. 

Dentro do intervalo amostrado, nenhum dos tratamentos afetou significativamente a 

proporção N:L (Machos: P ≥ 0,285; Fêmeas: P ≥ 0,068; Figura 5; Tabela 3) ou os valores de taxa 

metabólica (Machos: P ≥ 0,075; Fêmeas: P ≥ 0,724; Tabela 4). 

Quanto à relação entre as variáveis morfológicas, sanguíneas e metabólicas, os modelos 

testados e selecionados encontram-se expostos nas tabelas 5, 6 e 7. Após aplicação de DXM, 

indivíduos com maior concentração plasmática de corticosterona apresentaram maior taxa 

metabólica (Figura 6) e maior proporção N:L (Figura 7). Durante a resposta ao desafio hormonal 

(grupo experimental ACTH 30 minutos), machos apresentaram maior amplitude de resposta em 

relação a fêmeas (Figura 4). A proporção N:L (Figura 8) e a variação na proporção N:L (Figura 

9) apresentaram relação diretamente proporcional com a concentração plasmática de 

corticosterona inicial (após aplicação de DXM). Observamos também que indivíduos com maior 



25 

IMC apresentaram maiores níveis plasmáticos de corticosterona após a aplicação de ACTH 

(Figura 10) e indivíduos com maior amplitude de resposta hormonal apresentaram maior taxa 

metabólica (Figura 11). Durante todo o intervalo amostrado (30 minutos a 6 horas) há relação 

diretamente proporcional entre a taxa metabólica e níveis plasmáticos de corticosterona após o 

estressor (Figuras 12, 13 e 14). 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1. Corticosterona 

A corticosterona em níveis basais é envolvida principalmente na manutenção da homeostase 

em atividades diárias (Homberger et al., 2015). Enquanto para algumas espécies a concentração 

basal de corticosterona não varia significativamente entre gêneros (Kitaysky et al., 1999), para 

uma grande quantidade de espécies, fêmeas apresentam níveis basais mais elevados quando 

comparadas a machos, incluindo camundongos (Malisch et al., 2007), pardais (Astheimer et al., 

1994), corujas (Wasser et al., 1997), pinguins (Ninnes et al., 2010) e pássaros mandarim (Khan e 

Robert, 2013). Desta forma, nossos resultados corroboram a tendência dominante, onde 

previamente aos tratamentos estressores, fêmeas apresentaram concentração plasmática de 

corticosterona em média 62,98% superior quando comparado a machos. 

A secreção de GCs como uma medida da responsividade ao estresse vem sendo amplamente 

utilizada em estudos de ecologia e biologia da conservação para inferir a saúde ou bem-estar de 

uma população (Wingfield et al., 1997; Wasser et al., 1997; Janin et al., 2011). Altas 

concentrações de GCs após estímulos estressores não indicam necessariamente que um animal 

encontra-se em estado prejudicial de saúde; ao contrário, a capacidade de responder a estímulos 

nocivos através da secreção desses hormônios contribui para a sobrevivência (Romero, 2004). 

Estudos com diferentes espécies demonstram que sob uma situação de estresse crônico, pode 

ocorrer dessensibilização do eixo HHA e consequente baixa liberação de GCs frente a 

estressores, o que poderia prejudicar a capacidade de sobrevivência (Hopkins et al., 1999; Norris 

et al., 1999; Rich e Romero, 2005). Considerando que os indivíduos aqui testados não 

demonstraram resistência à DXM, isto é, apresentaram mecanismo eficiente de feedback 

negativo, e foram capazes de desempenhar resposta hormonal frente ao estímulo estressor, 

através do aumento da concentração de corticosterona, podemos sugerir que todos apresentavam-

se saudáveis no que tange à integridade de seu eixo HHA. 

Diferenças na amplitude de resposta hormonal entre o tratamento com ACTH e o grupo 

controle (salina) foram observadas em ambos os sexos 30 minutos após a aplicação. Ambos os 

sexos também apresentaram pico na concentração plasmática de corticosterona após 30 minutos 
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da aplicação do ACTH, com tendência de redução acentuada após este período. Tal resultado é 

condizente com o esperado para roedores, em que o pico de corticosterona após aplicação de 

ACTH encontra-se entre 30 e 60 minutos (Olfe et al., 2010; Vera et al., 2011). Em situações de 

vida livre, onde ameaças de vida são constantes, a ativação rápida e pronunciada do eixo HHA 

pode ser adaptativa. A iniciação rápida de uma resposta de estresse pode não apenas ajudar a 

entrar rapidamente em um estado emergencial de história de vida, mas também permite o 

término rápido da resposta fisiológica, através de feedback negativo após o término do estressor 

(Wingfield et al., 1998; Romero, 2012). Dessa forma, início e término rápidos podem representar 

uma estratégia eficiente de resposta de estresse (Romero, 2012). 

