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Resumo 
 
Fonseca MT. Hipotermia na sepse: desenvolvimento natural e valor biológico. [Tese 
(Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2017. 
 
A sepse é sempre acompanhada de mudanças na temperatura corporal, seja esta febre 
ou hipotermia. A resposta termorregulatória depende da gravidade da inflamação e da 
temperatura ambiente (TA), sendo que o aparecimento natural de hipotermia 
prevalece em casos mais graves de sepse e acomete cerca de 10% dos pacientes 
hospitalizados. Na maioria dos casos, esta resposta é vista como algo desregulado e 
progressivo, mesmo na ausência de uma avaliação significativa sobre o curso natural 
deste fenômeno em humanos, uma vez que, estudos experimentais mostraram que 
animais em choque endotóxico preferem permanecer em ambiente frio e desenvolver 
hipotermia. O presente trabalho tem como objetivos principais (i) caracterizar o curso 
temporal de hipotermia em um grupo raro de pacientes sépticos; (ii) desenvolver um 
modelo experimental bem controlado de sepse grave monobacteriana, (iii) avaliar 
como a hipotermia decorrente de uma peritonite induzida por E. coli altera a função 
pulmonar dos ratos, com ênfase no papel de neutrófilos e macrófagos e, (iv) elucidar 
como a hipotermia regula a resposta imune inata e, consequentemente o controle da 
infecção . Nossos resultados mostraram, pela primeira vez, que a hipotermia em 
pacientes sépticos é um fenômeno transitório, não terminal e que disfunções 
fisiológicas ou farmacoterapia não desencadeiam o início dessa resposta. Além disso, 
foi desenvolvido um modelo experimental de sepse grave monobacteriana, no qual, 
quando submetidos a ambientes frios os ratos desenvolveram uma hipotermia 
regulada e duradoura. A hipotermia preservou a função pulmonar dos ratos sépticos e 
diminuiu o infiltrado de neutrófilos para os pulmões e peritônio, sendo que essa célula 
passou a expressar menos o receptor CCR2, envolvido na migração e ainda apresentou 
dificuldade na motilidade. Apesar de todos esses contratempos, a infecção estava 
controlada nos pulmões e no peritônio 20 h após a sepse, provavelmente devido ao 
aumento da atividade microbicida dos macrófagos na hipotermia. Logo, podemos 
concluir que a hipotermia é um fenômeno regulado, transitório, auto-limitante e não 
terminal em humanos, diferente da resposta desregulada e progressiva que se 
acreditava existir. Ainda, a hipotermia diminui a ação inflamatória dos neutrófilos ao 
mesmo tempo em que potencializa a atividade microbicida dos macrófagos. Essas 
células matam mais ao mesmo tempo em que favorecem um perfil menos inflamatório, 
mostrando que há um refinamento mecanístico seletivo dos macrófagos na hipotermia.  
 
Palavras-chave: Temperatura. Hipotermia. Febre. Sepse. Macrófagos. Neutrófilos. 
Ratos. Humanos. 
 

 

 

 

 



Abstract 
 

Fonseca MT. Hypothermia in sepsis: natural development and biological value. [Ph. D. 
Thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo; 2017. 
 
Sepsis is always accompanied by changes in body temperature, fever or hypothermia. 
The thermoregulatory response depends on the severity of the inflammation and the 
ambient temperature (TA), and the natural onset of hypothermia prevails in more 
severe cases of sepsis and affects approximately 10% of hospitalized patients. In most 
cases, this response is seen as something deregulated and progressive, even in the 
absence of a significant assessment of the natural course of this phenomenon in 
humans, since, experimental studies have shown that animals in endotoxic shock 
prefer to remain in a cold environment and develop hypothermia. The present study 
has as main objectives (i) to characterize the temporal course of hypothermia in a rare 
group of septic patients; (Ii) to develop a well-controlled experimental model of severe 
monobacterial sepsis; (iii) to assess how hypothermia, resulting from E. coli-induced 
peritonitis, alters the lung function of rats, with emphasis on the role of neutrophils 
and macrophages; and (iv) elucidate how hypothermia regulates the innate immune 
response and hence the infection control. Our results showed for the first time that 
hypothermia in septic patients is a transient, non-terminal phenomenon and that 
physiological dysfunctions or pharmacotherapy does not trigger the onset of this 
response. In addition, an experimental model of severe monobacterial sepsis was 
developed in which, when submitted to cold environments, the rats developed 
regulated hypothermia. Hypothermia preserved the pulmonary function of septic rats 
and decreased the neutrophil infiltrate to the lungs and peritoneum, and this cell 
expressed less the CCR2 receptor, involved in migration, and still had difficulty in 
motility. Despite all these setbacks, the infection was controlled in the lungs and 
peritoneum 20 h after sepsis, probably due to the increased microbicidal activity of 
macrophages in hypothermia. Therefore, we can conclude that hypothermia is a 
regulated, transient, self-limiting and non-terminal phenomenon in humans, unlike the 
deregulated and progressive response that was believed to exist. Furthermore, 
hypothermia decreases the inflammatory action of neutrophils at the same time as it 
potentiates the microbicidal activity of macrophages. These cells kill more at the same 
time as they favor a less inflammatory profile, showing that there is a selective 
mechanistic refinement of macrophages in hypothermia. 
 
Keywords: Temperature. Hypothermia. Fever. Sepsis. Macrophages. Neutrophils. Rats. 
Humans. 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 SEPSE: DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA  

 

A cada ano, a inflamação sistêmica decorrente de infecção (sepse) adquire maior 

importância epidemiológica e é uma das principais causas de mortalidade em pacientes 

hospitalizados em diversos países [1]. E diante da grande quantidade de termos e sinônimos 

para designar a mesma condição clínica foi necessária a realização de uma conferência de 

consenso da American College of Chest Physicians e da Society of Critical Care Medicine, em 1991 

[2, 3]. Nesta conferência, a sepse ficou então definida como síndrome da resposta inflamatória 

sistêmica (SIRS) associada a um estado inflamatório sistêmico manifestado por pelo menos 

dois dos seguintes critérios: (i) temperatura corporal (TCORP) ˃ 38 °C ou ˂ 36 °C; (ii) frequência 

cardíaca ˃ 90 batimentos/min; (iii) taxa respiratória ˃ 20 respirações/min ou PaCO2 ˃ 32 

mmHg e (iv) contagem de leucócitos ˃ 12.000 ou ˂ 4.000 células/mm3 no sangue ou ˃10% as 

formas imaturas [4].  

