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Costa NSX. Efeito da exposição ao material particulado atmosférico no 
desenvolvimento da lesão pulmonar aguda (LPA) induzida por LPS 
[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2015. 
 

 
Estudos epidemiológicos e experimentais mostram que a poluição do ar pode 
causar diversos efeitos adversos na saúde, dentre eles inflamação sistêmica e 
pulmonar, doenças cardiovasculares e exacerbação de doenças pré-existentes. 
A síndrome do desconforto respiratório aguda é caraterizada por intenso 
infiltrado inflamatório, dano na barreira alvéolo-capilar e hipoxemia, e desde a 
sua descrição em 1967 ainda apresenta elevados índices de mortalidade. O 
presente estudo tem como objetivos: 1. Avaliar qual o impacto da poluição 
atmosférica de uma região urbana sobre a progressão da LPA induzida por LPS; 
e 2. Avaliar se a lesão induzida por LPS é alterada em um indivíduo previamente 
exposto à poluição atmosférica. Os principais achados relativos ao objetivo 1 
mostram que, de uma forma geral, quando há a interação do material particulado 
fino (MP2,5) anterior à fase aguda da LPA, esta não se desenvolve de forma tão 
grave. Quanto aos parâmetros inflamatórios, nota-se que, na maioria dos 
parâmetros, as células inflamatórias e citocinas pró-inflamatórias aumentam no 
grupo LPS 24 horas, mas não, ou não tanto quanto, no grupo poluição+LPS. 
Como base nestes resultados podemos hipotetizar que pode ter ocorrido uma 
alteração do perfil da resposta inflamatória ou imunotoxicidade. Quando 
observamos os resultados referente ao objetivo 2, nota-se que, o grupo LPS + 
poluição permanece em um estado inflamatório persistente com número de 
leucócitos aumentado no lavado bronco-alveolar e níveis elevados de citocinas 
pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e IL-8) no tecido pulmonar, enquanto o grupo LPS 
5 semanas tem estes parâmetros mais próximos do grupo controle. Na 
morfologia tecidual, o grupo LPS + poluição a diminuição do espaço aéreo 
alveolar e o espessamento septal. É bastante plausível que a poluição do ar 
dificulte recuperação e o reparo adequado da lesão causada pelo LPS, uma vez 
que a poluição do ar, e especialmente o material particulado fino, exerce um 
papel pró-inflamatório contínuo sobre a lesão. Podemos concluir que: o uso do 
LPS por nebulização é um modelo viável para a reprodução dos parâmetros 
característicos da lesão pulmonar aguda, a exposição ao material particulado 
pode alterar o perfil de resposta imediata (24 horas) na lesão pulmonar aguda e 
pode dificultar a recuperação da lesão. Estudo adicionais são necessários para 
entender o possível papel da modulação da resposta imunológica nos 
mecanismos envolvidos nestes processos. 
 
 
Descritores: Lesão pulmonar aguda; síndrome do desconforto respiratório 
agudo; poluição do ar; material particulado; inflamação; citocinas.



Costa NSX. Effects of the exposure to atmospheric particulate matter on 
the development of LPS-induced acute lung injury (ALI) [Dissertation]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 
 

 
Epidemiological and experimental studies show that the air pollution can cause 
several harmful outcomes to the health, which include systemic and pulmonary 
inflammation, cardiovascular diseases, and exacerbation of preexisting diseases. 
The acute respiratory distress syndrome is characterized by intense inflammatory 
response, alveolo-capillary barrier damage and hypoxemia and since it was 
described for the first time in 1967 it still has high mortality rates. This study aims 
to 1. Evaluate the impact of urban air pollution exposure on the acute lung injury 
progression and 2. Evaluate if the LPS-induced injury is altered in an individual 
previously exposed to the air pollution. The main findings regarding objective 1 
show that when there is an interaction of the particulate matter on the acute phase 
of LPS-induced injury, the lesion is not as severe as in the group that received 
only LPS. The inflammatory parameters show that inflammatory cells and pro 
inflammatory cytokines are increased in the LPS 24 hour, whereas not, or not as 
much as, in the air pollution + LPS group. Based on these results, we can 
hypothesize that may have occurred a shift of the inflammatory profile or 
immunotoxicity. Results of the objective 2 show that the group LPS + air pollution 
remains in a persistent inflammatory condition with increased leucocytes in BALF  
and pro inflammatory cytokines (IL-1β, IL-6 e IL-8) also increased in the lung 
tissue, while the LPS 5 weeks group shows these parameters levels closer to the 
control group. The tissue morphology displays a diminished alveolar air space 
and septal thickening. It is very likely that the air pollution interferes on the 
adequate LPS-induced lesion recovery and repair, once that the air pollution, 
specially the fine particulate matter, has a continuous pro-inflammatory role over 
the lesion. We can conclude that: the use of nebulized LPS is a feasible acute 
lung injury model; the exposure to the particulate matter could alter the profile of 
the immediate response (24 hours) of the acute lung injury and it can impair the 
lesion recovery. Additional studies are necessary to understand the possible role 
of the immunological response modulation mechanisms involved in these 
processes.  
 
 
Descriptors: Acute lung injury; respiratory distress syndrome; air pollution; 
particulate matter; inflammation; cytokines.
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1. INTRODUÇÃO  

 

Estudos epidemiológicos têm frequentemente indicado uma associação entre 

a poluição atmosférica ambiental e aumentos nos índices de mortalidade e 

morbidade, particularmente em indivíduos com doenças crônicas respiratórias e 

cardiovasculares pré-existentes como asma, bronquite, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, hipertensão, entre outras (Brook et al, 2003; Dockery, et al, 

1993; Pope et al., 2004; Pope et al., 1995; Schwartz, 1994). 

Nos grandes centros urbanos os veículos automotores são responsáveis 

pelas emissões para a atmosfera de toneladas por ano de monóxido de carbono 

(CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOX), material particulado 

(MP) e óxidos de enxofre (SOX) e além destes, outros poluentes são formados 

secundariamente por reações fotoquímicas, como é o caso do ozônio (O3). 

Dentre estes poluentes, o MP e o ozônio frequentemente ultrapassam os níveis 

aceitáveis determinados pela legislação na cidade de São Paulo (CETESB, 

2010).  

 O MP é uma mistura de partículas sólidas e líquidas suspensas no ar. De 

acordo com seu diâmetro, são divididas em MP10 (<10 μm), em MP2,5 (<2,5 

μm) e partículas ultrafinas (<100nm) (CETESB, 2010). 

 O MP é o poluente mais associado a desfechos negativos sobre a saúde 

de adultos e crianças.  E estes efeitos são sentidos principalmente por indivíduos 

mais vulneráveis, como idosos e pessoas com doenças cardiorrespiratórias pré-

existentes (Dockery, 2009). 

Evidências sugerem que populações nas cidades mais poluídas, expostas 

cronicamente a níveis acima do recomendado pela OMS (média anual - 10 
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ug/m³) de material particulado fino (MP2,5) apresentam redução de sua 

longevidade, em cerca de 2 anos (Dockery, 2009; World Health Organization, 

2005). 

A literatura é vasta no que diz respeito aos efeitos do MP sobre a saúde 

respiratória. Estudos epidemiológicos e experimentais mostram que o material 

particulado pode causar inflamação pulmonar e sistêmica, diminuir a função 

pulmonar e agravar os sintomas de doenças pulmonares pré-existentes 

(Laumbach, 2010; Saldiva et al., 2002; Seaton et al., 1995). 

Estudos experimentais também mostram que a exposição ao material 

particulado promove inflamação pulmonar, altera as defesas respiratórias contra 

agentes inalados e diminui o “clearance” bacteriano pulmonar (Gowdy et al., 

2008). Esses achados representam possíveis mecanismos envolvidos na 

associação epidemiológica entre a exposição à poluição atmosférica e o 

aumento do número de internações por doenças respiratórias (Atkinson et al., 

2014). Além disso, a exposição ao MP induz à inflamação sistêmica, 

possivelmente decorrente da translocação de partículas para a circulação 

sistêmica, sendo este um possível mecanismo responsável pelos efeitos 

adversos da poluição no sistema cardiovascular (Chen et al., 2006). 

Embora muito já se tenha mostrado sobre os mecanismos de associação 

entre diferentes doenças respiratórias e a poluição, há ainda poucos estudos 

abordando a relação entre a exposição à poluição e a lesão pulmonar aguda, 

particularmente no que diz respeito à compreensão da interação entre os seus 

mecanismos fisiopatológicos e a relação entre aumento da incidência de 

algumas doenças respiratórias e seu agravamento em indivíduos que estão 

cronicamente expostos à poluição do ar nas grandes cidades.  
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Alguns autores já exploraram de maneira experimental este tema, 

utilizando modelos de instilação intratraqueal de LPS (endotoxina de bactérias 

gram-negativas ou lipopolisacarídeo) e DEP (partículas de exaustão de diesel, 

em inglês). Embora sejam modelos aceitáveis e reconhecidos, eles não 

representam a realidade na qual as exposições ocorrem de forma inalatória ou 

por contato.    

O LPS tem sido amplamente usado em modelos experimentais de 

patologias pulmonares. A administração de LPS por via intratraqueal ou por 

nebulização causa inflamação pulmonar, produção e liberação de citocinas pró-

inflamatórias, influxo de neutrófilos e lesão pulmonar aguda (Deleuze et al., 2003; 

Takano et al., 2002; Toward, Broadley, 2001).  

O LPS é encontrado no lavado broncoalveolar de pacientes com 

pneumonia por bactérias gram-negativas e em indivíduos com síndrome do 

desconforto respiratório agudo, que frequentemente é associada a um desfecho 

fatal (Kollef et al., 1996; Martin et al., 1997). 

No estudo realizado por Takano et al. (2002) foi avaliado o efeito da 

exposição a partículas de exaustão de diesel (DEP) em camundongos com lesão 

pulmonar induzida por LPS. A instilação intratraqueal de DEP associado ao LPS 

agravou a inflamação pulmonar quando comparada com a lesão causada 

somente pela endotoxina. 

 A instilação intratraqueal de LPS em ratos determina um aumento 

significativo na translocação de partículas ultrafinas do território pulmonar para 

a circulação sistêmica, sugerindo que a inflamação pulmonar prévia representa 

um importante mecanismo envolvido no aumento da translocação extrapulmonar 

de partículas (Chen et al, 2006; Inoue et al, 2009), sugerindo uma relação direta 
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entre inflamação pulmonar, translocação extrapulmonar de partículas e, 

consequentemente, indução de inflamação sistêmica. 

 Considerando os achados na literatura, não há estudos anteriores que 

exploram a relação entre a lesão pulmonar aguda e a exposição aos níveis 

ambientais de poluição atmosférica. Neste estudo consideramos que a utilização 

do concentrador de partículas ambientais (CPA) é uma maneira controlada de 

administração do material particulado fino que mimetiza as condições as quais 

estamos constantemente expostos. Assim, este estudo teve como objetivo 

analisar os efeitos da poluição do ar da cidade de São Paulo a níveis ambientais 

sobre o desenvolvimento da lesão pulmonar aguda. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1. Poluição atmosférica e efeitos sobre o sistema respiratório 
 

A poluição do ar pode ser responsável por mais de 7 milhões de mortes 

ao ano e é considerado um fator de risco para doenças respiratórias como 

infecções agudas e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), doenças 

cardíacas, acidente vascular cerebral e câncer (Bridget, Kuehn, 2014).  

Os impactos da exposição a altos níveis de poluição atmosférica se 

tornaram claros por meados do século XX, quando cidades da Europa e Estados 

Unidos vivenciaram, em 1930 no vale do rio Meuse, em 1948 na cidade de 

Donora e em 1952 na cidade de Londres (London Fog), o aumento da 

mortalidade e de admissões em hospitais relacionados aos altos índices de 

poluição atmosférica (Chen et al., 2007; Helfand et al., 2001; Logan, 1952; 

Nemery et al., 2001). 

Subsequente a estes episódios, novas legislações e outras ações 

regulatórias estimularam a redução da poluição do ar em muitas regiões do 

mundo, especialmente na América do Norte e Europa (Chen et al., 2007). Apesar 

de regulamentos mais restritivos, diversas cidades na Ásia (Guo et al., 2014, Li 

et al., 2014; Lim et al., 2014; Tsai et al., 2014), Europa (Beelen et al., 2014; Knox, 

2008; Milojevic et al., 2014 Neuberger et al., 2013), América do norte (Chalbot et 

al., 2014; Zanobetti et al., 2014) e latina (Loomis et al., 1999; Romieu et al., 2012; 

Salinas, Vega, 1995) ainda correlacionam o aumento da mortalidade com os 

níveis de poluição atmosférica, caracterizando a poluição do ar nos centros 
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urbanos como um fator de risco de grande preocupação para a saúde humana 

e ambiental.  

No Brasil, segundo a Resolução CONAMA Nº3 de 28/06/1990, é 

considerado como poluente atmosférico “qualquer forma de matéria ou energia 

com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em 

desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar 

impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, 

danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo 

da propriedade e às atividades normais da comunidade” (CETESB, 2012). 

 Com relação à sua origem, os poluentes atmosféricos podem ser 

classificados em primários, que são aqueles emitidos diretamente pelas fontes 

de emissão, ou em secundários, que são aqueles formados na atmosfera através 

da reação química entre poluentes e/ou constituintes naturais na atmosfera 

(CETESB, 2012). Os principais poluentes, suas características, fontes principais 

e efeitos gerais ao meio ambiente são apresentados na tabela 1.  

O sistema respiratório é muito vulnerável aos efeitos da poluição do ar por 

ter contato direto com seus diferentes componentes, por isso inúmeros trabalhos 

associam a poluição atmosférica aos efeitos adversos a saúde respiratória 

humana, como doenças pulmonares crônicas e alérgicas, infecções respiratórias 

e câncer no trato respiratório (Chen et al., 2008; D'Amato et al., 2010; Gordon et 

al., 2014). 
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Tabela 1 - Características, principais fontes e efeitos gerais ao meio 
ambiente dos principais poluentes. 

 

Poluente Características Fontes Principais 
Efeitos Gerais ao 
Meio Ambiente 

Partículas 
inaláveis finas 

(MP2,5) 

Partículas de material sólido ou líquido 
suspenso no ar, na forma de poeira, 
neblina, aerossol, fumaça, fuligem, 
etc, que podem permanecer no ar e 
percorrer longas distâncias. Faixa de 

tamanho < 2,5 micra. 

Processos de combustão, 
aerossol secundário (formado 
na atmosfera) como sulfato e 

nitrato, entre outros. 

Danos à vegetação, 
deterioração da 

visibilidade e 
contaminação do solo 

e água. 

Partículas 
inaláveis 
(MP10) e 
fumaça 

Partículas de material sólido ou líquido 
suspenso no ar, na forma de poeira, 
neblina, aerossol, fumaça, fuligem, 
etc. Faixa de tamanho < 10 micra. 

Processos de combustão, 
aerossol secundário (formado 

na atmosfera). 

Danos à vegetação, 
deterioração da 

visibilidade e 
contaminação do solo 

e água. 

Partículas 
totais em 

suspensão 

Partículas de material sólido ou líquido 
suspenso no ar, na forma de poeira, 
neblina, aerossol, fumaça, fuligem, 
etc. Faixa de tamanho < 50 micra. 

Processos industriais, veículos 
motorizados, poeira de rua 
ressuspendidas, queima de 
biomassa. Fontes naturais: 

pólen, aerossol marinho e solo. 

Danos à vegetação, 
deterioração da 

visibilidade e 
contaminação do solo 

e água. 

Dióxido de 
enxofre (SO2) 

Gás incolor com forte odor. Pode ser 
transformado a SO2 que na presença 
de vapor de água, passa rapidamente 
a H2SO4. É um importante precursor 

dos sulfatos, um dos principais 
componentes das partículas inaláveis.  

Processos que utilizam queima 
de óleo combustível, refinaria 
de petróleo, veículos a diesel, 

produção de polpa e papel, 
fertilizantes. 

Formação de chuva 
ácida, corrosão aos 
materiais e danos à 

vegetação e à colheita. 

Dióxido de 
nitrogênio 

Gás marrom avermelhado, com forte 
odor e muito irritante. Pode levar à 

formação de ácido nítrico, nitratos e 
compostos orgânicos. 

Processos de combustão 
envolvendo veículos 

automotores, processos 
industriais, usinas, térmicas 

que utilizam óleo ou gás, 
incinerações.  

Formação de chuva 
ácida, danos à 

vegetação e à colheita. 

Monóxido de 
carbono 

Gás incolor, inodoro e insípido. 
Combustão incompleta em 

veículos automotores 
 

Ozônio 
Gás incolor e inodoro nas 

concentrações ambientais e principal 
componente da névoa fotoquímica. 

Não é emitido diretamente 
para a atmosfera. É produzido 

fotoquimicamente pela 
radiação solar sobre os óxidos 

de nitrogênio e compostos 
orgânicos voláteis. 

Danos às colheitas, 
vegetação natural, 

plantações agrícolas e 
plantas ornamentais. 

FONTE: CETESB, 2012. 

  

Estudos in vitro e in vivo revelaram os efeitos pró-inflamatórios da poluição 

do ar envolvendo células epiteliais pulmonares e macrófagos alveolares com a 

estimulação de citocinas (como a IL-8) e mediadores envolvidos na inflamação, 

redução da viabilidade celular e aumento da geração de ânion superóxido, 
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resultando em extensa migração de neutrófilos e recrutamento e ativação de 

linfócitos T (Brunekreef, Holgate, 2002; Orona et al., 2014).  

Segundo o estudo realizado por Souza et al. (1998), pessoas que vivem 

em áreas com concentrações mais altas de poluição atmosférica apresentaram 

hiperplasia bronquiolar e espessamento do muco. O dano bronquiolar 

encontrado pode contribuir para a patogênese de doenças inflamatórias das vias 

aéreas. Estas pessoas também apresentaram aumento de macrófagos e uma 

tendência ao aumento de pigmento de carbono nas paredes dos bronquíolos.  

Estudos realizados com policiais de trânsito, expostos de forma direta e 

prolongada à poluição, mostram que estes indivíduos apresentam diminuição da 

função pulmonar e aumento da morbidade respiratória (Patil et al., 2014). Nos 

estudos de Brucker et al. (2013) e de Lima et al. (2013) que avaliaram 

trabalhadores expostos a poluição atmosférica urbana foi observado a 

acidificação do lavado nasal e do condensado exalado respiratório, aumento de 

citocinas pró-inflamatórias como IL-1 e IL-8 no lavado nasal e soro sanguíneo, 

do número total de células no lavado nasal e de biomarcadores de dano 

oxidativo. 

Ratos expostos a concentrações ambientais urbanas de poluição do ar 

durante o período de 20 horas mostraram aumento da peroxidação lipídica, 

aumento de leucócitos no lavado broncoalveolar não acompanhado de aumento 

nos níveis de proteínas totais no lavado (Pereira et al., 2007). Em uma exposição 

mais longa, os animais mostraram aumento da elastância pulmonar, hiperplasia 

das células secretoras nas vias aéreas, alterações ultraestruturais dos cílios, 

muco espessado e aumento de células no lavado broncoalveolar (Saldiva et al, 

1992; Pereira et al., 1995).  
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Estudos mostram que os poluentes atmosféricos podem causar 

exacerbação e, possivelmente, também o início de doenças alérgicas. A poluição 

do ar pode causar danos nas mucosas das vias respiratórias e comprometer o 

“clearance” mucociliar o que pode facilitar o acesso das células do sistema 

imunológico aos alérgenos, promovendo a sensibilização das vias respiratórias 

(Carlsten, Melén, 2012; D'Amato et al., 2010). Há evidências de que o particulado 

de diesel e ozônio aumentam a síntese do anticorpo IgE e inflamam as vias 

aéreas, o que aumentaria a sensibilização a alergênicos comuns. Ao interagirem 

entre si e com outros fatores ambientais, partículas e poluentes gasosos podem 

ter efeitos em longo prazo sobre indivíduos alérgicos. Do mesmo modo, a 

exposição durante longos períodos a misturas de poluentes pode ter efeitos 

prejudiciais aos tecidos que podem ser irreversíveis (Brunekreef, Holgate, 2002; 

D'Amato et al., 2010).  

Dentre os poluentes mais estudados e descritos na literatura como 

causadores de efeitos adversos na saúde humana, destaca-se o material 

particulado. Os níveis de material particulado fino têm sido associados ao 

aumento de hospitalizações e mortalidade por causas respiratórias (Atkinson et 

al., 2014). 

O material particulado (MP) é uma mistura de partículas sólidas e líquidas 

suspensas no ar, constituídas de compostos orgânicos e inorgânicos e são 

classificadas de acordo com seu diâmetro: MP10 (<10 μm - podem penetrar nas 

vias respiratórias inferiores), MP2,5 (<2,5 μm - podem penetrar nas regiões onde 

ocorrem trocas gasosas no pulmão) e partículas ultrafinas (<100nm) (CETESB, 

2010; Goldberg et al., 2001; Pope, Dockery, 1992; Schwartz, Neas, 2000).  



35 
 

 
 

A maior fração do MP fica presa no trato respiratório superior e a fração 

menor pode chegar aos pulmões onde podem se depositar (Amdur, Corn, 1963; 

Amdur, Cresia, 1966). Em uma tentativa de remover estas partículas, os 

macrófagos alveolares fagocitam o MP e penetram no interstício celular, porém 

parte deste particulado fino pode translocar através da barreira ar-sangue para 

a circulação sistêmica, alcançando órgãos secundários, sugerindo que quanto 

menor o diâmetro da partícula, maior a possibilidade de translocação para outros 

órgãos (Takenaka et al., 1986; Ferin et al., 1992; Oberdorster, Utell, 2002; Chen 

et al., 2006). Apenas uma pequena fração de MP pode passar rapidamente para 

a circulação sistêmica e a inflamação pulmonar parece ter um importante papel 

no aumento da translocação de partículas extrapulmonar (Brown et al., 2002; 

Burch, 2002; Mills et al., 2006; Chen et al., 2006; Wiebert et al., 2006 a,b;  Möller 

et al.,  2008). 

A toxicidade das menores frações de MP ocorre devido ao fato que estes 

podem chegar até os pulmões e translocar para a circulação. Além disso, estas 

frações contêm altas concentrações de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, 

metais e metais de transição, e têm uma maior capacidade de geração de 

radicais livres (Squadrito et al., 2001; Kok et al., 2006).  

A composição dos poluentes também é diretamente relacionada com os 

efeitos negativos à saúde, por exemplo, partículas provenientes do carvão e da 

combustão da gasolina tem maior potencial de produzir espécies reativas de 

oxigênio do que as partículas de diesel (Aust et al., 2002) e evidências mais 

recentes mostram que a presença de metais de transição contribui para efeitos 

mais evidentes (Snow et al., 2014). Os componentes orgânicos e inorgânicos 

das partículas podem induzir a expressão de citocinas, quimiocinas e espécies 
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reativas de oxigênio no epitélio pulmonar e estes efeitos também são esperados 

em outros órgãos (Sioutas et al, 2005; Ritz,Wilhem, 2008). 

Estudos epidemiológicos e experimentais mostram que o material 

particulado pode causar inflamação pulmonar, diminuição da função pulmonar e 

agravamento de doenças pré-existentes (Laumbach, 2010; Saldiva et al. 2002; 

Seaton et al. 1995) e que seus efeitos são sentidos principalmente por indivíduos 

mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças 

cardiorrespiratórias pré-existentes como a asma, bronquite e DPOC (Dockery, 

2009; Rom, Boushey, Caplan, 2013).  

Em modelos experimentais, mesmo baixas doses de material particulado 

são suficientes para causarem alterações no sistema respiratório como 

inflamação pulmonar, aumento de número de células totais e diminuição da 

viabilidade celular no lavado broncoalveolar, aumento do estresse oxidativo e 

aumento do apoptose no tecido pulmonar (Martin et al., 2010; Riva et al., 2011).  