Apesar das similaridades entre machos e fêmeas, observamos diferenças na magnitude da 

resposta de estresse, que sugerem a influência do sexo em Akodon montensis. Aparentemente 

fêmeas apresentam resposta mais intensa de estresse à manipulação, fazendo com que não haja 

diferença significativa entre a concentração plasmática de corticosterona nos tratamentos ACTH 

e salina após 30 minutos. Já os machos, apesar de também apresentarem resposta de estresse 

relacionada à contenção e obtenção de amostra sanguínea, apresentam um aumento mais 

pronunciado dos níveis plasmáticos de corticosterona em resposta à aplicação de ACTH. A 

menor concentração plasmática inicial de corticosterona, somada à resposta de estresse mais 

acentuada após ACTH, contribuem para que machos apresentem maior amplitude de resposta 

hormonal 30 minutos após a aplicação de ACTH, quando comparado a fêmeas. 

Estudos com diferentes espécies demonstram ainda grande variabilidade intraespecífica na 

concentração plasmática de corticosterona tanto em níveis basais (Vleck et al., 2000; Cockrem 

and Silverin, 2002) quanto na magnitude da resposta de estresse (Koolhaas et al., 1999; Littin 

and Cockrem, 2001; Nilsson et al., 2008). Em Akodon montensis também observamos alta 

variabilidade intraespecífica, com a amplitude da resposta hormonal variando entre 42,15 e 

279,83 vezes em machos e 20,04 e 133,52 vezes em fêmeas, dentro do mesmo grupo de 

tratamento (ACTH 30 minutos). Esta variabilidade interindividual pode ser um reflexo de uma 

alta flexibilidade fenotípica em indivíduos de Akodon montensis. Em ambientes alterados, onde a 

intensidade e a duração de condições favoráveis e desfavoráveis são instáveis, a flexibilidade 

fenotípica é considerada uma característica de alto valor adaptativo, pois permite que indivíduos 

ajustem seu fenótipo frente a mudanças imprevisíveis (Sultan e Spencer, 2002; Canale e Henry, 

2010). Indivíduos com variação na sensibilidade do eixo HHA e consequente flexibilidade na 
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resposta de estresse poderiam apresentar, portanto, maior sobrevivência. Tal ideia é corroborada 

por Canale e Henry (2010), uma vez que espécies que evoluíram em ambientes com diferentes 

graus de heterogeneidade ambiental, como é o caso de Akodon montensis, podem apresentar 

maior resiliência a distúrbios por possuírem repertório de respostas fisiológicas mais plásticas do 

que espécies que evoluíram em ambientes homogêneos. Dessa forma, além da variabilidade de 

resposta entre diferentes espécies, estudos explorando a flexibilidade fenotípica de indivíduos 

frente a desafios ambientais podem contribuir para o entendimento dos mecanismos subjacentes 

à tolerância antrópica. 

 

6.2. Perfil leucocitário 

A maioria dos vertebrados apresenta cinco variações de leucócitos no sangue: linfócitos, 

neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos, sendo a proporção de cada tipo celular 

denominada perfil leucocitário. O perfil leucocitário basal varia consideravelmente entre grupos 

de vertebrados, com variações também significativas entre espécies de um mesmo grupo (Davis 

et al., 2008). Em mamíferos, neutrófilos e linfócitos representam aproximadamente 80% dos 

leucócitos (Davis et al., 2008), enquanto especificamente em camundongos de laboratório, 

linfócitos representam de 70 a 75% dos leucócitos, neutrófilos de 20 a 25%, monócitos de 2 a 

6%, eosinófilos de 0 a 3% e basófilos representam menos de 0,1% (McGarry et al., 2009). Em 

Akodon montensis não obtivemos amostras sanguíneas equivalentes aos níveis basais de vida 

livre, porém, nas amostras pré-estressores (após aplicação de DXM) também observamos o 

predomínio de linfócitos (55,94%), seguido por neutrófilos (36,19%), eosinófilos (4,75%), 

basófilos (1,69%) e monócitos (1,44%). 