Mais recentemente, tal conceito vem recebendo críticas por ser pouco discriminativo, 

uma vez que os critérios de SIRS são geralmente observados em pacientes com gripe ou 

pneumonia mais forte. Logo, um novo consenso internacional sobre critérios diagnósticos para 

sepse e choque séptico foi realizado em 2015 no Third International Consensus Definitions for 

Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). Ele foi desenvolvido pela Society of Critical Care Medicine e 

a European Society of Intensive Care Medicine, justificadas pela necessidade de uma melhor 

definição baseada nos avanços para melhorar os critérios diagnósticos da sepse. Na nova 

definição, a sepse ficou definida como uma disfunção de órgãos potencialmente fatal causada 

por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção, sendo disfunção de órgão identificada 

pelo aumento agudo maior ou igual a 2 pontos no escore SOFA [5].  

Os casos mais comuns de sepse são de origem bacteriana, das quais 60% são de 

bactérias Gram negativas e 40% de bactérias Gram positivas [6, 7], mas também pode ser 

causada por fungos, parasitas e vírus [8]. Essa resposta inflamatória sistêmica pode levar à 

sepse grave, acompanhada pela disfunção de órgãos, podendo ainda evoluir para choque 

séptico, definido como sepse grave associada à hipotensão persistente e refratária a 

vasoconstritores. 

A incidência da sepse aumentou cerca de 90% nas últimas décadas, com ocorrência de 

751.000 novos casos de sepse por ano nos Estados Unidos, dos quais 32,2% para sepse grave e 

54,1% para choque séptico, evoluem para óbito [9, 10]. No Brasil, cerca de 25% dos pacientes 

internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) apresentaram diagnóstico de sepse grave 

e choque séptico, com taxa de mortalidade de 34,7%, 47,3% e 52,2% para sepse, sepse grave e 

choque séptico, respectivamente [11].  

Apesar dos avanços científicos em diversas áreas nas últimas décadas, a taxa de 

mortalidade dos pacientes sépticos não mudou e a dependência de antibióticos e intervenções 

de apoio para o controle de distúrbios hemodinâmicos têm sido as únicas estratégias 

terapêuticas [12]. Esta realidade tende a piorar com a possível era pós-antibióticos e 



 

resistência dos agentes infecciosos. Outro ponto relevante relacionado a esta enfermidade é o 

elevado custo do tratamento. Estima-se um gasto anual de 18 bilhões de dólares nos Estados 

Unidos [13]. Neste sentido, a elevada incidência, o auto custo hospitalar, a gravidade da doença 

e ausência de tratamento adequado destacam a importância de estudos nesta área. 

 

1.2 SEPSE: FISIOPATOLOGIA E RESPOSTA IMUNOLÓGICA 

 

A patogênese desta síndrome está resumida na Fig. 1 e envolve: o reconhecimento 

dos padrões moleculares associados aos patógenos (PAMPs) presentes nos microrganismos 

invasores via receptores de reconhecimento padrão (PRR) por células da imunidade inata.  Na 

sepse, além da presença de PAMPs há também a liberação aguda de padrões moleculares 

associados ao dano (DAMPs), que também são reconhecidos por PRRs e acabam por exacerbar 

ainda mais a resposta inflamatória. O reconhecimento antigênico desencadeia uma cascata de 

sinalização intracelular que culmina na ativação e translocação dos fatores de transcrição AP-1 

e NF-κB, via MyD88 ou TICAM1/TRIF, para o núcleo. No núcleo ocorre ativação de uma 

variedade de genes, incluindo proteínas de fase aguda, enzima óxido nítrico sintase induzida 

(iNOS), fatores da coagulação, quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias. Dentre essas 

citocinas, as primeiras a serem produzidas e liberadas são o fator de necrose tumoral α (TNF-

α) e a interleucina (IL) 1β. Posteriormente também há liberação de IL-6, IL-8 e IL-12 [14-16]. 

 

 



 

O TNF-α é predominantemente produzido por macrófagos ativados e células T, porém 

mastócitos, células B, células natural killer (NK), neutrófilos, células endoteliais, osteoblastos e 

fibroblastos também podem contribuir. Muitas das características clássicas da inflamação 

podem ser atribuídas às ações do TNF-α sobre o endotélio, com aumento na produção de iNOS 

e cicloxigenas (COX) 2 que desencadeiam vasodilatação e diminuição do fluxo sanguíneo local 

[17]. TNF-α também estimula a expressão de moléculas responsáveis pela adesão endotelial, 

tais como E-selectina, molécula de adesão intracelular (ICAM) 1 e a molécula de adesão celular 

vascular (VCAM) 1 [18, 19]. Essas 3 moléculas levam à ligação dos leucócitos com a parede 

endotelial e sua transmigração para o interstício, acompanhados de fluido e macromoléculas 

do plasma [20]. Além de aumentar iNOS, COX2 e moléculas de adesão, TNF-α também induz a 

expressão de proteínas da coagulação, como a tromboplastina (também conhecida como fator 

tecidual (TF)) e diminui fatores anti-coagulantes como a trombomodulina, levando a ativação 

da cascata de coagulação [21]. 

A citocina IL-1β age em sinergismo com TNF-α na fase “hiperaguda” da sepse após a 

estimulação da resposta imune inata [22, 23]. A IL-1β induz a síntese de moléculas de adesão e 

citocinas por células endoteliais, contribuindo com a ativação de leucócitos, adesão endotelial e 

a transmigração para o interstício [24, 25]. IL-1β também aumenta a produção de iNOS e COX2, 

atuando como indutor de febre e aumentando a liberação de corticosteroides via efeitos 

hipotalâmicos [24, 26].  