A instilação de MP2,5 aumenta a produção de citocinas relacionas a 

resposta Th1 e Th2, regula positivamente os receptores Toll-like em macrófagos 

alveolares e respostas mediadas por células T (Saunders et al., 2010; Zhao et 

al., 2012).  O MP10 pode ativar o inflamassomo NLRP3 nas células epiteliais de 

vias aéreas o que leva a produção de IL-1ß, CCL20 e GM-CSF, ativação de 

células dendríticas e recrutamento de neutrófilos no pulmão. Este pode ser um 

mecanismo pelo qual a inalação MP10 pode contribuir com a exacerbação de 

doenças das vias aéreas (Hirota et al., 2014). 

Estudos mostram que o DEP pode causar toxicidade pulmonar resultante 

do dano nos pneumócitos tipo I e em células endoteliais dos capilares, edema 

alveolar e intensa resposta inflamatória (Ichinose et al., 1995). Outro estudo 
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destaca que o DEP intensifica as manifestações de resposta alérgica nas vias 

aéreas de modelo animal de asma, aumentando a expressão de IL-5 e 

modulando a expressão de IL-4 e IL-2 (Takano et al., 1997). 

 

2.2. Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) e lesão pulmonar 

aguda (LPA). 

 A SDRA foi primeiramente relatada por Ashbaugh et al. em 1967, 

em 12 pacientes que manifestaram início agudo de taquipnéia, hipoxemia, 

diminuição da complacência pulmonar, infiltrado difuso a radiografia de tórax, 

cianose refratária à oxigenoterapia e sem apresentar resposta aos métodos 

usuais e comuns de terapia respiratória (Ashbaugh et al., 1967). 

Após este relato diversas definições foram propostas até a publicação da 

conferência de consenso americano-europeu (AECC) sobre SDRA, que 

reconhece a variabilidade da severidade da lesão pulmonar e dividiu os 

pacientes em dois grupos: (1) com lesão pulmonar aguda, que apresentam 

hipoxemia menos severa e (2) com SRDA que apresentam hipoxemia severa 

(Bernard et al., 1994). Os critérios recomendados pela AECC estão descritos na 

tabela 2. 

Tabela 2 - Critério recomendado para lesão pulmonar aguda (LPA) e                        
síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) pela AECC. 

 Início Oxigenação Radiografia de 
tórax 

Pressão capilar pulmonar 

LPA Agudo PaO2/FiO2≤ 
300 mm Hg 

Infiltrado bilateral 
visto na radiografia 

frontal de tórax. 

≤ 18 mm Hg ou sem 
evidência clínica de 

hipertensão atrial esquerda 

SDRA Agudo PaO2/FiO2≤ 
200 mm Hg 

Infiltrado bilateral 
visto na radiografia 

frontal de tórax. 

≤ 18 mm Hg ou sem 
evidência clínica de 

hipertensão atrial esquerda 

FONTE: Adaptada de Bernard et al., 1994. 
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Em 2012 outra definição de SDRA foi proposta por Ranieri et al. (definição 

de Berlin) com o objetivo de atualizar a definição utilizando novos dados 

(epidemiológicos, fisiológicos e estudos clínicos) para lidar com as limitações 

presentes na definição AECC. Nesta nova definição o termo lesão pulmonar 

aguda é removido e a SDRA é dividida em 3 subgrupos, classificada de acordo 

com a severidade (leve, moderada e severa).  A pressão capilar pulmonar 

também deixa de ser critério, pois alta pressão capilar pulmonar e SDRA podem 

coexistir.  

Os critérios denominados pela definição de Berlin são apresentados na 

tabela 3. 

 

Tabela 3 - Critério recomendado para síndrome do desconforto respiratório 
agudo (SDRA) pela definição de Berlin. 

 
SDRA Oxigenação 

Leve 
200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300mm Hg com PEEP ou CPAP ≥ 

5 cm H2O 

Moderada 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mm Hg com PEEP ≥ 5 cm H2O 

Severa PaO2/FiO2 ≤ 100 mm Hg com PEEP ≥ 5 cm H2O 

FONTE: Adaptada de Ranieri et al. 2012. 

 

A SDRA é caracterizada por dano alveolar difuso, edema rico em 

proteínas que pode levar à hipoxemia grave, diminuição da complacência 

pulmonar, aumento do peso pulmonar, aumento do espaço morto fisiológico, 

aumento da formação da membrana hialina e hemorragia (Dushianthan et al., 

2011; Ranieri et al., 2012).  
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A fisiopatologia da LPA afeta múltiplos componentes da membrana 

alveolocapilar. Alterações do endotélio microvascular e do epitélio alveolar 

resultam em edema alveolar devido ao aumento da permeabilidade a proteínas 

da barreira endotelial e epitelial e a diminuição da reabsorção do edema nos 

espaços alveolares pelo epitélio. Estas alterações podem levar ao acúmulo de 

células inflamatórias e fluidos no pulmão, resultando na inabilidade do pulmão 

em manter oxigenação suficiente do sangue. O comprometimento do “clearance” 

alveolar em paciente com LPA está associado com falência respiratória aguda 

prolongada e maior mortalidade (Ware, Matthay, 2001; Bogatcheva et al., 2009; 

Clerici, 2011).  

A SDRA pode ser dividida em 3 fases, que podem se sobrepor: 

A fase exsudativa é caracterizada pelo dano difuso ao epitélio alveolar e 

endotélio capilar, destruição principalmente de pneumócitos tipo I, influxo de 

células inflamatórias, formação de membrana hialina, edema rico em proteínas 

e hemorragia alveolar. Sua severidade e desfecho vão depender, em parte, do 

balanço entre o dano endotelial e epitelial e dos mecanismos de reparo. Nesta 

fase a SDRA é difícil de ser distinguida da insuficiência respiratória relacionada 

ao edema pulmonar hidrostático (Sartori, Matthay, 2002, Crouser, Fahy, 2009; 

Barbas et al., 2006; Piatt, O’Brien, 2002). Cerca de 40% dos pacientes com 

SDRA foram capazes de reabsorver o edema dentro de 12 horas após a 

intubação e estes pacientes mostraram recuperação mais rápida e menor índice 

de mortalidade. Por outro lado, pacientes sem evidências de reabsorção do 

edema alveolar nas primeiras 12 horas mostraram insuficiência respiratória 

prolongada e maior mortalidade (Matthay, Wiener-Kronish, 1990; Ware, Matthay, 

1999; Ware, Matthay, 2001). 
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A fase proliferativa é caracterizada pela hiperplasia e proliferação de 

pneumócitos tipo II para revestir as áreas onde ocorreu a destruição dos 

pneumócitos tipo I, diminuição da luz alveolar, proliferação de fibroblastos no 

interstício e luz alveolar (Crouser, Fahy, 2009; Piatt, O’Brien, 2002).  

A fase fibrótica é caracterizada pelo início do processo de reparação ao 

dano alveolar e deposição de colágeno, podendo haver uma cicatrização 

ordenada e recuperação funcional do tecido lesionado, ou intensa fibrose 

pulmonar e grande perda da função. A extensão da fibrose pode ser 

determinante para o grau de incapacidade pulmonar do paciente (Crouser, Fahy, 

2009; Piatt, O’Brien, 2002). O processo de alveolite fibrosante pode começar no 

início do curso de SDRA e é mais evidente em pacientes que recebem ventilação 

mecânica (Marshall et al., 2000; Rocco, dos Santos, Pelosi, 2009). 

As taxas de mortalidade de SDRA são elevadas desde que a síndrome foi 

descrita pela primeira vez em 1967. A mortalidade é de aproximadamente 40-

50% e cerca de 80% das mortes de pacientes com SDRA acontece dentro de 2 

a 3 semanas após o início da síndrome. A causa exata da morte destes pacientes 

ainda permanece imprecisa, pois apenas uma pequena parte morre de 

hipoxemia. No entanto, a lesão pulmonar causada pela SDRA parece predispor 

ao desenvolvimento de uma resposta inflamatória sistêmica que culmina na 

disfunção múltipla dos órgãos (Villar et al., 2014). 

A LPA e a SDRA são geralmente uma complicação de sepse, pneumonia, 

aspiração do conteúdo gástrico, pancreatite ou trauma severo (Ware, Matthay, 

2000). 
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A probabilidade de sobrevivência é determinada pela severidade da lesão 

pulmonar, a extensão da disfunção de outros órgãos, condições médicas 

preexistentes e qualidade dos cuidados de suporte (Matthay et al., 2011). 

 

2.3 Modelos animais de LPA/SDRA 

 

Estudos em modelos animais são essenciais para o entendimento da 

fisiopatologia da SDRA/LPA e para o desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas (Clerici, 2011). Os modelos animais de LPA deveriam reproduzir os 

mecanismos e consequências da lesão em humanos, incluindo as mudanças 

fisiológicas e patológicas que ocorrem. Devido às alterações da resposta 

pulmonar no decorrer do tempo, a evolução e reparo da lesão também deveriam 

ser reproduzidos no modelo (Matute-Bello et al., 2008). 

Vários modelos animais foram propostos a fim de elucidar os mecanismos 

da LPA/SDRA, a maioria dos modelos é baseada em situações clínicas que 

estão associadas com a patologia, como sepse, múltiplas transfusões, trauma 

múltiplo, aspiração do conteúdo gástrico, reperfusão de tecidos isquêmicos e 

ventilação mecânica (Matute-Bello et al., 2008). 

Os principais modelos animais, suas similaridade e diferenças com 

LPA/SDRA humana estão apresentados na tabela 4.  

Apesar dos diversos modelos desenvolvidos ao longo dos anos para 

melhor entender a fisiopatologia da LPA/SDRA, a literatura revela que não há 

um consenso sobre a definição precisa de LPA/SDRA nos modelos animais. 
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Tabela 4 - Modelos animais de LPA/SDRA, suas similaridades, diferenças 
com LPA/SDRA humana e questões técnicas. 

 

Modelo 
Similaridades com 

SDRA 
Diferenças com SDRA Questões técnicas 

Ácido oleico 

Fase aguda e de reparo 
com histopatologia e 

características 
fisiológicas similares a 

SDRA humana. 

Apenas uma fração de 
SDRA humanos é causada 

por embolia gordurosa e 
não modela a fisiopatologia 

da SDRA causada por 
sepse. 

Boa reprodutibilidade. Requer 
injeção intravenosa de ácido 
oleico, o que pode dificultar o 
procedimento em pequenos 

animais. 

LPS 

Resposta inflamatória 
neutrofílica com 

aumento de citocinas 
intrapulmonares. 

As alterações na 
permeabilidade alvéolo-

capilar são leves. 
Muito reprodutível. 

Aspiração de 
ácido 

O rompimento da 
barreira alvéolo/capilar 

com infiltração de 
neutrófilos. 

Humanos aspiram ao 
conteúdo gástrico, não 

ácido puro. 

Muito reprodutível. Estreita 
diferença entre doses 

prejudiciais e não prejudiciais. 

Hiperóxia 

Fase aguda da lesão 
epitelial e infiltração 

neutrofílica seguido de 
proliferação de célula 
tipo II, cicatrização. 

Em pulmões humanos 
normais, oxigênio a 100% 
não induz lesão pulmonar. 
Não é claro se a hiperóxia 

está envolvido na 
patogênese da SDRA. 

Boa reprodutibilidade. Requer 
equipamento especial para 
administrar e monitorar as 
concentrações dos gases 

desejados. 

Bleomicina 
Lesão inflamatória 
aguda seguida de 
fibrose reversível. 

Não há formação de 
membranas hialinas. 

Relevância fisiopatológica 
incerta. 

Boa reprodutibilidade. 

Lavagem com 
salina 

A depleção de 
surfactante. Diminuição 

da complacência 
pulmonar. Prejuízo da 

troca gasosa. 

Sem um estímulo 
adicional, há 

comprometimento mínimo 
de permeabilidade e pouco 

recrutamento de 
polimorfonucleares. 

Os animais devem ser 
anestesiados, entubados, e 
ventilados durante e após o 

processo. 

Isquemia e 
reperfusão 
pulmonar 

Aumento da 
permeabilidade 

vascular e infiltração de 
polimorfonucleares. 

A lesão é geralmente 
hemorrágica. 

Requer cirurgia complexa nos 
animais. 

Isquemia e 
reperfusão não 

pulmonar 

O aumento da 
permeabilidade 
microvascular e 

sequestro de 
polimorfonucleares nos 

pulmões. 

A lesão é leve e o 
componente inflamatório 

limitada ao interstício. 
Requer cirurgia complexa. 

Administração de 
bactérias via 
intravenosa. 

Edema intersticial, 
congestão intravascular 

e sequestro de 
polimorfonucleares. 

Sem formação de 
membrana hialina. 

Alveolite neutrofílica 
mínima. 

Variabilidade biológica 
importante 

Bactérias 
intrapulmonares 

Aumento da 
permeabilidade, edema 

intersticial e alveolite 
neutrofílica. 

As culturas positivas são 
raras em SDRA precoce. 

Variabilidade biológica 
importante. 

Peritonite 

Aumento da 
permeabilidade, graus 
variáveis de alveolite 

neutrofílica. 

Formação mínima da 
membrana hialina. 

Variabilidade biológica. Dose 
letal perto de dose de lesão. 

Ligadura e 
perfuração cecal. 

O aumento da 
permeabilidade, 

alveolite neutrofílica 
variável. 

Formação mínima da 
membrana hialina. 

A variabilidade biológica. 
Requer cirurgia. 

FONTE: Adaptada de Matute-Bello et al., 2008. 
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Com o objetivo de esclarecer as principais características de LPA em 

modelos animais, Matute-Belo et al. (2011) publicaram um artigo ressaltando os 

parâmetros mais relevantes para avaliar estas características. Além do início 

agudo (dentro de 24 horas) é recomendado que o modelo apresente pelo menos 

3 das 4 principais características (Tabela 5) e para determinar se alguma das 

características estão presentes, recomenda-se usar pelo menos um dos 

parâmetros “muito relevante” listado na tabela 5.  

Um dos modelos de LPA/SDRA mais utilizado é o da lesão pulmonar 

induzida por LPS. O LPS ativa a resposta imune via receptor Toll-like 4 (TRL4), 

induzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias (Faffe et al., 2000).  O 

reconhecimento do LPS é mediado por moléculas como a proteína de ligação de 

LPS (LBP) que aumenta a sensibilidade dos monócitos para o LPS, o CD14 e 

MD-2. Após a ligação de LPS ao complexo de TLR4-MD-2, essencial para a via 

de sinalização do LPS, a dimerização do complexo ocorre, que leva ao 

recrutamento de moléculas adaptadoras (por exemplo, MyD88), e através de 

uma cascata de sinalização ativa fator de transcrição nuclear fator-kB (NF-kB), 

resultando na produção de citocinas pró-inflamatórias (Hu et al., 2013; Nijland et 

al., 2014). 
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Tabela 5 - Principais características da LPA experimental e grau de 
relevância de cada parâmetro. 

Principais 
características 

da LPA 
Experimental 

Grau de Relevância 

Muito relevante Relevante 

Evidência 
histológica de 
lesão tecidual 

a. Acumulação de neutrófilos no 
alvéolo ou no espaço intersticial; 

b. Formação de membranas hialinas; 
c. Presença de detritos proteicos no 

espaço alveolar (como fibrina); 
d. Espessamento da parede 

alveolar; 
e. Lesão mensurada por uma 

pontuação histológica 
padronizada 

a. Evidência de hemorragia;  
b. Áreas de atelectasia;  
c. Alterações macroscópicas 

(por exemplo, 
descoloração dos 
pulmões). 

Alteração da 
barreira alvéolo-

capilar 

a. Aumento no conteúdo de água 
pulmonar extravascular;  

b. Acumulação de proteína exógena 
nos espaços aéreos ou 
compartimento extravascular;  

c. Aumento da concentração de 
proteínas totais no LBA; 

d. Aumento da concentração de 
proteínas de alto peso molecular 
no LBA (por exemplo, albumina, 
IgM); 

e. Aumento do coeficiente de filtração 
microvascular; 

a. Aumento da relação peso 
pulmonar úmido / seco; 

b. Translocação de proteína 
dos espaços aéreos para o 
plasma; 

c. Aumento do fluxo linfático 
do pulmão 
 

 

Resposta 
inflamatória 

a. Aumento do número absoluto de 
neutrófilos no LBA; 
 Aumento da atividade ou 
concentração da mieloperoxidase 
pulmonar; 

b. Aumento da concentração de 
citocinas pró-inflamatórias no 
tecido do pulmão ou LBA. 

  

a. Aumento na atividade pró-
coagulante; 

b. Aumento da expressão de 
moléculas de adesão; 

c. Conversão do alveolite 
neutrofílica em alveolite 
mononuclear com tempo; 

d. Aumento dos níveis de 
metaloproteinases. 

 

Evidência de 
disfunção 
fisiológica 

a. Hipoxemia; 
b. Aumento da diferença de 

oxigenação alvéolo-arterial; 

  

a. PaO2 / FIO2 < 200; 
b. Aumento da ventilação por 

minuto; 
c. Aumento da frequência 

respiratória. 

FONTE: Matute-Bello et al., 2011. 
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Devido ao papel fundamental do receptor TLR 4 no modelo de lesão 

pulmonar aguda induzida por LPS, a administração de anticorpo monoclonal 

anti-TLR4 reduz a produção de fatores inflamatórios (TNF-α e IL-6), atenua o 

grau de edema pulmonar e exibe efeito protetor contra a LPA induzida por LPS 

(Zhijie et al., 2014). 

A lesão pulmonar aguda causada pela administração de LPS é seguida 

de uma fase inicial caracterizada pelo aumento de polimorfonucleares, albumina, 

alta atividade da MPO e citocinas pró-inflamatórias (por exemplo, TNF-α, IL-1β, 

IL-6 e IL-8) no lavado broncoalveolar (LBA) e de uma fase tardia (cerca de 48 

horas após a administração) que é caracterizada pela normalização dos níveis 

de citocinas e aumento de macrófagos e linfócitos no LBA. A hipoxemia 

substancial, que é um pré-requisito para o diagnóstico da doença em humanos, 

é um parâmetro que não é consistente nas publicações com modelos de LPA 

induzida por LPS (Matute-Bello, Frevert, Martin, 2008; Matute-Bello et al., 2011). 

No nível tecidual, a administração de LPS revela dano do parênquima 

pulmonar com acúmulo de células inflamatórias polimorfonucleares no espaço 

alveolar e intersticial, pouca membrana hialina, dano na membrana alvéolo-

capilar, hemorragia alveolar e no espaço intersticial, edema e necrose celular 

(Voelker et al., 2014; Matute-Bello et al., 2011). 

Apesar da grande importância dos modelos animais para o entendimento 

da fisiopatologia da LPA/SDRA, todos os modelos animais são limitados na sua 

habilidade de reproduzir todos os complexos aspectos da síndrome e por não 

replicar vários fatores de confusão, por exemplo, efeitos da idade, doenças 

crônicas e o impacto de fatores genéticos e ambientais que podem contribuir 

para o quadro clínico (Ware, 2008). 
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2.4 LPA/SDRA e a poluição atmosférica 

Estudos anteriores exploraram os efeitos da poluição atmosférica na lesão 

pulmonar aguda em modelos animais.   

Trabalhos indicam que a instilação intratraqueal de DEP no modelo de 

lesão pulmonar aguda induzido por LPS leva ao acentuado recrutamento de 

neutrófilos, edema intersticial, hemorragia alveolar, aumento do estresse 

oxidativo, aumento da expressão local de citocinas pró-inflamatórias, do receptor 

Toll-like 4 e moléculas relacionadas a inflamação neutrofílica (Takano et al., 

2002; Yanagisawa et al., 2003; Yanagisawa et al., 2004). O agravamento da 

lesão é dose dependente em relação ao material particulado (Inoue et al., 2007) 

e quanto menor a partícula mais evidente é o agravamento da lesão pulmonar 

(Inoue et al., 2006). 

A associação do material particulado com o LPS causa o espessamento 

das paredes alveolares, fragmentação e ruptura das células epiteliais tipo I, 

fragmentação de células endoteliais dos capilares e recrutamento de células 

inflamatórias (Inoue et al., 2009). Os componentes das partículas podem afetar 

de formas diferentes a lesão pulmonar aguda induzida por LPS. O núcleo de 

carbono em associação com o LPS pode agravar a lesão possivelmente via 

aumento da expressão de COX-2, enquanto os químicos orgânicos associados 

com o LPS diminuem a expressão de COX-2 (Inoue et al., 2004). 

A maior parte dos estudos demonstra que a associação do particulado 

contido na poluição do ar e a lesão pulmonar aguda induzida por LPS ocasiona 

o agravamento da lesão, porém os modelos de exposição à poluição do ar e ao 

material particulado não mimetizam a condição real a qual a população de 

grandes cidades como São Paulo é exposta.  
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3. JUSTIFICATIVA 

  

Tendo em consideração os achados da literatura e as evidências 

epidemiológicas, propusemos, neste projeto, um estudo experimental para 

investigar os efeitos e a relação entre a exposição à poluição do ar e o 

agravamento de lesão pulmonar aguda pré-existente e se a exposição prévia à 

poluição do ar é capaz de tornar um indivíduo mais susceptível a desenvolver 

uma lesão pulmonar aguda induzida por agente infeccioso.   

 Até onde sabemos não há estudos que mostram a interação da lesão 

pulmonar com a exposição sub-crônica aos níveis reais de poluição do ar. E 

grande parte dos estudos experimentais que exploraram a relação entre poluição 

do ar e doenças respiratórias utilizaram técnicas muito invasivas (intratraqueal 

ou intranasal) para administração do poluente (PM, DEP) o que não mimetiza as 

condições ambientais reais na qual estamos expostos. 

Assim, este trabalho propõe um estudo sobre a interação e os efeitos da 

exposição à poluição do ar da cidade de São Paulo em condições reais sobre o 

desenvolvimento, agravamento e susceptibilidade à LPA. 
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4. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

4.1 Objetivos gerais 

• Avaliar qual o impacto da poluição atmosférica de uma região urbana sobre a 

progressão da LPA induzida por LPS; 

• Avaliar se a lesão induzida por LPS é alterada em um indivíduo previamente 

exposto à poluição atmosférica. 

 

4.2 Objetivos específicos. 

• Avaliação de alterações estruturais pulmonares envolvidas no binônio LPA – 

Exposição à poluição urbana através de técnicas estereológicas; 

• Avaliação da inflamação in situ; 

• Avaliação de citocinas pró-inflamatórias (IL 1 beta, IL 6, IL-8, TNF-alfa) no 

lavado broncoalveolar e soro sanguíneo no contexto da LPA e exposição à 

poluição urbana. 
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5. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O modelo experimental de lesão pulmonar induzida por lipopolisacarídeo 

(LPS) empregado neste estudo foi obtido pela técnica de nebulização. Uma série 

de testes-piloto foi realizada para a determinação das doses e tempos de 

nebulização. Assim, resumidamente, os animais experimentais foram expostos 

ao material particulado concentrado previamente ou posteriormente a indução 

da lesão pulmonar. Após o período de exposição (protocolo descrito a seguir), 

foram coletados além dos pulmões fixados e congelados), o sangue e o lavado 

broncoalveolar para avaliação dos desfechos. Os pulmões foram avaliados por 

técnicas estereológicas para determinar as diferenças no volume pulmonar total, 

as densidades de volume de seus compartimentos, incluindo processos 

inflamatórios, e áreas de superfície de troca entre os grupos, além da avaliação 

in situ da inflamação através de técnicas histopatológicas de rotina e expressão 

gênica de citocinas envolvidas em processos inflamatórios. Já no LBA e no soro 

sanguíneo foram avaliadas citocinas envolvidas no processo inflamatório. Os 

demais órgãos dos animais também foram coletados para análises posteriores 

que se façam necessárias. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

6.1 Grupos experimentais 

 Foram utilizados 96 camundongos machos da linhagem Balb/c (n por 

grupo= 16 animais), adultos jovens, com 7 a 9 semanas de idade pesando cerca 

de 25 g. Os animais foram obtidos junto ao Biotério Central da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e mantidos em condições 

controladas de temperatura (22 a 25ºC) e luminosidade (ciclo 12h claro / 12h 

escuro) e 70% de umidade relativa. A alimentação constou de água e ração “ad 

libitum”. Os animais foram mantidos e manipulados de acordo com as normas 

de “Uso de Animais de Laboratório” do centro de bioterismo da FMUSP, sendo 

que todo esforço foi feito para minimizar o desconforto dos animais durante o 

estudo. 