Em uma resposta de estresse agudo, ocorrem alterações no perfil leucocitário devido ao 

processo de redistribuição de tipos celulares. Linfócitos aderem-se às células endoteliais, que 

delimitam as paredes dos vasos sanguíneos, e são levados da circulação para outros tecidos como 

linfonodos, baço e pele (linfopenia) (Fauci 1975; Dhabhar 2002; Davis et al., 2008). Por outro 

lado, GCs também estimulam o influxo de neutrófilos da medula óssea para a circulação 

sanguínea e diminuem sua saída para outros compartimentos (neutrofilia) (Bishop et al. 1968; 

Davis et al., 2008). Tais mudanças contribuem para que diferentes tipos celulares sejam 

transferidos a locais onde são mais necessários durante a resposta de estresse (Dhabhar et al. 
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1994, 1996; Davis et al., 2008). Nossa hipótese de trabalho postula que, uma vez que a secreção 

de corticosterona é estimulada pela aplicação de ACTH, deveríamos observar efeito desse 

aumento na concentração de GCs sobre o perfil leucocitário, com aumento da proporção N:L 

devido aos processos de neutrofilia e linfopenia. Contudo, em nosso estudo, não foram 

observadas alterações no perfil leucocitário em resposta a nenhum dos tratamentos (salina ou 

ACTH). Em vertebrados, a resposta leucocitária de estresse pode demorar de horas a dias, 

dependendo do grupo filogenético (ex: 2,5 horas em ratos de laboratório – Cox e Ford, 1982; 24 

horas em javalis - Bilandzic et al. 2006). Como a magnitude do estressor aplicado foi suficiente 

para o aumento significativo da concentração plasmática de corticosterona, é possível que o curto 

intervalo de tempo amostrado (30 e 60 minutos) seja responsável pela falta de observação de 

mudanças hematológicas em Akodon montensis.  

Por outro lado, previamente à aplicação de estressores, observamos relação positiva entre a 

proporção N:L e a concentração plasmática de corticosterona, condizente com o esperado (Davis 

et al., 2008). Após estressores, observamos também relação entre a concentração inicial de 

corticosterona e a amplitude da resposta leucocitária, isto é, indivíduos com maior concentração 

plasmática de corticosterona após DXM apresentaram maior aumento na relação N:L 30 minutos 

após a aplicação de ACTH. Este resultado pode estar relacionado à velocidade de resposta 

leucocitária, aparentemente maior em indivíduos com alta concentração plasmática de 

corticosterona. É possível que os processos de neutrofilia e linfopenia nesses indivíduos ocorram 

mais rapidamente devido sua concentração plasmática de corticosterona estar mais próxima de 

um nível crítico para resposta, porém, mais estudos são necessários para avaliar este processo e 

suas implicações. 

 

6.3. Metabolismo energético 

Estudos indicam que a elevação de GCs pode gerar efeitos significativos no metabolismo 

energético de diferentes animais, porém o consenso geral sobre os componentes e direção desse 

efeito se mantém incerto, principalmente devido variações nos métodos e dosagens empregadas 

(Durant et al., 2008). Enquanto aplicações exógenas de corticosterona aumentam a taxa 

metabólica basal em algumas espécies de pássaros (Hissa e Palokangas, 1970; Palokangas e 

Hissa, 1971), lagartos (Durant et al., 2008) e salamandras (Wack et al., 2012), outras espécies 
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não apresentam efeitos significativos (Hissa et al., 1980) ou apresentam alterações somente na 

taxa metabólica noturna (Buttemer et al., 1991; Astheimer et al., 1992). Nossa hipótese de 

trabalho baseia-se em resultados e discussão obtidos por Durant e colaboradores (2008), em que 

a aplicação exógena de corticosterona gerou aumento da concentração plasmática de 

corticosterona e da taxa metabólica, ambas dependentes da dose aplicada. Durant e 

colaboradores discutem que isso pode ser explicado pelos efeitos que GCs apresentam sobre a 

regulação do metabolismo intermediário, incluindo um intenso estímulo ao catabolismo de 

proteínas, lipólise e gliconeogênese (Dallman e Bhatnagar, 2001). Na ausência de mecanismos 

compensatórios, este efeito dos GCs poderia acarretar em um aumento detectável da taxa 

metabólica em nível de organismo. Considerando que neste estudo mensuramos a taxa 

metabólica dos indivíduos durante período inativo do seu ciclo circadiano e sob repouso, 

aumentos no metabolismo intermediário deveriam ser diretamente observados. No entanto, 

dentro do intervalo amostrado (30 minutos a 6 horas), não foram observadas alterações na taxa 

metabólica dos indivíduos, tanto no tratamento com salina quanto no tratamento com ACTH. É 

possível que o estímulo estressor representado por um único evento não seja suficiente para 

alterar significativamente a taxa metabólica dos indivíduos. Em estudo com camundongos,  

somente a repetição de estímulos estressores foi capaz de gerar alterações metabólicas e 

neuroendócrinas, associadas principalmente a um aumento da demanda energética e redução da 

tomada de alimentos (Depke et al., 2008). 