A concentração sérica de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, também é 

aumentada na sepse [27, 28]. Essa citocina age, não somente inibindo a liberação de TNF-α, IL-

1β e IL-6 por monócitos e macrófagos, mas também induzindo a produção da proteína 

antagonista do receptor de IL-1 (IRAP-1) e do receptor de TNF (TNFR) solúvel, que reduzem as 

concentrações circulantes dessas citocinas [29]. O papel crítico de IL-10 mediando o balanço 

entre os processos pró e anti-inflamatórios pode ser visto em modelos experimentais onde 

camundongos nocautes de IL-10 foram muito susceptíveis a indução de sepse, ao passo que a 

administração de IL-10 previne essas consequências [30]. 

 

1.2.1 Importância dos neutrófilos no contexto inflamatório 

 

Os neutrófilos são leucócitos polimorfonucleados essenciais no funcionamento do 

sistema imunológico. Quando estimulados, expressam receptores de membrana responsáveis 

pela aderência e migração através do endotélio vascular, se dirigindo por quimiotaxia ao sítio 

da infecção. Após o neutrófilo realizar a fagocitose, no interior do endolisossomo há a morte do 

agente infeccioso via enzimas e agentes oxidantes. Por ser a primeira linha de defesa contra os 

microrganismos, qualquer falha no recrutamento dos neutrófilos está associada à permanencia 

da infecção, invasão do agente à corrente circulatória e reação inflamatória sistêmica 

culminando com a morte do indivíduo [31]. O entendimento das vias de ativação, sinalização e 

mobilização dos neutrófilos auxiliam na identificação de alvos terapêuticos para seletivamente 

inibir ou ativar determinadas funções [32]. Essas células são constitutivamente geradas na 

medula óssea por precursores mielóides. Sua produção diária pode chegar a 2 X 1011 células 



 

em um humano adulto [33]. Humanos e murinos têm diferentes quantidades de neutrófilos 

circulantes. Em humanos, 50-70% dos leucócitos circulantes são neutrófilos, enquanto nos 

murinos e ratos são apenas 10-25% [34, 35]. 

Durante uma infecção há liberação local e sistêmica de mediadores inflamatórios, tais 

como citocinas, histaminas e prostaglandinas. As primeiras citocinas encontradas no sítio 

inflamatórios são TNF-α e IL-1β, que juntas são responsáveis pelo recrutamento dos 

neutrófilos e, consequentemente pelos principais sintomas da inflamação. Esses mediadores 

promovem vasodilatação e consequente redução na velocidade do fluxo sanguíneo que resulta 

no deslocamento dos neutrófilos para a periferia dos vasos, fenômeno denominado 

marginação. Após a marginação, há o rolamento dos neutrófilos, por meio da expressão de 

receptores nas membranas das células endoteliais denominadas selectinas, que interagem com 

grupos de carboidratos específicos na superfície dos leucócitos [36]. Existem selectinas 

endoteliais (E), plaquetárias (P) e leucocitárias (L). A P-selectina é sintetizada 

constitutivamente pelas células e secretada em grânulos citoplasmáticos, enquanto a E-

selectina é produzida somente quando há indução via citocinas como IL-1β e TNF-α [37]. 

Posterior ao rolamento acontece a adesão firme entre o endotélio e os leucócitos mediada por 

integrinas. Este último evento decorre da maior afinidade entre o heterodímero constituído 

por α e β-integrinas dos leucócitos com seus respectivos ligantes no endotélio, tais como LFA-1 

e VLA-4 pelos neutrófilos, que interagem com ICAM e VCAM das células endoteliais. 

Após saírem dos vasos sanguíneos, os neutrófilos migram para o sítio infeccioso 

guiados por um gradiente quimiotático, o qual pode ser formado por quimiocinas, leucotrieno 

B4 (LTB4), C5a (anafilatoxina) e componentes bacterianos, como formilpeptídeos [38]. Além 

disso, os receptores para quimiocinas exercem grande importância no recrutamento de 

neutrófilos para o foco da infecção por atuarem aumentando a afinidade entre integrinas do 

endotélio e leucocitárias, e ainda guiam os leucócitos para o local da inflamação. Dentre essse 

receptores o CXCR2 é o principal receptor quimiotático para os neutrófilos e interage com as 

quimiocinas CXCL2/MIP-2, CXCL1/KC (murinho) e CXCL8 (humanos). A migração de 

neutrófilos para o foco infeccioso durante a sepse não grave é dependente do CXCR2. 

Entretanto frente à sepse grave ocorre internalização do CXCR2 em neutrófilos e esta 

internalização é responsável pela falência da migração de neutrófilos para o foco infeccioso 

[39, 40]. Normalmente, os neutrófilos não expressam os receptores da família CCR, porém 

estudos prévios demonstraram que em determinadas condições inflamatórias essas células 

passam a expressar diferentes receptores e a responder a diferentes quimiocinas [41-43]. 

Logo, o receptor CCR2 merece destaque nesse contexto, pois é um dos exemplos de receptores 

da família CCR aumentados na sepse. Já foi demonstrado que o aumento da expressão desse 

receptor em neutrófilos durante a sepse tem importante papel na migração dessas células para 

órgãos distantes. Os animais deficientes para CCR2 quando submetidos a protocolos de sepse 

apresentam menor mortalidade em relação aos animais falso-operados, devido à redução do 

infiltrado neutrofílico nos pulmões, rins e coração, com menor disfunção nesses órgãos, mesmo 

não havendo falência de migração de neutrófilos para o foco infeccioso [44]. 