Os animais foram divididos em seis grupos conforme mostrado 

esquematicamente na figura 1. 
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Figura 1– Esquema dos grupos experimentais. 
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6.2 Exposição dos animais e caracterização dos poluentes 

 

Os experimentos foram desenvolvidos dentro do INAIRA (Instituto 

Nacional de Análise Integrada do Risco Ambiental) na Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (FMUSP) – Processo FAPESP 2008/57717-6 e 

CNPq 573813/2008-6. O projeto foi aprovado junto a comissão de ética da 

instituição sob o número 177/10 (Anexo B). 

 Para a avaliação dos efeitos da exposição ao material particulado sobre 

a lesão pulmonar induzida por LPS, os animais experimentais foram expostos a 

uma dada concentração de material particulado concentrado (MP) com o auxílio 

de um concentrador de partículas ambientais (CPA), localizado na FMUSP. O 

CPA é um equipamento que foi desenvolvido pela Escola de Saúde Pública de 

Harvard – EUA e utiliza a tecnologia de impactadores virtuais, com o propósito 

de concentrar em até 30 vezes as partículas ambientais presentes na atmosfera 

sem modificá-las química ou fisicamente 

(http://www.inaira.org/br/intoxicacao/concentrador.shtml). Este equipamento 

permite o controle da concentração à qual os animais foram expostos. O ar, 

então carregando uma concentração determinada de partículas, alimenta uma 

câmara onde animais foram expostos. Ao mesmo tempo e sob as mesmas 

condições de pressão, fluxo, temperatura e umidade relativa, outra câmara 

disposta paralelamente é alimentada com ar filtrado para exposição do grupo 

controle. Em ambas as câmaras os animais foram acondicionados em gaiolas 

apropriadas e livres para respirar naturalmente.  
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6.2.1 Protocolo de Exposição 

Os animais de cada grupo foram expostos por um período de 5 semanas 

ao material particulado concentrado ou ar filtrado após ou previamente à indução 

de inflamação pulmonar por nebulização de LPS. A figura 1 apresenta um 

esquema do protocolo de indução da inflamação pulmonar e exposição ao 

material particulado concentrado. 

A concentração à qual os animais foram expostos foi determinada com 

base nas exposições ambientais reais ao PM2,5 na cidade de São Paulo.  A 

concentração de 600 µg. m-³ representa a concentração média diária total a que 

estamos sujeitos na cidade de São Paulo (Andrade et al., 2012; CETESB, 2008). 

Neste estudo optamos utilizar uma dose duas vezes maior (1200 µg. m-³) pelas 

seguintes razões: 

- Camundongos apresentam maior eficiência na retenção de partículas na 

via aérea superior, devido a sua complexa anatomia nasal e; 

- Camundongos apresentam maior eficiência de “clearence” alveolar, 

provavelmente por que seus ductos alveolares são conectados diretamente aos 

bronquíolos terminais, os quais tem um ativo aparato de “clearence” mucociliar 

(Phalen, Mendez; 2009). 

 

6.2.2. Caracterização da exposição. 

Embora o CPA possua um monitor em tempo real da concentração de 

partículas, estas foram também confirmadas gravimetricamente. A 

caracterização da exposição foi realizada a partir de filtros de amostragem 

equipado sem impactadores tipo Harward (Air Diagnostics, Harrison, ME) que 

estavam conectados a cada uma das câmaras em dias alternados. Ainda 
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utilizando os mesmos filtros, uma análise quali-quantitaiva elementar (Na, Al, Si, 

P, S, K, Ca, Ti, V, Fe, Ni, Cu, Zn e Pb) foi realizada com auxílio de um 

espectrofotômetro de fluorescência de raio X (Shimadzu EDX 700). A 

quantificação de endotoxina presente no material particulado também foi 

realizada conforme recomendado pelo kit comercial ToxinSensorTM 

Chromogenic LAL Endotoxin Assay Kit (Genscript, Piscataway, NJ).  

 

6.3 Protocolo de Nebulização 

 

A nebulização foi feita utilizando-se um nebulizador ultrassônico (Pulmosonic 

Star - Soniclear®) que transforma aproximadamente 80% da solução a ser 

inalada em micropartículas menores que 5 micrômetros, e tem a taxa de 

nebulização entre 0,75 ml/minuto a 1,25 ml/minuto. Durante a nebulização, os 

animais foram colocados em uma caixa de polisulfona com filtro na parte 

superior, onde foi acoplada uma das pontas do tubo corrugado em P.V.C. atóxico 

com cerca de 100 cm de comprimento. A outra extremidade foi acoplada ao 

nebulizador.  

Afim de se evitar a contaminação no grupo controle foram utilizados duas 

caixas de nebulização e dois nebulizadores idênticos.  

 

6.3.1. Dose e tempo de nebulização 

Para a determinação da dose de LPS foi realizado um estudo piloto, testando 

diversas concentrações de LPS e tempos de nebulização diferentes. Também 

foi testada a metodologia de instilação intratraqueal em diversas doses, para a 

comparação com a metodologia de nebulização.  
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O protocolo de nebulização final constou de uma solução de volume total de 

5 ml, a uma concentração de 3 mg/ml de LPS e com tempo suficiente para que 

toda a solução fosse nebulizada. Este protocolo foi escolhido pelas seguintes 

razões: 

- Nível de inflamação satisfatória para a realização do estudo; 

- Melhor distribuição da inflamação no tecido pulmonar quando comparado 

com o método de instilação intratraqueal, e; 

- Método menos invasivo quando comparado ao método de instilação 

intratraqueal, minimizando, assim, o desconforto e estresse do animal e 

dispensando cuidados pós-operatórios. 

Para os grupos experimentais nos quais a lesão pulmonar não foi induzida foi 

utilizada solução fisiológica a 0,9% de NaCl, em um volume total de 5 ml para a 

realização do protocolo de nebulização. 

 

6.4 Coleta 

 

6.4.1 Pulmões 

Após 24 horas do término do protocolo de exposição, os animais foram 

eutanasiados por injeção intraperitonial de tiopental sódico (200 mg.kg-¹ peso 

corporal), traqueostomizados e canulados. Em 8 animais de cada grupo, nos 

pulmões foram realizadas três lavagens de 0,5 ml de PBS cada e 

aproximadamente 1,0 ml de lavado bronco alveolar (LBA) foi recuperado. Após 

a coleta do LBA, os pulmões foram removidos da cavidade torácica e fixados 

por imersão em paraformaldeído 4% tamponado (em PBS) durante 24 horas 

para a avaliação estereológica.  
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Os outros 8 animais de cada grupo foram utilizados para avaliação in situ 

da inflamação induzida pelo LPS e, portanto, não foi realizado o LBA nestes 

animais. O pulmão esquerdo foi separado para análise histopatológica e o 

direito congelado em nitrogênio líquido para análises moleculares que foram 

realizadas. Assim, os animais foram eutanasiados da mesma forma, e por uma 

toracotomia mediana os pulmões foram expostos, o lobo direito foi isolado 

ligando-se o brônquio direito com fio de sutura 6.0. Em seguida a traqueia foi 

canulada e o pulmão esquerdo insuflado com aproximadamente 0,4 ml de 

solução salina 0,9%. Após a insuflação, o brônquio esquerdo foi ligado e os 

pulmões removidos e separados. O pulmão direito foi divido em três 

fragmentos, acondicionados em criotubo e mantido freezer -80ºC e o pulmão 

esquerdo mantido em solução fixadora de paraformaldeído 4% tamponado (em 

PBS) por 24 horas e posteriormente em álcool 70% até a realização das 

análises. 

 

6.4.2 Sangue e Plasma 

Em 8 animais o sangue foi coletado previamente à coleta do LBA e à 

remoção dos pulmões da cavidade torácica. O acesso foi feito pela veia cava 

inferior, utilizando seringa de 1 ml heparinizada. As amostras de sangue foram 

centrifugadas a 1000G por 15 minutos a 4°C e o sobrenadante foi coletado, 

depois a amostra foi centrifugada novamente a 10000G por 10 minutos a 4°C 

e o soro foi coletado. As amostras foram armazenadas a -80°C até a análise. 

Nos outros 8 animais o sangue foi coletado de forma similar e acondicionado 

em tubos com EDTA K3 (ácido etilenodiaminotetracético) para a realização de 

hemograma completo.  



57 
 

 
 

 

6.4.3 Demais órgãos 

Os demais órgãos (coração, rins, fígado, baço, timo, cérebro e vias aéreas 

superiores) foram coletados, pesados, fixados em paraformaldeído 4% e 

ficarão guardados para possíveis análises futuras que se façam necessárias. 

 

6.5 Protocolo do hemograma completo 

 

As amostras sanguíneas acondicionadas em tubos com EDTA K3 foram 

utilizadas para a realização do hemograma completo. O hemograma foi 

realizado por método automatizado com o auxílio do analisador hematológico 

veterinário (POCH-100iV DIFF - Sysmex) na Divisão de Laboratório Central - 

HC-FMUSP. 

A contagem diferencial de leucócitos foi feita manualmente. Após o preparo 

dos esfregaços sanguíneos, foram corados com Kit Instante Prov - conjunto de 

corantes para coloração diferencial rápida em hematologia (NewProv) e 

deixadas para secar à temperatura ambiente. Então 100 células por lâmina foram 

contadas e classificadas em neutrófilos (bastonetes e segmentados), basófilos, 

monócitos, eosinófilos e linfócitos. 

 

6.6 Protocolos de análise do soro sanguíneo e do lavado bronco-alveolar 

 

O LBA foi centrifugado (1000 rpm durante 10 minutos a 4º C) e o 

sobrenadante coletado e separado. O botão de células foi ressuspendido em 
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300 µl de PBS, homogenado e utilizado para avaliação do número de células 

total e diferencial.  

Para a avaliação de número total de células, 20 μl do “pellet” ressuspendido 

foi colocado em uma câmara de Neubauer. Para estimar o número total de 

células usou-se a seguinte fórmula:  

 

Figura 2 - Representação da câmara de Neubauer. Os quadrantes destacados 
em vermelho representam os locais de contagem dos leucócitos.  

 

Para avaliação diferencial das células foi utilizada uma centrífuga de células 

(Cytospin 3 - Shandon) para a confecção das lâminas. A centrífuga de células 

permite o preparo de esfregaços das suspensões celulares para uma análise 

morfológica e prepara uma monocamada de células numa área definida. O 

Cytospin é composto por um suporte para lâmina com um funil plástico seguida 

de um cilindro, onde a amostra ressupendida é colocada. Entre a lâmina e o 

suporte é colocado um molde espesso de papel de filtro perfurado exatamente 

no local de encontro com o cilindro que depositará as células na área pré-

determinada (Araújo-Jorge et al., 2000). 

Contagem total de células= contagem total x 105 x diluição da amostra 
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Desta forma, lâminas devidamente limpas e identificadas foram acopladas 

a centrifuga de células, 100 µl das amostras foram pipetadas nos funis e 

centrifugadas por 6 minutos a uma velocidade de 450 rpm. Depois das lâminas 

estarem secas, elas foram coradas com o auxílio do Kit Instante Prov - conjunto 

de corantes para coloração diferencial rápida em hematologia (NewProv). 

Posteriormente as lâminas foram montadas com resina para microscopia 

Entellan (Merck, Darmstadt, Alemanha) e deixadas para secar em temperatura 

ambiente. Após a realização do protocolo descrito acima as lâminas foram 

digitalizadas com o auxílio do escaner de lâminas digital Pannoramic SCAN 

(3DHistech Ltd., Budapest, Hungary) e as análises foram feitas com a ajuda do 

software Image J (http://rsb.info.nih.gov/ij/). Durante a análise, as células foram 

classificadas em: macrófagos, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos e células 

epiteliais. 

As dosagens das citocinas IL-1β, IL-6, IL-10 e TNF no lavado broncoalveolar 

e soro sanguíneo foram realizadas pelo método de citometria de fluxo em 

ensaios multiplex (Cytometric Bead Assay - CBA - BD Bioscience, CA, USA). O 

CBA foi utilizado conforme as instruções fornecidas pelo fabricante. O limite de 

detecção de cada kit está discriminado na tabela 7. 

As curvas padrão foram geradas para cada citocina utilizando a mistura de 

citocinas padrão fornecida pelo kit. Resumidamente, os padrões liofilizados 

foram reconstituídos em 4 mL de Assay Diluent (“Top Standard”), incubados por 

15 minutos em temperatura ambiente e posteriormente foi realizada uma 

diluição seriada, segundo ilustrado na figura 3. A quantidade de proteína em 

cada diluição é mostrada na tabela 6.  
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Figura 3 - Representação da diluição seriada realizada para a curva padrão do 
CBA. 

 

Tabela 6 - Concentração de proteínas (pg/ml) em cada ponto da curva 
padrão. 

Diluição 
Top 

Standard 
1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 

Concentração 

de proteína 

(pg/mL) 

2500 1200 625 312,5 156 80 40 20 10 

 

À 50 µl de cada ponto da curva padrão assim como à 50 µl de cada amostra 

de LBA e de soro foram adicionados 50µl de solução contendo as “beads” de 

captura de cada citocina e os tubos foram incubados por uma hora em 

temperatura ambiente. Depois do período de incubação, 50µl do reagente de 

detecção foram adicionados aos tubos e deixados por mais uma hora em 

temperatura ambiente no escuro.  

Após as incubações, foi acrescentado 1 ml de tampão de lavagem e 

centrifugado por 5 minutos a 200g, o sobrenadante foi desprezado e as 

amostras foram ressuspendidas em 300µl de tampão de lavagem para as 
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aquisições em citômetro de fluxo BD FACSCanto™ II (BD Biosciences, CA, 

USA). Foi realizada a aquisição de 1200 eventos e a conversão de dados foi 

realizada utilizando o software FCAP Array (BD Bioscience, CA, USA). A 

concentração das citocinas em cada sobrenadante foi determinada por 

interpolação a partir da curva padrão correspondente. A gama de detecção foi 

20-5000 pg/ mL para cada citocina. 

O limite de detecção de cada citocina está mostrado na tabela 7. 

Tabela 7 - Limite de detecção das citocinas avaliadas no soro sanguíneo e 
lavado broncoalveolar. 

Citocina Limite de detecção 

Mouse IL-1β Flex Set 1,9 pg/mL 

Mouse IL-6 Flex Set 1,4 pg/mL 

Mouse IL-10 Flex Set 9,6 pg/mL 

Mouse TNF Flex Set 2,8 pg/mL 

 

6.7 Avaliação Estereológica do pulmão 
 

 A estereologia vem sendo aplicada para a quantificação de estruturas 

pulmonares desde 1963 (Weibel, 1963). Recentemente, uma ação conjunta da 

ATS (American Thoracic Society) e da ERS (European Respiratory Society) 

padronizou os métodos estereológicos para o pulmão. Neste estudo seguimos 

as recomendações da ATS-ERS (Hsia et al., 2010). 

 Os seguintes parâmetros foram avaliados: volume pulmonar total, 

volume total e densidade de volume dos compartimentos pulmonares: 

parênquima pulmonar (excluindo-se brônquios, vasos, septos inter-lobulares, 

linfonodos); vias aéreas; vasos sanguíneos; espaços aéreos alveolares; septos 
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alveolares (pneumócitos e capilares); edema (quando presente); áreas de 

superfície total e densidade de superfície dos alvéolos, vias aéreas e vasos 

sanguíneos. 

 

6.7.1 Amostragem e inclusão 

 A amostragem do pulmão foi feita de forma sistemática uniforme e 

randômica. A quantificação dos parâmetros pulmonares a serem avaliados foi 

conduzida em cortes verticais. Assim para a amostragem, os pulmões inteiros 

(incluindo as estruturas do hilo) foram incluídos em blocos de ágar (12%). O 

esquema da amostragem é mostrado na figura 4. 

 

Figura 4 - Representação esquemática dos métodos e amostragem do pulmão 
para o estudo estereológico. A e B - preparação do ágar a 12%; C - pulmão a ser 
incluído; D - inclusão do pulmão em ágar; E e F - Cortes verticais seriados; G - 
Fatias obtidas para a estimativa do volume total pulmonar pelo método de 
Cavalieri. 
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6.7.2 Volume Pulmonar (“Reference Space”) 

 O volume pulmonar foi estimado pelo método de Cavalieri. Por este 

método é possível estimar o volume de um objeto de forma arbitrária, 

seccionando-o em fatias paralelas equidistantes e multiplicando-se a distância 

entre os cortes pela somatória das áreas das faces de corte.  As áreas das 

faces de corte ou transectos pode ser obtida facilmente pelo método de 

contagem de pontos. Para este fim, um sistema teste de pontos (de área 

associada ao ponto (ap) conhecida) foi sobreposto às fatias de ágar e os pontos 

incidentes sobre o compartimento de interesse foram contados em todas as 

fatias. Assim o volume foi obtido aplicando-se a fórmula: 

 

 

onde pt são os pontos incidentes sobre o pulmão, a(p) = 7,54 mm² e T é a 

espessura das fatias produzidas no ágar (neste caso 4mm).  

 

6.7.3 Volume (V) e Densidade de Volume (Vv) dos Compartimentos Pulmonares 

 O método de contagem de pontos foi utilizado para estimarmos as 

densidades de volume das estruturas pulmonares de interesse: parênquima 

pulmonar, vias aéreas, vasos sanguíneos, espaços aéreos alveolares e septos 

alveolares (pneumócitos e capilares).  

Para esta análise os blocos de parafina foram seccionados em cortes de 5 

µm de espessura e dois pares de cortes consecutivos de cada bloco, distantes 

300 µm foram coletados em lâminas de vidro histológicas. Cortes 

randomicamente selecionados também foram coletados em lâminas para 

Vpulmão= ∑pt x a(p) x T 
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estudos histoquímicos adicionais (análise de colágeno e fibras elásticas). Os 

cortes foram corados pelo método hematoxilina-eosina.  

Para a análise estereológica das lâminas foi utilizado o software newCAST 

™ (Visiopharm) ligado a um microscópio ótico (Eclipse Ni, Nikon).  

Antes de o software realizar a amostragem randômica e sistemática do 

tecido pulmonar foi desenhada a região de interesse (ROI) utilizando a menor 

objetiva disponível (2X) (figura 5). As regiões selecionadas serviram para guiar 

o processo de amostragem e apenas campos de visão dentro das ROI são 

amostrados.   

 

Figura 5 - Exemplo de região de interesse (ROI) selecionada no software 
newCAST. 

 

Após a seleção das ROIs de 10 a 12 campos por lâmina foram 

randomicamente selecionados e analisados em um aumento de 40x. Para a 

análise da densidade de volume e volume total dos compartimentos 

pulmonares (vias aéreas, vasos sanguíneos, espaços aéreos alveolares; 
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septos alveolares (pneumócitos e capilares) e edema quando presente) foi 

gerado um sistema teste de pontos (figura 6) com uma área de 2730,54 μm².  

Os pontos incidentes sobre as diferentes estruturas pulmonares foram 

contados em todos os campos e a densidade de volume foi obtida pela fórmula:  

 

  

onde ∑ptcomp e ∑ptparênquima referem-se a soma de todos os pontos contados 

em todos os campos analisados de cada pulmão.  

 A densidade de cada compartimento foi então convertida em volume 

absoluto (total) multiplicando-se a densidade de volume (Vvcomp) pelo volume 

total do espaço de referência correspondente.  

 

 

 

6.7.4 Áreas de superfície total e Densidade de superfície dos alvéolos, vias 

aéreas e vasos sanguíneos. 

 Quando avaliamos áreas de superfície é importante randomizarmos a 

orientação, pois esta medida é influenciada pela orientação da estrutura. Da 

mesma forma e nos mesmos campos que foram utilizados para as medidas de 

volume utilizamos um sistema teste de linhas para os pulmões (cortes verticais). 

Nesta análise as intersecções entre os segmentos de reta (figura 6) e os limites 

da estrutura analisada foram contadas. E, aplicando-se os dados na fórmula a 

seguir obtivemos as estimativas de densidade de área das estruturas: 

 

 

Vvcomp= ∑ptcomp / ∑ptparênquima 

Vcomp= Vvcomp x Vpulmão ou parênquima 

      Svcomp= 2 x ∑Icomp / ∑ptcomp x l(p) 
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onde l(p) é o comprimento do linha, ∑I é o número total de intersecções entre os 

segmentos de reta e o compartimento de interesse e ∑pt é o número de pontos 

no compartimento de interesse.  

As áreas de superfície absolutas serão obtidas aplicando-se a fórmula: 

 

 

onde Svcomp é densidade de volume do compartimento analisado e Vtpulmão é o 

volume total dos pulmões.  

 

 

Figura 6- Exemplo da aplicação do sistema teste de pontos e de segmentos de 
reta para estimativa das densidades de volume e densidades de superfície dos 
compartimentos pulmonares no software newCAST.  

 

6.7.5 Estimativa da espessura dos septos alveolares (Arithmetic mean thickness) 

 A espessura dos septos alveolares foi derivada a partir da média 

aritmética (AMTsepto) aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

 

Stcomp= Svcomp x Vtpulmão 

           AMTsepto= 2 x Vtsepto / Stsepto 
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onde Vtsepto é o volume total dos septos alveolares e Stsepto é a área de 

superfície total dos septos alveolares. 

 

6.8 Avaliação in situ da inflamação induzida pelo LPS 

 

Nesta análise, foi feita uma avaliação histopatológica de rotina 

empregando técnicas imunohistoquímicas para a determinação e 

caracterização da resposta inflamatória. Foram contadas as células 

inflamatórias imunomarcadas (neutrófilos, linfócitos e macrófagos) e a 

proporção de área de tecido imunomarcado para as seguintes citocinas: 

a) IL-1beta: Importante mediador da resposta inflamatória e está 

envolvida em uma variedade de atividades celulares como 

proliferação e diferenciação celular e apoptose. 

b) IL-6: Tem funções no processo inflamatório e na maturação de 

células B. Esta proteína é produzida principalmente em locais de 

inflamação aguda ou crônica.  

c) IL-8: Atua no processo inflamatório como um quimiotáxico para 

neutrófilos.   

d) IL-10: Atua como um mediador da resposta inflamatória 

principalmente como citocina anti-inflamatória inibindo a produção de 

citocinas por macrófagos.  

e) TNF-alfa: Tem um papel pró-inflamatório multifuncional. Ela é 

principalmente secretada por macrófagos e está envolvida em uma 

variedade de processos biológicos como diferenciação e proliferação 

celular, apoptose, metabolismo lipídico e coagulação. 
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A análise de cada lâmina marcada com os anticorpos CD3 (linfócitos T) e 

MPO (neutrófilo) foi realizada no parênquima pulmonar. Foram selecionados 20 

campos de cada lâmina (objetiva de 40x) e as células imuno marcadas foram 

contadas. Também foi feita a medida da área total de cada campo e da área 

sem tecido pulmonar (branco) com o auxílio do software Image-Pro Plus 4.1 for 

Windows (Media Cybernetics, Silver Spring, Md). Através destas medidas foi 

possível estimar a quantidade de tecido pulmonar em cada campo (área total 

do campo - área sem tecido pulmonar) e a proporção de número de células 

marcadas por área de tecido (número de células positivamente marcada / 

quantidade de tecido pulmonar). 

A análise de cada lâmina marcada com os anticorpos IL-1ß, IL-6, IL-8 e TNF-

α foi realizada nas vias aéreas e no parênquima pulmonar.  