Apesar da ausência de efeitos diretos do tratamento experimental, observamos relação 

positiva e prolongada entre os níveis plasmáticos de corticosterona e a taxa metabólica, desde o 

momento pré-estressores (após aplicação de DXM) até o término de nossas medidas (30 minutos 

a 6 horas após aplicação de ACTH). Esse resultado é semelhante ao encontrado por Durant e 

colaboradores, onde maiores concentrações plasmáticas de corticosterona refletiram em maiores 

requerimentos energéticos (maior taxa metabólica). Provavelmente devido à conexão entre os 

parâmetros “concentração plasmática de corticosterona” e “amplitude de resposta hormonal”, 

indivíduos com maior amplitude de resposta apresentaram também maior taxa metabólica. 

Até que se realizem mais trabalhos explorando o perfil metabólico frente a estressores, os 

efeitos do metabolismo durante o estresse permanecem indefinidos. Além disso, novos estudos 

envolvendo a fisiologia do eixo HHA em espécies silvestres se faz necessário para o melhor 
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entendimento do papel dos GCs e para o esclarecimento dos custos do estresse para animais de 

vida livre.  

 

6.4. Índice de condição corpórea 

Em pequenos mamíferos o IMC representa um índice ecologicamente significativo que 

reflete, a curto prazo, o estado geral de um organismo com base em seus diferentes constituintes 

corpóreos (reserva energética, massa magra e estado de hidratação) (Schulte-Hostedde et al., 

2001). Um exemplo bastante conhecido é a relação negativa entre condição corpórea e 

concentração plasmática de corticosterona em níveis basais (Kitaysky et al., 2001, 2010; Lynn et 

al., 2003b, 2010; Angelier et al., 2015; Homberger et al., 2015). Em nosso trabalho, não foi 

encontrada relação entre o IMC e os níveis plasmáticos de corticosterona pré-estressores, porém, 

é possível que a redução dos níveis plasmáticos de corticosterona via indução farmacológica 

(DXM) sobreponha-se a esses efeitos. Para concluirmos se tal relação inexiste em Akodon 

montensis, seria necessária dosagem de corticosterona em amostras de sangue representativas 

dos níveis basais em vida livre, ou seja, amostras obtidas em até três minutos após a retenção dos 

animais em armadilhas (Romero e Romero, 2002). 

Estudos em estresse ambiental sugerem também que a modulação da resposta de estresse e o 

aumento da concentração plasmática de corticosterona encontram-se relacionados à condição 

corpórea de um indivíduo (Lynn et al., 2003a; Angelier et al., 2015). Dessa forma, esperávamos 

que indivíduos com melhor IMC, ou seja, melhor estado geral, apresentassem resposta mais 

eficiente frente a estímulo estressor, o que no caso de animais de vida livre significa uma 

resposta rápida e acentuada dos níveis plasmáticos de corticosterona (Wingfield et al., 1998; 

Landys et al., 2006; Homberger et al., 2015). Condizente com esta hipótese, observamos que 30 

minutos após a aplicação de ACTH, indivíduos com melhor condição corpórea apresentaram 

maior concentração plasmática de corticosterona. 
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7. CONCLUSÕES 

 

O teste de estimulação por ACTH em Akodon montensis representou um estressor 

fisiológico, promovendo aumento nos níveis plasmáticos de corticosterona 30 minutos após o 

tratamento, como o esperado, com forte tendência à diminuição após este período. Apesar do 

tratamento com ACTH não afetar diretamente os aspectos metabólicos e leucocitários dentro do 

intervalo amostrado, os resultados sugerem a existência de uma relação entre a ativação do eixo 

HHA e estes parâmetros, sendo possível que efeitos ocorram em intervalos temporais mais 

tardios ou após a repetição de estímulos. A relação positiva, durante resposta de estresse, entre a 

concentração plasmática de corticosterona e o IMC, taxa metabólica e relação N:L, corrobora a 

hipótese de que estes parâmetros representam bons indicadores de estresse fisiológico. 

A realização de novos experimentos, com a obtenção de maior número de indivíduos e 

maior intervalo de coleta de amostras, se faz necessário para mais inferências sobre o perfil 

hormonal, metabólico e leucocitário da espécie frente a estímulos estressores. Conhecimento 

importante para a compreensão de como animais de vida livre respondem aos desafios e 

mudanças ambientais. 
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8. FIGURAS E TABELAS 

 

 
Figura 1. Desenho experimental de desafio hormonal aplicado em machos e fêmeas de Akodon 

montensis. 