 

Já no sítio da infecção, os formilpeptídeos derivados de bactérias, C5a, LTB4 e 

citocinas liberadas localmente estimulam os neutrófilos a sofrerem uma “explosão 

respiratória”, na qual uma grande quantidade de oxigênio molecular é consumida para geração 

de superóxido via complexo NADPH oxidase. A partir do superóxido são geradas outras 

espécies reativas de oxigênio (ROS), tais como peróxido de hidrogênio (H2O2), radicais 

hidroxila (OH-) e ácido hipocloroso (HOCL) (Fig. 2) [45, 46]. As ROS são consideradas 

altamente reativas e são inicialmente liberadas no interior dos fagolisissomos, onde se 

combinam rapidamente com proteínas microbianas e lipídeos, resultando na oxidação dos 

mesmos [47]. Eles também são liberados no citosol, onde alteram o estado “redox” da célula e 

oxidam componentes celulares, alterando sua função [48]. Sob condições patológicas, tais 

radicais são liberados no meio extracelular, onde são responsáveis, em partes, pelo dano 

tecidual durante uma resposta inflamatória não controlada [49]. 

Além de ROS, os neutrófilos produzem compostos derivados de nitrogênio, como o 

óxido nítrico (NO) e o peroxinitrito. O NO é produzido pela enzima óxido nítrico sintase (NOS) 

a partir da L-arginina, e ao reagir com o ânio superóxido gera peroxinitrito, que é a substância 

derivada de nitrogênio com ação microbicida (Fig. 2). Existem três isoformas de NOS: neuronal 

(nNOS), endotelial (eNOS) e induzida (iNOS), sendo a última expressa nos fagócitos sobre 

estímulo de citocinas, tais como IL-1β e INF-γ, além de outros mediadores pró-inflamatórios 

[50]. 

 

 

 

Os neutrófilos, diferente dos macrófagos, ainda são capazes de eliminar os patógenos 

por meios extra-celulares. Existem três tipos de grânulos que são formados consecutivamente 

durante a maturação dos neutrófilos, e eles estão cheios de proteínas pró-inflamatórias. São os 

grânulos azurófilos, que contém mieloperoxidase (MPO); grânulos específicos, que contém 

lactoferrina; e grânulos gelatinase, que contém metaloproteinase 9 (MMP9). Essas proteínas 

antimicrobianas podem ser liberadas no fagolisossomo e também no meio extracelular, 

eliminando microrganismos extracelulares [33, 51, 52].  

Além disso, em um contexto de sepse, neutrófilos altamente ativados são capazes de 

lançarem redes para o meio extracelular compostas por proteínas derivadas do citoplasma 

celular, e surpreendentemente, por DNA. O mecanismo de extrusão destas redes foi 



 

denominado NETose, e as redes em si, NETs (neutrophil extracelular traps). As NETs são 

estruturas complexas, compostas por milhares de filamentos de aproximadamente 15nm de 

diâmetro que se entrelaçam formando redes extracelulares [53]. Vários estímulos são capazes 

de induzir a liberação das NETs, tais como IL-8, IFN-, GM-CSF; PMA, lipopolissacarídeo (LPS), 

Escherichia coli, entre outros. As NETs possuem duas funções efetoras, elas podem apenas 

aprisionar o patógeno, impedindo sua disseminação, ou podem ainda ter uma ação microbicida 

direta sobre os microrganismos aprisionados [53-55]. 

 

1.2.2 Importância dos macrófagos no contexto inflamatório 

 

Os macrófagos são produzidos na medula-óssea, a partir de uma célula progenitora 

comum aos neutrófilos (CFU/GM) [56]. Essa célula inicial dá origem ao monoblasto, que 

embora pouco diferenciada, já apresenta alguns receptores característicos de macrófagos, tais 

como o receptor para porção Fc da imunoglobulina IgG e o receptor de C3b. Essas células por 

sua vez se diferenciam em pró-monócito que se dividem e dão origem aos monócitos. Cerca de 

1 dia após serem diferenciados, os monócitos caem na circulação sanguínea onde migram 

constantemente para os diferente tecidos e cavidades, onde se diferenciam em macrófagos 

teciduais e adquirem propriedades funcionais tecido-específicos, permanecendo como células 

residentes [57, 58]. Macrófagos peritoneais (cavidade peritoneal), células de kupfer (fígado), 

micróglia (sistema nervoso central) e células de langerhans (epiderme) são exemplos de 

macrófagos residentes que se diferenciaram via produtos secretados pelo próprio tecido, por 

células vizinhas ou pela matrix extracelular [59]. 

Durante o processo inflamatório ocorre aumento do número de monócitos circulantes 

e da sua produção na medula óssea [60], assim como redução no tempo de permanência dos 

mesmos na circulação, uma vez que há migração destas células para o foco da lesão [61]. Esse 

processo geralmente ocorre após os primeiros neutrófilos se infiltrarem. No sítio inflamatório, 

o monócito, agora denominado macrófago, passa por um processo de ativação, que o capacita a 

executar funções complexas. Essas células se tornam aptas para quimiotaxia, fagocitose, 

processamento e apresentação de antígenos, lise de parasitas intracelulares, capacidade de 

morte tumoral [62]. 

Diferente dos neutrófilos, os macrófagos somente são capazes de matar 

microrganismos intracelulares e, por esse motivo, eles apresentam uma grande atividade 

secretória tanto de proteínas microbicidas quando de substâncias moduladoras da inflamação. 

Dentre as mais de cem substâncias biologicamente ativas estão enzimas, proteínas plasmáticas, 

hormônios, substâncias que regulam a função e crecimento de outras células (citocinas, 

colagenase, prostaglandinas, entre outras) [63-65]. Além disso, os macrófagos exercem quatro 

funções principais: fagocitose, apresentação de antígenos, imunomodulação via produção de 

várias citocinas e fatores de crescimento e remodelamento tecidual. Os macrófagos infiltrantes 

diferem dos macrófagos residentes especialmente pelo aumento da capacidade fagocítica e 

pela habilidade aumentada de gerar metabólitos tóxicos derivados de oxigênio e nitrogênio 

(Fig. 2) [66].  