Foram selecionadas cinco vias aéreas cortadas transversalmente por 

animal para a análise. Em cada via aérea foi medido o perímetro, diâmetro 

maior, diâmetro menor, área total e área positivamente marcada (um espectro 

de cor previamente definido para cada anticorpo a partir de lâminas do próprio 

estudo) com o auxílio do software Image-Pro Plus 4.1 for Windows (Media 

Cybernetics, Silver Spring, Md). Para a estimativa das áreas totais e 

positivamente marcadas, as vias aéreas foram subdivididas em área interna, 

que se localiza no limite do epitélio, e área externa, que se localiza entre a 

camada muscular externa e o limite da via aérea (inserção dos septos 

alveolares).  

No parênquima pulmonar foram selecionados 6 campos excluindo-se vias 

aéreas e vasos sanguíneos para a análise. Em cada campo foi medida a área 

total do campo, área positivamente marcada (um espectro de cor previamente 
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definido para cada anticorpo a partir de lâminas do próprio estudo) e área sem 

tecido pulmonar (branco) com o auxílio do software Image-Pro Plus 4.1 for 

Windows (Media Cybernetics, Silver Spring, Md). Através destas medidas foi 

possível estimar a quantidade de tecido pulmonar em cada campo (área total 

do campo - área sem tecido pulmonar) e a proporção de tecido marcado (área 

positivamente marcada / quantidade de tecido pulmonar em cada campo). 

Os anticorpos utilizados e concentrações padronizadas estão apresentados 

na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Descrição da imunomarcação, anticorpo utilizado e 
concentração padronizada. 

 

Imunomarcação 

 

Anticorpo 

Concentração 
Padronizada 

Neutrófilo 
Anti – MPO (Abcam – cod. 

ab9535) 
1:750 

Linfócito 
Anti - CD3 (Serotec – cod 

.MCA1477) 
1:800 

Macrófago 
Anti - MAC 2 (Cedarlane – 

cod. CL8942AP) 
1:100.000 

IL – 1ß 
Anti – IL-1ß (Santa Cruz – 

cod. sc-7884) 
1:400 

IL - 6 
Anti – IL-6 (Santa Cruz – 

cod. sc-1265) 
1:1500 

IL- 8 
Anti – IL- 8 (Abcam – 

cod.ab110727) 
1:500 

TNF - α 
Anti – TNF –α (Santa Cruz – 

cod. sc-1348) 
1:3000 
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A imuno-histoquímica (IHQ) utilizada para a pesquisa do anticorpo em tecido 

pulmonar foi realizada pelo método peroxidase. 

Os cortes histológicos a 5 µm de espessura foram realizados em lâminas 

silanizadas (3-Aminopropil-trietoxi-silano - Sigma) e seguiu-se o protocolo 

abaixo descrito.  

 

6.8.1. Hidratação  

As lâminas foram desparafinadas com xilol quente (60ºC)15 min e xilol frio 

por 15 min. lavadas em álcool absoluto, 95 % e hidratas em água corrente e 

deionizada.  

6.8.2. Recuperação antigênica  

Segue-se a recuperação antigênica obtida através de alta temperatura em 

Panela Pressão, a 125ºC por 1min tampão citrato Ph6,0. Após este período, as 

lâminas foram e lavadas em PBS. 

 

6.8.3. Bloqueio 

Seguiu-se o bloqueio da peroxidase endógena com água oxigenada (H2O2) 

10V 3% 4 vezes de 5 minutos cada, seguiu-se a lavagem com água e PBS. 

 

6.8.4. Incubação com o anticorpo primário  

Após os bloqueios, os anticorpos primários foram aplicados sobre os cortes 

e controles, positivo e negativo de tecido, lâminas incubadas “overnight” em 

geladeira 4 graus em câmara úmida. 

As lâminas então foram lavadas em PBS e incubadas pelo ABC Kit 

Vectastain (Vector Elite–Vector Laboratories, Inc.Ingold Road Burlingame, CA). 
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Após esta etapa, as lâminas foram lavadas em PBS e seguiu-se a revelação 

pelo cromógeno 3,3 Diaminobenzidine (Sigma Chemical Co, St Louis, MO, 

EUA). As lâminas foram lavadas abundantemente em água corrente e contra-

coradas com Hematoxilina de Harris 30 segundos (Merck, Darmstadt, 

Alemanha). Em seguida, as mesmas foram lavadas em água corrente, 

desidratadas e montadas com resina para microscopia Entellan (Merck, 

Darmstadt, Alemanha). 

Após a realização do protocolo descrito acima as lâminas foram escaneadas 

com o auxílio do escaner de lâminas digital Pannoramic SCAN (3DHistech Ltd., 

Budapest, Hungary) e foram analisadas com a ajuda do software Image-Pro® 

Plus versão 4.5 para Windows® (Media Cybernetics – Silver Spring MD, USA). 

 

6.9 Análise de colágeno e fibras elásticas no parênquima pulmonar e nas 

vias aéreas 

 

Para a análise de colágeno total, as lâminas foram coradas com a técnica 

de Picrossirius Red de acordo com o protocolo descrito abaixo. 

 Resumidamente, as lâminas foram desparafinadas e hidratadas em 

gradiente de álcool (absoluto – 95% - 70%- água). Depois as laminas foram 

coradas com Sirius red por 15 minutos e lavadas em águas corrente. Então as 

laminas foram contra-coradas com hematoxilina de Carazzi por 5 minutos e 

lavadas novamente em água corrente. Finalmente as lâminas foram 

desidratadas em gradiente de álcool (70% - 95% - absoluto), passadas no xilol e 

montadas com Entellan (Merck, Darmstadt, Alemanha). Nesta coloração as 

fibras colágenas se coram em vermelho vivo. 
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 As moléculas de colágeno são ricas em aminoácidos básicos e reagem 

fortemente com corantes ácidos como o Sirius Red que reage com colágeno 

promovendo a aumento de sua birrefringência natural. Quando analisadas sob 

luz polarizada, as fibras de colágeno assumem cores e intensidades de 

birrefringência variadas de acordo com os diferentes graus de agregação física 

dos diferentes tipos de colágeno (Montes et al., 1984; Montes, Junqueira, 1988). 

 Para a análise qualitativa das fibras colágenas, as lâminas coradas com 

sirius red foram analisadas sob luz polarizada, sendo possível a distinção entre 

o colágeno tipo I, que se apresenta com cor amarela avermelhadas e colágeno 

tipo III, de coloração esverdeada. O colágeno tipo II não forma fibras e mostra 

uma fraca birrefringência de cor variável (Junqueira et al., 1978; Montes et al., 

1980; Zambrano et al., 1982). 

Para a análise de fibras elástica, as lâminas foram coradas com Resorcina 

Fucsina oxidada de acordo com o protocolo descrito abaixo. 

Resumidamente, as lâminas foram desparafinadas e hidratadas em 

gradiente de álcool (absoluto – 95% - 70% - água). Depois as laminas foram 

oxidadas em solução de oxona 10% por 40 minutos, lavadas com água por 5 

minutos e passadas rapidamente por álcool 70% e 96%. Então as lâminas foram 

coradas com resorcina-fucsina por 1 hora em temperatura ambiente e lavadas 

por mais 5 minutos. As lâminas foram diferenciadas em álcool 70% até ser 

possível ver apenas as fibras elásticas em roxo escuro. Finalmente as lâminas 

foram desidratadas em gradiente de álcool (95% - absoluto), passadas no xilol e 

montadas com Entellan (Merck, Darmstadt, Alemanha). Este método de 

coloração demonstra as fibras elásticas elaunínicas e oxitalânicas, conferindo-

lhes uma cor púrpura (Fullmer et al.,1974; Weigert, 1898). 
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A análise de colágeno total e fibras elásticas no parênquima pulmonar e 

nas vias aéreas foram realizadas da mesma forma que as análises 

imunohistoquímicas, descritas no item anterior (vide item Material e Método 7.8). 

 

6.10 Protocolo de análises moleculares: 

Para a análise da expressão gênica dos genes IL-1β, IL – 6, IL-8, IL-10, 

TNF-α, colágeno tipo I e III e TGF- β os tecidos pulmonares foram coletados, 

congelados imediatamente em nitrogênio líquido e acondicionados no freezer -

80°C até a análise. As amostras de pulmão foram imersas em 1 ml de TRIZOL 

(Invitrogen®) e a extração do RNA total foi realizada de acordo com as instruções 

do fabricante. Preparações com uma razão de densidade óptica 260/280 nm<1,7 

(critério de pureza da amostra) foram descartadas. As soluções de RNA foram 

aliquotadas e armazenadas a -80ºC até o uso. A integridade do RNA extraído foi 

analisada em gel de agarose e quantificado no espectrofotômetro. 

A síntese do cDNA foi realizada com 1 µg do RNA total seguindo as 

recomendações da bula do kit SuperScript® VILO cDNA Synthesis Kit and 

Master Mix (Invitrogen®) e armazenado a –80ºC até o uso. 

A análise da expressão gênica foi feita através do PCR quantitativo em 

tempo real (qPCR). Os primers foward e reverse foram escolhidos em éxons 

distintos para evitar amplificação de DNA genômico. Os primers foward e reverse 

específicos para cada gene de interesse dos camundongos (Mus musculus) e 

para genes candidatos a controle interno (genes com expressão similar entre os 

tratamentos), foram desenhados utilizando-se o software Primer 3 (http://www-

genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi) e sua especificidade foi 

verificada através do BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). Os genes 
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candidatos a controle interno foram: β-actina, Ciclofilina, S18 e RPL13a. As 

expressões de cada um destes genes foram analisadas no software GeNorm 

para a seleção do melhor controle endógeno e o gene selecionado foi o RPL13a. 

As sequências de cada primer são apresentadas na tabela 09. 

 

Tabela 9 - Descrição de cada sequência foward e reverse dos primers. 

Gene  Sequência Foward Sequência Reverse 

β-actina AGCCATGTACGTAGCCATCC GCTGTGGTGGTGAAGCTGTA 

Ciclofilina ATGGTCAACCCCACCGTGT TCTGCTGTCTTTGGGACCTTGTC 

S18 GTAACCCGTTGAACCCCATT CCATCCAATCGCTAGTAGCG 

RPL13a AACCTTTGGTCCCCACTTCCCT TCCTCAAGACCAACGGACTCCT 

IL-1β TTCCCATTAGACAACTGCACTAC GTCGTTGCTTGGTTCTCCTT 

IL-6 TGTGCAATGGCAATTCTGAT TCTGCTGTCTTTGGGACCTTGTC 

IL-8 TGGGATTCACCTCAAGAACA TGGGGACACCTTTTAGCATC 

IL-10 GTACAGCCGGGAAGACAATAA GCATTAAGGAGTCGGTTAGCA 

TNF-α GGTGCCTATGTCTCAGCCTC CACTTGGTGGTTTGCTACGA 

TGF-β ATACGCCTGAGTGGCTGTCT TCTCTGTGGAGCTGAAGCAA 

Colágeno 
tipo 1 a1  

CACCCTCAAGAGCCTGAGTC GTTCGGGCTGATGTACCAGT 

Colágeno 
tipo 3 a1  

TGGTCCTCAGGGTGTAAAGG GTCCAGCATCACCTTTTGGT 

 

A concentração de primers foi otimizada. A reação de PCR Real Time foi 

realizada utilizando-se 2 µl de cDNA; 5 µl de SYBR Green PCR Master Mix 
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(Applied® Biosystems), 0,4 µl da mistura de primers e 2,6 µL de água miliQ estéril. 

O ensaio RT-PCR foi realizado em equipamento 7500 Fast Real time PCR 

System (Applied Biosystems) nas seguintes condições: desnaturação inicial a 95 

°C por 15 minutos, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 95 °C por 15 

segundos, anelamento dos primers e extensão a 60 °C por 60 segundos. Cada 

reação de PCR foi realizada em duplicata. Como controle negativo foi realizada 

amplificação do gene alvo na ausência de cDNA. Os valores obtidos foram 

expressos em threshold cycle (CT), que é determinado pelo número de ciclos em 

que o sinal de fluorescência cruza a linha de threshold. A expressão de cada 

gene alvo foi determinada utilizando-se a fórmula: 2-∆∆CT (Livak, Schmittgen, 

2001). O resultado é representado em número de vezes que o tratamento 

aumentou ou diminuiu a expressão do gene comparado a amostra controle.  

 

6.11 Estratégia de análise dos dados obtidos.  

O presente estudo apresenta dois objetivos distintos. O primeiro objetivo 

pretende avaliar a resposta aguda à administração ao LPS em animais 

previamente expostos à poluição atmosférica. Para tanto 4 dos 6 grupos iniciais 

apresentados foram utilizados (Figura 7). 

O segundo objetivo pretende avaliar a resposta tardia à administração ao 

LPS nos animais expostos à poluição atmosférica posteriormente a indução da 

LPA. Os grupos Controle e CPA estão presentes na análise de ambos os 

objetivos por representarem o controle negativo e o controle da exposição à 

poluição (figura 8). 
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Figura 7 - Diagrama exemplificando a estratégia adotada de análise dos dados 
em relação ao objetivo 1: Avaliar se a lesão induzida por LPS é alterada em um 
indivíduo previamente exposto à poluição do ar.  

 

 

Figura 8 - Diagrama exemplificando a estratégia adotada de análise dos dados 
em relação ao objetivo 2: Avaliar qual o impacto da poluição atmosférica de uma 
região urbana sobre a progressão da LPA induzida por LPS.  
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6.12 Análise estatística 

 

Toda a análise estatística foi realizada utilizando-se o software estatístico 

SPSS 17 (SPSSinc© / IBM© Chicago, EUA). Médias, medianas, erros padrões 

(SE), desvios padrões (SD) ou intervalos interquartis (IQR) foram calculados 

para cada grupo.  

Inicialmente, foi aplicado o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov para 

a determinação do perfil de distribuição dos dados (paramétricos ou não 

paramétricos). Para a comparação das variáveis que envolviam apenas dois 

grupos de exposição utilizamos o Teste t de Student ou teste de Mann-Whitney 

de acordo com a distribuição paramétrica ou não paramétrica dos dados 

respectivamente. As variáveis categóricas foram comparadas usando-se o 

teste Chi-quadrado. 

Comparações entre mais de dois grupos foram analisadas pelo teste de 

Análise de Variância (One-way ANOVA) seguido pelo teste post-roc de Tukey 

para variáveis paramétricas ou teste de Kuskal-Wallis seguido do teste post-roc 

de Bonferroni para variáveis não paramétricas. Para avaliação dos desfechos 

nos grupos estudados conforme o objetivo avaliado (vide seção 6.10). Para 

monitorar a variação entre indivíduos de um mesmo grupo, nós também 

calculamos o coeficiente de variação observado (CV- desvio padrão/ média) 

para algumas variáveis.  

 Os resultados estão apresentados como média ± desvio padrão ou 

mediana (intervalo interquartil) para os dados paramétricos e não paramétricos 

respectivamente. 
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7. RESULTADOS  

 

7.1 Caracterização da exposição ao material particulado 2,5 (PM2,5). 

Durante o período de exposição dos animais foram coletados um total de 

22 filtros, sendo que destes, 20 (18 filtros coletados e 2 filtros branco utilizados 

como controle) foi possível quantificar a concentração o material particulado 2,5 

e black carbon (BC). Os valores de PM2,5 e BC estão apresentados na tabela 9. 

 

Tabela 10 - Concentração de PM2,5 (μg/m³) e BC (μg/m³) nos filtros 
amostrados durante o período de exposição dos animais. 

Identificação dos 
filtros 

Concentração de 
PM2.5             

(ug/m3) 

Concentração de 
BC (ug/m3) 

MP120056  Branco 
MP120057 13,7 2,582 
MP120058 10,7 4,181 
MP120059 14,4 5,165 
MP120060 22,7 11,719 
MP120061 21,5 15,944 
MP120062 18,9 8,866 
MP120063 20,3 5,615 
MP120064 14,7 4,724 
MP120065 8,7 5,185 
MP120066 8,1 3,118 
MP120089  Branco 
MP120090 14,1 3,572 
MP120091 15,7 3,809 
MP120092 27,5  
MP120093 27 6,398 
MP120094 52,9 27,021 
MP120095 29,8 7,499 
MP120097 16,5  
MP120098 7,2 1,248 
MP120099 33,5  

Média 19,89 7,290 
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Quanto a análise elementar dos materiais particulados presentes nos 

filtros amostrados o elemento químico inorgânico predominante foi o enxofre (S, 

média = 0,858 μg/m³) seguido do ferro (Fe, média = 0,48 μg/m³), cromo (Cr, 

média = 0,246 μg/m³), silício (Si, média = 0,172 μg/m³), potássio (K, média = 

0,146 μg/m³), sódio (Na, média = 0,115 μg/m³), alumínio (Al, média = 0,054 

μg/m³), cálcio (Ca, média = 0,044 μg/m³), cloro (Cl, média = 0,038 μg/m³), fósforo 

(P, média = 0,026 μg/m³), níquel (Ni, média = 0,0165 μg/m³), zinco (Zn, média = 

0,0161 μg/m³), cobre (Cu, média = 0,011 μg/m³), manganês (Mn, média = 0,010 

μg/m³), titânio (Ti, média = 0,0039 μg/m³), chumbo (Pb, média = 0,0038 μg/m³), 

bromo (Br, média = 0,003 μg/m³) e vanádio (V, média = 0,001 μg/m³). 

Gráfico 1 – Representação gráfica da concentração média dos elementos 
químicos inorgânicos presentes no material particulado (μg/m³). 

 

A quantificação de endotoxina foi realizada no material particulado 2,5 

extraído de um dos filtros coletados. Esta amostra apresentou uma concentração 
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de 0,975 de unidades de toxina por miligrama de material particulado 2,5 

(EU/mg). 

 

7.2 Resultados referentes aos grupos Controle, LPS 24 horas, Poluição e 

LPS + Poluição (objetivo 1). 

 

7.2.1 Eritrograma 

O número de eritrócitos apresentou-se significativamente menor no grupo 

poluição + LPS (8,4767±0,40213) em relação ao grupo LPS 24 horas (9,8038 ± 

0,73391; p=0,006). A quantidade de hemoglobina também foi significativamente 

menor no grupo poluição + LPS (14,60 ± 0,577966) em relação ao grupo LPS 24 

horas (16,3875 ± 1,03294; p=0,028). Houve ainda a redução significativa do 

hematócrito no grupo poluição + LPS (42,05 ± 1,2502; p=0,012) e poluição 

(43,225 ± 3,70396; p=0,038) em relação ao grupo LPS 24 horas (47,5375 ± 

2,85854). 

O VCM (volume corpuscular médio) foi significantemente maior no grupo 

poluição + LPS (50,25 (1,88)) em relação aos grupos controle (48,15 (0,35); 

p=0,012), LPS 24 horas (48,2 (0,48); p=0,042) e poluição (47,3 (1,02); p=0,001). 

O HCM (hemoglobina corpuscular média) mostrou um aumento significativo no 

grupo poluição + LPS (17,25 ± 0,65345) em relação aos grupos controle (16,575 

± 0,19821; p=0,011), LPS 24 horas (16,6625 ± 0,22638; p=0,031) e poluição 

(16,4375 ± 0,32923; p=0,002). 

A concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e a média da 

amplitude da distribuição de eritrócitos (RDW-CV) não apresentaram alteração 
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significativa. Os valores de média e desvio padrão são apresentados na tabela 

11, anexo A. 

 

7.2.2 Leucócitos 

O número de leucócitos (mil/mm³) presente no sangue teve um aumento 

significativo no grupo poluição (4,0 (3,0)) em relação aos grupos controle (2,0 

(0,0); p=0,017) e poluição + LPS (2,0 (1,0); p=0,006) – Gráfico 2A.  

O número de células totais no lavado bronco-alveolar foi 

significativamente maior nos grupos LPS 24 horas (3,36 x 105 ± 2,15 x 104; 

p=0,0001), poluição (2,13 x 105 ± 1,067 x 105; p=0,014) e poluição + LPS (2,6 x 

105 ± 3,3 x 104; p=0,001) em relação ao grupo controle (1,496 x 105 ± 3,58 x 104). 

Houve ainda redução do número de células totais nos grupos poluição (p= 0,006) 

e poluição + LPS em relação ao grupo LPS 24 horas (p=0,032) – Gráfico 2B. 

 

Gráfico 2 - Representação gráfica do número de leucócitos presentes no sangue 
(mil/mm³) (A) e do número de células totais no lavado bronco-alveolar (B).  

* p< 0,05 em relação ao grupo controle;  
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo poluição. 

 

ʊ 

A B 

ʊ
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Quanto ao esfregaço do lavado bronco-alveolar, no grupo controle nota-

se a presença de poucas células inflamatórias (figura 9 – A). No grupo poluição 

há a presença predominante de macrófagos (figura 9 – B), já no grupo LPS 24 

horas há uma presença intensa de células inflamatórias, principalmente 

neutrófilos (figura 9 – C) e no grupo poluição + LPS há a presença principalmente 

de neutrófilos e macrófagos (figura 9 – D). 

 

Figura 9 - Fotomicrografia do esfregaço do lavado bronco-alveolar: A – grupo 
controle (40x); B – grupo poluição (40x); C – grupo LPS 24 horas (40x) e D – 
grupo poluição + LPS (40x).  
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7.2.3 Neutrófilos 

O número de neutrófilos (mil/mm³) presente no sangue apresentou um 

aumento significativo no grupo LPS 24 horas (1,125 (0,318)) em relação aos 

grupos controle (0,635 (0,273); p=0,0001); e poluição+LPS (0,460 (0,390); 

p=0,0001). Houve ainda um aumento no número de neutrófilos no grupo poluição 

(1,205 (0,375)) em relação ao grupo controle (p=0,009) e poluição + LPS 

(p=0,005) – Gráfico 3A. 

O número total de neutrófilos presentes no lavado bronco-alveolar foi 

significantemente maior no grupo LPS 24 horas (3,03x105 (31002,01)) em 

relação aos grupos controle (1128,44 (6750,15); p=0,0001), poluição (5619,71 

(7440,2); p=0,0001) e poluição + LPS (2,023x105 (63467,53); p=0,0001). 

Também houve um aumento no grupo LPS + poluição em relação aos grupos 

controle (p=0,0001) e poluição (p=0,0001) – Gráfico 3B. 

O grupo LPS 24 horas (8,44x10-6 (5,42x10-6)) apresentou maior 

quantidade de neutrófilos (mieloperoxidade (MPO) positivo) no tecido pulmonar 

em relação aos grupos controle (8,44x10-6 (9,5x10-6); p=0,0001), poluição 

(4,08x10-6 (3,5x10-6); p=0,0001) e poluição + LPS (01,87x10-5 (1,51x10-5); 

p=0,0001) – Gráfico 3C. 
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Gráfico 3 – Representação gráfica da quantidade de neutrófilos presentes no 
sangue (mil/mm³) (A), do número total de neutrófilos no lavado bronco-alveolar 
(B) e da proporção de neutrófilos por unidade de área de tecido pulmonar (C).  

 

 

* p<0,05 em relação ao grupo controle; 
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; 
ω p<0,05 em relação ao grupo poluição+LPS; 
● outlier. 
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7.2.4 Linfócitos 
 

O número de linfócitos (mil/mm³) presente no sangue foi significantemente 

maior no grupo poluição (2,0 (2,0)) em relação aos grupos poluição + LPS (1,0 

(1,0); p=0,001) e controle (1,0 (0,0); p=0,013) – Gráfico 4A.  

Não houve alteração significativa no número total de linfócitos presente 

no lavado bronco-alveolar – Gráfico 4B.  Os valores de mediana e intervalo 

interquartil são apresentados na tabela 11, anexo A. 

A proporção de linfócitos T imunomarcados por unidade de área de tecido 

pulmonar apresentou-se maior no grupo LPS 24 horas (6,7x10-4 (1,4x10-4)) em 

relação aos grupos controle (3,1x10-4 (2,7x10-4); p=0,001), poluição (2,9x10-4 

(1,1x10-4); p=0,0001) e poluição + LPS (4,5x10-4 (8,9x10-5); p=0,028) – Gráfico 

4C.  
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Gráfico 4 – Representação gráfica da quantidade de linfócitos presentes no 
sangue (mil/mm³) (A), do número total de linfócitos no lavado bronco-alveolar (B) 
e da proporção de linfócitos T por unidade de área de tecido pulmonar (C). 