Entre 6h e 8h da manhã, cada indivíduo recebeu dose única de DXM. Após três horas, foi colhida amostra 

de sangue análoga a uma concentração basal em cativeiro. Os indivíduos foram então submetidos a 

tratamento de indução de estresse com dose única de ACTH ou salina, no caso do grupo controle. Cada 

indivíduo teve seu sangue coletado 30 ou 60 minutos após os tratamentos. 

 

 

Aplicação de DXM 
n = 41 (25 machos ; 16 fêmeas) 

Coleta de sangue  
3 horas 

Tratamento controle 
Salina 

n = 16 (9 machos; 7 fêmeas)  

Coleta de sangue 
30 minutos 

n = 11 (6 machos; 5 fêmeas) 

Coleta de sangue 
60 minutos 

n = 5 (3 machos; 2 fêmeas) 

Tratamento experimental 
ACTH 

n = 25 (16 machos; 9 fêmeas) 

Coleta de sangue 
30 minutos 

n = 16 (10 machos; 6 fêmeas) 

Coleta de sangue 
60 minutos 

n = 9 (6 machos; 3 fêmeas) 
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Figura 2. Níveis plasmáticos de corticosterona (ng/mL) em fêmeas de Akodon montensis após aplicação 

de DXM e após aplicação de estressores (salina e ACTH) em dois horários distintos: 30 minutos e 60 

minutos. 

As barras representam a Média ± Desvio Padrão, com o tamanho amostral entre parênteses. A designação 

de letras “b” ou “a” representa respectivamente diferença significativa (P < 0,05) ou não entre a 

concentração plasmática de corticosterona após DXM e após tratamentos estressores. 

 
Figura 3. Níveis plasmáticos de corticosterona (ng/mL) em machos de Akodon montensis após aplicação 

de DXM e após aplicação de estressores (salina e ACTH) em dois horários distintos: 30 minutos e 60 

minutos. 

As barras representam a Média ± Desvio Padrão, com o tamanho amostral entre parênteses. O símbolo 

“*” representa diferença significativa (P < 0,05) entre a concentração plasmática de corticosterona após 

tratamento com salina e ACTH, enquanto a designação de letras “b” ou “a” representa respectivamente 

diferença significativa (P < 0,05) ou não entre a concentração plasmática de corticosterona após DXM e 

após tratamentos estressores. 

 

* 

(6) (2) (3) (4) (14) 

(24) (6) (10) (3) (6) 

a 

b 

b 

a b 

a 

a 

a 

b 

a 
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Figura 4. Amplitude da resposta hormonal em machos e fêmeas de Akodon montensis 30 minutos após 

aplicação de salina e ACTH.   

As barras representam a Média ± Desvio Padrão, com o tamanho amostral entre parênteses. O símbolo 

“*” representa diferença significativa (P < 0,05).   

 

 
Figura 5. Relação N:L em Akodon montensis após aplicação de DXM e após aplicação de estressores: 30 

minutos após salina e 30 e 60 minutos após ACTH.  

As barras representam a Média ± Desvio Padrão, com o tamanho amostral entre parênteses. 

 

(3) (6) (6) (9) 

* 

* 

(4) (1) (12) (7) (11) (8) 
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Figura 6. Relação entre taxa metabólica e 

concentração plasmática de corticosterona, 

ambas após aplicação de DXM. (R2 = 0,124; P = 

0,038). 

 
Figura 7. Relação entre proporção N:L e 

concentração plasmática de corticosterona, 

ambas após aplicação de DXM. (R2 = 0,065 ; P 

= 0,198). 

 

 

 

 
Figura 8. Relação entre proporção N:L 30 

minutos após aplicação de ACTH e 

concentração plasmática de corticosterona após 

aplicação de DXM. (R2 = 0,707 ; P < 0,001). 

 

 
Figura 9. Relação entre variação na proporção 

N:L 30 minutos após aplicação de ACTH e 

concentração plasmática de corticosterona após 

aplicação de DXM. (R2 = 0,841 ; P < 0,001)  
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Figura 10. Relação entre concentração 

plasmática de corticosterona 30 minutos após 

aplicação de ACTH e IMC. (R2 = 0,145 ; P = 

0,209). 

 
Figura 11. Relação entre taxa metabólica e 

amplitude da resposta hormonal, ambas 30 

minutos após aplicação de ACTH. (R2 = 0,13 ; P 

= 0,762). 

 

 

 
Figura 12. Relação entre taxa metabólica e 

concentração plasmática de corticosterona, 

ambas 30 minutos após aplicação de ACTH. (R2 

= 0,075 ; P = 0,482). 