 

Os macrófagos podem ser polarizados de acordo com diferentes estímulos que 

posteriormente os dividem em duas populações principais: macrófagos clássicos M1 e 

alternativos M2. Resumidamente os macrófagos M1 são pró-inflamatórios, diferenciados na 

presença de INF-γ e TNF-α, apresentam expressão elevada de iNOS e são grandes produtores 

de ROS, NO e citocinas, tais como IL-1β, IL-6, IL-12 e IL-23 [67]. Já os macrófagos M2 são 

ativados principalmente por IL-4 e IL-13, produtores de IL-10 e TGF-β, e ainda geram ornitina 

e ureia, que levam a produção de colágeno e proliferação celular [68, 69]. Porém, no contexto 

de inflamação sistêmica, é raro encontrar macrófagos tipicamente M1 ou M2, o que 

possivelmente reflete um expectro contínuo de macrófagos pró-inflamatórios a anti-

inflamatórios [70]. 

Em conjunto, os potentes mecanismos microbicidas de macrófagos e neutrófilos na 

sepse estão associados à liberação excessiva de substâncias pró-inflamatórias em resposta ao 

patógeno, que ao mesmo tempo em que tentam controla a infecção, podem levar a danos 

teciduais e disfunção de órgãos. Logo, estratégias anti-inflamatórias foram incansavelmente 

testadas em pacientes sépticos, porém todos os mais de 100 ensaios clínicos falharam [71]. 

Além disso, quando se trata de sepse não é exagero afirmar, parafraseando Bernard & Bernard, 

que as pesquisas atuais, embora tenham avançado consideravelmente, deixaram mais 

perguntas do que respostas [72], portanto a associação das respostas imunológicas com as 

respostas fisiológicas, conservadas filogeneticamente, mereça um olhar mais aprofundado. 

Entre essas respostas fisiológicas podemos enfatizar mudanças na TCORP, uma vez que a 

inflamação sistêmica, infecciosa ou não, é usualmente acompanhada de febre ou hipotermia.  

 

1.3 A SEPSE E SUAS MANIFESTAÇÕES TÉRMICAS 

 

A temperatura, um fator crítico em todos os processos bioquímicos ou biofísicos, está 

entre os determinantes mais importantes da transferência de matéria e energia em qualquer 

célula, organismo e ecossistema vivos [73]. Portanto, não é surpreendente que a 

termorregulação seja quase tão antiga quanto à própria vida, estando presente mesmo em 

organismos unicelulares em um gradiente térmico [74]. Um elaborado sistema 

termorregulador parece proporcionar vantagens adaptativas, uma vez que o progresso da 

ectotermia à endotermia é considerado um marco na evolução dos vertebrados [75-77]. Os 

animais endotérmicos (mamíferos e aves) são capazes de manter sua TCORP relativamente 

constante em uma ampla faixa de temperatura ambiente (TA). Tal capacidade é devido ao 

surgimento de mecanismos termo-efetores mais eficientes de perda de calor e, ainda mais 

importantes, de mecanismos especializados na produção de calor [76]. Todavia, quando 

submetidos a condições adversas, como infecção, a TCORP dos animais endotérmicos pode variar 

temporariamente.  

Dentre as condições adversas às quais um organismo pode ser submetido, pode-se 

destacar a sepse, que como já dito acima é uma síndrome que usualmente é acompanhada de 

febre. A febre é uma resposta regulada e benéfica do organismo que já teve seu papel biológico 

demostrado em animais de experimentação e até em humanos com sepse [78-80]. Um aumento 

na TCORP favorece diversas funções do sistema imune, tais como fagocitose [81, 82], migração 

leucocitária [83, 84], apresentação antigênica [85, 86] e proliferação linfocitária [87, 88], além 



 

de também retirar grande parte dos microrganismos patogênicos de sua temperatura ótima de 

crescimento [89, 90], embora existam exceções [91, 92].  

Para complicar o problema ainda mais, a febre não é o único tipo de manifestação 

térmica, 9-16% dos pacientes com sepse [78, 93-95] e 13-21% dos pacientes com choque 

séptico [79] desenvolvem hipotermia. O aparecimento dessa resposta no momento da 

internação na UTI prediz um mal diagnóstico, pois pacientes com sepse e hipotérmicos tem 

maior taxa de mortalidade [78, 93-97]. No entanto, esses mesmos pacientes apresentam 

também maiores índices de APACHE II e SOFA (indicativos de gravidade e prognóstico da 

doença) [94, 95, 97]. A associação desses índices com o aparecimento de hipotermia evidencia 

que pacientes sépticos e hipotérmicos estão mais doentes do que aqueles sem hipotermia, logo 

a ideia de que hipotermia é ruim pode simplesmente estar refletindo a maior prevalência desse 

fenômeno nos casos mais graves de sepse. Dessa forma, a simples associação de hipotermia 

com mortalidade não deve ser tomada como uma indicação de que a hipotermia em si piora o 

quadro do paciente [94]. Contudo, o reaquecimento imediato de pacientes sépticos e 

hipotérmicos ainda é uma prática comum em vários centros médicos [98]. 

A percepção em torno do papel desregulado da hipotermia na sepse não se restringe 

somente a clínica. É comum pressupor que a hipotermia, mesmo em modelos experimentais, 

seja consequência de respostas hemodinâmicas. Porém, os estudos em animais nos últimos 

anos evoluíram significativamente e produziram evidencias que mostraram que a hipotermia é 

um fenômeno regulado. Em primeiro lugar, a hipotermia que aparece em ratos endotóxicos é 

uma resposta transitória, que ocorre pouco tempo após a administração de LPS e não é 

consequência de choque circulatório [99]. Em segundo lugar, a hipotermia no choque 

endotóxico é provocada pela diminuição regulada da termogênese quando a capacidade 

termogênica não se encontra comprometida [94, 95]. Em terceiro lugar, os ratos com choque 

endotóxico não tentam restaurar a normotermia quando a possibilidade de selecionar um 

ambiente mais quente é oferecida a eles, na verdade o comportamento do animal é exatamente 

o contrário: o rato busca um ambiente mais frio (cold-seeking behavior) [97]. Por último, mas 

não menos importante, a hipotermia espontânea demonstrou ser mais vantajosa do que a febre 

em ratos com formas graves de endotoxemia e sepse induzida por E. coli [100, 101].  