 

 
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo poluição; 
● outlier. 
 

 

 

A B 

ʊ ʊ

C ϯ 

ϯ

ϯ



87 
 

 
 

7.2.5 Monócitos e macrófagos 

O número de monócitos (mil/mm³) presentes no sangue não apresentou 

alteração significativa – Gráfico 5A. Os valores de mediana e intervalo interquartil 

são apresentados na tabela 11, anexo A. 

O número total de macrófagos presentes no lavado bronco-alveolar 

apresentou uma quantidade menor significativa no grupo LPS 24 horas (2,4x104 

± 9,21x103) em relação aos grupos controle (1,39x105 ± 3,59x104; p=0,0001) e 

poluição (1,79x105 ± 9,95x104; p=0,0001). Houve ainda diminuição significativa 

no grupo poluição + LPS (3,62x104 ± 1,4x104) em relação aos grupos controle 

(p=0,004) e poluição (p=0,0001) - Gráfico 5B. 

Os grupos LPS 24 horas (8,07 x10-5 (2,2 x10-5); p=0,004), poluição (7,71 

x10-5 (1,9 x10-5); p=0,006) e poluição+LPS (7,12x10-5 (2,1x10-5); p=0,015) 

apresentaram aumento na quantidade de macrófagos (MAC2 +) no parênquima 

pulmonar em relação ao grupo controle (3,83x10-5 (3,6x10-5)) – Gráfico 5C. 
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Gráfico 5 – Representação gráfica da quantidade de monócitos presentes no 
sangue (mil/mm³) (A); do número total de macrófagos no lavado bronco-alveolar 
(B) e da proporção de macrófagos (MAC 2+) por unidade de área de tecido 
pulmonar (C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* p<0,05 em relação ao grupo controle;  
Ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; 
ω p<0,05 em relação ao grupo poluição+LPS; 
● outlier. 
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7.2.6 Plaquetas 

Houve uma redução no número de plaquetas no grupo poluição (803,33 

± 188,248) em relação ao grupo controle (1185 ± 186,58; p=0,003) e LPS 24 

horas (1348,13 ± 165,755; p=0,0001) e uma redução no grupo poluição + LPS 

(905,86 ± 169,097) também em relação ao grupo controle (p=0,026) e LPS 24 

horas (p=0,0001) – Gráfico 6. 

 

Gráfico 6– Representação gráfica da média de plaquetas presentes no sangue 
(mil/mm³). 

* p<0,05 em relação ao grupo controle;  
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas. 
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7.2.7 IL-1β 

A quantidade de IL-1ß no soro sanguíneo não apresentou alteração 

significativa – Gráfico 7A. Os valores de mediana e intervalo interquartil são 

apresentados na tabela 11, anexo A. 

A quantidade de IL-1β no lavado bronco-alveolar foi significantemente 

maior nos grupos LPS 24 horas (23,685 (15,09)) em relação ao grupo controle 

(0 (0); p=0,0001) e poluição (0,01 (0,026); p=0,0001). Houve também um 

aumento no grupo poluição + LPS (12,87 (7,54)) em relação ao grupo controle 

(p=0,001) e poluição (p=0,002). Ainda houve uma tendência à diminuição no 

grupo poluição + LPS em relação ao grupo LPS 24 horas (p=0,063) – Gráfico 

7B. 

A quantidade de IL-1β no parênquima pulmonar apresentou-se maior no 

grupo LPS 24horas (0,046 (0,047)) em relação aos grupos controle (0,022 

(0,098); p=0,025) e poluição (0,0048 (0,0055); p=0,002). Ainda houve um 

aumento no grupo poluição + LPS (0,062 (0,0057)) em relação ao grupo poluição 

(p=0,006) e uma tendência ao aumento em relação ao grupo controle (p=0,06) - 

Gráfico 7C.  

O grupo poluição (1,141 (0,637)) mostrou uma quantidade menor de IL-

1ß nas vias aéreas em relação aos grupos controle (3,274 (0,33); p=0,033), LPS 

24 horas (3,707 (2,18); p=0,005) e poluição + LPS (4,718 (1,086); p=0,0001) – 

Gráfico 7D. 

Os níveis de expressão gênica de IL-1ß no tecido pulmonar mostrou-se 

maior no grupo LPS 24 horas (16,716 (12,85) em relação aos grupos controle 

(0,933 (0,3814); p=0,0001), poluição (3,535 (3,18); p=0,0001) e poluição + LPS 

(1,109 (0,25); p=0,0001) – Gráfico 7E.  
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Gráfico 7 – Representação gráfica da quantificação de IL-1ß: (A) no soro 
sanguíneo (pg/ml), (B) no lavado bronco-alveolar (pg/ml), (C) no parênquima 
pulmonar, (D) nas vias aéreas e (E) expressão gênica relativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* p<0,05 em relação ao grupo controle; ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 
horas; ʊ p<0,05 em relação ao grupo poluição; ● outlier. 
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7.2.8 IL-6 

A quantidade de IL-6 no soro sanguíneo foi significantemente maior nos 

grupos LPS 24 horas (800,81 (613,53)) em relação ao grupo poluição (0,125 

(0,21); p=0,027) e uma tendência em relação ao grupo controle (0,09 (0,3); 

p=0,067) – Gráfico 8A. 

A quantidade de IL-6 no lavado bronco-alveolar foi significantemente 

maior nos grupos LPS 24 horas (800,81 (613,53)) em relação ao grupo controle 

(0 (0); p=0,0001) e poluição (0,1 (0,34); p=0,0001). Houve também um aumento 

no grupo poluição + LPS (325,27 (231,23)) em relação ao grupo controle 

(p=0,008) e poluição (p=0,008). Ainda houve uma diminuição no grupo poluição 

+ LPS em relação ao grupo LPS 24 horas (p=0,0001) - Gráfico 8B. 

No parênquima pulmonar, o grupo LPS 24 horas (0,0133 ± 0,008) 

apresentou aumento na quantidade de IL-6 em relação aos grupos controle 

(0,0052 ± 0,005; p=0,027) e poluição (0,0011 ± 0,0007; p=0,001). Ainda houve 

um aumento no grupo poluição + LPS (0,013 ±0,0065) em relação ao grupo 

poluição (p=0,002) e uma tendência em relação ao grupo controle (p=0,06) – 

Gráfico 8C. Nas vias aéreas o grupo poluição + LPS (1,97 ± 0,90) apresentou 

aumento nos níveis de IL-6 em relação aos grupos controle (0,84 ± 0,74; p= 

0,02), poluição (0,11 ± 0,097; p=0,001) e LPS 24 horas (0,855 ± 0,393; p=0,031) 

– Gráfico 8D. 

Os níveis de expressão gênica de IL-6 no tecido pulmonar mostraram-se 

maior no grupo LPS 24 horas (54,815 ± 31,86) em relação aos grupos controle 

(1,29 ± 0,73; p=0,0001), poluição (1,701 ± 1,86; p=0,0001) e poluição + LPS 

(0,411 ± 0,238; p=0,0001) – Gráfico 8E.  
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Gráfico 8 – Representação gráfica da quantificação de IL-6: (A) no soro 
sanguíneo (pg/ml), (B) no lavado bronco-alveolar (pg/ml), (C) no parênquima 
pulmonar, (D) nas vias aéreas e (E) expressão gênica relativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; ω p<0,05 em relação ao grupo 
poluição+LPS; ● outlier. 
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7.2.9 IL-8 

O grupo poluição + LPS (0,016 (0,0074)) apresentou níveis elevados de 

IL-8 no parênquima pulmonar em relação aos grupos controle (0,00089 (0,0009) 

p=0,001), LPS 24 horas (0,0019 (0,0103); p=0,001) e poluição (0,0032 (0,0025); 

p=0,0001) – Gráfico 9A. Nas vias aéreas o grupo poluição + LPS (1,32 (1,86)) 

também apresentou maior quantidade de IL-8 em relação aos grupos controle 

(0,032 (0,161); p=0,001), LPS 24 horas (0,208 (0,834); p= 0,023) e poluição 

(0,037 (0,026); p=0,002) – Gráfico 9B. 

Os níveis de expressão gênica de IL-8 no tecido pulmonar mostraram-se 

maior no grupo LPS 24 horas (39,749 (14,681)) em relação aos grupos controle 

(1,03 (0,27); p=0,0001), poluição (2,84 (2,31); p=0,0001) e poluição + LPS (0,875 

(0,433); p=0,0001) – Gráfico – 9C.  
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Gráfico 9 – Representação gráfica da quantificação de IL-8: (A) no parênquima 
pulmonar, (B) nas vias aéreas e (C) expressão gênica relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; 
ω p<0,05 em relação ao grupo poluição+LPS; 
● outlier. 
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7.2.10 IL-10 

A quantidade de IL-10 no soro sanguíneo e lavado bronco-alveolar não 

apresentaram alteração significativa – Gráfico 10 A e B. Os valores de mediana 

e intervalo interquartil são apresentados na tabela 11, anexo A. 

No parênquima pulmonar, o grupo LPS 24 horas (0,035 (0,076)) 

apresentou aumento da quantidade de IL-10 em relação aos grupos poluição 

(0,003 (0,007); p=0,003) e poluição + LPS (0,006 (0,012); p=0,008) e uma 

tendência em relação ao grupo controle (0,012 (0,014); p=0,06) – Gráfico 10C. 

Nas vias aéreas, o grupo LPS 24 horas (3,54 ± 2,08) apresentou maior nível de 

IL-10 em relação ao grupo poluição (0,36 ± 0,31; p=0,003) - Gráfico 10D.  

O nível de expressão gênica de IL-10 no tecido pulmonar mostrou-se 

maior no grupo poluição (14,74 (11,92)) em relação aos grupos controle (0,98 

(1,27); p=0,0001) e poluição + LPS (2,4 (3,7); p=0,003). Ainda houve um 

aumento nos níveis de expressão gênica de IL-10 no grupo LPS 24 horas (6,22 

(11,43)) em relação ao grupo controle (p=0,043) – Gráfico 10E. 
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Gráfico 10 – Representação gráfica da quantificação de IL-10: (A) no soro 
sanguíneo (pg/ml), (B) no lavado bronco-alveolar (pg/ml), (C) no parênquima 
pulmonar, (D) nas vias aéreas e (E) expressão gênica relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; ʊ p<0,05 em relação ao grupo 
poluição; ● outlier 
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7.2.11 TNF-α 

A quantidade de TNF encontrada no soro sanguíneo foi significantemente 

maior no grupo LPS 24 horas (5,065 (3,41)) em relação aos grupos controle (0,69 

(1,16); p=0,001), poluição (0,855 (1,69); p=0,001) e poluição + LPS (2,8 (0,77); 

p=0,009) – Gráfico 11A. 

A quantidade de TNF encontrada no lavado bronco-alveolar foi 

significantemente maior no grupo LPS 24 horas (2822,13 (1310,26)) em relação 

aos grupos controle (0,15 (0,4); p=0,0001), poluição (0,1 (1,0); p=0,0001) e 

poluição + LPS (486,52 (379,76); p=0,0001) – Gráfico 11B. 

A quantidade de TNF-α no parênquima pulmonar apresentou-se maior no 

grupo LPS 24 horas (0,104 ± 0,011) em relação ao grupo controle (0,024 ± 0,011, 

p=0,015) – Gráfico 11C. A quantidade de TNF-α nas vias aéreas não apresentou 

alteração significativa – Gráfico 11D. Os valores de mediana e intervalo 

interquartil são apresentados na tabela 11, anexo A. 

O nível de expressão gênica de TNF-α no tecido pulmonar mostrou-se 

maior no grupo LPS 24 horas (18,66 (19,45)) em relação aos grupos controle 

(0,921 (0,30); p=0,0001), poluição (3,028 (4,32); p=0,0001) e poluição + LPS 

(0,896 (0,456); p=0,0001) – Gráfico 11E.  
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Gráfico 11 – Representação gráfica da quantificação de TNF-α: (A) no soro 
sanguíneo (pg/ml), (B) no lavado bronco-alveolar (pg/ml), (C) no parênquima 
pulmonar, (D) nas vias aéreas (proporção de área positivamente marcada por 
unidade de perímetro) e (E) expressão gênica relativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; ● outlier. 
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7.2.12 Morfologia do tecido pulmonar 

O volume pulmonar total (mm³) não apresentou alteração significativa – 

Gráfico 12. Os valores de média e desvio padrão são apresentados na tabela 

11, anexo A. 

 

Gráfico 12 – Representação gráfica do volume total pulmonar (mm³). 

 

A densidade de volume de septos alveolares mostrou-se maior no grupo 

poluição + LPS (0,349 ± 0,0482) em relação ao grupo controle (0,2982 ±0,0414; 

p=0,049) – Gráfico 13A. O volume total de septos alveolares (mm³) apresentou 

um aumento no grupo LPS 24 horas (181,6854 (35,2339)) em relação ao grupo 

controle (125,3921 (31,2416); p=0,024) – Gráfico 13B. 

A densidade de volume de espaço aéreo alveolar mostrou-se menor no 

grupo poluição + LPS (0,4314 ± 0,0505) em relação ao grupo LPS 24 horas 

(0,486 ± 0,0213; p=0,049) – Gráfico 13C. O volume total de espaço aéreo 

alveolar (mm³) apresentou uma diminuição no grupo poluição + LPS (176,3223 

± 39,1463) em relação ao grupo LPS 24 horas (266,0933 ± 40,5629; p=0,02) – 

Gráfico 13D. 
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A densidade de volume e o volume total de vasos sanguíneos (mm³) não 

apresentaram alterações significativas. Os valores de média e desvio padrão são 

apresentados na tabela 11, anexo A.  

 

Gráfico 13 – Representação gráfica da densidade de volume (Vv) do septo 
alveolar (A), volume total dos septos (mm³) (B), densidade de volume do espaço 
aéreo alveolar (C) e volume total do espaço aéreo alveolar (mm³) (D). 

* p<0,05 em relação ao grupo controle; 
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; 
● outlier. 

 

A densidade de volume de via aérea apresentou uma diminuição no grupo 

LPS 24 horas (0,0546 ± 0,0259) em relação ao grupo controle (0,127 ±0,0534; 
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p=0,008) – Gráfico 14A. O volume total de via aérea (mm³) não apresentou 

alteração significativa – Gráfico 14B. Os valores de mediana e intervalo 

interquartil são apresentados na tabela 11, anexo A. 

 

Gráfico 14– Representação gráfica da média da densidade de volume (Vv) de 
via aérea (A) e volume total de via aérea (mm³) (B). 

* p<0,05 em relação ao grupo controle. 

 

A densidade de superfície de septos alveolares (mm-1) apresentou uma 

diminuição nos grupos LPS 24 horas (203,4828 ± 29,4713; p=0,035) e poluição 

+ LPS (197,9822 ± 21,2658; p=0,018) em relação ao grupo controle (243,077 ± 

28,8453) – Gráfico 15A. A área de superfície total de septos alveolares (mm2) 

não apresentou alteração significativa – Gráfico 15B. Os valores de mediana e 

intervalo interquartil são apresentados na tabela 11, anexo A. 
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Gráfico 15 – Representação gráfica da densidade de superfície (Sv) de septos 
alveolares (mm-1) (A) e da área de superfície total dos septos alveolares (mm²) 
(B). 

 
* p<0,05 em relação ao grupo controle. 

 

A densidade de superfície (mm-1) e a área de superfície (mm2) total de 

vasos sanguíneos não apresentou alteração significativa. Os valores de mediana 

e intervalo interquartil, média e desvio padrão são apresentados na tabela 11, 

anexo A.  

A densidade de superfície (mm-1) e a área de superfície total (mm2) de via 

aérea não apresentou alteração significativa. Os valores de mediana e intervalo 

interquartil são apresentados na tabela 11, anexo A.  

A espessura média dos septos alveolares (mm) apresentou um aumento 

significativo nos grupos LPS 24 horas (0,0037 ± 0,00091; p=0,018) e poluição + 

LPS (0,0037 ± 0,00093; p=0,023) em relação ao grupo controle (0,0025 ± 

0,00053) – Gráfico 16. 

 

A B 
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Gráfico 16 – Representação gráfica da espessura média dos septos alveolares 
(mm). 

 
* p<0,05 em relação ao grupo controle. 

 

Na avaliação histopatológica do tecido pulmonar o grupo controle 

apresenta aspecto normal, sem sinal de processo inflamatório significativo e sem 

espessamento septal (figura 10 A e B). No grupo poluição, o tecido pulmonar 

apresenta infiltrado inflamatório ao longo do feixe bronco-vascular, presença de 

células inflamatórias nos septos alveolares, com predominância de células 

mononucleares (figura 10 C e D).  

No grupo LPS 24 horas, o tecido pulmonar apresenta infiltrado 

inflamatório adjacente ao feixe vasculo-brônquico e presença de grande número 

de células inflamatórias nos septos alveolares, com predominância de 

polimorfonucleares. Há também espessamento septal, alargamento com 

distribuição irregular dos espaços aéreos alveolares e áreas focais com 

hemorragia alveolar (figura 10 E e F). 
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No grupo poluição + LPS, o tecido pulmonar apresenta infiltrado 

inflamatório perivascular e peribrônquico, presença de poucas células 

inflamatórias nos septos alveolares e alargamento com distribuição irregular dos 

espaços aéreos alveolares (figura 10 G e H). 
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Figura 10 - Fotomicrografias representativas do tecido pulmonar (coloração H&E). A e B – grupo controle em 10x e 20x 
respectivamente; C e D – grupo poluição em 10x e 20x respectivamente; E e F – grupo LPS 24 horas em 10x e 20x 
respectivamente; G e H – grupo poluição + LPS em 10x e 20x respectivamente. 
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7.2.13 Remodelamento tecidual 

A proporção de fibras elásticas por área de via aérea mostrou um aumento 

no grupo poluição (12,741 (2,31)) em relação aos grupos controle (4,2923 (2,77); 

p=0,0001) e LPS 24 horas (2,1924 (3,1); p=0,0001). Houve ainda um aumento 

no grupo poluição + LPS (9,5136 (2,25)) em relação aos grupos controle 

(p=0,001) e LPS 24 horas (p=0,0001) – Gráfico 17 A.  

A proporção de fibras elásticas por área de tecido do parênquima 

pulmonar mostrou-se maior no grupo poluição (7,6484 (3,85)) em relação ao 

grupo LPS 24 horas (3,7996 (1,57); p=0,021). Houve ainda um aumento no grupo 

poluição + LPS (9,0022 (2,47)) em relação aos grupos controle (5,3677 (2,57); 

p=0,010) e LPS 24 horas (p=0,001) – Gráfico 17 B.  

 

Gráfico 17 – Representação gráfica da proporção de fibras elásticas por área de 
via aérea (%) (A) e da proporção de fibras elásticas por área de tecido do 
parênquima pulmonar (%) (B).  

 

* p<0,05 em relação ao grupo controle;  
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas;  
● outlier. 

 

A  B*
ϯ 

*
ϯ 

*
ϯ  *
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A proporção de colágeno por área de tecido do parênquima pulmonar não 

apresentou alteração significativa – Gráfico 18A. A proporção de colágeno por 

área de via aérea também não apresentou alteração significativa – Gráfico 18B. 

Os valores de mediana e intervalo interquartil são apresentados na tabela 11, 

anexo A. 

Os níveis de expressão gênica de colágeno tipo I mostram que há um 

aumento nos grupos poluição (0,35 (0,22)) e poluição + LPS (0,32 (0,28)) em 

relação aos grupos controle (1,04 (0,35); p=0,008 e p=0,002, respectivamente) 

e LPS 24 horas (1,16 (0,52); p=0,028 e p=0,006, respectivamente) – Gráfico 18C. 

Os níveis de expressão gênica de colágeno tipo III mostram que também 

há uma redução no grupo poluição + LPS (0,55 ± 0,32) em relação ao grupo LPS 

24 horas (1,3 ± 0,62; p=0,021). Também houve uma tendência a redução no 

grupo poluição (0,68 ± 0,4) em relação ao grupo LPS 24 horas (p=0,06) – Gráfico 

18D. 

Os níveis de expressão gênica de TGF-β apresentaram-se menor no 

grupo LPS 24 horas (0,446 ± 0,188) em relação aos grupos controle (1,049 ± 

0,271; p=0,007) e poluição (0,913 ± 0,49; p= 0,047). O grupo poluição + LPS 

(0,498 ± 0,238) também mostrou menores níveis de TGF-β em relação ao grupo 

controle (p=0,015) – Gráfico 18E. 
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Gráfico 18 – Representação gráfica da proporção de colágeno por área de via 
aérea (%) (A), da proporção de colágeno por área de tecido do parênquima 
pulmonar (%) (B), Expressão gênica relativa de colágeno tipo I (C), expressão 
gênica de colágeno tipo III (D) e expressão gênica relativa de TGF-β (E). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* p<0,05 em relação ao grupo controle; ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 
horas; ʊ p<0,05 em relação ao grupo poluição; ● outlier. 

E 

*  
ʊ  

* 
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7.3 Resultados referentes aos grupos Controle, LPS 5 semanas, Poluição e  

Poluição + LPS (objetivo 2). 

 

7.3.1 Eritrograma 

A quantidade de eritrócitos foi significantemente menor no grupo LPS + 

poluição (8,0 (0,0)) em relação aos grupos controle (9,0 (2,0); p=0,011) e LPS 5 

semanas (9,0 (1,0); p=0,001). Também houve uma tendência ao aumento no 

grupo LPS 5 semanas em relação ao grupo poluição (8,0 (1,0); p=0,05). A 

quantidade de hemoglobina foi significantemente menor no grupo LPS + poluição 

(14,0 (0,0)) em relação ao grupo LPS 5 semanas (16,0 (0,0); p= 0,006). 

O hematócrito mostra um aumento significativa no grupo LPS 5 semanas 

(47,57 ± 2,37) em relação aos grupos poluição (42,63 ± 3,852; p=0,014) e LPS 

+ poluição (41,71 ± 1,38; p=0,004).  

O VCM (volume corpuscular médio) mostra um aumento significativo no 

grupo LPS + poluição (50,0 (1,0)) em relação aos grupos poluição (47,0 (1,0); 

p=0,001) e LPS 5 semanas (48,0 (1,0); p=0,020). O HCM (hemoglobina 

corpuscular média) mostrou um aumento significativo no grupo LPS + poluição 

(17,0 (0,0)) em relação aos grupos controle (16,0 (0,0); p=0,0001), LPS 5 

semanas (16,0 (0,0); p=0,0001) e poluição (16,0 (0,0); p=0,0001). 

A média da concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e 

a média da amplitude da distribuição de eritrócitos (RDW-CV) não apresentaram 

alterações significativas. Os valores de mediana e intervalo interquartil são 

apresentados na tabela 12, anexo A. 
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7.3.2 Leucócitos 

Observamos aumento no número de leucócitos (mil/mm³) presente no 

sangue no grupo poluição (4,3125 ± 1,58964) em relação ao grupo controle 

(2,6125 ± 0,35632; p=0,018) e LPS + poluição (2,7143 ± 0,91365; p=0,035) e um 

aumento no grupo LPS 5 semanas (5,4429 ± 0,97272) em relação ao grupo 

controle (p= 0,0001) e LPS + poluição (p=0,0001) – Gráfico 19A. 

O número de células totais no lavado bronco-alveolar foi 

significativamente maior nos grupos LPS 5 semanas (3,12 x 105 ± 1,03 x 104; 

p=0,016), e LPS +Poluição (5,37 x 105 ± 1,44 x 104; p=0,0001) em relação ao 

grupo controle (1,49 x 105 ± 3,58 x 104). Houve ainda redução do número de 

células totais no grupo LPS + poluição em relação ao grupo LPS 5 semanas 

(p=0,001) semanas e em relação ao grupo poluição (2,38 x 105 ± 9,25 x 104; 

p=0,0001) – Gráfico 19B. 