 

 

Figura 13. Relação entre taxa metabólica 3h 

após aplicação de ACTH e concentração 

plasmática de corticosterona 30 minutos após 

aplicação de ACTH. (R2 = 0,165 ; P = 0,168). 
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Figura 14. Relação entre taxa metabólica 6h após 

aplicação de ACTH e concentração plasmática de 

corticosterona 30 minutos após aplicação de 

ACTH. (R2 = 0,186 ; P = 0,239). 
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Tabela 1. Estatística descritiva dos parâmetros avaliados em indivíduos de Akodon montensis 30 minutos 

após aplicação de salina e ACTH. 

Grupo 

experimental 
Parâmetros Sexo N Mínimo Máximo Média ± Desvio Padrão 

Salina 30 

minutos 

Massa corpórea (g) 
Macho 6 19,50 39,70 30,25 ± 7,11 

Fêmea 5 18,70 33,20 26,82 ± 7,01 

IMC 
Macho 5 -2,44 3,48 * 

Fêmea 5 -8,44 0,33 * 

Concentração CORT após DXM (ng/mL) 
Macho 6 2,10 117,15 28,89 ± 44,41 

Fêmea 4 12,32 28,67 20,65 ± 7,96 

Concentração CORT após tratamento (ng/mL) 
Macho 6 25,02 1102,12 356,35 ± 415,20 

Fêmea 4 69,76 1402,08 510,25 ± 620,95 

Amplitude da resposta hormonal 
Macho 6 5,41 37,24 18,15 ± 11,08 

Fêmea 3 3,61 17,83 8,65 ± 7,96 

Relação N:L após DXM 
Macho 4 0,30 1,43 0,80 ± 0,47 

Fêmea 4 0,12 2,07 1,11 ± 1,02 

Relação N:L após tratamento 
Macho 6 0,38 1,76 0,83 ± 0,54 

Fêmea 5 0,61 1,64 1,22 ± 0,45 

Variação na relação N:L 
Macho 4 -0,24 0,33 0,02 ± 0,24 

Fêmea 4 -0,52 1,08 0,20 ± 0,73 

ACTH 30 

minutos 

Massa corpórea (g) 
Macho 10 22,00 40,20 31,18 ± 5,94 

Fêmea 6 23,80 35,60 28,00 ± 5,19 

IMC 
Macho 8 -2,96 6,14 * 

Fêmea 5 -2,35 5,45 * 

Concentração CORT após DXM (ng/mL) 
Macho 9 5,59 24,82 12,83 ± 5,94 

Fêmea 6 16,19 68,77 27,32 ± 20,40 

Concentração CORT após tratamento (ng/mL) 
Macho 10 452,40 1565,13 1116,31 ± 438,76 

Fêmea 6 324,47 2500,06 1338,75 ± 751,14 

Amplitude da resposta hormonal 
Macho 9 42,15 279,83 107,39 ± 70,08 

Fêmea 6 20,04 133,52 58,16 ± 40,76 

Relação N:L após DXM 
Macho 3 0,21 0,45 0,37 ± 0,14 

Fêmea 4 0,56 1,43 0,91 ± 0,38 

Relação N:L após tratamento 
Macho 7 0,27 1,09 0,56 ± 0,31 

Fêmea 5 1,02 2,79 1,59 ± 0,70 

Variação na relação N:L 
Macho 3 -0,11 0,38 0,17 ± 0,25 

Fêmea 4 0,57 1,36 0,82 ± 0,37 
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Tabela 2. Estatística descritiva dos parâmetros avaliados em indivíduos de Akodon montensis 60 minutos 

após aplicação de salina e ACTH. 