A hipotermia regulada é diferente da hipotermia acidental ou forçada. O termo 

regulado se refere a um processo no qual um organismo "quer" se tornar hipotérmico e ajusta 

a atividade termo-efetora para alcançar esse objetivo. Por outro lado, os termos acidental e 

forçado se referem a uma situação em que um organismo é incapaz de manter sua TCORP no 

nível desejado, geralmente devido a um resfriamento extremo ou falha na termorregulação. 

Existem dados que mostraram que a hipotermia espontânea foi mais vantajosa do que a 

hipotermia forçada em ratos com endotoxemia grave [102]. Logo, a virada de febre para 

hipotermia pode ser uma estratégia adaptativa para lidar com demandas competitivas que 

surgem diante de uma resposta inflamatória sistêmica [103, 104].  

 

1.4 REGULAÇÃO DA TCORP 

 

Os mecanismos de regulação da TCORP podem ser autonômicos (involuntários) e 

comportamentais (voluntários). Os mamíferos, por serem animais endotérmicos são capazes 

de utilizar esses dois mecanismos para termorregular, enquanto animais ectotérmicos 



 

dependem mais de mecanismos comportamentais. Embora os mecanismos autonômicos de 

controle da TCORP sejam vitais, os mecanismos comportamentais são essenciais para a adequada 

manutenção da TCORP e, inclusive, são recrutados antes dos mecanismos autonômicos, frente a 

um ambiente adverso, por serem eficientes e econômicos a longo prazo [105-107]. Podemos 

dividir os mecanismos comportamentais existentes em sofisticados (uso de vestimentas, 

manipulação do fogo e utilização da eletricidade para fornecimento de calor) e primitivos 

(construção de ninhos, alteração da atividade locomotora e escolha da TA de preferência). A 

importância da termorregulação comportamental é demonstrada com sucesso em um estudo 

prévio onde ratos idosos, quando mantidos a uma TA constante, não desenvolveram febre em 

resposta ao LPS, porém quando foram colocados em um gradiente térmico (sistema onde o 

animal pode se mover livremente e escolher o ambiente térmico de sua preferência) escolhiam 

uma TA mais quente e para desenvolverem febre [108].  

Os mecanismos autonômicos termorregulatórios incluem aqueles destinados a 

produzir/conservar calor e aqueles destinados a promover a perda de calor. Os mecanismos 

efetores para produção de calor incluem a termogênese por tremor nos músculos esqueléticos 

e termogênese sem tremor no tecido adiposo marrom [109]. Os mecanismos de perda de calor, 

por sua vez, são divididos em evaporativos e não evaporativos.  

O tremor é fonte de calor em animais expostos ao frio, pois desencadeia aumento do 

metabolismo basal, uma vez que o resfriamento do corpo induz atividade dos músculos 

esqueléticos em repouso.  Já a termogênese sem tremor produz calor sem atividade muscular 

via ativação simpática do tecido adiposo marrom. Este tecido está presente na região 

interescapular de mamíferos de pequeno porte e humanos neonatos e, em humanos adultos, 

encontra-se espalhado na forma de depósitos localizados nas regiões cervical, clavicular e 

para-espinhal [110, 111] 

Por outro lado, a perda de calor depende de mecanismos não evaporativos e 

evaporativos. O mecanismo não evaporativo é basicamente via vasodilatação cutânea, que 

permite a disponibilização de sangue quente para a troca de calor com o ambiente [112, 113]. 

Já os mecanismos evaporativos variam muito de acordo com a espécie estudada, nos humanos 



 

e cavalos ocorre via sudorese [114, 115]; ratos e camundongos espalham saliva pelo corpo 

[105] e a ofegação é vista em cães e ovelhas [116], porém todos esses mecanismos têm como 

objetivo perder calor para o ambiente.  

A resposta termorregulatória dos ratos e camundongos é dependente não só da dose 

de LPS, mas também da TA (Fig. 3). Os mecanismos efetores da febre e da hipotermia estão 

esquematizados na Fig. 4, a qual mostra que na normotermia, o corpo mantém a TCORP em 

torno de 37,0 °C, uma vez que quedas na TA ativam os mecanismos de produção de calor, 

enquanto que um aumento na TA ativam os mecanismos de perda de calor.  Porém, frente a 

uma inflamação sistêmica moderada, os ratos têm preferência por permanecerem em um 

ambiente com temperaturas mais altas e desenvolverem febre. Neste caso o organismo ainda é 

capaz de termorregular, porém os limiares de produção/perda de calor são modulados em um 

limiar mais alto do que o observado na normotermia. No caso de uma inflamação sistêmica 

grave, os ratos têm preferência por permanecerem em um ambiente com temperaturas mais 

baixas para que a hipotermia apareça. Neste caso o organismo também é capaz de 

termorregular, porém os limiares de produção/perda de calor são modulados em um limiar 

mais baixo do que o observado na normotermia [117-124].  

 

 



 

Com base no exposto acima, nosso grupo vem utilizando a dependência da TA sobre a 

resposta termorregulatória ao LPS para isolar o seu componente febrigênico do criogênico [124-

130]. Em um estudo recente [125], esta estratégia permitiu ao grupo demonstrar, pela primeira 

vez, que a ocorrência natural de hipotermia é mais vantajosa do que a febre em casos graves de 

inflamação sistêmica induzida por LPS ou E. coli, e ainda, que um dos principais órgãos 

preservados nesta virada de febre para hipotermia foi o pulmão. Além disso, a influência da 

temperatura neste caso só foi observada em modelos de sepse, por E. coli, onde se observou menor 

edema e infiltrado neutrofílico [125]. Porém, os mecanismos envolvidos na melhora do quadro 

pulmonar desses animais ainda são desconhecidos. 