 

Gráfico 19 – Representação gráfica do número de leucócitos presentes no 
sangue (mil/mm³) (A) e do número de células totais no lavado bronco-alveolar 
(B).  

 
* p<0,05 em relação ao grupo controle; ω p<0,05 em relação ao grupo LPS + 
poluição; ● outlier. 

 *  
ω 

 *  
ω 

 * 
ω

 
ω

 
ω 

A B



112 
 

 
 

Quanto ao esfregaço do lavado bronco-alveolar, no grupo controle nota-

se a presença de poucas células inflamatórias (figura 11 – A). No grupo poluição 

há a presença predominante de macrófagos (figura 11 – B). No grupo LPS 5 

semanas nota-se a presença de células mononucleares, com predominância de 

macrófagos (figura 11 – C) e no grupo LPS + poluição nota-se a presença 

predominante de células mononucleares, como macrófagos e linfócitos (figura 

11 – D).  

 

Figura 11 – Fotomicrografia do esfregaço do lavado bronco-alveolar: A – grupo 
controle (40x); B – grupo poluição (40x); C – grupo LPS 5 semanas (40x) e D – 
grupo LPS + poluição (40x).  
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7.3.3 Neutrófilos 

Nota-se um aumento no número de neutrófilos (mil/mm³) presente no 

sangue no grupo poluição (1,3613 ± 0,60941) em relação ao grupo controle 

(0,6825 ± 0,18714; p=0,005) – Gráfico – 20A. Também houve um aumento no 

grupo LPS 5 semanas (1,1843 ± 0,22142) em relação ao grupo LPS + poluição 

(0,5614 ± 0,20659; p=0,017). 

Houve uma tendência ao aumento do número de neutrófilos no lavado 

bronco-alveolar nos grupos LPS+poluição e LPS 5 semanas (p=0,05) – Gráfico 

20B. Os valores de mediana e intervalo interquartil são apresentados na tabela 

12, anexo A. 

No tecido pulmonar, houve uma diminuição no número de neutrófilos 

(MPO positivo) no grupo poluição (4,08x10-6 (3,5x10-6) em relação aos grupos 

LPS 5 semanas (1,06x10-5 (8,1x10-6); p=0,037) e LPS+poluição (1,34x10-5 

(0,9x10-5); p=0,043) – Gráfico 20C. 



114 
 

 
 

Gráfico 20 – Representação gráfica da quantidade de neutrófilos presentes no 
sangue (mil/mm³) (A), do número total de neutrófilos no lavado bronco-alveolar 
(B) e da proporção de neutrófilos por unidade de área de tecido pulmonar (C).  

* p<0,05 em relação ao grupo controle;  
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 5 semanas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo poluição;  
● outlier. 
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7.3.4 Linfócitos 

O número de linfócitos (mil/mm³) presentes no sangue foi 

significantemente maior no grupo LPS 5 semanas (4,12 ± 0,81074) em relação 

aos grupos controle (1,7863 ± 0,20347; p=0,0001), poluição (2,79 ± 1,01771; 

p=0,009) e LPS + poluição (1,9943 ± 0,66755; p=0,0001) – Gráfico 21A. 

A quantidade de linfócitos presente no lavado bronco-alveolar apresentou-

se significantemente maior no grupo LPS 5 semanas (19006,34 ± 14903,14) em 

relação aos grupos controle (4761,35 ± 2344,99; p=0,015) e poluição (3135,71 ± 

2203,95; p=0,008) – Gráfico 21B. 

A proporção de linfócitos T imunomarcados por unidade de área de tecido 

pulmonar mostrou-se significantemente maior no grupo LPS 5 (6,7x10-4 (9,3x10-

5)) semanas em relação aos grupos controle (3,1x10-4 (2,7x10-4); p=0,0001), 

poluição (2,9x10-4 (1,1x10-4); p=0,0001) e LPS + poluição (5,6x10-4 (2,4x10-4); 

p=0,045) – Gráfico 21C. 
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Gráfico 21 - Representação gráfica da quantidade de linfócitos presentes no 
sangue (mil/mm³) (A), do número total de linfócitos no lavado bronco-alveolar (B) 
e da proporção de linfócitos T por unidade de área de tecido pulmonar (C).  

 

ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 5 semanas. 
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7.3.5 Monócitos e macrófagos 

O número de monócitos (mil/mm³) presente no sangue não apresentou 

alteração significativa – Gráfico 22A. Os valores de mediana e intervalo 

interquartil são apresentados na tabela 12, anexo A. 

A quantidade de macrófagos presente no lavado bronco-alveolar é 

significantemente maior no grupo LPS+poluição (4,11x105 ± 1,54x105) em 

relação aos grupos controle (1,39x105 ± 3,59x104; p=0,0001), LPS 5 semanas 

(2,61x105 ± 8,99x104; p=0,04) e poluição (1,79x105 ± 9,95x104; p=0,001) – 

Gráfico 22B.    

A quantidade de macrófagos no parênquima pulmonar se mostrou maior 

nos grupos poluição (7,71x10-5 (1,91x10-5)) e LPS + poluição (7,61x10-5 (3,2x10-

5)) em relação tanto ao grupo controle (3,83x10-5 (3,6x10-5); p=0,002 e p= 0,003, 

respectivamente) quanto ao grupo LPS 5 semanas (5,32x10-5 (1,91x10-5), 

p=0,014 e p=0,026, respectivamente) – Gráfico 22C. 
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Gráfico 22 – Representação gráfica da quantidade de monócitos presentes no 
sangue (mil/mm³) (A); do número total de macrófagos no lavado bronco-alveolar 
(B) e da proporção de macrófagos (MAC 2+) por unidade de área de tecido 
pulmonar (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p<0,05 em relação ao grupo controle; 
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 5 semanas; 
ω p<0,05 em relação ao grupo LPS + poluição. 
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7.3.6 Plaquetas 

Houve uma redução no número de plaquetas no grupo poluição (803,33 

± 188,248) em relação aos grupos controle (1185 ± 186,579; p=0,0001) e LPS 5 

semanas (1282,57 ± 102,67; p=0,0001) e uma redução no grupo LPS + poluição 

(954,5714 ± 192) também em relação aos grupos controle (p=0,036) e LPS 5 

semanas (p=0,003) – Gráfico 23. 

 

Gráfico 23 – Representação gráfica da média de plaquetas presentes no sangue 
(mil/mm³).   

* p<0,05 em relação ao grupo controle; 
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 5 semanas. 
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7.3.7 IL-1β 

A quantidade de IL-1β no soro sanguíneo e lavado bronco alveolar não 

apresentaram alterações significativas – Gráficos 24 A e B. Os valores de 

mediana e intervalo interquartil são apresentados na tabela 12, anexo A. 

A quantidade de IL-1β presente no parênquima pulmonar apresentou um 

aumento no grupo LPS + poluição (0,08 ± 0,046) em relação aos grupos controle 

(0,022 ± 0,014; p=0,001), LPS 5 semanas (0,033 ± 0,024; p=0,013) e poluição 

(0,012 ± 0,003; p=0,0001) – Gráfico 24C.  

O grupo LPS + poluição (5,8427 (1,48)) mostrou um aumento na 

quantidade de IL-ß nas vias aéreas em relação aos grupos poluição (1,0499 

(0,68); p=0,0001) e LPS 5 semanas (2,474 (1,73); p=0,003). Houve também uma 

diminuição no grupo poluição em relação ao grupo controle (3,5719 (2,93); 

p=0,0001) – Gráfico 24D.  

O nível de expressão gênica de IL-1ß mostrou-se maior no grupo poluição 

(3,53 (3,18)) em relação aos grupos controle (0,933 (0,38); p=0,001) e LPS + 

poluição (1,32 (1,69); p=0,007) – Gráfico 24E. 
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Gráfico 24 – Representação gráfica da quantificação de IL-1ß: (A) no soro 
sanguíneo (pg/ml), (B) no lavado bronco-alveolar (pg/ml), (C) no parênquima 
pulmonar, (D) nas vias aéreas e (E) expressão gênica relativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo poluição; ω p<0,05 em relação ao grupo 
LPS+poluição; ● outlier. 
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7.3.8 IL-6 

A quantidade de IL-6 no soro sanguíneo não apresentou alteração 

significativa – Gráfico 25 A. Os valores de mediana e intervalo interquartil são 

apresentados na tabela 12, anexo A. 

A quantidade de IL-6 encontrada no lavado bronco-alveolar foi 

significantemente maior no grupo poluição (0,0101 (0,34)) em relação aos 

grupos controle (0,0001 (0); p=0,027), LPS 5 semanas (0,0001 (0); p=0,032) e 

LPS + poluição (0 (0); p=0,026) – Gráfico 25B.  

Já no parênquima pulmonar o grupo LPS + poluição (0,0314 ± 0,011) 

apresenta aumento nos níveis de IL-6 em relação aos grupos controle (0,007 ± 

0,005; p= 0,0001), LPS 5 semanas (0,008 ± 0,006; p=0,0001) e poluição (0,001 

± 0,0007; p=0,0001) – Gráfico 25C. Nas vias aéreas não houve alterações 

significantes entre os grupos – Gráfico 25D. Os valores de mediana e intervalo 

interquartil são apresentados na tabela 11, anexo A. 

Os níveis de expressão gênica de IL-6 não apresentaram alteração 

significativa – Gráfico 25E. Os valores de mediana e intervalo interquartil são 

apresentados na tabela 12, anexo A. 
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Gráfico 25 – Representação gráfica da quantificação de IL-6: (A) no soro 
sanguíneo (pg/ml), (B) no lavado bronco-alveolar (pg/ml), (C) no parênquima 
pulmonar, (D) nas vias aéreas e (E) expressão gênica relativa. 

 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo poluição; ω p<0,05 em relação ao grupo 
LPS+poluição; ● outlier. 
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7.3.9 IL-8 

O grupo LPS + poluição (0,015 (0,017)) apresentou maiores níveis de IL-

8 no parênquima pulmonar em relação aos grupos controle (0,0008 (0,0009); 

p=0,001), LPS 5 semanas (0,0004 (0,0002); p=0,001) e poluição (0,0032 

(0,0025); p=0,004) – Gráfico 26A. Nas vias aéreas o grupo LPS + poluição (0,687 

(1,93)) também apresentou maiores níveis de IL-8 no parênquima pulmonar em 

relação aos grupos controle (0,032 (0,16); p=0,015), LPS 5 semanas (0,001 

(0,052); p=0,012) e poluição (0,037 (0,026); p=0,018) – Gráfico 26B. 

Os níveis de expressão gênica de IL-8 não apresentaram alteração 

significativa – Gráfico 26C. Os valores de mediana e intervalo interquartil são 

apresentados na tabela 12, anexo A. 
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Gráfico 26 – Representação gráfica da quantificação de IL-8: (A) no parênquima 
pulmonar, (B) nas vias aéreas e (C) expressão gênica relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ω p<0,05 em relação ao grupo LPS+poluição; 
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7.3.10 IL-10 

A quantidade de IL-10 no soro sanguíneo e lavado broncoalveolar não 

apresentaram alterações significativas – Gráficos 27 A e B. Os valores de 

mediana e intervalo interquartil são apresentados na tabela 12, anexo A.  

Nas vias aéreas, o grupo LPS + poluição (4,93 ± 3,4) apresentou aumento 

nos níveis de IL-10 em relação aos grupos LPS 5 semanas (1,61 ± 0,73; p=0,016) 

e poluição (0,36 ± 0,31; p=0,001) – Gráfico 27D, enquanto no parênquima 

pulmonar não há alterações significativas – Gráfico 27C. Os valores de mediana 

e intervalo interquartil são apresentados na tabela 12, anexo A. 

O nível de expressão gênica de IL-10 mostrou-se maior no grupo poluição 

(14,74 (11,92)) em relação aos grupos controle (0,98 (1,27); p=0,0001), LPS 5 

semanas (1,04 (1,56); p=0,001) e LPS + poluição (1,82 (8,47); p=0,003) – Gráfico 

27E. 
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Gráfico 27 – Representação gráfica da quantificação de IL-10: (A) no soro 
sanguíneo (pg/ml), (B) no lavado bronco-alveolar (pg/ml), (C) no parênquima 
pulmonar, (D) nas vias aéreas e (E) expressão gênica relativa. 

ʊ p<0,05 em relação ao grupo poluição; ω p<0,05 em relação ao grupo 
LPS+poluição; ● outlier. 
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7.3.11 TNF-α 

A quantidade de TNF no soro sanguíneo e lavado bronco-alveolar não 

apresentaram alterações significativas – Gráficos 28 A e B. Os valores de 

mediana e intervalo interquartil são apresentados na tabela 12, anexo A. 

A quantidade de TNF-α no parênquima pulmonar e vias aéreas não 

apresentaram alterações significativas – Gráficos 28 C e D. Os valores de média 

e desvio padrão são apresentados na tabela 12, anexo A. 

O nível de expressão gênica de TNF-α mostrou-se maior no grupo 

poluição (3,02 (4,32)) em relação aos grupos controle (0,92 (0,3); p=0,019) e 

LPS + poluição (0,86 (1,13); p=0,029) – Gráfico 28E. 
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Gráfico 28 – Representação gráfica da quantificação de TNF-α: (A) no soro 
sanguíneo (pg/ml), (B) no lavado bronco-alveolar (pg/ml), (C) no parênquima 
pulmonar, (D) nas vias aéreas (proporção de área positivamente marcada por 
unidade de perímetro) e (E) expressão gênica relativa. 

ʊ p<0,05 em relação ao grupo poluição; ● outlier 

C D 

E 

ʊ
ʊ 



130 
 

 
 

7.3.12 Morfologia do tecido pulmonar 

O volume pulmonar total não apresentou alteração significativa – Gráfico 

29. Os valores de média e desvio padrão são apresentados na tabela 12, anexo 

A. 

 

Gráfico 29 – Representação gráfica do volume total pulmonar (mm³). 

 

A densidade de volume de septos alveolares apresentou um aumento no 

grupo LPS + poluição (0,349 ± 0,04829) em relação ao grupo controle (0,2982 ± 

0,04145; p=0,049) – Gráfico 30A. O volume total de septos alveolares (mm³) 

apresentou um aumento no grupo LPS 5 semanas (181,6854 (35,2339)) em 

relação ao grupo controle (125,3921 (31,2416); p=0,024) – Gráfico 30B. 

A densidade de volume de espaço aéreo alveolar apresentou uma 

diminuição no grupo LPS + poluição (0,4314 ± 0,05054) em relação ao grupo 

LPS 5 semanas (0,4905 ± 0,04615; p=0,049) – Gráfico 30C. O volume total de 

espaço aéreo alveolar (mm³) apresentou uma diminuição no grupo LPS + 

poluição (176,3223 ± 39,1463) em relação ao grupo LPS 5 semanas (266,0933 

± 40,5629; p=0,02) – Gráfico 30D. 
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Gráfico 30 – Representação gráfica da média da densidade de volume (Vv) do 
septo alveolar (A), volume total dos septos (mm³) (B), densidade de volume do 
espaço aéreo alveolar (C) e volume total do espaço aéreo alveolar (mm³) (D).  

* p<0,05 em relação ao grupo controle 
ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 5 semanas; 
● outlier. 

 

A densidade de volume e volume total (mm³) dos vasos sanguíneos não 

apresentou alteração significativa. Os valores de mediana e intervalo interquartil, 

média e desvio padrão são apresentados na tabela 12, anexo A.  

A densidade de volume de via aérea apresentou uma diminuição 

significativa no grupo LPS 5 semanas (0,0464 (0,0409)) em relação ao grupo 

controle (0,1151 (0,0992); p=0,01) – Gráfico 31A. O volume total de via aérea 

A B 

C D 

*

ϯ

*

ϯ
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(mm³) não apresentou alteração significativa, porém há uma tendência na 

diminuição do volume nos grupos LPS 5 semanas e LPS + poluição (p=0,05) – 

Gráfico 31B. Os valores de mediana e intervalo interquartil são apresentados na 

tabela 12, anexo A. 

 

Gráfico 31 – Representação gráfica da média da densidade de volume (Vv) de 
via aérea (A) e volume total de via aérea (mm³) (B).  

* p<0,05 em relação ao grupo controle. 

 

A densidade de superfície de septo alveolar (mm-1) apresentou uma 

diminuição no grupo LPS + poluição (201,4445 ± 21,0613) em relação ao grupo 

controle (243,077 ± 28,8453; p=0,009). Houve ainda uma tendência na 

diminuição da Sv do grupo poluição (213,0182 ± 28,2978) em relação ao grupo 

controle (p=0,06) – Gráfico 32A. A superfície total de septos alveolar (mm²) não 

apresentou alteração significativa – Gráficos 32B. Os valores de mediana e 

intervalo interquartil são apresentados na tabela 12, anexo A. 

 

A B

* 
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Gráfico 32 – Representação gráfica da densidade de superfície (Sv) de septos 
alveolares (mm-1) (A) e da área de superfície total dos septos alveolares (mm²) 
(B). 

 

* p<0,05 em relação ao grupo controle. 

 
A densidade de superfície (mm-1) e área de superfície total (mm²) de vasos 

sanguíneos não apresentaram alterações significativas. Os valores de mediana 

e intervalo interquartil, média e desvio padrão são apresentados na tabela 12, 

anexo A.  

A densidade de superfície (mm-1) e a área de superfície total (mm²) de via 

aérea não apresentaram alterações significativas. Os valores de média e desvio 

padrão são apresentados na tabela 12, anexo A. 

A espessura média dos septos alveolares (mm) apresentou um aumento 

significativo no grupo LPS + poluição (0,0034 ± 0,00057) em relação ao grupo 

controle (0,0025 ± 0,00053; p=0,005). Houve ainda uma tendência no aumento 

da espessura média dos septos do grupo poluição (0,0032 ± 0,00062) em 

relação ao grupo controle (p=0,051) – Gráfico 33. 

 

A B

*
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Gráfico 33 – Representação gráfica da espessura média dos septos alveolares 
(mm). 

* p<0,05 em relação ao grupo controle. 

 

Na avaliação histopatológica do tecido pulmonar o grupo LPS 5 semanas 

apresenta infiltrado inflamatório ao longo do feixe vasculho-brônquico, presença 

de poucas células inflamatórias nos septos alveolares, com predominância de 

mononucleares, o que pode sugerir a manutenção da resposta inflamatória 

crônica (figura 12 E e F).  

No grupo LPS + poluição, o tecido pulmonar apresenta infiltrado 

inflamatório ao longo do feixe vasculo-brônquico e presença moderada de 

células inflamatórias nos septos alveolares, com predominância de células 

mononucleares. Também apresenta alargamento com distribuição irregular dos 

espaços aéreos (figura 12 G e H).  

Encontra-se a descrição dos achados histopatológicos dos grupos 

controle (figura 12 A e B) e poluição (figura 12 C e D) na seção Resultado 7.2.11. 

*
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Figura 12 - Fotomicrografias representativas do tecido pulmonar (coloração H&E). A e B – grupo controle em 10x e 20x 
respectivamente; C e D – grupo poluição em 10x e 20x respectivamente; E e F – grupo LPS 5 semanas em 10x e 20x 
respectivamente; G e H – grupo LPS + poluição em 10x e 20x respectivamente. 
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7.3.13 Remodelamento tecidual 

 

A proporção de fibras elásticas por área de tecido do parênquima 

pulmonar mostrou-se maior no grupo LPS + poluição (10,2001 (5,38)) em relação 

aos grupos controle (5,3677 (2,57); p=0,0001) e LPS 5 semanas (4,6484 (1,53); 

p=0,0001) – Gráfico 34A. A proporção de fibras elásticas por área de via aérea 

mostrou um aumento no grupo poluição (12,741 (2,31)) em relação aos grupos 

controle (4,2923 (2,77); p=0,0001) e LPS 5 semanas (2,2437 (2,74); p=0,0001). 

Houve ainda um aumento no grupo LPS + poluição (15,7908 (5,44)) em relação 

aos grupos controle (p=0,0001) e LPS 5 semanas (p=0,0001) – Gráfico 34B.  

 

Gráfico 34 – Representação gráfica da proporção de fibras elásticas por área de 
via aérea (%) (A) e da proporção de fibras elásticas por área de tecido do 
parênquima pulmonar (%) (B). 

ʊ p<0,05 em relação ao grupo poluição; 
ω p<0,05 em relação ao grupo LPS + poluição; 
● outlier. 
 
 
 
 
 

ω 

ω 
ω 
ʊ
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ʊ
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A proporção de colágeno por área de tecido do parênquima pulmonar (%) 

mostrou-se maior no grupo LPS 5 semanas (1,56 (1,04)) em relação aos grupos 

controle (0,419 (0,3); p=0,0001), poluição (0,4054 (1,3); p=0,024) e LPS + 

poluição (0,3947 (0,64); p=0,003) – Gráfico 35A. 

A proporção de colágeno por área de via aérea (%) mostrou-se maior no 

grupo LPS 5 semanas (14,847 (9,2066) em relação aos grupos controle (7,4696 

(8,3996)); p=0,001), poluição (8,5583 (4,6655); p=0,014) e LPS + poluição 

(6,7949 (3,3933); p=0,001) – Gráfico 35B. 

A expressão gênica de colágeno tipo I é menor no grupo poluição (0,35 

(0,22)) em relação ao grupo controle (1,04 (0,35); p=0,038). Houve ainda uma 

tendência na diminuição na expressão gênica de colágeno tipo I no grupo LPS + 

poluição (0,39 (0,26)) em relação ao grupo controle (p=0,05) – Gráfico 35C. 

Quanto a expressão gênica de colágeno tipo III não houve alterações 

significativas – Gráfico 35D. 

A expressão genica de TGF-β mostrou-se menor no grupo LPS+poluição 

(0,524 ± 0,283) em relação ao grupo controle (1,049 ± 0,271; p=0,034) – Gráfico 

35E. 

Quanto a análise qualitativa das fibras colágenas, é possível observar que 

há uma predominância do colágeno tipo I no grupo LPS 5 semanas (figura 13). 
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Gráfico 35 – Representação gráfica da proporção de colágeno por área de 
tecido do parênquima pulmonar (%) (A), da proporção de colágeno por área de 
via aérea (%) (B), expressão gênica relativa de colágeno tipo I (C), expressão 
gênica de colágeno tipo III (D) e expressão gênica relativa de TGF-β (E). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* p<0,05 em relação ao grupo controle; ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 5 
semanas; ● outlier. 

E 

*
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Figura 13 - Fotomicrografia representativa do tecido pulmonar corado com a 
técnica de Picrossirius Red. A – Grupo LPS 5 semanas (40x): fibras colágenas 
apresentam-se na coloração vermelha; B – Grupo LPS 5 semanas polarizada 
(40x): seta vermelha indica colágeno tipo I, seta verde indica colágeno tipo III. 
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8. DISCUSSÃO 

 

8.1 Efeitos da exposição ao material particulado 2,5 na fase aguda da lesão 

pulmonar aguda induzida por LPS 

O modelo de lesão pulmonar aguda induzida por LPS desenvolvido neste 

estudo, visou não somente entender a relação da poluição do ar na sua fase 

exsudativa mas também entender se a poluição pode desempenhar algum papel 

na recuperação da lesão. As formas de administração, tanto do LPS quanto do 

material particulado, foram padronizadas para ocorrer da forma menos invasiva 

possível, minimizando o desconforto e estresse do animal e quaisquer alterações 

decorrentes de um procedimento cirúrgico.  

Entre os nossos principais achados na fase aguda do modelo de LPA 

induzida por LPS, houve aumento do número de células e citocinas inflamatórias 

tanto no sangue periférico quanto no lavado bronco-alveolar. Quanto às 

alterações histológicas do tecido ocorreram um aumento no volume total dos 

septos alveolares, acompanhado de uma diminuição na densidade da área de 

superfície e espessamento dos septos alveolares. 