Grupo 

experimental 
Parâmetros Sexo N Mínimo Máximo Média ± Desvio Padrão 

Salina 60 

minutos 

Massa corpórea (g) 
Macho 3 25,40 36,70 29,80 ± 6,05 

Fêmea 2 23,30 26,40 24,85 ± 2,19 

IMC 
Macho 3 -2,52 3,96 * 

Fêmea 2 -4,71 -0,37 * 

Concentração CORT após DXM (ng/mL) 
Macho 3 2,09 4,45 3,04 ± 1,24 

Fêmea 1 * * 9,47 

Concentração CORT após tratamento (ng/mL) 
Macho 3 361,90 602,40 467,02 ± 123,07 

Fêmea 2 324,80 685,45 505,13 ± 255,02 

Amplitude da resposta hormonal 
Macho 3 81,41 232,61 174,50 ± 81,44 

Fêmea 1 * * 34,3 

Relação N:L após DXM 
Macho 0 * * * 

Fêmea 0 * * * 

Relação N:L após tratamento 
Macho 3 0,55 2,20 1,42 ± 0,83 

Fêmea 2 1,28 1,39 1,33 ± 0,08 

Variação na relação N:L 
Macho 0 * * * 

Fêmea 0 * * * 

ACTH 60 

minutos 

Massa corpórea (g) 
Macho 6 17,50 35,00 25,18 ± 6,87 

Fêmea 3 27,20 35,60 31,50 ± 4,20 

IMC 
Macho 4 1,22 2,09 * 

Fêmea 1 0,91 * * 

Concentração CORT após DXM (ng/mL) 
Macho 6 2,32 101,85 22,84 ± 38,99 

Fêmea 3 11,69 85,13 52,50 ± 36,79 

Concentração CORT após tratamento (ng/mL) 
Macho 6 317,50 669,11 459,93 ± 155,76 

Fêmea 3 357,50 1382,24 868,69 ± 512,37 

Amplitude da resposta hormonal 
Macho 6 3,12 258,08 104,33 ± 101,74 

Fêmea 3 4,30 74,13 33,49 ± 36,29 

Relação N:L após DXM 
Macho 1 * * 0,46 

Fêmea 0 * * * 

Relação N:L após tratamento 
Macho 3 0.42 1.14 0,72 ± 0,37 

Fêmea 1 * * 0,85 

Variação na relação N:L 
Macho 1 * * 0,68 

Fêmea 0 * * * 
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Tabela 3. Média ± Desvio padrão da contagem diferencial de leucócitos (%) em Akodon montensis. 

Foram realizados esfregaços de sangue referentes aos momentos: 3 horas após aplicação de DXM e 30 e 

60 minutos após aplicação de estressores (ACTH ou salina). 

 

Grupo 
experimental N Tipos celulares Mínimo Máximo Média ± Desvio padrão 

DXM 16 Linfócito 30.00 86.00 55.94 ± 16.85 

  Neutrófilo 10.00 62.00 36.19 ± 15.27 

  Eosinófilo 2.00 10.00 4.75 ± 2.84 

  Basófilo 0.00 8.00 1.69 ± 2.09 

  Monócito 0.00 5.00 1.44 ± 1.21 

Salina 30 minutos 12 Linfócito 33.00 66.00 46.50 ± 11.57 

  Neutrófilo 25.00 60.00 42.92 ± 12.09 

  Eosinófilo 3.00 14.00 7.00 ± 3.79 

  Basófilo 0.00 5.00 2.17 ± 1.40 

  Monócito 0.00 3.00 1.42 ± 1.16 
ACTH 30 minutos 11 Linfócito 24.00 73.00 50.55 ± 15.43 

  Neutrófilo 18.00 67.00 38.82 ± 15.75 

  Eosinófilo 1.00 13.00 6.00 ± 3.49 

  Basófilo 0.00 8.00 2.45 ± 2.54 

  Monócito 0.00 5.00 2.18 ± 1.94 
Salina 60 minutos 5 Linfócito 30.00 58.00 41.00 ± 10.30 

  Neutrófilo 32.00 66.00 52.20 ± 12.72 
  Eosinófilo 2.00 7.00 4.80 ± 2.28 
  Basófilo 0.00 2.00 1.20 ± 0.84 
  Monócito 0.00 2.00 0.80 ± 0.84 

ACTH 60 minutos 5 Linfócito 43.00 66.00 54.20 ± 8.35 
  Neutrófilo 28.00 49.00 38.60 ± 8.59 
  Eosinófilo 1.00 12.00 4.20 ± 4.44 
  Basófilo 0.00 1.00 0.60 ± 0.55 
  Monócito 0.00 4.00 2.00 ± 1.58 
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Tabela 4. Média ± Desvio padrão da taxa metabólica (O2 mL/g h) em indivíduos de Akodon montensis. 

Foram registrados os momentos: 1h após aplicação de DXM e 30 minutos, 1 hora, 3 horas e 6 horas após 

aplicação de estressores (ACTH ou salina). 

 

Grupo 

experimental 
Sexo DXM 30 minutos 1 hora 3horas 6horas 

Salina 
Macho 1,76 ± 0,91 (N=6) 1,66 ± 0,83 (N=4) 1,25 ± 0,61 (N=2) 1,25 ± 0,60 (N=6) 1,27 ± 0,42 (N=6) 

Fêmea 1,70 ± 0,38 (N=5) 1,75 ± 0,24 (N=5) N=0 1,78 ± 0,83 (N=5) 1,52 ± 0,25 (N=5) 

ACTH 
Macho 1,77 ± 0,86 (N=11) 1,55 ± 0,53 (N=8) 1,43 ± 0,16 (N=3) 1,36 ± 0,47 (N=10) 1,46 ± 0,78 (N=10) 

Fêmea 1,98 ± 0,80 (N=5) 1,69 ± 0,81 (N=5) N=0 1,67 ± 0,62 (N=5) 1,62 ± 0,57 (N=5) 

 

 

Tabela 5. Estatística de Akaike para modelos de concentração plasmática de corticosterona, relação N:L e 

taxa metabólica após aplicação de DXM. 