 

1.5 FEBRE E HIPOTERMIA 

 

A febre é a elevação regulada da TCORP durante a resposta inflamatória [131], e é 

mediada inicialmente via prostaglandina (PG) E2, derivada principalmente de células de Kupfer 

e macrófagos alveolares [132]. Este mediador inflamatório é derivado do ácido araquidônico e 

COX-2 e induz, via neurônios específicos, o sistema nervoso simpático a liberar norepinefrina, 

que aumenta a termogênese e vasoconstrição, e acetilcolina, que estimula a termogênese sem 

tremor pelos músculos esqueléticos levando ao aumento da taxa metabólica, ambos os 

mecanismos resultam no aumento da TCORP [133]. Um estudo mostrou que um inibidor 

específico da COX-2 (NS398) bloqueou a febre bem como a elevação da PGE2 no cérebro em 

resposta a injeção intraperitoneal de LPS. Outro trabalho demonstrou que camundongos 

deficientes do gene da COX-2, ao contrário de camundongos deficientes no gene da COX-1, não 

desenvolveram febre quando injetados sistemicamente com LPS [134].  

Sabe-se que o desenvolvimento da febre é dependente do sistema nervoso central, mais 

especificamente da área pré-óptica [135]. Quanto ao desenvolvimento de hipotermia, Almeida 

e colaboradores [136] demonstraram que a resposta hipotérmica também pode ter um 

componente central. Neste estudo, a inflamação sistêmica foi induzida por injeção intravenosa 

de LPS em uma dose baixa, que induz a febre, e uma dose alta capaz de induzir choque e 

hipotermia, para avaliar o efeito de lesões em estruturas hipotalâmicas no comportamento 

termorregulatório dos animais. A região do núcleo dorsomedial (DMH) lesado, inibiu o 

comportamento de preferência pelo frio e o desenvolvimento da hipotermia, mas não afetou a 

febre. Estas evidências sugerem, portanto, que ambas as respostas termorregulatórias 

evoluíram paralelamente e não uma dependendo da outra. 

Em contraste com os mecanismos imune-neurais febrigênicos já bem conhecidos, os 

mecanismos imune-neurais que desencadeiam a hipotermia ainda são pouco esclarecidos. O 

que se sabe até então, é que o mediador inflamatório TNF-α parece ser relevante para o 

desenvolvimento dessa resposta, tanto no modelo de endotoxemia como no modelo de sepse 

induzida por ligação cecal e perfuração. Um estudo demonstrou que [137] enquanto baixas 

doses de TNF-α causam febre, doses intermediárias a altas causam hipotermia. Além disso, 

outro estudo [138] demonstrou que camundongos nocautes para receptor de TNF-α 

desenvolviam febre e uma hipotermia mínima durante a sepse, demonstrando um possível 



 

papel do TNF-α como um mediador criogênico ou antipirético endógeno. Diante desses fatos, 

pode ser que a hipotermia seja decorrente de uma amplificação pró-inflamatória e não de uma 

ativação de mecanismos antipiréticos endógenos. Como exemplo, tem-se que substâncias anti-

inflamatórias como os glicocorticoides limitam não só o desenvolvimento de febre, mas 

também o desenvolvimento de hipotermia frente à inflamação sistêmica [139, 140]. 

Outro ponto relevante a ser mencionado é a participação de prostanoides em 

respostas termorregulatórias. Como mencionado anteriormente sobre o papel chave da PGE2 

produzida via COX-2 na indução da febre, já existem algumas poucas evidências do papel de 

mediadores lipídicos na promoção da hipotermia. Em um trabalho ainda não publicado, mas 

apresentado em forma de resumo, foram avaliadas as propriedades termorregulatórias dos 

prostanoides primários e de alguns de seus produtos, todos administrados intravenosamente 

ligados à albumina. A PGD2 e a PGI2 apresentaram atividade criogênica, porém, a hipotermia 

induzida pela PGD2 foi a mais pronunciada e consistente. A propriedade criogênica da PGD2 foi 

inicialmente descrita por Ueno e colaboradores [141] e, desde então, foi reproduzida algumas 

vezes, inclusive em um estudo do nosso laboratório no qual a PGD2 foi administrada 

intracerebroventricular [124]. 

O primeiro estudo bem controlado que mostrou que ratos preferem permanecer em 

um ambiente mais frio e desenvolver hipotermia só foi feito em 2006, ou seja, é um estudo 

relativamente recente, mas que foi importante para embasar a hipótese de que a hipotermia 

pode ser uma resposta natural e, possivelmente, uma estratégia do organismo que permite 

conservação de energia, frente a formas mais graves de inflamação sistêmica, quando o custo 

energético da febre se torna uma ameaça ao hospedeiro [136]. Posteriormente, o valor 

biológico da virada de febre para hipotermia foi demonstrado em 2012, quando Liu e 

colaboradores tiraram vantagem da dependência da TA para impedir o aparecimento de febre 

em ratos sépticos. Neste experimento foi visto que a hipotermia diminuiu a mortalidade, 

protegeu fígado, rins e pâncreas, além de atenuar a lesão pulmonar por diminuir o infiltrado 

inflamatório neste órgão [142].  

Com base nos dados desse trabalho, desenvolvido previamente por nosso grupo, 

buscamos entender como a temperatura poderia estar alterando a resposta imunológica, e 

encontramos na literatura ou dados controversos, ou abordagens de aquecimento ou 

resfriamento forçado, que não refletem o que acontece na sepse. 