O LPS é um dos agentes mais utilizados para induzir a LPA e é 

principalmente caracterizada por uma resposta inflamatória aguda com 

infiltração neutrofílica intensa (Matute-Bello et al., 2008). O estudo de Matute-

Bello et al. (2011) traz características importantes e relevantes para se 

considerar em um modelo de LPA (tabela 5) e o modelo apresentado neste 

estudo (grupo LPS 24 horas) apresenta algumas destas características, como 

evidência histológica de lesão tecidual (acumulação de neutrófilos no alvéolo 

e/ou no espaço intersticial e espessamento da parede alveolar), alteração da 
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barreira alvéolo-capilar e resposta inflamatória (aumento do número absoluto de 

células no LBA e aumento da concentração de citocinas pró-inflamatórias no LBA 

e soro sanguíneo).  

As características histopatológicas da fase exudativa da LPA são edema 

intersticial e intra-alveolar, hemorragia, acúmulo de neutrófilos e formação de 

membrana hialina (Mühlfeld, Ochs, 2013). Apesar de nenhuma medida direta 

para a quantificação de edema no tecido pulmonar ter sido feita, a alteração de 

alguns dos parâmetros avaliados pode ser consequência do edema, como o 

aumento no volume total e espessamento dos septos alveolares. Além do 

edema, o tecido pulmonar do grupo LPS 24 horas apresenta intenso acúmulo de 

neutrófilos e hemorragias focais no tecido pulmonar, características também 

encontradas na síndrome do desconforto respiratório agudo em humanos 

(Ranieri et al. 2012). 

Quando a variável exposição à poluição do ar é combinada à lesão 

pulmonar, de uma forma geral, os resultados do presente estudo tendem a 

mostrar que quando há a interação do material particulado fino (MP2,5) anterior à 

fase aguda da LPA, esta não se desenvolve de forma tão grave. Quando 

observamos a resposta inflamatória nos grupos referente ao objetivo 1 do 

trabalho, nota-se que, na maioria dos parâmetros, as células inflamatórias e 

citocinas pró-inflamatórias aumentam no grupo LPS 24 horas, mas não, ou não 

tanto quanto, no grupo poluição+LPS.  

  Com base nestes achados podemos levantar algumas hipóteses para 

esta situação. Uma delas é a alteração do perfil da resposta inflamatória. Apesar 

de a grande maioria dos estudos mostrarem que a poluição do ar é responsável 

pelo desencadeamento de resposta inflamatória Th1 (ex. aumento de IL-6 e IL-
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8) (Steenhof et al., 2013; Totlandsdal et al., 2015; Yang et al., 2013), alguns 

trabalhos mostram que a poluição pode ocasionar a mudança de resposta para 

um perfil Th2. Esta é uma hipótese plausível uma vez que, com exceção da IL-

10, todas as outras citocinas avaliadas neste estudo correspondem a uma 

resposta Th1. Um estudo recente mostrou que animais expostos ao MP2,5 

mostraram infiltrado inflamatório nos pulmões e, 24 horas após a exposição ao 

MP2,5, citocinas relacionas ao perfil Th2, IL-4, IL-5 e IL-10 aumentaram tanto no 

lavado bronco-alveolar como no sangue. No mesmo estudo, células TLR 2 e TLR 

4 positivas (receptor toll-like 2 e 4) diminuíram no lavado bronco-alveolar após 

24 horas da exposição e seguiram assim até o 14º dia após a exposição. Este 

estudo indica que os receptores TLR 2 e 4 estão envolvidos na resposta imune 

a exposição ao material particulado fino e que o MP2,5 pode também 

desencadear uma resposta Th2 (Zhao et al., 2012). 

No caso da asma, diversos estudos epidemiológicos mostram que a 

exposição à poluição atmosférica está relacionada a exacerbação da asma e 

aumento de hospitalizações (Committee of the Environmental and Occupational 

Health Assembly of the American Thoracic Society, 1996; Lipsett et al., 1997; 

Tolbert et al., 2000). Camundongos da linhagem Balb/c expostos ao material 

particulado apresentam hiperresponsividade das vias aéreas, níveis elevados de 

IL-17A, IL-17F, IL-13 e IL-5 e redução de IL-10, caracterizado uma resposta Th2. 

Os camundongos knockout para o gene Rag1 (que apresentam ausência de 

linfócitos maduros) não desenvolvem hiperresponsividade das vias aéreas, mas 

a celularidade do lavado bronco alveolar e alteração do muco são apenas 

parcialmente inibidas, indicando que a resposta linfocitária é um importante 

mecanismo de ação da poluição do ar (Saunders et al., 2010). Outro estudo 
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ainda revela que no coração de ratos expostos ao material particulado fino, 

houve um desequilíbrio da resposta Th1/TH2, com o aumento da produção de 

citocinas IL-4 e IL13, diminuição de IFN-gama, aumento da síntese de mRNA 

para STAT1, STAT-6 e GATA-3 (Th2) de diminuição de TBET (Th1) (Zhao et al., 

2012). 

A literatura sugere que os efeitos da poluição do ar podem ser 

relacionados à composição química do material particulado, de uma maneira 

geral os metais pesados, e mais atualmente, metais de transição, que são mais 

associados à alteração da resposta imunológica e/ou estresse oxidativo, porém, 

dados sobre exatamente quais componentes são responsáveis pelos desfechos 

negativos ainda são desconhecidos (Aust et al., 2002; Saldiva et al., 2002; Snow 

et al., 2014; Zelikoff et al., 2002). Por exemplo, em um estudo conduzido no Rio 

de Janeiro, o material particulado foi coletado em diferentes pontos da cidade 

(áreas industriais, urbanas e rurais) e os efeitos destes materiais foram diferentes 

nas células epiteliais brônquicas humanas. O PM10 coletado no centro urbano 

desencadeou a produção de IL-6 e IL-8 em menores concentrações do que o 

MP10 da área industrial e rural e o estudo sugere que este fato pode ser 

justificado pela concentração dos metais pesados presente material particulado 

de cada local. Por outro lado, o MP2,5 de outra área industrial diminuiu a produção 

de IL-6 e IL-8 nas células epiteliais brônquicas humanas e este efeito não foi 

atribuído a alterações na produção da IL-10 e nem apenas a diferença de 

concentração dos metais pesados (Rodríguez-Cotto et al., 2014).  

Em outros estudos utilizando a mesma linhagem de células (BEAS), 

observou-se que em concentrações mais baixas de MP2,5 (20%) as células 

aumentam a produção de IL-6, mas em doses mais altas (50%) há a inibição de 
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IL-6. Já quanto à produção de IL-8 e MCP-1, estas foram inibidas em ambas 

concentrações. O estudo também aponta que os metais associados a estes 

efeitos são o Níquel e Vanádio (Gioda et al., 2011). As células expostas à fração 

polar do PM2,5 aumentaram a produção de IL-6, IL-1β e IL-7, por outro lado, esta 

mesma fração reprimiu a secreção de IL-8, MCP-1 e G-CSF (Fuentes-Mattei et 

al., 2010). 

 Quando é separada a fração orgânica do núcleo de carbono residual do 

DEP é possível ver a diferença dos desfechos produzidos. O núcleo de carbono 

residual combinado com o LPS causa agravamento da lesão pulmonar com 

aumento de citocinas pró-inflamatórias, enquanto a fração orgânica combinada 

ao LPS não. A fração orgânica ainda pode aumentar a reação inflamatória 

eosinofílica relacionada a alergênicos, proliferação de "club cells" no epitélio das 

vias aéreas e aumenta da expressão de IL-5 (Takano et al., 2007). Em cultura 

celular de células mononucleares e linfócitos T extraídas do baço de 

camundongos da linhagem ICR, tanto a fração orgânica do DEP quanto o núcleo 

de carbono residual desencadeiam a produção de IL-4 e IgE de uma maneira 

dose-dependente e estes efeitos são maiores na cultura com o núcleo de 

carbono residual (Inoue et al., 2010). Esta diversidade de componentes 

químicos, de mecanismos e de desfechos negativos são a razão da poluição do 

ar produzir efeitos em diversas doenças respiratórias. 

A poluição do ar, e principalmente o material particulado, é 

reconhecidamente um agente pró-inflamatório e pode causar inflamação 

pulmonar e sistêmica em indivíduos expostos (Laumbach e Kipen, 2012; van 

Eeden et al., 2005). Um estudo conduzido na China com policiais de trânsito 

mostrou que a exposição crônica ao material particulado fino é associada com 
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alterações de marcadores inflamatórios, tanto no verão quanto no inverno (Zhao 

et al., 2013). Outra hipótese que podemos levantar, é que o desencadeamento 

da resposta inflamatória resultante da administração do LPS tenha ocorrido de 

forma mais rápida no grupo que foi previamente exposto ao material particulado 

fino (grupo poluição + LPS) do que no grupo que recebeu apenas o LPS (grupo 

LPS 24 horas). As alterações encontradas que poderiam suportar esta hipótese 

são: 1) alterações na morfologia do tecido pulmonar decorrentes de um processo 

inflamatório levando a uma diminuição do volume total do espaço aéreo alveolar, 

aumento da espessura e diminuição da densidade de superfície dos septos 

alveolares e; 2) baixos níveis de expressão de RNA mensageiro acompanhados 

de níveis elevados de expressão proteica das citocinas pró-inflamatórias. 

A administração intratraqueal de LPS induz uma reação inflamatória 

caracterizada por exsudato neutrofílico, atingindo seu pico entre 6-12 horas após 

a administração de LPS, expressão progressiva de IL-1 entre 1-4 horas após o 

insulto, exsudado de monócitos/macrófagos com um pico após 24 horas, e 

exsudado linfocitário atingindo seu pico após 48 horas (Ulich et al, 1991). Se 

considerarmos que o grupo LPS 24 horas teve o pico de atividade do LPS neste 

intervalo e que mesmo após 24 horas ele ainda mostra não só alta produção 

proteica, mas também altas taxas de produção de RNA mensageiro das citocinas 

inflamatórias, no grupo poluição + LPS, o pico de atividade do LPS, pode ter 

ocorrido antes deste intervalo de tempo justificando os baixos níveis de síntese 

de RNA mensageiro porém taxas alteradas de produção proteica das citocinas 

inflamatórias, principalmente de IL-8 e IL-6. 
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8.2 Efeitos da exposição ao material particulado 2,5 na fase tardia da lesão 

pulmonar aguda induzida por LPS 

 

Enquanto a maioria dos estudos com modelo de LPA apresenta a melhora 

dos parâmetros inflamatórios após 48 horas da administração do LPS (Matute-

Bello et al., 2008), alguns destes parâmetros parece persistir por mais tempo no 

modelo utilizado em nosso estudo. O estudo de Yoshida et al. (2014), que avalia 

por 14 dias a resposta à administração do LPS, mostrou que a contagem de 

células totais, no lavado broncoalveolar atinge seu pico por volta do 5º dia após 

a administração e, por volta do 14º dia, os parâmetros voltam ao nível basal, 

enquanto que nos animais utilizados no presente trabalho, mesmo após 5 

semanas da nebulização do LPS (grupo LPS 5 semanas), a contagem de células 

totais no lavado broncoalveolar, número de leucócitos e linfócitos no sangue 

ainda se encontram aumentados em relação ao controle. A ausência de 

neutrófilos no tecido pulmonar e no lavado broncoalveolar e a prevalência de 

células inflamatórias mononucleadas sugere uma resposta inflamatória com 

perfil crônico. 

É amplamente aceito que a poluição do ar é um agente pró-inflamatório 

que tem potencial para desencadear respostas em múltiplos órgãos, 

principalmente no sistema respiratório e cardiovascular (Anderson et al., 2012).  

Quando a variável exposição do ar é subsequente a lesão pulmonar aguda, de 

uma forma geral, os resultados deste estudo tendem a mostrar que a exposição 

ao material particulado fino (MP2,5) impede a recuperação completa do tecido 

pulmonar após lesão causada pelo LPS no período estudado. Quando 

observamos os resultados referente ao objetivo 2 do presente estudo, nota-se 



147 
 

 
 

que, o grupo LPS + poluição permanece em um estado inflamatório persistente 

com número de leucócitos aumentado no lavado bronco-alveolar, com 

predominância de macrófagos e níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias 

(IL-1β, IL-6 e IL-8) no tecido pulmonar, enquanto o grupo LPS 5 semanas tem 

estes parâmetros mais próximos do grupo controle.  

Quanto aos achados histológicos, é possível notar que no grupo LPS + 

poluição, alguns dos danos causados no tecido são persistentes mesmo após 5 

semanas na lesão inicial, como a diminuição do espaço aéreo alveolar e o 

espessamento septal. É bastante plausível que a poluição do ar dificulte 

recuperação e o reparo adequado da lesão causada pelo LPS, uma vez que a 

poluição do ar, e especialmente o material particulado fino, exerce um papel pró-

inflamatório contínuo sobre a lesão. 

A maioria dos estudos experimentais mostram a exacerbação da resposta 

inflamatória em um curto prazo de tempo (~ 24 horas). Nosso estudo mostra que 

mesmo após 5 semanas da lesão inicial, os indivíduos expostos ao material 

particulado ainda apresentam uma lesão significativa no tecido pulmonar. 

A quantidade de colágeno depositada no tecido depende da extensão da 

lesão celular, intensidade de proliferação dos fibroblastos, inflamação e 

hipoperfusão vascular que ocorrem durante a lesão pulmonar (Souza et al., 

2003). Após 5 semanas da indução da lesão houve um acúmulo de colágeno 

tanto no parênquima pulmonar quanto nas vias aéreas indicando que houve o 

remodelamento do tecido resultante da lesão induzida pelo LPS (grupo LPS 5 

semanas). Em contrapartida, as fibras elásticas parecem sofrer mais o efeito da 

poluição do ar do que da lesão induzida pelo LPS. O estudo realizado por 

Akinaga et al. (2009) verificou que a exposição a poluição do ar aumentou a 
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quantidade de fibras elásticas nas coronárias de camundongos expostos. O 

material particulado também pode alterar o padrão normal das fibras elásticas 

encontrada em todo trato respiratório como fragmentação das fibras, consistente 

com uma desorganização do tecido e consequente alteração funcional (Martin et 

al., 2007). 

Apesar da literatura mostrar que a exposição crônica ao material 

particulado pode gerar o remodelamento tecidual, como mostrado por Pinkerton 

et al. (2000) que observou acúmulo de colágeno em vias aéreas, principalmente 

na primeira geração de bronquíolos, em uma população exposta cronicamente 

ao material particulado, alguns trabalhos também mostram que a exposição à 

poluição do ar também pode ativar metaloproteinases (MMP), que agem não só 

processo inflamatório mas também no remodelamento da matriz extracelular. 

A família das MMP é formada por 25 enzimas, entre elas a MMP-1 pode 

desencadear a hidrolise dos colágenos tipos I, II, III, VII, VIII, X e XI e a MMP-2 

pode degradar os colágenos tipos I, II, III, IV, V, VII, X e XI (Siemianowicz, 2012). 

Na revisão realizada por Dagouassat et al. (2012), os autores relatam uma série 

de efeitos da exposição à poluição do ar e seus componentes nas MMP. Dentre 

os efeitos relatados, podemos destacar uma linhagem de células epiteliais 

brônquicas humanas que as exposições ao DEP aumentam a expressão de 

MMP-1 e tanto na linhagem de células quanto em animais expostos aumentam 

a expressão de MMP-2. Estas enzimas são, considerando a sua função, 

fundamentais no equilíbrio do remodelamento e do acumulo de colágeno nos 

tecidos, sustentando os achados observados que sugerem alteração significativa 

no processo de remodelamento neste estudo. 

 



149 
 

 
 

9. CONCLUSÕES 

 

 A partir deste estudo é possível concluir que: 

1. O uso do LPS por nebulização, mostrou-se um modelo viável para a 

reprodução dos parâmetros característicos da lesão pulmonar aguda em 

camundongos da linhagem Balb/c; 

2. A exposição sub crônica a poluição do ar de uma região urbana pode 

alterar o perfil de resposta imediata (24 horas) a lesão pulmonar aguda, 

causando um desequilíbrio entre os diferentes tipos de resposta inflamatória; 

3. A exposição sub crônica à poluição atmosférica de uma região urbana 

dificulta a recuperação da lesão pulmonar aguda.  

  Estudo adicionais são necessários para entender o possível papel da 

modulação da resposta imunológica nos mecanismos envolvidos nestes 

processos. 
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10. ANEXOS 

Anexo A 

Tabela 11 – Média, desvios padrão, medianas e intervalos interquartil dos grupos 
controle, poluição, LPS 24 horas e poluição + LPS. 

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (intervalo interquartil). 
Legenda: * p<0,05 em relação ao grupo controle; 
Ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo Poluição e 
ω p<0,05 em relação ao grupo Poluição + LPS. 

Variável 
Grupos 

Controle Poluição LPS 24 horas 
Poluição + 

LPS 

H
em

o
g

ra
m

a 

Eritrócitos 
(milhões/mm³) 

9,4213± 
0,70697 

9,0825± 
0,7125 

9,8038± 
0,73391 

8,4767± 
0,40213 Ϯ 

Hemoglobina 
(g/dL) 

15,6± 
1,10841 

14,95± 
1,40814 

16,3875± 
1,03294 

14,6± 
0,57966 Ϯ 

Hematócrito 
(%) 

45,3625± 
3,26056 

43,225± 
3,7039 Ϯ 

47,5375± 
2,85854 

42,05± 
1,2502 Ϯ 

VCM (fL) 48,15 (0,35) ω 47,3(1,02) ω 48,2 (0,48) ω 50,25 (1,88) 

HCM (pg) 
16,575± 

0,19821 ω 
16,4375± 
0,32923 ω 

16,6625± 
0,22638 ω 

17,25± 
0,65345 

CHCM (g/dL) 
34,3875± 
0,36425 

34,5625± 
0,44701 

34,4625± 
0,21339 

34,7167± 
0,57764 

RDW-CV (%) 15,175±0,2434 15,2625±0,6947 15,9375±0,4033 16,2±1,3638 

L
eu

co
g

ra
m

a 

Leucócitos 
(mil/mm³) 

2,0 (0) ʊ 4,0 (3) 3,0 (2) 2,0 (1) ʊ 

Neutrófilos 
(mil/mm³) 

0,635 (0,273) ʊ 1,205 (0,375) 1,125 (0,318) 
0,460 (0,390) 

ʊ Ϯ 
Linfócitos 
(mil/mm³) 

1,0 (0) ʊ 2,0 (2) 1,5 (1) 1,0 (1) ʊ 

Monócitos 
(mil/mm³) 

0 (0) 0 (5) 0 (0) 0 (0) 

Plaquetas 
(mil/mm³) 

1185± 
186,58 

803,33± 
188,248 * Ϯ 

1348,13± 
165,755 

905,86± 
169,097 * Ϯ 

L
av

ad
o

 B
ro

n
co

-a
lv

eo
la

r 
(B

A
L

) 

Contagem de 
células totais 

no LBA/ml 

1,496x105± 
3,58x104 

2,13x105± 
1,067x105 * Ϯ 

3,36x105± 
2,15x104 * 

2,6x105± 
3,3x104 * Ϯ 

Nº de 
neutrófilos no 

BAL/ml 

1128,44 
(6750,15) Ϯω 

5619,71 (7440,2) 
Ϯω 

3,03x105 
(31002,01) 

2,023x105 
(63467,53) Ϯ 

Nº de 
linfócitos no 

BAL/ml 

4852,43 
(4448,49) 

2455,81 
(3263,84) 

3930,25 
(3620,73) 

3220,07 
(2947,17) 

Nº de 
macrófagos no 

BAL/ml 

1,39x105 ± 
3,59x104  Ϯω 

1,79x105 ± 
9,95x104 Ϯω 

2,4x104 ± 
9,21x103 

3,62x104 ± 
1,4x104 
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Tabela 11 – Média, desvios padrão, medianas e intervalos interquartil dos grupos 
controle, poluição, LPS 24 horas e poluição + LPS (continuação). 

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (intervalo interquartil). 
Legenda: * p<0,05 em relação ao grupo controle; 
Ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo Poluição e 
ω p<0,05 em relação ao grupo Poluição + LPS. 
 

 

Variável 
Grupos 

Controle Poluição LPS 24 horas 
Poluição + 

LPS 

Q
u

an
ti

fi
ca

çã
o

 
d

e 
ci

to
ci

n
as

 

IL-1ß – LBA 
(pg) 

0,0 (0) Ϯ  ω 0,0 (0) Ϯ  ω 23,685 (15,09) 12,87 (7,54) 

IL-1ß – Soro 
(pg) 

0,0 (0,03) 0,0 (0) 0,0 (0,05) 0,0 (0) 

IL-6 – LBA 
(pg) 

0,0 (0) Ϯ  ω 0,1 (0,34) Ϯ  ω 800,81 (613,53) 
325,27 

(231,23) 
IL-6 – Soro 

(pg) 
0,09 (0,3) 0,125 (0,21) Ϯ 9,345 (7,96) 7,73 (13,26) 

IL-10 – LBA 
(pg) 

0,00001 
(0,915) 

0,00001 (0,255) 1,045 (2,9425) 
0,00001 
(0,41) 

IL-10 – Soro 
(pg) 

0,415 (1,58) 0,950 (0,75) 1,07 (2,25) 0,00 (0,06) 

TNF – LBA 
(pg) 

0,15 (0,4) Ϯ 0,1 (1,0) Ϯ 
2822,13 
(1310,2) 

486,52 
(379,76) Ϯ 

TNF – Soro 
(pg) 

0,69 (1,16) Ϯ 0,855 (1,69) Ϯ 5,065 (3,41) 2,8 (0,77) Ϯ 

E
st

er
eo

lo
g

ia
 

Volume total 
do pulmão 

(mm³) 

439,04 ± 
85,4729 

535,08 ± 
151,6618 

458,64 ± 
42,5305 

493,92 ± 
60,2201 

Vv septos 
alveolares 

(%) 

0,2982 ± 
0,04145 

0,3336 ± 0,0245 
0,3416 ± 
0,02474 

0,349 ± 
0,0482 * 

Vv espaço 
aéreo 

alveolar (%) 
0,486 ± 0,0213 0,4624 ±0,0435 0,4905 ± 0,0461 

0,4314 ± 
0,0505 Ϯ 

Vv vasos 
sanguíneos 

(%) 

0,05152 ± 
0,01673 

0,07321 ± 
0,04084 

0,07332 ± 
0,01387 

0,09851 
±0,0655 

Vv vias 
aéreas (%) 

0,127 ± 0,0534 
0,09163 ± 
0,02782 

0,0546 ± 0,0259 
* 

0,08031 ± 
0,05133 

Vt septos 
alveolares 

(mm³) 

125,3921 
(31,2416) 

163,5359 
(61,0647) 

181,6854 
(35,2339) * 

129,9739 
(70,9908) 

Vt espaço 
aéreo 

alveolar 
(mm³) 

213,8581 ± 
45,2808 

250,1054 ± 
82,5107 

266,0933 ± 
40,5629 

176,3223 ± 
39,1463 Ϯ 

Vt vasos 
sanguíneos 

(mm³) 

22,0081 ± 
6,1548 

36,4879 ± 
17,1916 

39,321 ± 6,2132 
44,2898 ± 
33,8108 

Vt via aérea 
(mm³) 

40,8279 
(55,9565) 

47,0946 
(47,9202) 

25,7889 
(28,6135) 

20,7135 
(30,04) 
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Tabela 11 – Média, desvios padrão, medianas e intervalos interquartil dos grupos 
controle, poluição, LPS 24 horas e poluição + LPS (continuação). 

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (intervalo interquartil). 
Legenda: * p<0,05 em relação ao grupo controle; 
Ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo Poluição e 
ω p<0,05 em relação ao grupo Poluição + LPS. 
 