Os modelos selecionados encontram-se destacados em negrito. 

AICc: Critério de Akaike para seleção de modelos com pequenas amostras; gl: graus de liberdade; dAICc: 
diferença de AICc entre qualquer modelo e o melhor modelo possível; WAICc: peso de cada modelo. 

 

 

Variável resposta Modelos AICc gl dAICc WAICc 

Corticosterona após DXM 

~ Sexo 34,6 3 0,0 0,8182 

~ Modelo nulo 38,2 2 3,5 0,1410 

~ IMC 40,6 3 6,0 0,0409 

Relação N:L após DXM 

~ Modelo nulo 13,6 2 0,0 0,530 

~ Corticosterona após DXM 15,2 3 1,6 0,237 

~ Sexo 16,4 3 2,8 0,130 

~ IMC 16,9 3 3,3 0,103 

Taxa metabólica após DXM 

 

~ Modelo nulo -6,6 2 0,0 0,407 

~ Corticosterona após DXM -6,4 3 0,2 0,360 

~ IMC -4,2 3 2,4 0,122 

~ Sexo -4,0 3 2,6 0,110 
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Tabela 6. Estatística de Akaike para modelos de concentração plasmática de corticosterona, amplitude da 

resposta hormonal e relação N:L 30 minutos após aplicação de ACTH. 

Os modelos selecionados encontram-se destacados em negrito. 

Variável resposta Modelos AIC gl dAICc WAICc 

Corticosterona 30 minutos após ACTH 

~ Modelo nulo 4,2 2 0,0 0,598 

~ IMC 5,6 3 1,4 0,292 

~ Sexo 7,6 3 3,4 0,110 

Amplitude da resposta hormonal 

~ Modelo nulo 10,9 2 0,0 0,4716 

~ Sexo 11,0 3 0,1 0,4499 

~ IMC 14,5 3 3,6 0,0785 

Relação N:L 30 minutos após ACTH 

 

~ Corticosterona após DXM 0,0 3 0,0 0,84983 

~ Sexo 3,6 3 3,6 0,13871 

~ Amplitude da resposta hormonal 9,8 3 9,8 0,00649 

~ Modelo nulo 11,1 2 11,1 0,00338 

~ IMC 13,7 3 13,6 <0,001 

~ Corticosterona após ACTH 14,3 3 14,3 <0,001 

Variação na relação N:L 30 minutos após 

ACTH 

~ Corticosterona após DXM -0,5 3 0,0 0,99337 

~ Amplitude da resposta hormonal 9,8 3 10,3 0,00584 

~ Modelo nulo 14,8 2 15,3 <0,001 

~ Sexo 15,9 3 16,4 <0,001 

~ IMC 21,5 3 21,9 <0,001 

~ Corticosterona após ACTH 21,5 3 21,9 <0,001 
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Tabela 7. Estatística de Akaike para modelos de taxa metabólica após aplicação de ACTH. 

Os modelos selecionados encontram-se destacados em negrito. 

Variável resposta Modelos AIC gl dAICc WAICc 

Taxa metabólica 30 minutos após 

aplicação de ACTH 

~ Modelo nulo -2,2 2 0,0 0,4145 

~ Corticosterona após ACTH -0,9 3 1,2 0,2232 

~ Amplitude da resposta hormonal -0,2 3 2,0 0,1537 

~ Sexo 1,3 3 3,4 0,0739 

~ Corticosterona após DXM 1,5 3 3,6 0,0674 

~ IMC 1,5 3 3,6 0,0673 

Taxa metabólica 3h após aplicação de 

ACTH 

~ Modelo nulo - 0,7 2 0,0 0,3859 

~ Corticosterona após ACTH - 0,1 3 0,6 0,2889 

~ Amplitude da resposta hormonal 1,8 3 2,5 0,1114 

~ Sexo 2,2 3 2,9 0,0889 

~ Corticosterona após DXM 2,9 3 3,6 0,0628 

~ IMC 2,9 3 3,7 0,0622 

Taxa metabólica 6h após aplicação de 

ACTH 

~ Modelo nulo 1,9 2 0,0 0,4129 

~ Corticosterona após ACTH 2,7 3 0,8 0,2717 

~ Amplitude da resposta hormonal 4,8 3 2,9 0,0954 

~ Sexo 5,1 3 3,2 0,0819 

~ Corticosterona após DXM 5,4 3 3,5 0,0711 

~ IMC 5,5 3 3,6 0,0671 
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