 

1.6 IMPACTO DA TEMPERATURA SOBRE A IMUNIDADE 

 

Todos os processos que ocorrem em um organismo necessitam de uma temperatura 

adequada, inclusive a ativação do sistema imunológico. Por isso, inúmeros experimentos 

buscaram elucidar o impacto da temperatura sobre a imunidade, porém a grande maioria deles 

focou nos efeitos da febre. Estes trabalhos apontaram que o estresse térmico mediado por altas 

temperaturas atua nos neutrófilos, estimulando a liberação dessas células da medula-óssea 

para a circulação [143-145], e promovendo o recrutamento de neutrófilos para os pulmões e 

outros sítios infecciosos de maneira dependente de CXCL8 [146]. Ainda, o estresse térmico 



 

atua sobre os neutrófilos aumentando a produção de ROS e, consequentemente a atividade 

microbicida dos neutrófilos [147, 148]. O calor potencializa a fagocitose por macrófagos e 

células dendríticas e aumenta a responsividade dessas células contra patógenos invasores, 

uma vez que aumenta a expressão de TLR2 e TLR4 [149, 150]. O estresse térmico mediado por 

altas temperaturas também induz a liberação de moléculas imunomoduladoras como TNF-α, 

NO e HSP70. Foi também observado aumento na expressão de moléculas de MHC de classe I e 

II, assim como moléculas co-estimulatórias (CD80 e CD86) em macrófagos [151-154]. Células 

dendríticas expostas ao calor são apresentadoras de antígeno mais eficientes e direcionam a 

polarização para uma resposta Th1 (121). Juntos, esses dados sugerem que a febre exacerba 

todas as funções do sistema imune inato, sem nenhum mecanismo seletivo aparente. Porém, 

esses trabalhos utilizaram metodologias de aquecimento que fogem ao que é observado na 

febre em um contexto de inflamação. Eles empregaram modelos denominados febrile-range 

temperatures ou heat stress, nos quais, as células são submetidas a TA que variam de 39,5 °C até 

43 °C, ou ratos permanecem em ambientes com temperaturas iguais ou maiores que 40 °C 

[155-157]. Além dessas temperaturas não serem comumente observadas em ratos com sepse, 

esse aumento que é observado na TCORP do animal não é uma febre regulada em resposta à 

indução de inflamação sistêmica, é um fenômeno desregulado, pois o animal simplesmente não 

está termorregulando, uma vez que não tem mais capacidade de perder calor para o ambiente. 

Por outro lado, os poucos trabalhos dedicados a entender os impactos da hipotermia 

na função imune aplicaram abordagens de resfriamento que pode não refletir a situação na 

sepse, pois utilizaram como referência uma classificação clínica, comumente relacionada à 

hipotermia forçada terapêutica ou acidental, na qual a hipotermia pode ser denominada como 

branda (32°C ≤ TCORP ≤ 34°C), moderada (31°C ≤ TCORP ≤ 28°C) ou profunda (TCORP ≤ 27°C). O 

grande problema de utilizar essas faixas de temperatura para estudar parâmetros imunes é 

que elas não correspondem a uma faixa fisiológica, uma vez que frente a uma infecção, a TCORP 

raramente cairá mais do que 2 °C abaixo da TCORP normal em ratos com sepse [125]. A 

utilização de hipotermia forçada como metodologia para estudar a influência da temperatura 

sobre o sistema imune gerou inúmeros estudos com dados muito contraditórios. Noguchi e 

colegas [94] e Abdul-Khaliq e colegas [95] relataram que a indução de hipotermia branda, em 

células desafiadas com LPS, resultou na diminuição da expressão de NF-kB e 

consequentemente diminuição da liberação de citocinas pró-inflamatórias como IL-6, IL-1β e 

TNF-α o que levou a atenuação da inflamação. Por outro lado, estudos que utilizaram a mesma 

abordagem de resfriamento [96, 97] mostraram o oposto: aumento na fosforilação de IKKα e 

IKKβ, aumento na expressão de NF-kB e aumento de IL-1β e TNF-α. Além disso, outro grupo 

[93] observou que embora a expressão de NF-kB estivesse diminuída na hipotermia branda, a 

liberação de IL-6 e a expressão da proteína antiapoptótica Bcl-2 estavam aumentadas, 

indicando que além de potencializar a inflamação a hipotermia ainda estava mantendo a 

viabilidade celular por  mais tempo que o normal.  

 

 



 

Este trabalho propõe uma abordagem experimental inovadora capaz de tirar vantagem 

da dependência da TA e da gravidade da sepse para permitir ou impedir o desenvolvimento da 

hipotermia. Mais especificamente, foram introduzidas alterações não extremas de temperatura 

que permitiram ao rato termorregular e desenvolver febre, quando submetidos a TA de 30 °C, ou 

hipotermia regulada, quando expostos a TA de 22 °C. Outra metodologia diferencial deste 

trabalho foi manter as células acondicionadas em estufas com TA que correspondiam a TCORP 

observada no rato quando este apresentou febre ou hipotermia. Portanto, foram aplicadas 

temperaturas de cultivo com apenas 2,5 °C de diferença para estudar a influência da febre ou da 

hipotermia na função das células, o que difere bastante dos trabalhos prévios que utilizam um 

delta de temperatura de até 13 °C [155, 158]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 CONCLUSÃO 

 

3.1 Estudo clínico retrospectivo: 

 

a) A hipotermia que aparece no decorrer da sepse, em pacientes internados na UTI, é 

um fenômeno natural, regulado, transitório e não terminal. 

 

b) A hipotermia não é desencadeada por choque ou disfunção respiratória que são as 

principais alterações fisiológicas que aparecem no decorrer da sepse. Esta resposta térmica 

também não ocorre devido a intervenções farmacológicas, inclusive de drogas antipiréticas.  

 

3.2 Estudo experimental: 

 

a) Uma sensibilização prévia com Poly I:C seguida de inoculação via E. coli permite o 

desenvolvimento de um modelo experimental de sepse grave em que há o aparecimento 

natural de resposta hipotérmica duradoura, quando em Ta permanece abaixo da ZTN do rato.  

  

b) A virada de febre para hipotermia reduz o dano pulmonar em ratos com sepse 

grave. 

 

c) A hipotermia natural que aparece durante a sepse grave reduz o infiltrado de 

neutrófilos e macrófagos, tanto para o sítio inicial da infecção (peritônio) quanto para o sítio 

secundário (pulmões).  

 

d) Macrófagos in vitro desafiados com E. coli matam mais bactérias na hipotermia. Já 

os neutrófilos, quando submetidos às mesmas condições de cultivo dos macrófagos, se 

comportaram de forma oposta: matam mais bactérias na febre. Além disso, o aumento na 

atividade microbicida de macrófagos na hipotermia ocorre em ambiente com maior número de 

bactérias e com características mais anti-inflamatórias. 
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