 

 

 

Variável 
Grupos 

Controle Poluição LPS 24 horas 
Poluição + 

LPS 

E
st

er
eo

lo
g

ia
 

Sv septos 
alveolares (mm-1) 

243,077 ± 
28,8453 

213,0182 ± 
28,2978 

203,4828 ± 
29,4713 * 

197,9822 ± 
21,2658 * 

Sv vasos 
sanguíneos (mm-1) 

54,7795 
(10,5381) 

46,3017 
(29,482) 

56,7934 
(49,5484) 

30,433 
(23,6408) 

Sv vias aéreas 
(mm-1) 

14,673 
(10,5035) 

13,2578 
(4,5295) 

21,2195 
(15,9015) 

14,5 
(5,7388) 

St septos 
alveolares (mm²) 

9,45 x 104 

(56981,29) 
1,13 x 105 
(52036,09) 

8,98 x 104 
(23953,82) 

9,28 x 104 
(23608,75) 

St vasos 
sanguíneos (mm²) 

2,37 x 104 ± 
7,11x103 

3,02 x 104 ± 
2,55x104 

2,62 x 104 ± 
1,47x104 

1,92 x 104 ± 
9,49x103 

St vias aéreas 
(mm²) 

7201,05 
(4185,33) 

6028,59 
(2824,62) 

1,05 x 104 

(7728,38) 
7256,58 

(3362,14) 
Espessura média 

dos septos 
alveolares (mm) 

0,0025 ± 
0,00053 

0,0032 ± 
0,00062 

0,0037 ± 
0,00091 * 

0,0037 ± 
0,00093 * 

Im
u

n
o

h
is

to
q

u
ím

ic
a 

Proporção de 
neutrófilos (MPO+) 
por área de tecido 

pulmonar(nº de 
cels/µm²) 

8,44x10-6 
(9,5x10-6) Ϯ 

4,08x10-6 
(3,5x10-6) Ϯ 

8,44x10-6 
(5,42x10-6) 

1,87x10-5 
(1,51x10-5) Ϯ

Proporção de 
linfócitos T(CD3+) 
por área de tecido 

pulmonar(nº de 
cels/µm²) 

3,1x10-4 
(2,7x10-4) Ϯ 

2,9x10-4 (1,1x10-

4) Ϯ 
6,7x10-4 (1,4x10-

4) 
4,5x10-4 

(8,9x10-5) Ϯ 

Proporção de 
macrófagos 

(MAC2+) por área 
de tecido 

pulmonar(nº de 
cels/µm²) 

3,83x10-5 
(3,6x10-5) 

7,71 x10-5 (1,9 
x10-5)* 

8,07 x10-5 (2,2 
x10-5)* 

7,12 x10-5 
(2,1 x10-5)* 

Proporção de IL-1β 
por área de 
parênquima 

pulmonar(µm²/µm²) 

0,022 (0,098)  Ϯ 
ω 

0,0048 (0,0055) 
Ϯ ω 

0,046 (0,047) 
0,062 

(0,0057) 

Proporção de IL-1β 
por unidade 

perímetro de via 
aérea(µm²/µm²) 

3,274 (0,33) ʊ 1,141 (0,637) 3,707 (2,18) ʊ 
4,718 

(1,086) ʊ 
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Tabela 11 – Média, desvios padrão, medianas e intervalos interquartil dos grupos 
controle, poluição, LPS 24 horas e poluição + LPS (continuação). 

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (intervalo interquartil). 
Legenda: * p<0,05 em relação ao grupo controle; 
Ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo Poluição e 
ω p<0,05 em relação ao grupo Poluição + LPS. 
 

Variável 
Grupos 

Controle Poluição LPS 24 horas 
Poluição + 

LPS 

Im
u

n
o

h
is

to
q

u
ím

ic
a 

Proporção de IL-6 
por área de 
parênquima 

pulmonar(µm²/µm²) 

0,0052 ± 
0,005 Ϯ 

0,0011 ± 0,0007 
Ϯ ω 

0,0133 ± 0,008 
0,013 

±0,0065 

Proporção de IL-6 
por unidade 

perímetro de via 
aérea(µm²/µm²) 

0,84 ± 0,74 
ω 

0,11 ± 0,097 ω 0,855 ± 0,393 ω 1,97 ± 0,90 

Proporção de IL-8 
por área de 
parênquima 

pulmonar(µm²/µm²) 

0,00089 
(0,0009) ω

0,0032 (0,0025) 
ω 

0,0019 (0,0103) 
ω 

0,016 
(0,0074) 

Proporção de IL-8 
por unidade 

perímetro de via 
aérea(µm²/µm²) 

0,032 
(0,161) ω 

0,037 (0,026) ω 0,208 (0,834) ω 1,32 (1,86) 

Proporção de IL-10 
por área de 
parênquima 

pulmonar(µm²/µm²) 

0,012 
(0,014) 

0,003 (0,007) Ϯ 0,035 (0,076) 
0,006 (0,012) 

Ϯ 

Proporção de IL-10 
por unidade 

perímetro de via 
aérea(µm²/µm²) 

2,66±1,28 0,36 ± 0,31 Ϯ 3,54 ± 2,08 2,09±1,68 

Proporção de TNF-
α por área de 
parênquima 

pulmonar(µm²/µm²) 

0,024 ± 
0,011 Ϯ 

0,049±0,029 0,104 ± 0,011 
0,048±0, 

035 

Proporção de TNF-
α por unidade 

perímetro de via 
aérea(µm²/µm²) 

1,88(1,8) 1,22(1,42) 0,86(1,62) 2,31(1,23) 

E
xp

re
ss

ão
 g

ên
ic

a 

IL-1β (relativa ao 
controle) 

0,933 
(0,3814) Ϯ 

3,535 (3,18) Ϯ 16,716 (12,85) 1,109 (0,25) Ϯ

IL-6 (relativa ao 
controle) 

1,29 ± 0,73 
Ϯ 

1,701 ± 1,86 Ϯ 54,815 ± 31,86 
0,411 ± 0,238 

Ϯ 
IL-8 (relativa ao 

controle) 
1,03 (0,27) 

Ϯ 
2,84 (2,31) Ϯ 39,749 (14,681) 

0,875 (0,433) 
Ϯ 

IL-10 (relativa ao 
controle) 

0,98 (1,27) 
Ϯ ʊ 

14,74 (11,92) 6,22 (11,43) 2,4 (3,7) ʊ 

TNF-α (relativa ao 
controle) 

0,921 
(0,30) Ϯ 

3,028 (4,32) Ϯ 18,66 (19,45) 
0,896 (0,456) 

Ϯ 
TGF-β (relativa ao 

controle) 
1,049±0,27

1 Ϯ ω 
0,913 ± 0,49 Ϯ 0,446 ± 0,188 0,498 ± 0,238
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Tabela 11 – Média, desvios padrão, medianas e intervalos interquartil dos grupos 
controle, poluição, LPS 24 horas e poluição + LPS (continuação). 

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (intervalo interquartil). 
Legenda: * p<0,05 em relação ao grupo controle; 
Ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 24 horas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo Poluição e 
ω p<0,05 em relação ao grupo Poluição + LPS. 

 

 

 

 

 

Variável 
Grupos 

Controle Poluição LPS 24 horas 
Poluição + 

LPS 

C
o

lá
g

en
o

 

Proporção de 
colágeno por 

área de 
parênquima 

pulmonar (%) 

0,419 (0,3) 0,4054 (1,3) 0,4057 (0,68) 0,539 (0,43) 

Proporção de 
colágeno por 
área de via 
aérea (%) 

7,4696 
(8,3996) 

8,5583 (4,6655) 8,9327 (9,032) 
5,3232 

(4,9187) 

Expressão 
gênica 

relativa de 
colágeno tipo 

I no tecido 
pulmonar 

(relativa ao 
controle) 

1,04 (0,35) ʊ ω 0,35 (0,22) 1,16 (0,52) ʊ ω 0,32 (0,28) 

Expressão 
gênica 

relativa de 
colágeno tipo 
III no tecido 
pulmonar 

(relativa ao 
controle) 

1,093 ± 0,40 0,68 ± 0,4 1,3 ± 0,62 ω 0,55 ± 0,32 

F
ib

ra
s 

el
ás

ti
ca

s 

Proporção de 
fibras 

elásticas por 
área de 

parênquima 
pulmonar (%) 

5,3677 (2,57) 
ω 

7,6484 (3,85) 
3,7996 (1,57) ʊ 

ω 
9,0022 
(2,47) 

Proporção de 
fibras 

elásticas por 
área de via 
aérea (%) 

4,2923 (2,77) ʊ 
ω 

12,741 (2,31) 2,1924 (3,1) ʊ ω 
9,5136 
(2,25) 
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Tabela 12 – Média, desvios padrão, medianas e intervalos interquartil dos grupos 
controle, poluição, LPS 5 semanas e LPS + poluição. 

Variável 
Grupos 

Controle Poluição 
LPS 5 

semanas 
LPS + 

Poluição 

H
em

o
g

ra
m

a 

Eritrócitos 
(milhões/mm³) 

9,0 (2) ω 8,0 (1) Ϯ 9,0 (1) ω 8,0 (0) 

Hemoglobina 
(g/dL) 

15,0 (2) 14,0 (1) 16,0 (0) 14,0 (0) Ϯ 

Hematócrito 
(%) 

44,88± 
3,137 

42,63± 
3,852 ω 

47,57± 
2,37 

41,71± 
1,38 Ϯ 

VCM (fL) 48,0 (0) 47,0 (1) ω 48,0 (1) ω 50,0 (1) 
HCM (pg) 16,0 (0) ω 16,0 (0) ω 16,0 (0) ω 17,0 (0) 

CHCM (g/dL) 34,0 (0) 34,0 (1) 34,0 (0) 34,0 (1) 
RDW-CV (%) 15,0 (1) 15,0 (1) 15,0 (1) 15,0 (1) 

L
eu

co
g

ra
m

a 

Leucócitos 
(mil/mm³) 

2,6125± 
0,35632 

4,3125± 
1,5896 * ω 

5,4429± 
0,9727 * ω 

2,7143± 
0,91365 

Neutrófilos 
(mil/mm³) 

0,6825± 
0,18714 

1,3613± 
0,60941 * 

1,1843± 
0,22142 

0,5614± 
0,20659 Ϯ 

Linfócitos 
(mil/mm³) 

1,7863± 
0,20347 Ϯ 

2,79± 
1,01771 Ϯ 

4,12± 
0,81074 

1,9943± 
0,66755 Ϯ 

Monócitos 
(mil/mm³) 

0,12(0,06) 0,11(0,09) 
0,1186 
(0,09) 

0,1 (0,09) 

Plaquetas 
(mil/mm³) 

1185± 
186,579 

803,33± 
188,248 * Ϯ 

1282,57± 
102,67 

954,5714±192 
* Ϯ 

L
av

ad
o

 B
ro

n
co

-a
lv

eo
la

r 

Contagem de 
células totais no 

LBA/ml 

1,49x105± 
3,58x104 

2,38x105± 
9,25x104 ω 

3,12x105± 
1,02x105 * 

ω 

5,37x105± 
1,44x105 * 

Nº de neutrófilos 
no BAL/ml 

1128,44 
(6750,15) 

5619,71(7440,2)
7013,87 

(5749,92) 
9338,02 

(12971,62) 

Nº de linfócitos 
no BAL/ml 

4761,35 ± 
2,34x103 Ϯ 

3135,71 ± 
2,2x10³ Ϯ 

1,9x104 ± 
1,49x104 

7837,56 ± 
7,63x10³ 

Nº de 
macrófagos no 

BAL/ml 

1,39x105 ± 
3,59x104 ω 

1,79x105 ± 
9,95x104 ω 

2,61x105 ± 
8,99x104 

ω 

4,11x105 ± 
1,54x105 

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (intervalo interquartil). 
Legenda: * p<0,05 em relação ao grupo controle; 
Ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 5 semanas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo Poluição e 
ω p<0,05 em relação ao grupo LPS+Poluição. 
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Tabela 12 – Média, desvios padrão, medianas e intervalos interquartil dos grupos 
controle, poluição, LPS 5 semanas e LPS + poluição (continuação). 

Variável 
Grupos 

Controle Poluição 
LPS 5 

semanas 
LPS + 

Poluição 

Q
u

an
ti

fi
ca

çã
o

 d
e 

ci
to

ci
n

as
 n

o
 s

o
ro

 e
 

la
va

d
o

 b
ro

n
co

al
ve

o
la

r 

IL-1ß – LBA (pg) 0 (0) 0,0001 (0) 
0,0001 
(0,9) 

0 (0) 

IL-1ß – Soro 
(pg) 

0,0001 
(0,04) 

0 (0) 0 (0) 0,0001 (0) 

IL-6 – LBA (pg) 0,0001 (0) ʊ 0,0101 (0,34) 
0,0001 (0) 

ʊ 
0,0001 (0) ʊ 

IL-6 – Soro (pg) 0,0901 (0,3) 0,1251 (0,21) 
0,0451 
(0,28) 

0,0101 (0,06) 

IL-10 – LBA (pg) 
0,0001 
(0,91) 

0,0001 (0,26) 
0,0001 
(0,03) 

0,0001 (0,12) 

IL-10 – Soro 
(pg) 

0,4151 
(1,58) 

0,0951 (0,75) 
0,6201 
(1,16) 

0,2701 (0,85) 

TNF – LBA (pg) 
0,6901 
(1,16) 

0,8551 (1,69) 
0,7451 
(1,25) 

1,0251 (1,2) 

TNF – Soro (pg) 0,0151 (0,4) 0,1001 (1) 
0,0151 
(0,4) 

0,0001 
(0,007) 

E
st

er
eo

lo
g

ia
 

Volume total 
(mm³) 

439,04 ± 
85,4729 

535,08 ± 
151,6618 

540,96 ± 
48,871 

412,16 ± 
98,6363 

Vv septos 
alveolares (%) 

0,2982 ± 
0,04145 

0,3336 ± 0,0245 
0,3416 ± 
0,0247 

0,349 ± 
0,0482 * 

Vv espaços 
alveolares (%) 

0,486 ± 
0,0213 

0,4624 ±0,0435 
0,4905 ± 
0,04615 

0,4314 ± 
0,05054 Ϯ 

Vv vasos 
sanguíneos (%) 

0,048 
(0,0317) 

0,063 (0,0755) 
0,073 

(0,0255) 
0,074 

(0,1064) 
Vv vias aéreas 

(%) 
0,1151 

(0,0992) 
0,0951 (0,0464) 

0,0464 
(0,0409) * 

0,0542 
(0,099) 

Vt septos 
alveolares 

(mm³) 

125,3921 
(31,2416) 

163,5359 
(61,0647) 

181,6854 
(35,2339) 

* 

129,9739 
(70,9908) 

Vt espaços 
sanguíneos 

(mm³) 

213,8581 ± 
45,2808 

250,1054 ± 
82,5107 

266,0933 
± 

940,5629 

176,3223 ± 
39,1463 Ϯ 

Vt vasos 
sanguíneos 

(mm³) 
22 ± 6,15 36,48 ± 17,19 

39,32 ± 
6,21 

44,28 ± 33,81 

Vt vias aéreas 
(mm³) 

40,82 
(55,95) 

47,09 (47,92) 
25,78 

(28,61) 
20,71 (30,04) 

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (intervalo interquartil). 
Legenda: * p<0,05 em relação ao grupo controle; 
Ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 5 semanas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo Poluição e 
ω p<0,05 em relação ao grupo LPS+Poluição. 
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Tabela 12 – Média, desvios padrão, medianas e intervalos interquartil dos grupos 
controle, poluição, LPS 5 semanas e LPS + poluição (continuação). 

Variável 
Grupos 

Controle Poluição 
LPS 5 

semanas 
LPS + 

Poluição 

E
st

er
eo

lo
g

ia
 

Sv septos 
alveolares  

(mm-1) 

243,077 ± 
28,8453 

213,0182 ± 
28,2978 

223,1625 
± 6,4841 

201,4445 ± 
21,0613 * 

Sv vasos 
sanguíneos 

(mm-1) 

54,77 
(10,53) 

46,3 (29,48) 
24,71 

(16,66) 
40,48 (32,98) 

Sv vias aéreas 
(mm-1) 

16,31 ± 5,27 12,3 ± 5,41 
16,84 ± 

6,4 
14,53 ± 8,78 

St septos 
alveolares(mm²) 

9,45x104 
(56981,29) 

1,13x105 
(52036,09) 

1,19x105 
(18299,25) 

8,36x104 
(29621,7) 

St vasos 
sanguíneos 

(mm²) 

2,37x104 ± 
7,11x103 

3,01x104 ± 
2,55x104 

1,44x104 ± 
8,44x103 

1,48x104 ± 
6x103 

St vias aéreas 
(mm²) 

7134,45 ± 
2,61x103 

6310,93 ± 
3,03x103 

9026,8 ± 
3,48x103 

6427,16 ± 
5,5x103 

Espessura 
média dos 

septos 
alveolares (mm) 

0,0025 ± 
0,00053 

0,0032 ± 
0,00062 

0,003 ± 
0,00023 

0,0034 ± 
0,00057 * 

Im
u

n
o

h
is

to
q

u
ím

ic
a 

Proporção de 
neutrófilos 

(MPO+) por 
área de tecido 

pulmonar (nº de 
cels/µm²) 

8,4x10-6 
(9,5x10-6) 

4,08x10-6 
(3,5x10-6) 

1,06x10-5 
(8,1x10-6) 

1,34x10-5 
(0,9x10-5) 

Proporção de 
linfócitos 

(CD3+) por área 
de tecido 

pulmonar (nº de 
cels/µm²) 

3,1x10-4 
(2,7x10-4) Ϯ 

2,9x10-4 
(1,1x10-4) Ϯ 

6,7x10-4 
(9,3x10-5) 

5,6x10-4 
(2,4x10-4) Ϯ 

Proporção de 
macrófagos 
(MAC2+) por 

área de tecido 
pulmonar (nº de 

cels/µm²) 

3,83x10-5 

(3,6x10-5) 7,71x10-5 

(1,91x10-5) * Ϯ 

5,32x10-5 

(1,91x10-5)  
7,61x10-5 

(3,2x10-5) * Ϯ 

Proporção de 
IL-1β por área 
de parênquima 

pulmonar 
(µm²/µm²) 

0,022 ± 
0,014 ω 

0,012 ± 0,003 ω 
0,033 ± 
0,024 ω 

0,08 ± 0,046 

Proporção de 
IL-1β por 
unidade 

perímetro de via 
aérea (µm²/µm²) 

3,5719 
(2,93) 

1,0499 (0,68) 
ω* 

2,474 
(1,73) ω 

5,8427 (1,48) 

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (intervalo interquartil). 
Legenda: * p<0,05 em relação ao grupo controle; 
Ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 5 semanas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo Poluição e 
ω p<0,05 em relação ao grupo LPS+Poluição. 



158 
 

 
 

Tabela 12 – Média, desvios padrão, medianas e intervalos interquartil dos grupos 
controle, poluição, LPS 5 semanas e LPS + poluição (continuação). 

Variável 
Grupos 

Controle Poluição 
LPS 5 

semanas 
LPS + 

Poluição 

Im
u

n
o

h
is

to
q

u
ím

ic
a 

Proporção de IL-6 
por área de 
parênquima 

pulmonar(µm²/µm²) 

0,007 ± 
0,005 ω 

0,001 ± 0,0007 
ω 

0,008 ± 
0,006 ω 

0,0314 ± 
0,011 

Proporção de IL-6 
por unidade 

perímetro de via 
aérea (µm²/µm²) 

1,02 (2,43) 0,06(0,21) 1,07(2,6) 3,21(2,12) 

Proporção de IL-8 
por área de 
parênquima 

pulmonar(µm²/µm²) 

0,0008 
(0,0009) ω 

0,0032 
(0,0025) ω 

0,0004 
(0,0002) 

ω 
0,015 (0,017) 

Proporção de IL-8 
por unidade 

perímetro de via 
aérea (µm²/µm²) 

0,032 (0,16) 
ω 

0,037 (0,026) 
ω 

0,001 
(0,052) ω 

0,687 (1,93) 

Proporção de IL-10 
por área de 
parênquima 

pulmonar(µm²/µm²) 

0,012 
(0,014) 

0,003 (0,007) 
0,007 

(0,003) 
0,04(0,035) 

Proporção de IL-10 
por unidade 

perímetro de via 
aérea (µm²/µm²) 

2,66±1,28 0,36 ± 0,31 ω 
1,61 ± 
0,73 ω 

4,93 ± 3,4 

Proporção de TNF-
α por área de 
parênquima 

pulmonar(µm²/µm²) 

0,055±0,038 0,04±0,02 0,07±0,05 0,05±0,02 

Proporção de TNF-
α por unidade 

perímetro de via 
aérea (µm²/µm²) 

1,89±1,21 1,13±0,77 1,69±0,89 2,75±1,86 

E
xp

re
ss

ão
 g

ên
ic

a 

IL-1β (relativa ao 
controle) 

0,933 (0,38) 
ʊ 

3,53 (3,18) 2,13(2,54) 1,32 (1,69) ʊ 

IL-6 (relativa ao 
controle) 

1,3(1,17) 1,05(1,95) 1,21(5,67) 0,45(1,11) 

IL-8 (relativa ao 
controle) 

1,03 (0,27) 2,84(2,31) 2,35(2,9) 0,74(5,78) 

IL-10 (relativa ao 
controle) 

(0,98 (1,27) 
ʊ 

14,74 (11,92) 
1,04 

(1,56) ʊ 
1,82 (8,47) ʊ 

TNF-α (relativa ao 
controle) 

0,92(0,3) 3,02(4,32) 2,3 (2,27) 0,86 (1,13) 

TGF-β (relativa ao 
controle) 

1,04±0,27 ω 0,91±0,49 0,74±0,28 0,52±0,28 

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (intervalo interquartil). 
Legenda: * p<0,05 em relação ao grupo controle; 
Ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 5 semanas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo Poluição e 
ω p<0,05 em relação ao grupo LPS+Poluição. 

 



159 
 

 
 

Tabela 12 – Média, desvios padrão, medianas e intervalos interquartil dos grupos 
controle, poluição, LPS 5 semanas e LPS + poluição (continuação). 

Variável 
Grupos 

Controle Poluição 
LPS 5 

semanas 
LPS + 

Poluição 

C
o

lá
g

en
o

 

Proporção de 
colágeno por 

área de 
parênquima 

pulmonar (%) 

0,419 (0,3) 
Ϯ 

0,4054 (1,3) Ϯ 1,56 (1,04) 
0,3947 (0,64) 

Ϯ 

Proporção de 
colágeno por 
área de via 
aérea (%) 

7,4696 
(8,3996) Ϯ 

(8,5583 
(4,6655) Ϯ 

14,847 
(9,2066) 

(6,7949 
(3,3933) Ϯ 

Expressão 
gênica relativa 

de colágeno tipo 
I no tecido 
pulmonar 

(relativa ao 
controle) 

1,04 (0,35) 
ʊ 

0,35 (0,22) 1,06(094) 0,39 (0,26) 

Expressão 
gênica relativa 

de colágeno tipo 
III no tecido 
pulmonar 

(relativa ao 
controle) 

1,09 ±0,4 0,68±0,4 0,77±0,35 0,76±0,37 

F
ib

ra
s 

el
ás

ti
ca

s 

Proporção de 
fibras elásticas 

por área de 
parênquima 

pulmonar (%) 

5,3677 
(2,57) ω 

4,054 (1,3) 
4,6484 

(1,53) ω 
10,2001 
(5,38)) 

Proporção de 
fibras elásticas 
por área de via 

aérea (%) 

4,2923 
(2,77) ʊ ω 

12,741 (2,31) 
2,2437 

(2,74) ʊ ω 
15,7908 
(5,44) 

Resultados expressos em Média ± Desvio padrão ou Mediana (intervalo interquartil). 
Legenda: * p<0,05 em relação ao grupo controle; 
Ϯ p<0,05 em relação ao grupo LPS 5 semanas; 
ʊ p<0,05 em relação ao grupo Poluição e 
ω p<0,05 em relação ao grupo LPS+Poluição. 
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Anexo B: Aprovação do comitê de ética em pesquisa 
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